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ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, Τεχνικού Προγράµµατος 
και Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013, βάσει της 
αριθ.24/2013  νέας απόφασης-εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής». 
  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη ειδική 
δηµόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
13.3.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. Πρωτ. 3257/13-
3-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 7/2013) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
αυθηµερόν και νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο 
και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας :ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του 

απουσιάζοντος  Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   
 

 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 45/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3388/15-3-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 13.3.2013 έκτακτης 
ειδικής Συνεδρίασης Νο. 7/2013 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία συζητήθηκε το παρακάτω µοναδικό 
θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 29 παρόντες 
και 4 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :      ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ     
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κότσιρας Παύλος                                                Πλάτανος Ελευθέριος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Βαλασσάς Βεργής 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Τάφας Ηλίας                                                           
Κουτσάκης Μιχαήλ    
Παπανικολάου Νικόλαος                                         
Παπακώστας Γεώργιος                                            
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 

ΑΔΑ: ΒΕΔΑΩΗΓ-Τ1Β



 3 

Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα                                                
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
    
Σηµειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία Σταθούλια, ενώ ήταν απούσα  η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα 

∆ερµανούτσου. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του µοναδικού θέµατος της Η.∆. και δεν ήταν παρών κατά 

τη διενεργηθείσα σχετική ψηφοφορία. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής έκτακτης ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

στο µοναδικό  θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο κατά πλειοψηφία (18 ΥΠΕΡ-7 ΚΑΤΑ) 

τα παρόντα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 

3852/10, συµφώνησαν να συζητηθεί, ως κατεπείγον. 

ΑΔΑ: ΒΕΔΑΩΗΓ-Τ1Β



 4 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης του 

µοναδικού θέµατος της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

και την συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον 

εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε αυτό. 

 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και 
µε βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3256/13-3-2013 έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 24/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής, 
ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

             ΘΕΜΑ : ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

Σας διαβιβάζουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»), την αριθ. 24/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ληφθείσα κατά την έκτακτη Συνεδρίαση της 13/3/2013 που αφορά 
«Επανακατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, Τεχνικού Προγράµµατος και 
Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013» και παρακαλούµε για 
τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 έκτακτης Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
Αριθ. Απόφασης : 24/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Επανακατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος 
∆ράσης, Τεχνικού Προγράµµατος και 
Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου 
οικ. έτους 2013». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 13 του µήνα Μαρτίου του έτους 
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2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 3112/11-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος    
3) Χατζηδάκη Μαρία 4) Κουτσάκης Μιχαήλ  5) Παΐδας Αδαµάντιος 6) Τάφας 
Ηλίας   και 7) Καβακοπούλου Αγανίκη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1)  Κόντος Σταύρος                              2) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 
οµόφωνα η Ο.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 
3852/10 συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 6/2013 και µε αριθ. πρωτ. 3030/8-3-2013 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής επί του θέµατος :  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
   
  Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης  
  της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 
            Χαλκηδόνος. 
 
Αριθ. Απόφασης :6/2013 

 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Εισήγηση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής στην Οικονοµική 
Επιτροπή του εκ νέου προσχεδίου 
του συνταχθέντα  Προϋπολογισµού 
εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 
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2013 µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα  
∆ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα» 

 
 
Σήµερα Παρασκευή 8-3-2013 , στο Γραφείο ∆ηµάρχου το οποίο εδρεύει στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια , 
συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος   
προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που ρητά προβλέπονται στα άρθρα 
62 και 63 του Ν.3852/2010 ( « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») µετά την υπ΄ αριθ. 
Πρωτ.3027 /8-3-2013 πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας Γαϊτανά 
- Αποστολάκη η οποία επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος του Συµβουλίου 
χωριστά.  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δηµοτική 
υπάλληλο Μολακίδου Αλίκη. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, διότι από τα ( 5 ) µέλη του Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής 
ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη , Πρόεδρος 
2. Καραβίας Γεώργιος, Αντιδήµαρχος της ∆/σης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Παπανικολάου Νικόλαος , Αντιδήµαρχος της ∆/σης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  
4. Παϊδας Αδαµάντιος , Αντιδήµαρχος της ∆/σης Καθαριότητας 

Ανακύκλωσης  & Ηλεκτροφωτισµού. 
5. Χατζηδάκη Μαρία , Αντιδήµαρχος της ∆/σης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου. 
 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής 
Επιτροπής και εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης , το οποίο 
οµόφωνα η Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 συµφώνησαν να συζητηθεί ως 
κατεπείγον, είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Σύµφωνα  µε, 
 
1. Το άρθρο 266 , παρ. 1-5 του Ν. 3852/2010(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)  

Α. « Για το Μεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται 
πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα το οποίο εξειδικεύεται κατ’ 
έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό.»  

 
2. Το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 18183/2-4-2007 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.∆.∆Α , όπου : 

«1. Η διάρθρωση των ετησίων προγραµµάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των 
Νοµικών του Προσώπων αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών 
τους. 
2. Το περιεχόµενο των ετησίων προγραµµάτων δράσης προκύπτει από την 

κατ’ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος , λαµβανοµένης 
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υπόψη της παρ. 4 του παρόντος. Στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης 
προσδιορίζονται οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών δράσεων του 
επιχειρησιακού προγράµµατος , που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες 
του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών του Προσώπων. 

   3. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον : 
Α. Ο άξονας και το µέτρο του επιχειρησιακού προγράµµατος όπου 
εντάσσεται η δράση. 
Β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση 
κατά το επόµενο έτος. 
Γ. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της δράσης , ανά τρίµηνο. 
∆. Ο προϋπολογισµός δαπανών και οι πηγές χρηµατοδότησης. 
Ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης 
ΣΤ. Η χωροθέτηση της δράσης. 

 
3. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του πρώτου έτους της δηµοτικής περιόδου      
συντάσσεται µαζί µε τον αντίστοιχο  ετήσιο προϋπολογισµό και αποτελεί µαζί 
µε το τεχνικό πρόγραµµα του ιδίου έτους , προσωρινό πρόγραµµα , που 
οριστικοποιείται µε την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού 
προγράµµατος. 
 
4. Στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί να τροποποιείται ο 
προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα . Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί επίσης να 
περιλαµβάνει νέες δράσεις , οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα , εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις 
αναπτυξιακές δραστηριότητες του ∆ήµου.» 
 
5. Με το Π.∆. 89/2011( ΦΕΚ 213/ Α΄/ 29-9-2011) , καθώς και τις περιπτ. ∆’ και 
Ε’ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 ( ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπου : 

• το προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης συντάσσεται από την 
Εκτελεστική Επιτροπή και υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή .    

• H Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των 
υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του 
προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την 
Οικονοµική Επιτροπή. 

• Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισµού. 
 
 

6. Την ΚΥΑ  οικ.47490/18-12-2012 – Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 
του προϋπολογισµού των δήµων , οικονοµικού έτους 2013 – 
τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β’) απόφασης 
«Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και 
κοινοτήτων» , άρθρο 4 –διαδικασίες κατάρτισης , ελέγχου και 
δηµοσιότητας του προϋπολογισµού σύµφωνα µε το οποίο «η 
Εκτελεστική Επιτροπή , στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ετησίου προγράµµατος 
δράσης , συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του 
∆ήµου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης , για τον 
προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης , και εισηγείται το 
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προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού προς την οικονοµική 
επιτροπή». 

7. Τις αριθ. 7/2013 και 8/2013 και 9/2013 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε τις οποίες απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία οι 
εισηγήσεις της Οικονοµικής  Επιτροπής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο των 
σχεδίων του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του Τεχνικού 
Προγράµµατος και του  Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων 
οικονοµικού έτους 2013. 

 
8. Το αριθ. Πρωτ.2188/21-2-2013 έγγραφο του Τµήµατος Υποστήριξης 

Πολιτικών Οργάνων και ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου  - Γραφείο 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί Κατάρτισης και Ψήφισης του 
Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 2013 του 
∆ήµου στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 

9. Το αριθ.πρωτ.9655/8374/26-2-2013 απαντητικό  έγγραφο του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής αναφορικά στην 
Κατάρτιση – Ψήφιση Προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2013. 
 

10. Το αριθ. Πρωτ. 3028/8-3-2013  έγγραφο της ∆/σης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών µε το οποίο η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 
«Κυρία Πρόεδρε, 

  
  Θέτω υπόψη σας εκ νέου σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισµού 
Eσόδων και Εξόδων, καθώς και το  Ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το 
Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος οικ. έτους 2013 
και εµπεριστατωµένη εισηγητική έκθεση επ΄ αυτού, προκειµένου να τα 
επεξεργαστεί η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου, αφού λάβει υπόψη της και 
αξιολογήσει και τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου καθώς και της 
Επιτροπής διαβούλευσης. Το σχέδιο του προϋπολογισµού αιτιολογεί πλήρως 
τα κονδύλια των εσόδων και τις πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία 
φαίνεται ότι ο προϋπολογισµός αυτών βασίστηκε στα µέχρι τώρα οικονοµικά 
δεδοµένα του παρελθόντος οικονοµικού έτους και στα κατά προσέγγιση 
υπολογιζόµενα να πραγµατοποιηθούν έσοδα τρέχοντος οικ. έτους.  
    Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας, αφού τα καταρτίσει 
(συντάξει) θα τα υποβάλλει εκ νέου για συζήτηση και απόφαση στο ∆ηµοτικό 
µας Συµβούλιο, το οποίο θα ψηφίσει επ’ αυτών σε ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό 
συνεδρίαση. 
   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & 
Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του 
προϋπολογισµού», των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των 
παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του 
άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στην 
ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004 (περί καθορισµού του 
τύπου των προϋπολογισµών των δήµων), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
αριθ. 47940/18-12-2012 ΚΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/σµού 
2013) και σε εφαρµογή αυτών συντάξαµε το σχέδιο του ∆ηµοτικού 
Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων, οικον. Έτους 2013.  Κατά την σύνταξη 
του σχεδίου αυτού φροντίσαµε ώστε να περιληφθούν στο σκέλος των 
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εσόδων, ποσά τα οποία προβλέπονται από την φορολογική νοµοθεσία (Νόµοι 
1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93) που διέπει τους ΟΤΑ, 
καθώς και όλες οι ισχύουσες και εγκεκριµένες µέχρι σήµερα αποφάσεις περί 
επιβολής των διαφόρων τελών  και στο σκέλος των Εξόδων να καταγραφούν 
οι δαπάνες εκείνες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για το ∆ήµο 
(υποχρεωτικές δαπάνες), εκείνες που αποσκοπούν στην εκτέλεση βασικών 
έργων στην περιοχή µας και τέλος οι πιστώσεις του προϋπολογισµού για 
άλλες δαπάνες. Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων ώστε να 
πετύχουµε τον ισοσκελισµό του προϋπολογισµού του έτους 2013, χωρίς 
κανένα έλλειµµα. 
 
    Λαµβανοµένων λοιπόν υπόψη όλων των ανωτέρω ο προϋπολογισµός του 
∆ήµου οικ. έτους 2013 παρουσιάζει τακτικά έσοδα (0) 12.615.697,16 €, 
έκτακτα έσοδα (1) 13.117.89,09 €, έσοδα προηγούµενης χρήσης (2) 
1.455.709,14 €,  έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 2.749.256,84, 
έσοδα από εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει 
χρηµάτων (4) 3.978.000,00 € και  Χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 
31/12/2012 (5) 1.430.484,10 €   (Σύνολο εσόδων  34.347.037,33 € ).     
   
   Τα έξοδα έχουν ως εξής : Σύνολο εξόδων 34.264.016,35 €  και αποθεµατικό  
κεφάλαιο  83.020,98 € (Σύνολο εξόδων  34.347.037,33 €).      
   
  Κατόπιν αυτών καλείται η Ο.Ε. να καταρτίσει (συντάξει) τον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου οικ. έτους 2013, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και 
µε τα ως άνω εκτεθέντα οικονοµικά δεδοµένα και να εγκρίνει την υποβολή του 
µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ψήφισή του.» 
 
 
Βάσει των ανωτέρω σας παραθέτω το νέο προσχέδιο του συνταχθέντα 
Προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 
2013 , µαζί µε το υπόψη µας τεθέν σχέδιο του  Ετησίου  Προγράµµατος  
∆ράσης και  του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013  και σας καλώ να 
ψηφίσουµε σχετικά. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος , αφού έλαβε 
υπόψη της : 

• την εισήγηση της  Προέδρου , 

• το σχετικό εισηγητικό έγγραφο της ∆/σης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε 
αριθ. Πρωτ. 3028/8-3-2013 

• τις αριθ. 7/2013 και 8/2013 και 9/2013  αποφάσεις ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

• Το αριθ. Πρωτ.2188/21-2-2013 έγγραφο του Τµήµατος Υποστήριξης 
Πολιτικών Οργάνων και ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου  - Γραφείο 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί Κατάρτισης και Ψήφισης του 
Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 2013 του 
∆ήµου στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

• Το αριθ.πρωτ.9655/8374/26-2-2013 απαντητικό  έγγραφο του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής αναφορικά στην 
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Κατάρτιση – Ψήφιση Προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2013. 

• και τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. 
 
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  

 
Εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή το υπόψη της τεθέν νέο προσχέδιο του: 

• συνταχθέντα Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2013  ,και 

• το υπόψη τεθέν σχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης  και του 
Τεχνικού Προγράµµατος  έτους 2013 

όπως εµφανίζονται  στο συνηµµένο νέο προσχέδιο του Προϋπολογισµού και 
τα τεθέντα σχέδια του Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης και Τεχνικού 
Προγράµµατος ,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστα µέρη της παρούσας 
απόφασης.  
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό  6/2013 
 
Στη συνέχεια κατόπιν κατάθεσης προτάσεων εκ µέρους της Αντιπολίτευσης 
έγιναν τροποποιήσεις στον προϋπολογισµό µε µειώσεις στο σκέλος των 
δαπανών και αντίστοιχη αύξηση του αποθεµατικού. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., µε τη συµµετοχή και του ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου κ. Ι.Λαρδή, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 8/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 
6/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις τροποποιήσεις που έγιναν 
µετά την κατάθεση προτάσεων από την Αντιπολίτευση, κατόπιν διεξοδικής και 
εµπεριστατωµένης συζητήσεως επί συγκεκριµένων κωδικών αριθµών, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας), των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α 
του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 
267 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των 
ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
αριθ. 47940/18-12-2012 ΚΥΑ  και µελέτησε όλα τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

(6 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ) 
 

   Επανακαταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα 
του ∆ήµου έτους 2013, επανασυντάσσει τον προϋπολογισµό Εσόδων-
Εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 διαµορφώνοντας την εισηγητική 
έκθεση, που εµφανίζει σύνολο εσόδων  34.347.037,33 € €,  σύνολο εξόδων 
33.894.216,35  € και αποθεµατικό κεφάλαιο 452.820,98  €  [Σύνολο εξόδων  
(συµ/νου αποθεµατικού) 34.347.037,33 €] και τα επανυποβάλλει προς 
ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.    
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Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Σ.Κοσκολέτος, λόγω 
του ότι οι προτάσεις που κατέθεσαν γραπτώς, ως δηµοτική παράταξη, δεν 
συµπεριλήφθηκαν στο τελικό προσχέδιο του προϋπολογισµού, µε συνέπεια 
αυτός να έλθει τελικά µε το ίδιο συνολικό ποσό εξόδων. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  24/2013 

 
 

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής : 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:. Να ενηµερώσω ότι ο κ. Μπόβος λόγω του ότι απουσιάζει ο 

Γραµµατέας, κάνει χρέη Γραµµατέα. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι να 

εγκρίνουµε το κατεπείγον της συνεδρίασης.  

 

∆ιεξάγεται ψηφοφορία  δι' ανατάσεως της χειρός 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατά 7. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Κοπελούσος Χρήστος και ο κ. 

Τοµπούλογλου – Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

«Ψήφιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, Τεχνικού Προγράµµατος και 

Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013, βάσει 

της αριθ. 24/2013 νέας απόφασης - εισήγησης της Οικονοµικής 

Επιτροπής» 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κυρίες και  κύριοι καλησπέρα σας. Βρισκόµαστε πάλι σήµερα 

εδώ µετά από τρεις συνεδριάσεις, για να αποφασίσουµε για τον 

προϋπολογισµό του 2013. Ένα προϋπολογισµό που είπα επανειληµµένα 

απεικονίζει µε σαφήνεια και ειλικρίνεια τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση του 

∆ήµου µας. 
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Στο σηµερινό προϋπολογισµό έχουν γίνει κάποιες αναγκαίες 

αλλαγές οι οποίες έπρεπε να απεικονίσουν µε ακόµη καλύτερη σαφήνεια τον 

προϋπολογισµό µας. Έχουν γραφεί στις περισσότερες περιπτώσεις µε 

ακρίβεια λεπτών του ευρώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν κατά περίπτωση κατά 

το προηγούµενο οικονοµικό έτος. 

Σε αυτό έχουν εγγραφεί και όλες οι έκτακτες επιχορηγήσεις των 

έργων στο ΕΣΠΑ και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες περσινές εισπράξεις από τη 

ΣΑΤΑ. Στο σκέλος των δαπανών – εξόδων απεικονίζονται όλες οι 

υποχρεωτικές µας δαπάνες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων και όλες αυτές οι δαπάνες που κρίνονται αναγκαίες για τη 

λειτουργία του ∆ήµου µας. 

Στις υποχρεωτικές δαπάνες υπάρχει αύξηση σε σχέση µε την 

προηγούµενη πρόταση που είχαµε κάνει, στους κωδικούς που αφορούν τις 

οφειλές από προηγούµενα έτη και αυτό οφείλεται γιατί συµπεριελήφθησαν σε 

αυτές αναδροµικές δαπάνες από αποδοχές του προσωπικού κατόπιν 

ψήφισης που είχαµε στην Οικονοµική Επιτροπή, καθώς και οφειλές υπέρ 

Ε.∆.Σ.Ν.Α. του έτους ’12 περίπου γύρω στις 220.000. 

Έχει συµπεριληφθεί και το Τεχνικό  Πρόγραµµα όπως το έχει 

καταρτίσει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε σύνολο δαπανών 

αντιστοιχισµένο ακριβώς στα έσοδα που έχουν εγγραφεί, δηλαδή ΣΑΤΑ, 

ΕΣΠΑ και τα λοιπά.  Για όλες τις προαναφερόµενες µεταβολές στον 

προϋπολογισµό µας, καθώς και για το τελικό αποτέλεσµα που έχετε σήµερα 

στα χέρια σας, καλούµαστε όλοι µαζί να τον ψηφίσουµε και για τον 

συγκεκριµένο λόγο έγιναν συναντήσεις εποικοδοµητικές και 

εµπεριστατωµένος διάλογος µε όλα τα στελέχη της αντιπολίτευσης, εκτός του 

κ. Μάλλιου και του κ. Βαλασσά που είχαν δηλώσει ότι δεν θα συµµετέχουν. 

∆εν θα κερδίσει ή θα χάσει κάποιος σήµερα, ο µόνος χαµένος 

αν δεν ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό µας κύριοι και κυρίες, θα είναι ο ∆ήµος 

µας. Ούτε το ∆ιευθυντή των Οικονοµικών φέραµε εδώ σήµερα γιατί δεν 

χρειάζεται να αναλύσουµε τίποτε παραπάνω, το έχουµε αναλύσει τρεις φορές 

όσο γίνεται καλύτερα. ∆εν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο, ευχαριστώ πάρα 

πολύ. 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο Γραµµένος Σπύρος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Αντιδήµαρχε. Θα ήθελα, επειδή το θέµα έχει 

εξαντληθεί στις τρεις προηγούµενες συνεδριάσεις, κάποιοι συνάδελφοι που 

θα θέλουν να πάρουν τον λόγο και να κάνουν κάποιες επισηµάνσεις, θα 

παρακαλέσω να είναι σύντοµοι. Βεβαίως ο καθένας µπορεί να πάρει τον 

λόγο, αλλά να είµαστε σύντοµοι και περιεκτικοί, γιατί θεωρώ ότι το θέµα έχει 

εξαντληθεί. 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Τάφας Ηλίας 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω επειδή λόγω εργασίας 

δεν µπόρεσα ναV είδα την επιστολή ότι θα γίνει Συµβούλιο στις 7 παρά 

τέταρτο, δεν ξέρω αν µας στείλατε τον προϋπολογισµό, θέλω να ρωτήσω 

όµως συγκεκριµένα ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση µε το 

προηγούµενο σχέδιο που είχατε καταθέσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιδήµαρχε θέλετε να απαντήσετε τώρα ή µετά; Μετά. Η 

κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Το ίδιο ερώτηµα έχω κι εγώ, επειδή ακριβώς δεν 

προλάβαµε µιας και το φέρατε ως κατεπείγον τον προϋπολογισµό, το ίδιο 

ακριβώς ερώτηµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά  θέλετε να κάνετε ερώτηµα; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σήµερα έρχεται για τέταρτη φορά ο προϋπολογισµός. Κύριε 

Αντιδήµαρχε ποιου ύψους ήταν ο προϋπολογισµός ο πρώτος, ο δεύτερος, ο 

τρίτος και τι διαφορά έχει ο σηµερινός σε σχέση µε τον προηγούµενο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Χωρινός έχει τον λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και δηµόσια πέρα 

από το έγγραφο που σας έχω στείλει και δεν µου απαντήσατε, ή µου 

απαντήσατε ελλιπώς µε βάση το µισθωτήριο συµβόλαιο του «Κενταύρου», 

που έληξε το 2009 θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν έχουν κινηθεί όλες οι 

διαδικασίες προκειµένου να παραληφθεί το ∆ηµοτικό ακίνητο. Το ένα είναι 

αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ, για τον προϋπολογισµό αν υπάρχει ερώτηµα. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Είναι σε σχέση µε τον προϋπολογισµό κ. Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχει θέµα µε τον προϋπολογισµό, σας παρακαλώ πάρα 

πολύ.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Και αν έχουν βεβαιωθεί και εξοφληθεί όλα τα µισθώµατα από 

όλα τα ακίνητα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχει σχέση µε τον προϋπολογισµό κ. Χωρινέ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε V 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχει κ. Χωρινέ αυτό.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ο προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος. Το 

γνωρίζετε αυτό κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι άλλο θέµα, µπορείτε σε άλλη συνεδρίαση να το 

ρωτήσετε.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Εγώ ερώτηµα υποβάλλω αν θέλει να µου απαντήσει η κα 

∆ήµαρχος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει ευχαριστώ. Ο κ. Καραβίας έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Το σύνολο του προϋπολογισµού είναι αυτό που υπήρχε 

34.347.000 €. Κόπηκαν κωδικοί από τις µη υποχρεωτικές δαπάνες: 

συντήρηση συστήµατος ψύξης θέρµανσης δηµοτικών κτηρίων 15.000 € V 

θέλετε αναλυτικά έναν -  έναν κωδικό; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ενδεικτικά. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Στη συντήρηση προγραµµάτων των  ηλεκτρονικών  

υπολογιστών του ∆ήµου από 15.000 σε 10.000 €. Στη συντήρηση επισκευών 

µηχανηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών του ∆ήµου πάλι από 15.000 σε 

10.000 €. Στην προµήθεια αναλωσίµων για εκτυπωτές του ∆ήµου κόπηκαν 

αρκετά ποσά, είναι µικροί οι κωδικοί. Έφυγε το πρόγραµµα για την 

κατεδάφιση των ακινήτων που ήταν 70.000 νοµίζω έχει γίνει 5.000 €. Είναι 

γύρω στις 400.000 €. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆ηλαδή πόσο ήταν ο προϋπολογισµός; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Γρετζελιά, ο προηγούµενος ήταν ακριβώς ο ίδιος. Απλά 

το αποθεµατικό που ήταν την προηγούµενη φορά ήταν 80.000 € αυτή τη 

στιγµή είναι 480.000 €. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Αντιδήµαρχε συγνώµη, ρώτησα V 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, πάρτε τον λόγο από το Προεδρείο σας 

παρακαλώ!  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχετε δίκιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλετε τον λόγο; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάντε το ερώτηµά σας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ρώτησα και είµαι  πολύ σαφής, µην µπερδεύετε το 

αποθεµατικό µε τις δυνατότητες του αύριο αν και εφόσον έχουµε χρήµατα, 

σας ρώτησα πολύ συγκεκριµένα: πόσος ήταν ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, 

ο τέταρτος και τι διαφορά έχει. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Σας απάντησα κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Απαντήσατε ότι είναι ο ίδιος. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ο ίδιος είναι, ναι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Στο σκέλος των δαπανών σας ρώτησα, όχι στο 

αποθεµατικό. Άλλη η έννοια του αποθεµατικού, το αποθεµατικό µην το 

µπερδεύετε. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: ∆εν το µπερδεύω κ. Γρετζελιά. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Έλεος κύριοι συνάδελφοι! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριοι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Κόντο τοποθετηθείτε µετά. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Κόντο τον πρώτο δεν τον έχω. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Το λέω για τον Αντιδήµαρχο, δώστε µια απάντηση να 

προχωρήσουµε.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Κόντο ένα προϋπολογισµό που είχα, σας τον έδωσα 

δεν έχω άλλον µπροστά µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι ερωτάται V 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Τώρα τι κάνουµε; Θα απαντήσει ο κ. Μπόβος δηλαδή; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Όχι διευκολύνω µια κατάσταση. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Να µην διευκολύνεις. 
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Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Σε παρακαλώ πάρα πολύ! 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ κρατήστε τη διαδικασία, δεν 

απηύθυνα κανένα ερώτηµα, δεν έχει κανένα αξίωµα ο κ. Μπόβος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι δηµοτικός σύµβουλος κ. Γρετζελιά. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Το δικαίωµα που έχετε εσείς κ. Γρετζελιά, το έχω κι εγώ ως 

δηµοτικός σύµβουλος. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι, δεν θα απαντήσετε εσείς. ∆εν ρώτησα εσάς, 

απευθύνθηκα στον αξιωµατούχο Αντιδήµαρχο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο σας παρακαλώ. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Για όνοµα του Θεού, δηλαδή δεν µπορεί να διευκολύνει 

κάποιος; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µην αντιδράτε έτσι; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν θέλουµε να µας απαντήσεις εσύ! Γιατί τα έχετε µπάχαλο 

εδώ µέσα! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχετε τον λόγο, κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ήθελα να διευκολύνω την κατάσταση V 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά κάνετε, αλλά σας παρακαλώ. Κύριε Μπόβο, θα απαντήσει 

ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος. Κύριε Αντιδήµαρχε θέλετε να πείτε κάτι άλλο ή να 

δώσω τον λόγο στους επικεφαλής; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Απλά έναν που έχω εδώ τέλος πάντων µπροστά µου, είναι 

34.536.900 ένας από τους παλιούς.  Και είναι 34.347.000 € αυτή τη στιγµή. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: 150.000 δηλαδή. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Έτσι όπως τα λέτε εσείς κ. Γρετζελιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει µην µπαίνουµε σε διάλογο. Ακούστε τα νούµερα και 

µετά θα τοποθετηθείτε. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

χτες η ∆ηµοτική µας Παράταξη κατέθεσε µε αριθµό Πρωτοκόλλου 3155 

παρατηρήσεις – επισηµάνσεις επί του από 11/3/2013 σχεδίου 

προϋπολογισµού του ∆ήµου που απευθύνονται προς την Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου πρώτον και δεύτερον προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου. 
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Επιτρέψτε µου να διαβάσω το έγγραφο το οποίο σηµειωτέον 

κατατέθηκε το πρωί χτες, στη συνέχεια ακολούθησαν οι επικοινωνίες µε τη 

∆ιοίκηση του ∆ήµου και µε τους υπόλοιπους συναδέλφους από την 

αντιπολίτευση και µε ορισµένους ανεξάρτητους και διαµορφώθηκε το τελικό 

σχέδιο. Αυτές όµως οι παρατηρήσεις επειδή εν πολλοίς ισχύουν και πρέπει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να τις έχει υπόψη του, θα µου επιτρέψετε να τις 

αναγνώσω. 

«Με βάση τις δηµοσιονοµικές αρχές κατάρτισης ενός ειλικρινούς 

προϋπολογισµού, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίζονται νοµίµως και µε 

πλήρη οικονοµοτεχνική τεκµηρίωση τα έσοδα βασισµένα κυρίως σε 

εκείνα και προπαντός τα εισπραχθέντα της προηγούµενης χρήσης και 

µετέπειτα να ορίζονται τα έξοδα σε ύψος τέτοιο, που να µπορούν να 

καλυφθούν από τα έσοδα και να µην διαιωνίζεται το φαινόµενο τόσο των 

εικονικά ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, όσο και κυρίως της 

δηµιουργίας συνεχόµενων ελλειµµάτων. 

Βασικό µέρος των δηµοτικών εσόδων αποτελούν τα θεσµοθετηµένα από 

την κεντρική Κυβέρνηση δηµοτικά τέλη πάσης φύσεως, τα οποία 

απαιτείται ιδίως τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού, τα τέλη νεκροταφείου, τα τέλη χρήσης πεζοδροµίων, 

τα τέλη διαφήµισης και τα λοιπά, να έχουν συζητηθεί και εγκριθεί από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο σε προηγούµενη συνεδρίασή του, πολύ πριν τη 

συζήτηση του προϋπολογισµού εν συνόλω. 

Στο ∆ήµο µας η εισήγηση της ∆ιοίκησης για τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού, για τα τέλη νεκροταφείου και για τα τέλη διαφήµισης, 

απερρίφθησαν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ουδέποτε 

επανεισήχθησαν εκ νέου προς συζήτηση.  

Η απόφαση 12 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ελήφθη το 2012 για τα 

τέλη καθαριότητας και φωτισµού του 2012 δεν δύναται να ισχύει 

σιωπηρώς όπως το επιθυµεί διακαώς η ∆ιοίκηση και  προσπαθεί να το 

επιβάλλει  µε πλάγιο τρόπο και για το 2013, διότι δεν αναφέρεται τίποτε 

σχετικό επί του Σώµατος της εν λόγω απόφασης. 

Επειδή µεγάλο και κρίσιµο µέρος των εσόδων µας προέρχονται από τα 

ανταποδοτικά τέλη και επειδή η ισχύουσα νοµοθεσία είναι εξαιρετικά 
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αυστηρή, δεν γνωρίζουµε πως έκλεισε το ισοζύγιο των συγκεκριµένων 

τελών µε 31/12/2012 δηλαδή αν προέκυψε πλεόνασµα  ή έλλειµµα στη 

διαχείρισή τους. 

Στην περίπτωση που υπάρχει πλεόνασµα, θα πρέπει να µας εξηγήσει η 

∆ιοίκηση  που διοχετεύτηκαν τα επιπλέον χρήµατα που εισπράχθηκαν 

από τους δηµότες, αφού πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα το στοιχείο 

ανταποδοτικότητας. Και βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και 

να µας βεβαιωθεί εάν οι Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου τηρούν την 

αναλυτική λογιστική όπως ρητά ορίζει η νοµοθεσία για τον προσδιορισµό 

του κόστους λειτουργίας τους, ιδίως στην Υπηρεσία Καθαριότητας. 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να προσδιοριστούν 

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όσα τέλη δεν έχουν καθοριστεί για το έτος 

2013 και µετέπειτα να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του συνολικού 

προϋπολογισµού. ∆ιαφορετικά τίθεται προδήλως θέµα νοµιµότητας των 

όποιων αποφάσεων ληφθούν περαιτέρω. 

Ακολουθώντας τα όσα συµφωνήθηκαν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 

6/3/2013 µεταξύ των µελών της αντιπολίτευσης του ∆ήµου προχωρήσαµε 

στη σύνταξη ενός ενδεικτικού σχεδίου προϋπολογισµού, όπου 

συµπεριλάβαµε κυρίως τις υποχρεωτικές ανελαστικές δαπάνες 

προκειµένου να λειτουργήσει ο ∆ήµος. 

Επειδή όµως το σχέδιο που έρχεται σήµερα προς συζήτηση περιέχει 

εγγραφές και σε άλλους ΚΑΕ θεωρούµε σκόπιµο να διευκρινίσουµε τα 

ακόλουθα κρίσιµα στοιχεία: 

∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε εάν τηρήθηκε η θεµελιώδης αρχή της 

απεικόνισης των ποσών στου ΚΑΕ µε την ίδια χρονολογική βάση. 

Εννοείται ότι όλες οι νέες πιστώσεις θα πρέπει να στηρίζονται στα 

απολογιστικά στοιχεία µε 31/12/2012 και επ’ ουδενί να εγγεγραµµένα 

ποσά µε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, παραδείγµατος χάριν στις 

επιχορηγήσεις των ΚΑΕ 2119001 αφού ξεκίνησε η χρήση του 2013 Όλα 

τα ποσά πρέπει να έχουν οµοιογενή χρονολογία αναφοράς. Αλλιώς 

παραπλανούµε σκοπίµως το Σώµα να πάρει λανθασµένες εκ προοιµίου 

αποφάσεις.  
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∆εν γνωρίζουµε εάν τα ποσά που αφορούν τη µισθοδοσία και τις 

ασφαλιστικές εισφορές των  υπαλλήλων, είναι σωστά υπολογισµένα. 

Οµοίως δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τον αριθµό και κατ’ επέκταση 

τη δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου, που σκοπεύει να προσλάβει η ∆ιοίκηση σε διάφορες Υπηρεσίες, 

αν και υπάρχει µόνιµο υπηρετούν προσωπικό, που θα µπορούσε να 

ενεργοποιηθεί και να καλύψει τις όποιες ανάγκες προκύψουν. 

∆εν µας γνωστοποιήθηκαν για τα µεν έσοδα τα εισπραχθέντα µε 

31/12/2012 για τα δε έξοδα τα τιµολογηθέντα και τα πληρωθέντα, 

προκειµένου να έχουµε σαφέστατη εικόνα και να υπολογίσουµε ορθότερα 

τις νέες πιστώσεις για το 2013. 

Συχνά σε Κωδικούς Αριθµούς των εσόδων παρατηρούνται σηµαντικές 

αποκλίσεις µεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων για το 2012 και 

µε αδικαιολόγητο τρόπο παρά την πρόδηλη  υστέρηση εσόδων που 

επήλθε το 2012 το ποσό εγγράφεται ξανά προκλητικά αυξηµένο, 

παραδείγµατος χάριν ΚΑΕ 0111006 «Έσοδα από µισθώµατα κυλικείου 

∆ηµοτικού νεκροταφείου» βεβαιώθηκαν το 2012 203.861,02 € και 

προϋπολογίζονται αναιτίως για το 2013 334.032,46 €. ΚΑΕ 0122001 

«Τέλη χρήσεως πεζοδροµίων Πρωτοµαγιάς» ενώ πέρσι βεβαιώθηκαν 

239.877,50 € φέτος προϋπολογίζονται 190.000 €. 

Ιδιαίτερα για τα τέλη του νεκροταφείου που αλλάζουν και πάλι µε την 

τελευταία εισήγηση, τονίζεται για µια ακόµη φορά ότι θα πρέπει να 

επανακαθοριστούν άµεσα µε νέα επείγουσα απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και γεννά απορίες ποια τέλη και πως εισέπρατταν µέσα στο 

2012 οι Υπηρεσίες του ∆ήµου, αφού η σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου που είχαµε πάρει το 2012 απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο 

νοµιµότητας από το Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και 

έκτοτε δεν επανεισήχθη προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Οι Κωδικοί Αριθµοί Εσόδων 1519001, 1519002 καθώς και όλη η οµάδα 

162 καταδεικνύουν αδιάψευστα την πληµµελή λειτουργία του Τµήµατος 

Εσόδων και της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που δεν µεριµνούν 

για την είσπραξη των αντίστοιχων εσόδων. 
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Οµοίως είναι πρόκληση για την κοινή λογική η εγγραφή του ποσού 

150.000 € στον ΚΑΕ 2211002 για βεβαίωσης προστίµων Κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας προηγούµενων ετών όταν στις 31/12/2012 είχαν βεβαιωθεί 

µόλις 33.976,58 €. Οι Κωδικοί Αριθµοί Εσόδων της οµάδας 0462 «Τέλος 

διαφήµισης» εµπεριέχουν πενιχρά ποσά ενώ επιβάλλεται να αυξηθούν 

προς όφελος του ∆ήµου. Το παιχνίδι της ∆ιοίκησης µε τις διαφηµιστικές 

εταιρείες εις βάρος των δηµοτικών εσόδων πρέπει να λάβει άµεσα τέλος. 

Από τις υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006 

εκτιµούµε ότι για την οµάδα εξόδων 664 για την προµήθεια καυσίµων και 

λιπαντικών, 667 για ανταλλακτικά 626 για συντήρηση και επισκευή 

αγαθών διαρκής χρήσης από τρίτους, πρέπει να µειωθούν οι 

εγγεγραµµένες πιστώσεις το λιγότερο κατά 30%, οι σχετικοί διαγωνισµοί 

να γίνονται µε απόλυτη διαφάνεια και να αποφεύγεται η κατ’ 

εξακολούθηση προσφυγή σε απ' ευθείας αναθέσεις την ώρα µάλιστα που 

ο ∆ήµος µας έχει τµήµα γκαράζ µε µόνιµο προσωπικό και αρκετές από τις 

εργασίες επισκευών των οχηµάτων, θα έπρεπε να γίνονται εσωτερικά, 

προς εξοικονόµηση πόρων. 

Προκαλεί θυµηδία το γεγονός ότι στις δαπάνες της Υπηρεσίας 20 

Καθαριότητας, δεν έχει προβλεφθεί καθόλου ΚΑΕ για τη δαπάνη 

προµήθειας πλαστικών σάκων καθαριότητας, ενώ έχει φορτωθεί η 

σχετική δαπάνη (βλέπε ΚΑΕ 3656634001) στη ∆ιεύθυνση Πρασίνου µε 

ποσό 25.000 €. Τόσο ειλικρινής προϋπολογισµός πραγµατικά δεν έχει 

ξαναγίνει. 

Μια σειρά δαπανών όπως ενδεικτικά παραδείγµατος χάριν: ταχυδροµικά 

τέλη 15.000 €, τηλεφωνικά τέλη 50.000 €, δαπάνες δεξιώσεων εορτών 

10.000 €, συµµετοχή στο ∆ίκτυο «Αµφικτιονία» 4.272 €, δηµοσίευση 

προκηρύξεων 1.000 €, λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 10.000 €, για 

έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000 €, για έξοδα γενικής φύσης των ΚΑΕ 

00649 για αµοιβές επιδοτούµενων ανέργων µέσω ΟΑΕ∆ και για 

αποζηµίωση σπουδαστών ΤΕΙ, για επιχορηγήσεις σε ιερούς ναούς, για 

ενοικίαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισµού που ενώ υπάρχει ήδη 

εγγεγραµµένη πίστωση 15.000 € στον ΚΑΕ 006117001 για αµοιβή για 

εργασίες µαγνητοφώνησης – αποµαγνητοφώνησης βιβλιοδεσίας 

πρακτικών, για ασφάλιστρα κτηρίων και µεταφορικών Μέσων (οµάδα 
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ΚΑΕ 625) για συντηρήσεις και επισκευές αγαθών διαρκούς χρήσης από 

τρίτους (ΚΑΕ 626) για προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης 

(ΚΑΕ 6613) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισµικά (οµάδα ΚΑΕ 

7134) για σύµβαση µε εξωτερικό ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας 

(ΚΑΕ 156131001) ποσού 23.900 € (τονίζω ότι αυτά ήταν πριν τη 

συνεννόηση που κάναµε) για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού 

όταν όλοι γνωρίζουµε ότι συχνά οι υπερωρίες δεν είναι πραγµατικές ενώ 

υπάρχουν Υπηρεσίες όπου οι υπάλληλοι εδώ και χρόνια δεν χτυπούν 

κάρτα προσέλευσης διότι η ∆ιοίκηση δεν επιθυµεί για ευνόητους λόγους 

να επισκευάσει το χαλασµένο µηχάνηµα εισόδου – εξόδου και βεβαίως η 

∆ηµοτική Αστυνοµία συνεπικουρούµενη από συγκεκριµένους 

Προϊσταµένους µοιράζει κατά το δοκούν υπερωρίες σε δικούς της 

υπαλλήλους, για προµήθεια γάλακτος, για δαπάνες έκδοσης πινακίδων, 

ΚΤΕΟ, για προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων, για συντηρήσεις 

ελαστικών οχηµάτων, για συντήρηση καθαρισµό φρεατίων προβλέπεται 

ποσό 15.000 €, για προµήθεια οικοδοµικών υλικών προβλέπεται ποσό 

στον ΚΑΕ 306662001 60.000 €, για τοπογραφικά διαγράµµατα και 

µελέτες, για διαχείριση υδάτινου όγκου λίµνης, για συντήρηση 

αντλιοστασίων, για ξεχορτάριασµα του άλσους, για προµήθεια χηµικού 

υλικού, για υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, για 

συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της λίµνης του 

άλσους, για κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών ήταν 70.000 και το 

κάναµε 5.000 € όταν ήταν µηδενική η πίστωση για το 2012, για 

προµήθεια στολών της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας το είχαν 20.000 το 

κατεβάσαµε. Θα πρέπει είτε να διαγραφούν ολοσχερώς λέγαµε από το 

προϋπολογισµό, είτε να µειωθούν σηµαντικά σε ποσοστό της τάξης του 

30% προκειµένου να εκλείψει πλέον το φαινόµενο της υπερτιµολόγησης 

των προµηθειών που διογκώνουν αναίτια τις δαπάνες. 

Θεωρούµε ότι όσα έργα συντηρήσεις – επισκευές περιλαµβάνονται στο 

Τεχνικό Πρόγραµµα του 2013 και προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν από 

ιδίους πόρους του ∆ήµου πρέπει να διαγραφούν. Έγινε αυτό. ∆ιότι η 

ισχνότατη οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου η εσκεµµένη αδράνεια της 

∆ιοίκησης για τη µη είσπραξη των θεσµοθετηµένων εσόδων για 

µικροπολιτικούς σκοπούς, σε συνδυασµό µε τη σηµαντική µείωση των 
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πόρων από την κεντρική Κυβέρνηση δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους 

δαπάνες. 

Σε κάθε περίπτωση τονίζουµε ότι η άποψή µας επί του προϋπολογισµού 

είναι ενδεικτική και όχι δεσµευτική. ∆ιότι δεν είµαστε γνώστες σε βάθος 

της οικονοµικής λειτουργίας και διαχείρισης της ∆ιοίκησης του ∆ήµου δεν 

ενηµερωνόµαστε για τις συχνές και πολλαπλές εξελίξεις (βλέπε νόµους 

και εγκυκλίους και Προεδρικά ∆ιατάγµατα) και δεν είναι στις προθέσεις 

µας επ’ ουδενί να υποκαταστήσουµε τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου στο 

θεσµοθετηµένο έργο της, η οποία σηµειωτέον µας θυµάται µόνο τις 

κρίσιµες στιγµές και στις απορρέουσες εξ αυτού σοβαρότατες ευθύνες 

της, τις οποίες δεν νοµιµοποιείται να µεταθέτει στην αντιπολίτευση, αφού 

η ίδια έχει καταφέρει µε τη συµπεριφορά της και την πρόδηλη ανεπάρκειά 

της να απολέσει την πλειοψηφία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να οδηγήσει 

το ∆ήµο σε αδιέξοδο µε ενδεχόµενο την υπαγωγή του στο 

Παρατηρητήριο οικονοµικής αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η αποκλειστική ευθύνη για την ενσωµάτωση των υποδείξεών µας στο 

Σώµα του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού, ο ισοσκελισµός αυτού αλλά 

κυρίως η λειτουργία, παρακολούθηση και εφαρµογή στην πράξη των 

όσων εν τέλει εγκριθούν, ανήκει στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου και στη 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του, κάτι άλλωστε που προβλέπεται 

ρητά από το νόµο και τους σχετικούς περί αυτόν νόµο, το βασικό νόµο 

του Μνηµονίου και τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου». 

  Αυτές τις παρατηρήσεις καταθέσαµε κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι το πρωί χτες. Πράγµατι µετά από την κατάθεση αυτών των 

απόψεων, υπήρξαν δυο συναντήσεις στο ∆ηµαρχείο που έγινε µια 

επεξεργασία του προϋπολογισµού. Πρέπει να σας πω ότι η βασική αρχή ήταν 

οι ανελαστικές δαπάνες φυσικά να παραµείνουν ως έχουν, να µην 

ασχοληθούµε µε το τµήµα των εσόδων του προϋπολογισµού, παρά το ότι 

είχαµε σοβαρότατες επιφυλάξεις γι' αυτό και ο κ. Κόντος αλλά και εγώ όπως 

τις διατύπωσα και ειδικά για το νεκροταφείο, και φυσικά από τις µη 

ανελαστικές δαπάνες ζητήσαµε τη µείωση σηµαντικών δαπανών. 

Έγινε µια συνεννόηση η οποία κατέληξε ουσιαστικά στη 

διαµόρφωση ενός προϋπολογισµού, µε µειωµένα τα έξοδα κατά περίπου 

400.000 €. Θα µου πείτε «είναι τόσο µεγάλο το ποσό της µείωσης που 
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εισηγηθήκατε και που πετύχατε;». Είναι µεγάλο το ποσό αν σκεφτείτε ότι το 

σύνολο των ανελαστικών δαπανών που ήταν εκτός της δυνατότητας να τις 

βγάλουµε ήταν 1.200.000 δηλαδή στην ουσία από τις µη ανελαστικές δαπάνες 

αφαιρέθηκε γύρω στο 30%. Βεβαίως και ήταν σηµαντικότατη αυτή η 

περικοπή. 

Αυτός ο προϋπολογισµός που έρχεται σήµερα για ψήφιση σε 

καµία περίπτωση δεν απηχεί τις απόψεις µας ούτε την πολιτική που εµείς 

σχεδιάζουµε να εφαρµόσουµε αν ο λαός µας δώσει τη δυνατότητα. Είναι ένας 

προϋπολογισµός ανάγκης, πάνω στη λογική που ετέθη στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και οµόφωνα έγινε αποδεκτό.  

Σε καµία περίπτωση δεν υιοθετούµε τον προϋπολογισµό αυτό 

ως εργαλείο ∆ιοίκησης µιας ∆ηµοτικής Αρχής που θα µπορούσε να δώσει 

προοπτική στην πόλη, αλλά και από την άλλη µεριά δεν µπορούµε να 

συνεχίσουµε να έχουµε το ∆ήµο όµηρο των διαδικασιών που δεν τήρησε η 

∆ηµοτική Αρχή από τον Οκτώβριο και τελευταία στιγµή, το µήνα Ιανουάριο 28 

Ιανουαρίου ενώ η προθεσµία έληγε 31 Ιανουαρίου, µας έφερε χωρίς να 

ρωτήσει κανέναν έναν προϋπολογισµό που δεν ήταν των δικών µας 

απόψεων. 

Εµείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα ψηφίσουµε τον 

προϋπολογισµό αυτόν µε τη λογική ότι πρέπει  να λειτουργήσει ο ∆ήµος. Το 

κάνουµε για δεύτερη φορά, το κάναµε και πέρσι και ήµασταν η µόνη 

Παράταξη της αντιπολίτευσης που το κάναµε πέρσι, µας κατηγόρησαν 

κάποιοι για δεκανίκι της ∆ιοίκησης, µάλιστα µου έκανε εντύπωση ότι αυτό το 

είπαν Παρατάξεις ∆ηµοτικές που στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο λένε άλλα, αλλά 

συνδικαλιστικά λένε άλλα στο Σωµατείο των εργαζοµένων.  

Εµείς ούτε δεκανίκι της ∆ιοίκησης γίναµε ποτέ ούτε θα γίνουµε, 

είναι ξεκάθαρες οι απόψεις µας. Από την άλλη όµως µεριά έχουµε νοµίζω µια 

συνευθύνη στη λειτουργία του ∆ήµου που η καταστροφή που προκαλείται 

καθηµερινά από τη σηµερινή ∆ιοίκηση µπορεί και να είναι ανήκεστη. Σας 

ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι φανταζόµουν πως θα γίνει λιγότερη 

συζήτηση για τον προϋπολογισµό σήµερα, γιατί κάποια πράγµατα που είπαµε 
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νοµίζω ότι θα είχαν καταλαγιάσει στο µυαλό µας µέσα και θα τα 

προχωρούσαµε. Θα πω κι εγώ τότε ορισµένα από αυτά που νοµίζω ότι 

πρέπει να ειπωθούν. 

Στις τρεις απορρίψεις του προϋπολογισµού καταδείξαµε όλη η 

αντιπολίτευση µε επιχειρήµατα για τις αδυναµίες, τα λάθη, τις καθυστερήσεις 

και τις αβλεψίες της ∆ιοίκησης, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούµε και να το 

αποδείξουµε ξανά. Είναι µια ∆ιοίκηση η οποία άρχισε να φέρει 

προϋπολογισµό, έφερε ένα προϋπολογισµό όχι καλά τεκµηριωµένο, 

καθυστερήσεις, έχει ήδη χάσει τις δυνάµεις της, δεν χρειάζεται να πούµε τα 

ίδια πράγµατα. 

Καταλήξαµε όµως σε ένα συµπέρασµα ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί 

να µείνει ακυβέρνητος και αυτό έγινε µάλιστα µε τα σκουπίδια στους δρόµους. 

Και πήραµε εδώ µια πολιτική απόφαση, η οποία πολιτική απόφαση κατά τη 

δική  µου γνώµη απολύτως υλοποιήθηκε. 

Ποια ήταν αυτή η πολιτική απόφαση που πήραµε; Ότι αυτός ο 

∆ήµος δεν µπορεί πλέον να διοικηθεί από µόνο την οµάδα που σήµερα 

παραµένει στην πλειοψηφία ότι πρέπει να συναινέσει, να συνεργαστεί, να 

δεχτεί τον έλεγχο από τους υπολοίπους της αντιπολίτευσης που είναι στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Και το δεύτερο που είπαµε εµείς οι αντιπολίτευσης είναι ότι δεν 

επιθυµούµε να διαλυθεί ο ∆ήµος επειδή έτυχε να έχει αυτή τη συγκεκριµένη 

∆ιοίκηση. Αυτά τα δυο είναι ο παρανοµαστής της πολιτικής µας απόφασης. Το 

ότι καθίσαµε η συµπολίτευση οι εναποµείναντες της συµπολίτευσης µε την 

αντιπολίτευση να φτιάξουν τον προϋπολογισµό, είναι αποδοχή του πρώτου 

σκέλους ότι «ναι, δεν µπορούµε µόνοι µας, αποδεχόµαστε τη συνεργασία και 

τη συναίνεση τη δική σας και θέλουµε τον έλεγχό σας».  

Και το δεύτερο εµείς που κάτσαµε µαζί σας είναι για να 

αποδείξουµε ότι η αντιπολίτευση, όσοι το επιθυµούν, δεν θέλουµε να διαλυθεί 

ο ∆ήµος να είναι τα σκουπίδια στους δρόµους και να µην λειτουργεί τίποτε, 

διότι έχουµε συνυπευθυνότητα, ως προς αυτό. Αυτό ήταν το πολιτικό 

πρόσταγµα και ο πολιτικός παρανοµαστής. 

Όταν όµως στη ζωή και στην Αυτοδιοίκηση δεν έχεις σταθερές 

αρχές και κάθε φορά άγεσαι και φέρεσαι από το τι  µου είπε ο ένας, από το τι 
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γράφει το blog και η εφηµερίδα, από το τι δηµοσίευσε κάποιος ανωνύµως, 

κάθε φορά κάνεις κάτι διαφορετικό. 

Για τον προϋπολογισµό. Είναι άχαρο για εµένα να υπερασπιστώ 

µια ∆ιοίκηση που έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν της έχω καµία 

απολύτως εµπιστοσύνη. Όµως για την πόλη ενδιαφέροµαι, όπως νοµίζω ότι 

όλοι ενδιαφέρονται, δεν είµαι µόνο εγώ που ενδιαφέροµαι.  

Πήραµε ένα προϋπολογισµό γιατί κάποιοι αν κάνουν πως δεν 

καταλαβαίνουν και λένε «πως ήταν ο προϋπολογισµός, πόσο ύψος είχε ο 

προϋπολογισµός και που ισοσκελίστηκε», θεωρώ ότι πρέπει  να το πούµε µε 

απλά λόγια. Ο προϋπολογισµός που πήγαµε να συζητήσουµε µε τους 

κυρίους συναδέλφους τους υπόλοιπους που ήθελαν να έρθουν, είχε ύψος 

34.350.000 € ως προς τα έσοδα, ως προς τα έξοδα είχε ισοσκελιστεί σε αυτό 

το ποσό  µε αποθεµατικό 50.000 €. 

Μα σε αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγώ όταν έκανα την 

πρότασή µου είπα ότι όταν διορθώσουµε τα πράγµατα και αφαιρέσουµε 

ορισµένους Κωδικούς µέσα, το αποθεµατικό θα αυξηθεί και θα 

χρησιµοποιηθεί όταν υπάρχουν χρήµατα για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες 

πρωτίστως και για τον πολιτισµό δευτερευόντως. Τι δεν κάναµε από αυτό; Τι 

δεν τηρήσαµε από αυτό που µας είπε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και δεν δώσαµε 

κατευθύνσεις;  

Στις ανελαστικές δαπάνες βρήκαµε κάποια κονδύλια τα οποία 

ήταν κάπως αυξηµένα αν και υποχρεωτικά και τα µειώσαµε κατά 150.000 € µε 

πιο χαρακτηριστικό τις 70.000 € που ήταν ναι µεν υποχρεωτική δαπάνη αλλά 

όχι σε αυτό το ύψος για το γκρέµισµα των διαφόρων αυθαιρέτων, στις δε µη 

υποχρεωτικές δαπάνες µειώσαµε το ποσό κατά περίπου 350.000 €. Και 

µειώθηκε ο προϋπολογισµός από τον αρχικό – αρχικό, κατά 500.000 € εκ των 

οποίων οι 400.000 € πήγαν στο αποθεµατικό. 

Ποιος δεν καταλαβαίνει τι; Και λέει «πόσος ήταν ο 

προϋπολογισµός;». ∆ηλαδή ρωτώ τον κ. Καραβία και τους υπολοίπους: αν 

αφαιρέσουµε κύριοι συνάδελφοι τις 400.000 € από τους οικογενειακούς 

τάφους των εσόδων και τα βγάλουµε από το αποθεµατικό και το κάνουµε πάλι 

50.000 € θα έχουµε ένα άλλο προϋπολογισµό; Αν κάποιοι λένε ότι το 

σηµαντικό στοιχείο του προϋπολογισµού είναι να µειωθεί το ποσό. Αν 

ΑΔΑ: ΒΕΔΑΩΗΓ-Τ1Β



 26 

υποθέσουµε ότι το προτείνουµε τώρα, οι 400.000 € που υπάρχουν για τους 

οικογενειακούς τάφους να αφαιρεθούν από τα έσοδα και το αποθεµατικό να 

µειωθεί αναλόγως και ο προϋπολογισµός θα γίνει 33.900.000 €. Θα έχουµε 

άλλο προϋπολογισµό; 

Αυτό, περιµένω να το πει κάποιος ο οποίος δεν έχει εµπειρία, 

κάποιος ο οποίος τώρα γνωρίζει τα πράγµατα και δεν το καταλαβαίνει. Το 

αποθεµατικό αυξήθηκε κατά 400.000 € και ο προϋπολογισµός µειώθηκε στα 

έξοδά του κατά 500.000 €. Είχαµε και 100.000 € από τα έξοδα τα οποία 

µειώθηκαν. 

Αυτή είναι η εικόνα του προϋπολογισµού και αυτό είναι και το 

πολιτικό συµπέρασµα αυτής της διαδικασίας. Αποδέχεται η σηµερινή 

µειοψηφία της ∆ιοίκησης ότι δεν θα κάνει τίποτε στο µέλλον σηµαντικό, εάν 

δεν έχει τη συναίνεση και τον έλεγχο της πλειοψηφίας που σήµερα είναι η 

αντιπολίτευση. Αυτό είναι το πολιτικό ουσιαστικό αυτής της διαδικασίας.  

Όπως και το επίσης ουσιαστικό είναι ότι υπάρχουν µέσα στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολίτευση Παρατάξεις και συνάδελφοι, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται να µην διαλυθεί ο ∆ήµος. Κατά τη γνώµη µου όσοι θέλουν να 

µην έχει καθόλου προϋπολογισµό ο ∆ήµος υπό οποιαδήποτε πολιτική θα 

έλεγα προέκταση, αλλά να µην υπάρχει τίποτε στο ∆ήµο, το µόνο που 

ενδιαφέρονται είναι για να χαίρονται να διαλυθούν τα πάντα και να µην 

υπάρχει τίποτε. 

Εγώ δεν µπορώ να το κάνω αυτό το πράγµα. Γι' αυτό βοήθησα 

να γίνει αυτή η διαδικασία και για να καταλήξουµε κιόλας ούτε η αντιπολίτευση 

έσωσε τη ∆ιοίκηση, ούτε η ∆ιοίκηση έσωσε καµία αντιπολίτευση. Γιατί το 

χειρότερο ρόλο  µέσα στη Φιλαδέλφεια δεν τον παίζουµε εµείς εδώ, κι αν 

κάποιοι λένε ότι είµαστε ένα πραγµατικά ασκέρι να το δεχτούµε, αλλά υπάρχει 

χειρότερο ασκέρι έξω από εµάς. Υπάρχει κλεφτουριά έξω από εµάς! Το 

χειρότερο πράγµα που µπορεί να υπάρξει. 

Αυτοί που µας κατηγορούν ότι είµαστε µπάχαλο –και βάζω κι 

αυτή τη λέξη- είναι µεγαλύτερο µπάχαλο οι ίδιοι. Εµείς έχουµε τα λάθη µας, 

έχουµε τις αδυναµίες µας, πραγµατικά δεν είµαστε ένα καλό ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο στο σύνολό του, αλλά τι ζητάνε δηλαδή; Τι ζητείται σήµερα από το 
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∆ηµοτικό Συµβούλιο; Να µην κάνει κανένας τίποτα; Να µην έχουµε καθόλου 

προϋπολογισµό; ∆ηλαδή τα σκουπίδια να παραµείνουν για πάντα στο δρόµο;  

Αυτό κάναµε κύριοι συνάδελφοι, σεβαστήκαµε αυτό που είπαµε 

και κατά τη γνώµη µου έχει η αντιπολίτευση επιτύχει µια πολιτική ρύθµιση των 

πραγµάτων, αυτή που είναι η σωστή. ∆εν διοικείτε µόνοι σας, έχετε τη δική 

µας ανάγκη της συναίνεσής µας και το δικό µας έλεγχο. Και υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις φτιάξαµε τον προϋπολογισµό και υπό αυτές τις προϋποθέσεις 

θα τον ψηφίσουµε. 

Να πω κάτι για τη νοµιµότητα. Όσοι εγκαλούνται για τη 

νοµιµότητα, έχουν δίκιο. Πράγµατι υπάρχουν πράξεις µέσα στον 

προϋπολογισµό οι οποίες δεν είναι τυπικά σωστές. Όµως σας θυµίζω ότι πριν 

δυο µέρες πήραµε µια µη νόµιµη απόφαση που αυταπόδεικτα όµως 

µπορούµε να την  υπερασπιστούµε για µια µεγάλη ανάγκη. Είπαµε να ανοίξει 

το παγκάρι –που δεν είναι νόµιµο- για να µην βρωµίσει ο κόσµος. Αυτό δεν 

ήταν νόµιµο που κάναµε, όµως όποιος µας εγκαλέσει, έχουµε επιχειρήµατα 

να του πούµε «ναι,  πήραµε µια απόφαση έξω από τα όρια της τυπικής 

νοµιµότητας, αλλά το κάναµε για ένα σκοπό, ο οποίος είναι µαχητός. Αξίζει να 

το κάνουµε. Και αν υποστούµε συνέπειες, αξίζει και να τις υποστούµε, 

προκειµένου να είναι η πόλη µας µε τα σκουπίδια πατηµένα». 

Αυτό, εσάς βαραίνει κύριοι συνάδελφοι της συµπολίτευσης που 

η πόλη µας είναι έτσι και εµάς µας βαραίνει η ευθύνη να µην συνεχίσει αυτή η 

κατάσταση. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θα διαβάσω την ανακοίνωση που σας µοιράστηκε. 

«Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της "Λαϊκής Συσπείρωσης" Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνας µε την παρουσία µας εδώ δεν θέλουµε να νοµιµοποιήσουµε 

την απαράδεκτη διαδικασία σύγκλισης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το 

µεσηµέρι για την ίδια ώρα το απόγευµα. 

Αντιθέτως βρισκόµαστε εδώ για να καταγγείλουµε την απαράδεκτη αυτή 

µεθόδευση της ∆ηµοτικής Αρχής που µοναδικό στόχο έχει να ψηφιστεί 

ένας αντιλαϊκός προϋπολογισµός.  

Εµείς καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό όχι γιατί αρεσκόµαστε σε 

µικροπολιτικά παιχνίδια, αλλά γιατί µεθοδεύει την αποδοχή της 
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πολύχρονης παρακράτησης των πόρων που δικαιούται ο ∆ήµος από τον 

κρατικό προϋπολογισµό, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση των Υπηρεσιών 

του ∆ήµου, τη διευκόλυνση ιδιωτικοποίησής τους και την αποδοχή από 

τους δηµότες νέων βαρών στις πλάτες τους, µέσω των αυξηµένων 

ανταποδοτικών τελών και επιπρόσθετων φόρων και χαρατσιών. Είπαµε 

και την προηγούµενη φορά ούτως ή άλλως το αναλύσαµε, δεν έχουµε 

αλλάξει τη θέση µας εµείς.   

Αντίθετα µε τις άλλες Παρατάξεις που διαφωνούν µε τον τρόπο 

διαχείρισης του ∆ήµου από τη ∆ηµοτική Αρχή και γι' αυτό µε ευκολία 

συναίνεσαν στο να βρουν µια λύση για προϋπολογισµό λειτουργίας του 

∆ήµου και ανελαστικών δαπανών όπως το λένε, εµείς τονίζουµε ότι ο 

προϋπολογισµός όπως και να διαµορφωθεί, τελικά θα οξύνει και θα φέρει 

νέα προβλήµατα και βάρη στις λαϊκές οικογένειες του ∆ήµου γιατί 

υπηρετεί την κεντρική αντιλαϊκή πολιτική στο τοπικό επίπεδο. 

Και το µόνο που µένει είναι να το δούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μάλλιος έχει τον λόγο. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κατ' αρχήν αν µου επέτρεπε η "Λαϊκή Συσπείρωση" θα 

µπορούσα να προσυπογράψω την ανακοίνωση αυτή.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Βεβαίως να την υπογράψετε. Γιατί να µην την 

υπογράψετε;! 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Έχω να πω µερικές σκέψεις από την Παράταξή µας τη 

«∆ύναµη Πολιτών». Στο ∆ήµο µας όπως ξέρουµε όλοι επικρατεί χάος. ∆εν 

είναι αποτέλεσµα µόνο της γενικότερης κρίσης των καταστροφικών 

αποτελεσµάτων των Μνηµονίων και της αποσάθρωσης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που έχει επιφέρει ο "Καλλικράτης". 

Συµµετέχει σε αυτό και η αναποτελεσµατικότητα της τοπικής 

εξουσίας ιδίως µετά τη διάσπαση της «Νέας Προοπτικής» της Παράταξης 

δηλαδή που επικράτησε στις δηµοτικές εκλογές του 2010. Έχει σηµασία µια 

σύντοµη αναφορά στα γεγονότα για να κατανοήσουµε σε ποια κατάσταση 

βρισκόµαστε στην πόλη µας. 

Ο θάνατος του Γιώργου Αποστολάκη ανάµεσα στις δυο 

Κυριακές, ήταν ένα τραγικό γεγονός που η «Νέα Προοπτική» το αντιµετώπισε 
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τοποθετώντας επικεφαλής µετά από οµόφωνη απόφαση τη σύζυγο του 

εκλιπόντος κα Ευτυχία Γαϊτανά – Αποστολάκη. 

Θα ήθελα να πω ότι η ανακοίνωσή µας απευθύνεται 

περισσότερο στους συµπολίτες, παρά σε εµάς στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που 

αρκετά από αυτά τα πράγµατα τα γνωρίζουµε από µέσα. 

Θεωρήθηκε τότε, σαν έξυπνη κίνηση η οποία υλοποίησε τον 

ποθητό στόχο δηλαδή την ανάδειξη της Παράταξης στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου. 

Αποδείχθηκε όµως στην πορεία ότι αυτή η διεκπεραίωση η οποία έγινε χωρίς 

αρχές, µε ένα µόνο σκοπό την κατάληψη της εξουσίας στο ∆ήµο, οδήγησε την 

Παράταξη σε διάσπαση. 

Από τους 20 δηµοτικούς συµβούλους της «Νέας Προοπτικής» οι 

10 ανεξαρτητοποιήθηκαν ή διαγράφηκαν από την Παράταξη. Έτσι σήµερα το 

∆ήµο διοικεί µια οµάδα 10 δηµοτικών συµβούλων οι οποίοι αποτελούν µια 

µικρή µειοψηφία, όταν το σύνολο των δηµοτικών συµβούλων αποτελείται από 

33 δηµοτικούς συµβούλους. 

Ο νόµος που καθορίζει τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

δεν προβλέπει τρόπο αντιµετώπισης µιας τέτοιας κατάστασης, της απώλειας 

δηλαδή της πλειοψηφίας όπως γίνεται µε την κεντρική Κυβέρνηση η οποία 

είναι υποχρεωµένη να παραιτηθεί. 

Έτσι, η ∆ήµαρχος και οι 10 δηµοτικοί σύµβουλοι που τη 

στηρίζουν επιµένουν να διοικούν το ∆ήµο εκµεταλλευόµενοι το κενό του 

νόµου. Η πράξη αυτή µπορεί να φαίνεται νόµιµη, δεν είναι όµως πολιτικά 

ηθική. Η παραµονή τους στη ∆ιοίκηση όντας µειοψηφία, δηµιουργεί τεράστια 

προβλήµατα στο ∆ήµο και αυτό το διαπιστώνουν καθηµερινά όταν ακόµη και 

να στελεχώσουν τις υποχρεωτικές θέσεις που προβλέπει ο Οργανισµός του 

∆ήµου, δεν µπορούν. 

Μέσα σε αυτό τον τοπικό ορυµαγδό φέρνουν στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο τον προϋπολογισµό µε καθυστέρηση δυο µηνών, χωρίς καµία 

προσυνεννόηση γνωρίζοντας δεν διαθέτουν την πλειοψηφία. Το αλαζονικό 

σχέδιο φάνηκε καθαρά: ο προϋπολογισµός δεν θα ψηφιζόταν. Το γνώριζαν. 

Οι προθεσµίες είχαν ήδη εξαντληθεί και οι ευθύνες µη λειτουργίας του ∆ήµου 

θα έπεφταν στους άλλους και όχι στη µειοψηφική οµάδα που καταχράται το 

κενό του νόµου και διοικεί το ∆ήµο. 
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Έτσι και έγινε. Η πόλη κατακλύζεται από σκουπίδια και η 

∆ήµαρχος χαιρέκακα αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, επιρρίπτει στην 

πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που καταψηφίζει τον προϋπολογισµό 

τις ευθύνες.  

Αγνοεί προφανώς ότι ο προϋπολογισµός του ∆ήµου αποτελεί το 

σχέδιο δράσης της ∆ηµοτικής Αρχής. Είναι το εργαλείο στο οποίο 

αποτυπώνεται η ιδεολογία της Παράταξης µε βάση την οποία υπερψηφίστηκε 

στις πρόσφατες δηµοτικές εκλογές, καταγράφονται σε αυτόν κατά τον πιο 

σαφή τρόπο οι προτεραιότητες και οι υποσχέσεις που έχουν κατατεθεί 

προεκλογικά, µε το πρόγραµµα της Παράταξης. 

Η «∆ύναµη Πολιτών» δεν αποδέχεται την άποψη κάποιων 

συνδηµοτών ότι τέτοιες θέσεις αυτή τη στιγµή στο ∆ήµο µας είναι πολυτέλεια. 

Και προτείνουν µάλιστα κάποιοι να περπατήσει ο ∆ήµος όπως – όπως, ώστε 

να βγει το χρονικό διάστηµα µέχρι τις επόµενες δηµοτικές εκλογές. Κάτι τέτοιο 

πρόκειται για µια λύση µη πολιτική µε το επιχείρηµα ότι έχουµε φτάσει στο 

τελευταίο σκαλί ευτέλειας. 

Η «∆ύναµη Πολιτών» δεν υποστηρίζει µια τέτοια λύση και δεν 

συµµετέχει σε συζήτηση και µάλιστα µε όρους µη πολιτικούς. Είναι γεγονός 

ότι βρισκόµαστε µπροστά σε ένα σοβαρότατο κενό εξουσίας. Πρόκειται για 

µια ∆ιοίκηση ανεπαρκή και αναντίστοιχη των πολιτικών συνθηκών που ζούµε. 

Η αναζήτηση των υπαίτιων επιβάλλεται, δεν θέλουµε να δώσουµε σε κανέναν 

συγχωροχάρτι.  

Συµφωνούµε µε την ανακοίνωση των εργαζοµένων στο ∆ήµο. 

∆εν είναι εκείνοι που έχουν την παραµικρή ευθύνη για ό,τι συµβαίνει στο 

∆ήµο, είναι όµως εκείνοι που µαζί µε τους άλλους µισθωτούς, το Μνηµόνιο 3 

τους κατακρεουργεί και τους απειλεί µε απολύσεις.  

Η Παράταξή µας συνεχίζει σταθερά να πιστεύει ότι αυτό που 

από την ίδρυσή της έχει διακηρύξει, ότι µια ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να έχει 

συγκεκριµένες και καθαρές θέσεις και µε στήριγµα τη λαϊκή συµµετοχή να 

διεκδικεί και να δίνει λύσεις για τα µικρά και τα µεγάλα προβλήµατα που 

υποβαθµίζουν το βιοτικό επίπεδο. 

Στην προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας που µε τη στάση της 

επιχειρεί να υποτάξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να αποµονώσει τους δηµότες 
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από τη συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων που ενώ εκχωρεί αρµοδιότητες, 

περικόπτει την επιχορήγηση µέχρι τώρα 60%, που οδηγεί τους ∆ήµους σε 

επιβολή πρόσθετης φορολογίας εξωθώντας τους να µειώσουν ή να 

εκχωρήσουν σε ιδιώτες τις υποδοµές και τις υπηρεσίες τους, σε αυτή τη 

νεοφιλελεύθερη και καταστροφική πολιτική της γκιλοτίνας, της αύξησης των 

φόρων, της διόγκωσης της ανεργίας, της συρρίκνωσης των εργασιακών 

δικαιωµάτων, της µείωσης των µισθών και των συντάξεων, την 

εµπορευµατοποίηση της υγείας, της παιδείας, του πολιτισµού και του 

περιβάλλοντος. 

Σε αυτό τον Αρµαγεδώνα η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να 

αντιστέκεται, να διεκδικεί και να βρίσκεται στον αντίποδα των µνηµονιακών 

επιλογών.  Έτσι λοιπόν ο προϋπολογισµός εκτός από διεκδικητικός και 

αναπτυξιακός, πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιος, να στηρίζει το δηµόσιο και 

κοινωνικό χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης, να αναπτύσσει το ∆ίκτυο 

αλληλεγγύης στο ∆ήµο και βεβαίως τον πρώτο λόγο στη σύνταξή του πρέπει 

να έχουν οι δηµότες γιατί πρέπει ο προϋπολογισµός να είναι συµµετοχικός. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι υπάρχει στην πόλη  µας ένας 

συνδυασµός υποκειµενικών καταστροφικών αδυναµιών της µειοψηφικής 

∆ηµοτικής Αρχής και των αντικειµενικών ισοπεδωτικών επιταγών του 

αίσχιστου "Καλλικράτη" και του ανθρωποκτόνου Μνηµονίου. 

Αυτό το µίγµα είναι πολύ εκρηκτικό. Η όποια λύση του 

προϋπολογισµού του 2013 θα είναι πρόσκαιρη και χωρίς ουσιαστικό  

περιεχόµενο. Κάτι δραστικό πρέπει να συµβεί στην πόλη  µας. Η πρόταση της 

Η «∆ύναµης Πολιτών» είναι µία: ο λαός της πόλης µας πρέπει να σταµατήσει 

να είναι θεατής και να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Μόνο αυτός µπορεί 

να δώσει λύση. 

Στον καιρό των  Μνηµονίων και του "Καλλικράτη", η απάντηση 

βρίσκεται µόνο στη δύναµη των πολιτών.  

Σήµερα ακούσαµε ότι κάποια συµφωνία έγινε. Η συγκρότηση 

µιας ευκαιριακής πλειοψηφίας για να λειτουργήσει ο ∆ήµος έχει όλα τα 

πολιτικά χαρακτηριστικά της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Τριµερής συµφωνία 

για να σωθεί ο ∆ήµος, όπως για να σωθεί η Ελλάδα και οδηγούµαστε στην 

πλήρη καταστροφή. Ήταν επόµενο. Σε αυτή την αίθουσα δεν ακούστηκε από 
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τις Παρατάξεις «Καληµέρα όµορφη πόλη» και «Όραµα πόλης», όπως και από 

τη ∆ηµοτική Αρχή ίχνος κριτικής για την τρικοµµατική Κυβέρνηση, τα 

Μνηµόνια και τον "Καλλικράτη" τέκνο του οποίου είναι ο προϋπολογισµός που 

συµφώνησαν µετά από ταλαιπωρία και πήγαινε – έλα. 

Τι ουσιαστικά διαφορετικό έχει τούτος ο προϋπολογισµός από 

τον πρώτο; Είναι κι αυτός της πλάκας! ∆ηλαδή Ώδινεν όρος και έτεκεν µυν, 

δηλαδή 400.000 € 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Μαυράκη έχει τον λόγο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ερωτώ ο προϋπολογισµός που 

συντάχθηκε σήµερα είναι προϋπολογισµός ανελαστικών δαπανών, όπως 

είχαµε αποφασίσει; Ο προϋπολογισµός που ξαναφέρατε σήµερα έχει έσοδα 

34.347.000 δηλαδή τα ίδια περίπου µε τους προηγούµενους τρεις 

προϋπολογισµούς που καταψηφίστηκαν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Υποθέτω ότι σκοπός όλων µας δεν ήταν να αφαιρέσουµε το 

δικαίωµα από την κα ∆ήµαρχο να συντάξει προϋπολογισµό, αλλά να 

συνταχθεί ένας σωστός προϋπολογισµός από την αντιπολίτευση που ανέλαβε 

να τον συντάξει. ∆υστυχώς ξαναέρχεται σήµερα µε τα προηγούµενα έσοδα. 

Το γεγονός όµως ότι δεν έχει προηγηθεί όπως έχω πει σε όλα 

τα ∆ηµοτικά Συµβούλια ο καθορισµός των συντελεστών καθαριότητας, του 

δηµοτικού  νεκροταφείου, των τελών διαφηµίσεων και όλων των τελών εν 

γένει, καθιστά παράτυπη και παράνοµη την ψήφιση του προϋπολογισµού 

αυτού. 

Ο προϋπολογισµός κύριοι µπορούσε να συνταχθεί µε τις 

ανελαστικές δαπάνες που δεν αµφισβητούνται και ήταν περίπου 23 εκ. όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν στους επικεφαλής και να 

αναπροσαρµόζονταν και τα έσοδα στο ύψος αυτό. Αντί να αναπροσαρµοστεί 

στο ύψος αυτό, έρχεται και σήµερα µε 34.370.000 €. 

Ακόµη θα ήθελα να επισηµάνω ότι επειδή από τα στοιχεία που 

έλαβα από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και 

φωτισµού ανέρχονται σε 4.441.141 τα δε έξοδα 4.037.189 € δηλαδή τα έσοδα 

υπερβαίνουν τα έξοδα κατά 403.951,57 € ο νόµος ως γνωστόν είναι σαφής ότι 

τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να είναι απόλυτα ισοσκελισµένα και θα πρέπει η 

∆ιοίκηση να µας πει που πήγαν τα επιπλέον έσοδα των ανταποδοτικών τελών 
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καθαριότητας που εισπράχθηκαν από τους δηµότες µας, το έτος 2012 και που 

µε κόπο τα πληρώνουν. 

Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό τον λόγο η ∆ιοίκηση δεν φέρνει στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβουµε νόµιµες αποφάσεις των τελών και λυπάµαι 

διότι εγώ δεν είναι δυνατό να ψηφίσω ένα τέτοιο προϋπολογισµό. Υποθέτω 

βεβαίως ότι απάντηση δεν θα πάρω από τη ∆ιοίκηση, αλλά στην Προϊσταµένη 

µας Αρχή είναι υποχρεωµένη η ∆ιοίκηση να δώσει απάντηση και για τους 

λόγους αυτούς δεν ψηφίζω τέτοιο προϋπολογισµό, γιατί άλλη εξουσιοδότηση 

δώσαµε στην αντιπολίτευση να πράξει. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί 

συµπολίτες πρώτη φορά τοποθετούµαι για τον προϋπολογισµό και θα ήθελα 

να θίξω γενικότερα ζητήµατα. 

Ένας προϋπολογισµός όπως ειπώθηκε ξανά για τη σύννοµη 

κατάρτισή του και έγκριση αλλά και εφαρµογή αυτού, προϋποθέτει µε βάση 

την ισχύουσα νοµοθεσία τη λήψη κάποιων άλλων και προηγούµενων από 

αυτών αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ειδικότερα επαναλαµβάνω: 

� Τον ορισµό των συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού που 

επιβαρύνουν άµεσα τους δηµότες και κατοίκους στα πλαίσια της 

ανταποδοτικότητας,  

� Τον ορισµό των τελών και δικαιωµάτων του νεκροταφείου που 

βαρύνουν επίσης άµεσα όλους τους πολίτες δηµότες και µη,  

� Τον ορισµό των συντελεστών και των τελών διαφήµισης που βαρύνουν 

τους επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες,  

� Τον ορισµό των τελών και δικαιωµάτων από τις χρήσεις πεζοδροµίων, 

κοινοχρήστων χώρων και τα λοιπά, που επίσης βαρύνουν άµεσα τους 

επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες µιας πόλης. 

∆υστυχώς όµως όλα τα παραπάνω όχι  µόνο δεν έγιναν, αλλά 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν η στενή και η µικρή σε αριθµό δηµοτική οµάδα 

που τον διοικεί, έφερε τις σχετικές εισηγήσεις προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο µε συντριπτική πλειοψηφία απερρίφθησαν γιατί το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο που είναι το ανώτερο θεσµικό όργανο του ∆ήµου είχε πολύ 
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διαφορετική άποψη και γιατί ήθελε µειώσεις που δεν έγιναν αποδεκτές από τη 

σηµερινή οµάδα ∆ιοίκησης, µε αποτέλεσµα να µην τολµήσουν να τις 

ξαναφέρουν εναρµονισµένες µε τη βούληση του Σώµατος. 

Με τα αρνητικά αυτά δεδοµένα που πρωτοφανώς 

διαµεσολάβησαν η ίδια οµάδα ∆ιοίκησης που αποτελεί µια µικρή πλειοψηφία 

στο ∆ήµο, έφερε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και παρά τα προβλεπόµενα στο 

νόµο προς έγκριση τρεις φορές ένα προϋπολογισµό που έτυχε και τρεις 

φορές της πλήρους απαξίωσης και της µη αποδοχής από τη συντριπτική 

πλειοψηφία αυτού και µάλιστα κάθε φορά αντί να µειώνει και να διορθώνει 

αυτόν, αφαιρετικά στο σκέλος των περιττών δαπανών, τον άλλαζε προσθετικά 

και χωρίς δικαιολογία. 

Όταν ειδικά τα έσοδα του 2012 βγαίνουν αρνητικά και τελείως 

παθητικά στη σηµερινή εποχή που όλα χειµάζουν και παρά τα δάνεια και την 

επιχορήγηση για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που ως ∆ήµος 

πήραµε. 

Παρά ταύτα όµως και στην προσπάθειά µας να συµβάλλουµε 

θετικά για να υπάρξει προϋπολογισµός στο ∆ήµο µας και να λειτουργήσει ο 

∆ήµος καταβάλλαµε κάθε προσπάθεια και µε τη δική µας συµβολή 

συµµετείχαµε στο ∆ηµαρχείο µαζί µε τη θεσµική αντιπολίτευση, προκειµένου 

να συνταχθεί µπροστά στο πλήρες αδιέξοδο της σηµερινής ∆ιοίκησης νέος 

προϋπολογισµός, καθώς αυτή αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων και 

είχαµε θέσει τις αντικειµενικές αυτές παραµέτρους στη σύνταξη του νέου 

προϋπολογισµού. 

1. Την επιλογή και ψήφιση των ανελαστικών µόνο δαπανών, 

παραδείγµατος χάριν µισθοδοσίες προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες, 

πετρέλαια και τα λοιπά και επιχορηγήσεις όλων των Νοµικών 

Προσώπων προκειµένου να λειτουργήσει ο ∆ήµος µας. 

2. Την επιλογή της ψήφισης µόνο των εγκεκριµένων και αντικριστά 

χρηµατοδοτούµενων τεχνικών έργων από ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ που 

σχετίζονται µε σχολεία, Παιδικούς Σταθµούς και τα λοιπά και είναι 

εξασφαλισµένοι οι οικονοµικοί πόροι. 

3. Τον αποκλεισµό όλων εκείνων των µη υποχρεωτικών και περιττών 

δαπανών και εξόδων, που θα στηρίζονταν σε ίδιους πόρους του 
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∆ήµου, αφού αυτοί δεν υπάρχουν οπότε θα ήταν περιττό να το 

κάνουµε αυτό και θα ήταν λάθος. 

4. Την εφαρµογή της νοµιµότητας και την τήρηση όλων των 

προβλεπόµενων διαδικασιών που ανωτέρω σας ανέφερα, ως 

προαπαιτούµενα για την ψήφιση του προϋπολογισµού, αυτά που είπα 

δηλαδή σχετικά µε τα τέλη νεκροταφείου, τα τέλη διαφηµίσεων και τα 

λοιπά. 

5. Τη λήψη αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις προτεινόµενες 

µειώσεις των τελών και δικαιωµάτων που προτείναµε και όλοι στη 

∆ιοίκηση και αντιπολίτευση, πλην των δηµοτικών Παρατάξεων του κ. 

Βαλασσά και Μάλλιου, δεν δέχτηκαν καν να συζητηθούν και οι 

διαδικασίες που ξαφνικά απέρριψαν να τηρηθούν µε αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ µέχρι προχθές αλλιώς τα είχαµε συζητήσει 

εδώ µέσα. 

Σε αυτές τις µεταλλάξεις και εφήµερες ευκαιριακές συµµαχίες 

όπως είπε και ο κ. Μάλλιος προηγουµένως που από µέρα σε µέρα αλλά 

ακόµη και από µεσηµέρι έως βράδυ συνέβησαν, καθώς να αναφέρω σε αυτό 

το σηµείο πως συνεχώς µας άλλαζαν τα οικονοµικά στοιχεία των ανελαστικών 

και µη δαπανών που µας έδιναν, ακριβώς γιατί δεν ήθελαν να συµφωνήσουµε 

σε ένα προϋπολογισµό αποδεκτό από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως και γιατί 

ήθελαν αυτό τον κοµµένο και ραµµένο όπως αρχικά τον έφεραν και τρεις 

φορές καταψηφίστηκε από όλους και από την Παράταξη του κ. Κόντου και 

από την Παράταξη του κ. Τοµπούλογλου και τώρα φέρει και την υπογραφή 

σύνταξης και την ευθύνη υλοποίησής του και από αυτούς. 

Το γεγονός επίσης της έλλειψης ευθύνης και διαχρονικής 

συνέπειας αποδεικνύεται χωρίς καµία ιδιαίτερη προσπάθεια και από το τελικό 

νούµερο του ύψους του προϋπολογισµού στα 34.347.037 € που οι  µέχρι 

προχθές καταψηφίσαντες επικεφαλής της αντιπολίτευσης, σήµερα κατέληξαν 

ως συντάξαντες και το αποδέχονται θεωρώντας ότι είναι αρκετά µεγάλη η 

διαφοροποίηση των δυο σχεδίων προϋπολογισµού. Πράγµα µε το οποίο δεν 

συµφωνούµε. 

Εύλογα λοιπόν αναρωτιόµαστε γιατί δεν τον ενέκριναν εξ αρχής 

και φέραµε το ∆ήµο µας σε αυτή την κατάσταση µε τα σκουπίδια, φέραµε το 
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∆ήµο µας στο σηµείο να ζητάει βοήθεια από το ∆ήµο Ηρακλείου µε δανεικά 

απορριµµατοφόρα, ανοίξαµε τα παγκάρια του νεκροταφείου και µπήκαµε σε 

όλη αυτή τη διαδικασία. Θα µπορούσαν να τον εγκρίνουν από την αρχή. 

Εµείς, µπροστά σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση η οποία 

δηµιουργείται για την εξέλιξη των οικονοµικών του ∆ήµου µας και µπροστά 

στην ανευθυνότητα της µικρής οµάδας που διοικεί και που αναζητά 

εφήµερους συµµάχους και που όπως προείπε ο κ. Μάλλιος επαναλαµβάνω 

και που εύκολα τους βρίσκει χωρίς αρχές και κανόνες για να επιβιώνει κάθε 

φορά ευκαιριακά, αλλά και που αναζητά και παίρνει χρήµατα από τα 

παγκάρια του νεκροταφείου για να κινήσει τα οχήµατα της καθαριότητας, δεν 

µας επιτρέπεται πλέον και δεν µπορούµε να συµµετέχουµε σε όλα αυτά τα 

πρωτόγνωρα αυτοδιοικητικά που συµβαίνουν στο ∆ήµο µας τα οποία 

λαµβάνουν και πανελλαδική αρνητική δηµοσιότητα και δυσφηµούν το ∆ήµο 

πανελλαδικώς. 

∆υστυχώς πολύ σύντοµα θα επιβεβαιωθούµε. Ανά τρίµηνο, 

όπως ειδικότερα προβλέπει η νοµοθετική ρύθµιση και η νέα νοµοθεσία περί 

ελέγχου των προϋπολογισµών των ΟΤΑ από το Παρατηρητήριο και υπόλογοι 

αυτής της εξέλιξης των πραγµάτων δυστυχώς θα είναι συνολικά όλοι όσοι 

σήµερα συµµετείχαν στη σύνταξη και ψήφιση αυτού και όχι µόνο η µικρή 

µειοψηφία ∆ιοίκησης του ∆ήµου. 

Αυτή η στάση που µέχρι σήµερα τηρήσαµε µε συνέπεια και τις 

αρχές και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για την ψήφιση ενός 

προϋπολογισµού, τις καταθέτουµε µε τις θέσεις στα πρακτικά της σηµερινής 

συνεδρίασης, τα οποία θα αποστείλω και ηλεκτρονικά αύριο στον κ. Πλέσσα. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο. 

Φ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι καλύφθηκα πλήρως 

από τον κ. Τοµπούλογλου και τον κ. Κόντο θα ήθελα όµως να πω δυο λόγια. 

Συµµετείχαµε δυο φορές στο κάλεσµα µια της ∆ιοίκησης και µια της 

αντιπολίτευσης για τη σύνταξη του προϋπολογισµού και τούτο για να 

µπορέσει να λειτουργήσει ο ∆ήµος. 

∆εν νοµίζω ότι υπάρχει νικητής ή ηττηµένος. Νικητής είναι µόνο 

ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. Κύριε Τοµπούλογλου όταν προσφέρει 
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κάποιος στην πόλη του, δεν είναι δεκανίκι κανενός. Εµάς, µας έχουν 

χαρακτηρίσει «µέσα – έξω, εντός – εκτός» και τα λοιπά. Άλλη φορά θα πρέπει 

να πηγαίνουµε από τον κύριο της εφηµερίδας να παίρνουµε άδεια τι πρέπει 

να ψηφίσουµε και τι όχι.  Πρέπει κάποτε να τα λέµε αυτά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ): Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο ∆ήµο µας συµβαίνουν 

πρωτόγνωρα και πρωτόφαντα πράγµατα. Θεωρείται από τους δυο 

προλαλήσαντες επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κ. Τοµπούλογλου και κ. 

Κόντο ότι είναι µεγάλη επιτυχία συνηγορούντων και των εντός – εκτός και επί 

ταυτά ότι είναι µεγάλη V 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εκτός πραγµατικότητας είναι άλλοι, κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν διέκοψα κανέναν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ µη διακόπτετε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αν ενοχλείστε γιατί γίνατε ηµιυπαίθριοι, είναι άλλο θέµα. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εκτός πραγµατικότητας επαναλαµβάνω είστε εσείς κ. 

Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πάντα η αλήθεια δεν έχει κοντά ποδάρια. Μπορεί απόψε να 

κοµπορρηµονείτε, όταν θα έρθει το Παρατηρητήριο θα είστε υπόλογοι αυτού 

του προϋπολογισµού γιατί φαίνεται δεν έχετε διαβάσει ούτε τη νοµοθετική 

ρύθµιση, ούτε τη νέα νοµοθεσία, ούτε τις σχετικές εγκυκλίους περί τοπικών 

Μνηµονίων, κ. Κανταρέλη. Και θα παρακαλέσω κ. Πρόεδρε µην µε διακόψει 

κάποιος. 

  Θεωρούν λοιπόν άπαντες οι προλαλήσαντες που προανέφερα, 

ότι η µείωση κατά 189.887,77 € του σκέλους των δαπανών -διότι περί αυτού 

ακριβώς του ποσού και ακριβολογώ στα νούµερα- θεωρείται µεγάλη επιτυχία. 

∆εύτερον, κοµπορρηµονούν εξίσου τα ίδια και για την αύξηση του 

αποθεµατικού από 111.910,23 € που δεν µπορούσε να µου απαντήσει ο 

Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, σε 452.820,98 € όταν ο νόµος προβλέπει ένα 

πολύ συγκεκριµένο ποσό µέχρι 600.000 €. 

Τι µας λένε τώρα δηµοσιονοµικά, να µάθουµε οικονοµικά 

απόψε; Τουλάχιστον τελειώσαµε και κάποιες πανεπιστηµιακές Σχολές, ενώ 
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αυτοί που τα λένε δεν τις τέλειωσαν και λίγη σεµνότητα δεν βλάπτει. Κάποτε 

να τα λέµε κυρίες και κύριοι µε το όνοµά τους! 

Κυρίες και κύριοι απόψε έχουµε ένα προϋπολογισµό Γαϊτανά – 

Τοµπούλογλου και Κόντου στη σύνταξη, στην ψήφιση και στον απολογισµό 

αυτού. Καθίστανται άπαντες εξίσου αδιαίρετα υπόλογοι για την εφαρµογή. 

Που σηµαίνει ενώ προχθές µας έλεγανV εδώ έχω 110 σελίδες πάρτε τα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά και διαβάστε τι είπα εγώ και ο καθένας εδώ 

µέσα. Και άλλα τόσα στην πρώτη συνεδρίαση και άλλα τόσα στην τρίτη 

συνεδρίαση. 

∆εν θα δώσουµε λευκή επιταγή σε ανίκανη και άχρηστη 

∆ιοίκηση, διότι, διότι, διότι ο καθένας µε τη δική του “υποφορά”. Εµείς κύριοι 

λέµε: αυτή η ∆ιοίκηση θέλει ένα προϋπολογισµό κοµµένο και ραµµένο στα 

µέτρα της µε την εξής απλή λογική «και τρεις να µείνουµε λόγω 33, τι θα 

κάνετε θα τον ψηφίσετε στη δέκατη ψηφοφορία».  

Θυµάστε την απόφαση του ∆ια Βίου Μάθησης δέκα φορές το 

έφεραν. Την ίδια λογική και τακτική ακολουθεί και αυτός ο προϋπολογισµός. 

Και απόψε δίνουν χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους, διότι έχουν γλίσχρα 

µνήµη του τι είπαν χτες και προχθές. ∆ίνουν δίγραµµη λευκή επιταγή! Γιατί αν 

νοµίζετε ότι θα ελέγξετε τις δαπάνες, ζητήσαµε κάποια δικαιολογητικά για 

κάποιες άλλες δαπάνες, ούτε εµείς τα είδαµε ούτε εσείς τα είδατε, ή όποτε 

ζητάτε ποτέ δεν σας τα δίνουν. 

Τι συνέβη κυρίες και κύριοι; Πήραµε µια οµόφωνη απόφαση 

προχθές εδώ και είπαµε να µαζευτούµε µε τις διαφοροποιήσεις  η συντριπτική 

πλειοψηφία, να δούµε πως θα βγει από το αδιέξοδο του προϋπολογισµού 

που κόλλησε η ∆ηµοτική Αρχή. 

Εµείς δεν αρνηθήκαµε, άλλα είπε ο κ. Κόντος προς άλλη 

κατεύθυνση και πριν αλέκτωρ λαλήσει ήρθε ο προϋπολογισµός ο ίδιος. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σταύρο δεν σε διέκοψα. Σταύρο, γέλα όσο θέλεις αλλά η 

ιστορία σου δεν επιτρέπει τέτοιες µεταλλάξεις. Τουλάχιστον εγώ είπα όλα όσα 

είπε η Μαυράκη και η Παπαλουκά και για τη γραµµατέα του ∆ήµου και για τα 

λοιπά και µε συνέπεια διαχρονική τόσων δεκάδων ετών µέσα εδώ, δεν 

απόκλινα ποτέ. Άσχετα αν συµφωνείτε ή δεν συµφωνείτε, διαχρονικά όµως οι 
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πολίτες µε στηρίζουν µε αυτά τα ποσοστά που ξέρετε και να µην τα 

επαναλαµβάνουµε. 

Τι έγινε λοιπόν; Εγώ ζήτησα η συνάντηση να µην γίνει αλλαχού 

πέριξ του δηµαρχείου, να γίνει στο δηµαρχείο. Γιατί στο πενθήµερο που 

απουσίαζα εξ Αθηνών σε βόρειο Ελλάδα συναντήθηκαν κάποιοι αλλαχού 

όµως, όχι στο δηµαρχείο. Έγινε λοιπόν στις 8 η ώρα το  πρωί χθες -  προχθές 

η συνάντηση παρόντες ήµασταν ο κ. Καραβίας ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών -

και όποιος έχει αντίρρηση να µου πει που λέω ψέµατα- ο κ. Τοµπούλογλου, ο 

κ. Κόντος, εγώ προσωπικά, ο κ. Κανταρέλης, η δεσποινίς Παπαλουκά, η κα 

Χατζηδάκη και ο κ. Λαζαρίδης και ο κ. Μπόβος, όπου ανταλλάξαµε τις 

απόψεις του πώς να φτιαχτεί ο προϋπολογισµός. 

∆εν διαφώνησε κανείς τους στα σηµεία που τους έθεσα και τα 

σηµεία ήταν τα εξής: ξεχωρίζουµε τις ανελαστικές δαπάνες τις υποχρεωτικές 

δαπάνες από τις µη υποχρεωτικές. ∆εν έφερε κανείς αντίρρηση. Ξεχωρίζουµε 

τα χρηµατοδοτούµενα και αντικριστά προγράµµατα τα τεχνικά, από τους 

ίδιους πόρους. ∆εν έφερε αντίρρηση κανείς.  

∆ιατηρήσαµε επιφυλάξεις εµείς οι επτά όσον αφορά το ότι 

πρέπει να παρθούν αποφάσεις για να είναι νόµιµη η απόφαση, γιατί πάρτε το 

χαµπάρι είναι παράνοµη η απόφαση και θα γίνουν προσφυγές και θα γίνουν 

και από πολίτες, δεν είναι έτσι να λέµε απόψε πήραµε γιατί συµφωνήσαµε 

µεταξύ µας, διότι ο ελεγκτής της νοµιµότητας πρέπει να εφαρµόσει το νόµο.  

Λοιπόν, και είπαµε µια σειρά πράγµατα. Πρωτύτερα όµως εγώ 

είχα ζητήσει τον προϋπολογισµό µε διαχωρισµό από την ίδια την Υπηρεσία, 

την οποία µου την έστειλε ο κ. Λαρδής των ανελαστικών και των άλλων 

δαπανών και κυρίες και κύριοι µου ήρθε αυτό, το οποίο ανέρχεται στο ποσό 

των 23.313.434,55 €. Το πήρα, το αναζήτησε και ο κ. Τοµπούλογλου  που δεν 

το είχε, του το έδωσα για να βγάλει φωτοτυπίες και µου το έφερε το βράδυ. 

Και καταλήξαµε το πρωί –για να µαθαίνουν όλοι την 

πραγµατικότητα και όχι αυτά που γράφουν διάφοροι που θέλουν να 

υποστηρίξουν τη ∆ήµαρχο, ενώ κάνει βόλτα µε εκδότες και µας λέει εδώ 

παραµύθια ότι ήταν άρρωστη προχθές- και κλείνουµε την πρωινή µας 

συζήτηση ως εξής: Πάρτε και τις υπόλοιπες δαπάνες, τις µη υποχρεωτικές και 

επιλέξτε εσείς ως ∆ιοίκηση ποια κρίνετε αναγκαία να βάλουµε στον 
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προϋπολογισµό να µην τα επιλέξουµε εµείς, έτσι ώστε το βράδυ που θα 

ξαναµαζευτούµε να κάνουµε και την όποια επιλογή από αυτά, να 

προσθέσουµε και τα λοιπά. 

Και ω του θαύµατος κυρίες και κύριοι µετά από δυο ώρες µου 

έρχεται στο e-mail µου στο γραφείο µου ο προϋπολογισµός και αυτές οι 

ανελαστικές δαπάνες ως δια µαγείας και παρανόµως αυξήθηκαν κατά 10 εκ.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Τι είναι αυτά κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι – ναι κ. Κόντο. Κύριε Κόντο µη γελάς, δεν τα µελέτησες. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ δεν τα µελέτησα; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχω όλα τα αντίγραφα εδώ. Τι δόθηκε από την Υπηρεσία κ. 

Κόντο, όχι τι λέγατε στο τραπέζι χαµογελώντας, γιατί έχω µάθει να µελετώ. 

Και ήρθε µε το ποσό των 32.971.087 € V 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ. Και ήρθε και το δεύτερο των µη υποχρεωτικών, 

τα έχω όποιος αµφιβάλλει κυρίες και κύριοι µπορώ να του τα στείλω και µε e-

mail, όπως εστάλησαν µε το e-mail του ∆ήµου και ήρθε και οι µη 

υποχρεωτικές ως αιφνιδίως στο 1.295.928,20 €.  

  Όταν είδαµε αυτά τα πράγµατα το βράδυ και τους είπα «δεν 

υπάρχει σοβαρότητα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να σκύβει πάνω στα 

νούµερα και να ξεχωρίζει κάποια πράγµατα και πως γίνεται αυτό να αυξάνεται 

κατά 10 εκ.» και δήλωσα ότι προηγούµενα πρέπει να παρθούν και οι 

αποφάσεις µείωσης των δηµοτικών τελών, των τελών διαφήµισης, των τελών 

νεκροταφείου και συµµόρφωση προς την ακυρωτική απόφαση της 

Νοµαρχίας, µου έλεγαν «έλα µωρέ, πλειοψηφία θα έχουµε 20 µε 10» εσάς 

σας υπολόγιζαν µαζί µας «θα περαστεί». Και προσέξτε τώρα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Γρετζελιά ολοκληρώστε αν θέλετε V 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι ολοκληρώνω. 

Ν. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: ∆εν ειπώθηκε κάτι τέτοιο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία Χατζηδάκη, έκανα την παρατήρηση όταν δίπλα σας 

ήταν ο κ. Τοµπούλογλου και Καραβίας που µίλαγαν  «µην ασχολείσαι µε τον 

Γρετζελιά, έχουµε τόσα κουτιά V». 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Κύριε Τοµπούλογλου τι λέει; 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆ιαψεύστε µε.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Αυτά όλα είναι για τον προϋπολογισµό κ. Γρετζελιά; 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Κατ' αρχήν ο κ. Τοµπούλογλου δεν καθόταν δίπλα µου. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφού λοιπόν φεύγοντας και αποχωρώντας εγώ και η κα 

Παπαλουκά από τη χτεσινή συνεδρίαση µε όλα αυτά που διαµεσολάβησαν 

από το πρωί, µεσηµέρι, βράδυ, τους είπα επί λέξει «να είστε σίγουροι όπως 

τα κάνετε, θα φτάσετε στα ίδια νούµερα του προχθεσινού προϋπολογισµού» 

και ω του θαύµατος 189.000 €. Και κύριε Κόντο, το αποθεµατικό µην το 

µπερδεύετε µε τις δαπάνες περιορισµού που είπαµε εδώ µέσα.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ το µπερδεύωV; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Και, προσέξτε τώρα, συνέρχεται και σήµερα το πρωί η 

Οικονοµική Επιτροπή και διαπιστώνω στην απόφαση διαφωνεί κάποιος. 

∆ιαφώνησε ένας. Απουσίαζε ο κ. Κόντος, απουσίαζε ο κ. Σταύρος Πολίτης και 

ο κ. Κοσκολέτος διαφώνησε λέγοντας τα εξής: «Κατά της ανωτέρω απόφασης 

τάχτηκε (µειοψήφησε) ο κ. Σωτήρης Κοσκολέτος  λόγω του ότι οι προτάσεις 

που κατατέθηκαν γραπτώς ως ∆ηµοτική Παράταξη δεν συµπεριελήφθησαν 

στο τελικόR» δηλαδή στο αποψινό  «V προσχέδιο του προϋπολογισµού µε 

συνέπεια αυτός να έλθει τελικά µε το ίδιο σύνολο ποσό εξόδων». Που λέµε 

ψέµατα κύριοι;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ ολοκληρώστε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι για µια φορά ακόµη θα πω: πρέπει να 

τηρούµε τις διαδικασίες της νοµιµότητας. Το είπε και ο κ. Κόντος πέρα από τις 

διαφωνίες µας και ο κ. Τοµπούλογλου και ο κ. Τοµπούλογλου το κατέθεσε και 

γραπτώς. Έχω την πρότασή του το λέει σε πέντε σηµεία της πρότασης το 

είπε και προφορικά απόψε. 

  Περιφρουρείστε τη λειτουργία του ∆ήµου. Σταµατήστε απόψε 

έστω και την τελευταία στιγµή, διότι πάσχουν νοµιµότητας µια σειρά 

αποφάσεις. Σταµατήστε, µην συνεχίζετε διότι αυτές οι συµµαχίες θα είστε ως 

τρόικα πλέον υπόλογοι του απολογισµού και της εφαρµογής αυτού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ∆ηµακόπουλος έχει τον λόγο. 

Χ. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι η ψήφιση αυτή του 

προϋπολογισµού που έρχεται σήµερα προσφέρει µόνο τη µηχανική 
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υποστήριξη για να κρατηθεί στη ζωή αυτή η ∆ιοίκηση. Ο δηµότης θα βιώσει 

ένα ’13 δυσκολότερο από το ’12 από οικονοµικής πλευράς µε την 

υπερφορολόγηση, µείωση µισθών και να βρίσκεται εξαθλιωµένος και 

κουρασµένος από την πολιτική αυτής της Κυβέρνησης που εκτελεί τις εντολές 

της τρόικας. 

  Στον προϋπολογισµό του ’13 θα έχουµε τους ίδιους συντελεστές 

µε το ’12 και στο φωτισµό και στην καθαριότητα και στο ∆ηµοτικό νεκροταφείο 

και στη διαφήµιση και ακόµη εκκρεµεί ο κανονισµός σχετικά µε τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της χρήσης των παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων 

για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 

  Όταν η εργασία, η πληρωµή των βασικών υποχρεώσεων της 

οικογένειας, του επαγγελµατία, του ανέργου µοιάζουν µακρινό όνειρο η 

∆ιοίκηση του ∆ήµου σφυρίζει αδιάφορα. Χωρίς γενναίες µειώσεις στα 

δηµοτικά τέλη που ανέφερα πιο πάνω, η είσπραξή τους θα είναι δύσκολη  ως 

και αδύνατη. 

  ∆εν θέλω µια ∆ιοίκηση  µε φοροεισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά 

να υπηρετεί και να στηρίζει το δηµότη. Η πολιτική που εκφράζει αυτός ο 

προϋπολογισµός δεν δίνει στο δηµότη την πολιτική ασφάλεια και προοπτική 

που θα έπρεπε σήµερα. Μπορεί στα νούµερα να συµφωνήσατε και να 

ψηφιστεί ο προϋπολογισµός αλλά µε τον κόσµο να ξέρετε σας χωρίζει µεγάλο  

κενό. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κανένα κενό νόµου δεν καταχρώµεθα για να 

είµαστε εξουσία. Όποιοι θέλουν να εκφωνούν πανηγυρικούς και λογύδρια σε 

ακροατήρια, να πάνε έξω από εδώ. Εδώ, ο τόπος είναι ιερός και πρέπει να 

τον σεβόµαστε όλοι. 

Αλήθεια, θα καλέσω αύριο να θέλουν τα Μέσα Ενηµέρωσης να 

αναφερθώ σε προϋπολογισµούς παλαιότερων ετών. Που είναι ο φίλος µου ο 

Παντελής να ακούσει; Πως γίνονταν οι προϋπολογισµοί τότε και πως γίνονται 

τώρα.  

Κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα προηγουµένως τον λόγο να 

διευκρινίσω κάτι και ο κ. Γρετζελιάς δεν ξέρω πως εκφράζεται ποσώς µε 

ενδιαφέρει καλά να είναι, ο πρώτος προϋπολογισµός που ήρθε  ήταν 31.700 
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και όταν ήρθε το έργο που ήρθε το χαρτί στις 27 ∆εκεµβρίου για την 

αποχέτευση που ήταν 2.700 πήγε στα 34.400 χονδρικά.  

Ξέρετε, βρέθηκα και στις δυο συναντήσεις. Όλοι, µα όλοι και το 

πρωί και το απόγευµα συµφωνήσαµε ότι τα έσοδα δεν επιδέχονται καµία 

διόρθωση. Ως προς τα έξοδα, ακούστηκαν κάποιες γνώµες εκεί, βέβαια όταν 

έρχεται ο άλλος µε χαρτί να γράφει κάτι εγώ που θα µιλήσω εκ του προχείρου 

δεν µπορώ να τα συγκρατήσω όλα, αν βάλουµε στις ανελαστικές δαπάνες τα 

23 εκ. και τις πιστοποιηµένες πιστώσεις ως προς τα έργα τα 8.279 και τα 

έσοδα από το νεκροταφείο θα φτάσουν στα 34 εκ.  

Έγινε πραγµατικά σελίδα προς σελίδα να µειωθούν κάποιοι 

κωδικοί και συµφωνήσαµε όλοι. Υπήρχε µια κατάσταση µη υποχρεωτικών 

δαπανών. Έπρεπε όµως και κάποιες από τις δαπάνες αυτές να µπουν µέσα, 

διότι είναι υποχρεωτικές. Υπάγονται στις µη υποχρεωτικές, αλλά στην ουσία 

είναι υποχρεωτικές. 

Κύριοι συνάδελφοι, έχω πει πολλές φορές ότι σέβοµαι τον λόγο 

του  καθένα αν θέλω να τον υιοθετήσω. Θέλω σήµερα πιστέψτε µε, µε 

συγκίνηση, ευκαιριακός δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή µου παλεύω και µένω 

πολλές φορές µόνος µου για να τα έχω µε τη συνείδησή µου ήρεµα και 

ήσυχα. 

Κυρία ∆ήµαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι όλοι αυτό που έγινε χτες 

που γίνεται σήµερα, µια συναινετική πράξη έχει απήχηση όχι στη ∆ιοίκηση -η 

∆ιοίκηση ένα χρόνο είναι ακόµη θα φύγει, θα έρθει κάποια άλλη- αλλά για το 

µέλλον του ∆ήµου. Το να συνυπάρχουµε και να µπορούµε να βρούµε λύσεις 

V 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι εγώ δεν θέλω να επεκταθώ. Θέλω να πω 

τούτο και χτες το βράδυ ο κ. Γρετζελιάς επανέφερε το θέµα των 

ανταποδοτικών και έφυγε, ενώ είχαµε συµφωνήσει και το πρωί και το 

απόγευµα επαναλαµβάνω ότι τα έσοδα δεν επιδέχονται καµία αµφιβολία, είναι 

η πραγµατική εικόνα. 

  Έρχοµαι και λέω τούτο και το επαναλαµβάνω και θέλω να 

υλοποιηθεί: δεν υπάρχουν νικητές και ηττηµένοι. Θα πρέπει να 

συνυπάρξουµε, το καλεί ο λαός της Φιλαδέλφειας.  
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  Κυρία ∆ήµαρχε αυτό που έγινε χτες και σήµερα µε όλους και µε 

αυτούς που έφυγαν, είναι κάτι το θετικό. Πρέπει να το δούµε στην πορεία και 

αυτοί ακόµη – ακόµη που µιλάνε ότι δεν είναι διεκδικητικός ο 

προϋπολογισµός, ότι δεν διεκδικούµε, αφού δεν µας αφήνετε ούτε ένα 

κονδύλι ένα ευρώ να βάλουµε ότι θα διεκδικήσουµε ότι πρέπει να είναι η 

πραγµατικότητα. ∆εν θέλω να εκφραστώ προσωπικά γι' αυτούς τους 

ανθρώπους, θέλω όµως κύριοι  και το επαναλαµβάνω, διότι η δική µας θητεία 

το ’14 θα είναι; Το ’15 θα είναι; Θα τελειώσει. Έχουν περάσει από το ’78-’79 

που είµαι εδώ µέσα πολλές θητείες, αλλά η απαξίωση ποτέ. Η συναίνεση και 

η σύνθεση επιβάλλεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Σας µιλώ ειλικρινά ότι σήµερα ήρθα 

όχι µε βαριά καρδιά, είναι µια από τις πιο δύσκολες στιγµές σε αυτό το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν σας κρύβω ότι όλες οι προηγούµενες µέρες είχα µια 

αισιοδοξία ότι υπάρχει ελπίδα κατ' αρχήν και υπάρχει περίπτωση κάποιοι 

έµπειροι άνθρωποι να δείξουν ένα διαφορετικό δρόµο σε αυτή την πόλη. 

Λυπάµαι κύριοι αλλά χάσατε όλοι, αλλά χάσαµε όλοι νοµίζω 

αυτή την ευκαιρία. Επί τρεις συνεδριάσεις βοµβαρδίζαµε τη ∆ήµαρχο και τον 

Αντιδήµαρχο και τη ∆ιοίκηση για ένα προϋπολογισµό και ήρθαν σήµερα οι 

σοφοί του ∆ήµου, οι προηγούµενοι ∆ήµαρχοι, οι επόµενοι ∆ήµαρχοι να 

φτιάξουν, τι. Ένα προϋπολογισµό κατά 180.000 € λιγότερο. 

Γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία; Γι' αυτό ταλαιπωρήσαµε την πόλη; 

Θα µπορούσαµε να κάνουµε δυο – τρεις αναµορφώσεις και να έχει λήξει το 

θέµα.  

Η ουσία είναι ότι δεν µπορέσαµε όλοι εδώ µέσα να εκφράσουµε 

µια διαφορετική άποψη. Άρα γιατί κατηγορούµε αυτή τη ∆ιοίκηση; Στα 

νούµερα είναι η διαφορά ή στην αντίληψη; Νοµίζω σήµερα ότι κάποιοι πρέπει 

να ζητήσουν συγνώµη από την κα ∆ήµαρχο και από τη ∆ιοίκηση που τόσο 

καιρό τους λέµε ότι δεν  µπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 

Να ζητήσουµε συγνώµη από τον κ. Λαρδή που ήρθε εδώ µέσα 

και του ρίχναµε πιστολιές απανωτές και σήµερα έρχεται ένας 

προϋπολογισµός τα ίδια, όπως λέει και ο κ. Κουτσάκης στο χωριό του, όπως 

λένε στην Κρήτη «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς»! 
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∆εν βλέπω διαφορά. Ξέρετε, εµένα ποτέ δεν µου αρέσουν οι 

επικλήσεις ότι γίνεται αυτό για να σωθεί ο ∆ήµος. Σήµερα έχουµε µια 

Κυβέρνηση ετερόκλητη τελείως, αυτό πιστεύαµε µέχρι πριν λίγο καιρό, από 

ανθρώπους που δεν είχαν καµία αξιακή σχέση µεταξύ τους και το κάνουν κι 

αυτοί ενώ καταδυναστεύουν τον ελληνικό λαό στο όνοµα το να σώσουν τον 

ελληνικό λαό. 

Και το µόνο που κάνουν είναι να επιβάλλουν χαράτσια, να έχουν 

κάνει τη ζωή δύσκολη και να οδηγούν ανθρώπους σε αυτοκτονία. Αυτό το 

ρόλο ζηλεύατε κάποιοι για τον εαυτό σας σε αυτή την πόλη; Μια άλλη 

προοπτική θέλαµε να δούµε. Σας µιλώ ειλικρινά ότι είµαι πολύ απογοητευµένη 

σήµερα. 

Μήπως τελικά αυτός είναι ο δρόµος; Ένας και µοναδικός; 

Κάποιοι είπαν σε προηγούµενες συνεδριάσεις ότι «ξέρετε, πέρσι ψήφισα και 

έρχοµαι σήµερα να ζητήσω συγνώµη γι' αυτά που έγιναν και δεν θα 

ξαναγίνει» και ξαναγίνεται αυτό, µε τα ίδια υλικά, µε τα ίδια πράγµατα. 

Πάµε στην ψήφιση ενός προϋπολογισµού και το είπα και στην 

προηγούµενη συνεδρίαση, έκανα επισήµανση «Κύριοι, δεν έχουµε ψηφίσει 

δηµοτικά τέλη, τέλη διαφήµισης, νεκροταφείου» είναι παράνοµος. Στην πρώτη 

προσφυγή, είµαστε στον αέρα.  

Για κάποιο λόγο η ∆ιοίκηση, αλλά αυτό το καταλαβαίνω είναι 

∆ιοίκηση θέλει τα πράγµατα να τελειώσουν γρήγορα να προχωρήσει, για 

κάποιο όµως άλλο λόγο που ειλικρινά δεν καταλαβαίνω καθόλου µα καθόλου, 

συµφώνησε και η αντιπολίτευση.  

Ενώ τα επισηµαίνει, είναι στις βασικές της επισηµάνσεις ότι ο 

προϋπολογισµός είναι άκυρος αν δεν υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, 

προχωράει στην ψήφιση. Και µην µου πείτε το χρονικό διάστηµα, έχουµε 

ταλαιπωρηθεί και έχουµε ταλαιπωρήσει την πολύ, θα µπορούσε να γίνει µετά 

από µια δυο µέρες, θα µπορούσε ακόµη και σήµερα να έρθει η προηγούµενη 

συνεδρίαση και να λέει απόφαση περί δηµοτικών τελών και µετά από µια ώρα 

να είναι η απόφαση του προϋπολογισµού. 

Είναι έωλη, παράνοµη, δεν στέκεται στα πόδια της η απόφαση 

όταν δεν υπάρχουν δηµοτικά τέλη, σας αρέσει δεν σας αρέσει. Μπορεί να 
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έχετε την πλειοψηφία, δεν έχετε δίκιο όµως σε αυτό. Και φοβάµαι ότι αυτό θα 

αποδειχτεί και θα ταλαιπωρήσει περισσότερο την πόλη.  

Θέλω να πω µια κουβέντα κ. Μπόβο και µε συγχωρείτε που 

απευθύνοµαι σε εσάς αλλά µου έκανε εντύπωση. Απειλήσατε ότι θα 

αναφερθείτε σε προηγούµενους προϋπολογισµούς και αφήσατε 

υπονοούµενο, εγώ τουλάχιστον κατάλαβα ότι πιθανό και να µην ήταν νόµιµοι. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Όχι µη νόµιµοι, στο πλασµατικό σκέλος. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ο καθένας έχει υποχρέωση την ώρα που ψηφίζει να έχει την 

ευθύνη για το τι ψηφίζει. Εγώ ό,τι προϋπολογισµούς έχω ψηφίσει στο ∆ήµο 

της Νέας Χαλκηδόνας, είµαι µε το χέρι στην καρδιά ότι αυτοί ήταν νόµιµοι. Αν 

εσείς εδώ ψηφίζατε προϋπολογισµούς που δεν ήταν νόµιµοι για να κάνετε τα 

χατίρια κάποιων, είστε υπόλογοι.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου µην βάζετε στο στόµα µου κουβέντες V 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είπατε ότι θα καλέσετε τα Μέσα Ενηµέρωσης να τους πείτε 

τι έγινε στους προηγούµενους προϋπολογισµούς. Εγώ σας προκαλώ να 

καλέσετε, για να µάθουµε κι εµείς.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Να σας πω τον προϋπολογισµό του 2000 τόσο πόσο ήταν, αν 

πρόσεξες και αν θυµάσαι την περασµένη φορά είχα αναφερθεί σε τρεις 

προϋπολογισµούς, λοιπόν, άστο εν πάση περιπτώσει. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν το θυµάµαι, εγώ περιµένω να καλέσετε τα Μέσα. 

Τελειώνοντας πραγµατικά λυπάµαι αλλά εγώ δεν µπορώ να ψηφίσω αυτό τον 

προϋπολογισµό, ο οποίος δεν έρχεται µέσα από τις νόµιµες διαδικασίες. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Χωρινός έχει τον λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ σήµερα παρευρίσκοµαι 

τελείως συµπτωµατικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για ένα τόσο σοβαρό θέµα 

διότι δεν καλέστηκα δεν γνώριζα ότι θα συνεδριάσει σήµερα το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για να ψηφίσει τον προϋπολογισµό. Και το έµαθα συµπτωµατικάV 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν πήρατε πρόσκληση; ∆εν ενηµερωθήκατε; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε η πρόσκληση την ώρα που ήρθε στο 

γραµµατοκιβώτιο της οικοδοµής µου, δεν την πρόσεξα. ∆εν µπορώ να είµαι 

όλη την ηµέρα στο γραµµατοκιβώτιο. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήταν έκτακτο, ως κατεπείγον. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ένα τηλέφωνο όµως θα µπορούσε να γίνει. Έτσι αναγκάστηκα 

και πήρα τον κ. Πλέσσα όπου µου επιβεβαίωσε ότι πράγµατι σήµερα έχουµε 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Θα µπορούσα να µην είχα 

ενηµερωθεί και να µην παρευρίσκοµαι για ένα τόσο κορυφαίο ζήτηµα. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σε πρόσφατη συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου είχε ληφθεί  µια άτυπη απόφαση για µια σύνταξη 

προϋπολογισµού από την πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 

αποτελείται από την αντιπολίτευση, τους ανεξάρτητους και τα λοιπά, όπου 

εκεί δήλωσα δηµόσια ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν θα ψηφίσω τον 

προϋπολογισµό ισχυριζόµενος τη θέση του κ. Κόντου ότι δεν έχω καµία 

εµπιστοσύνη στη ∆ιοίκηση και ιδιαίτερα στην κα ∆ήµαρχο. 

∆εν θα ασχοληθώ µε τη ∆ιοίκηση σήµερα, θα πω µόνο δυο 

κουβέντες για τον φίλο µου τον αγαπητό κ. Κόντο και τον κ. Τοµπούλογλου. 

Κύριε Κόντο, εγώ δεν θα συναινέσω στη παρανοµία όπως την 

επικαλεστήκατε. Στον δε κ. Χάρη Τοµπούλογλου µε τον οποίο συζήτησα και 

µαζί σας συζήτησα κ. Κόντο για θέµατα τα οποία αν τα είχαµε συζητήσει στις 

22/5/2012 ίσως προλαβαίναµε πολλά πράγµατα. 

Ο κ. Τοµπούλογλου αναφέρθηκε και είναι σωστό αυτό που λέει 

σε θεσµοθετηµένα διαφυγόντα έσοδα του ∆ήµου µας, διότι ο 

προϋπολογισµός όπως όλοι καλά γνωρίζουµε είναι έσοδα – έξοδα. Και αυτή 

τη στιγµή εάν θα βγείτε στην πόλη µας, στο ∆ήµο µας θα δείτε ότι υπάρχει 

παράνοµη διαφήµιση µια και έκανε αναφορά ο κ. Τοµπούλογλου σήµερα αυτή 

τη στιγµή και αύριο και µεθαύριο θα υπάρχει. 

Και ξέρετε τι εγγραφή έκαναν; Αναφέροµαι πιο συγκεκριµένα 

στα στέγαστρα των αστικών συγκοινωνιών, εγγραφή πρόβλεψη 100 €. Αν 

είναι δυνατό σήµερα να συναινέσουµε σε αυτή τη λογική. Με τέτοιες εγγραφές 

και τέτοιες προβλέψεις και τέτοιους προϋπολογισµούς!  

Άρα είναι δυνατό να συναινέσω εγώ σε µια παράνοµη σύνταξη 

προϋπολογισµού; Ο κ. Γρετζελιάς έκανε µια αναφορά, εγώ δεν θα γίνω ούτε 

υπερασπιστής ούτε συνήγορος κανενός, απλώς λέω τα πράγµατα µε το 

όνοµά τους και έχω γίνει και δυσάρεστος και έχω κάνει και κάποιες 

ανακοινώσεις δηµόσια οι οποίες θα υλοποιηθούν. 
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Όµως έκρινα σκόπιµο και πιο δηµοκρατικό πριν προχωρήσω σε 

όλα αυτά που έχω δεσµευτεί, µίλησα µε τον κ. Κόντο και µε τον κ. 

Τοµπούλογλου κατ’ εφαρµογή του Κώδικα να γίνει άµεση σύγκλιση µε το 1/3 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για να συζητήσουµε όλα αυτά. ∆εν µπορεί σήµερα 

από τα δηµοτικά καταστήµατα να έχουµε να εισπράξουµε περίπου 800.000 € 

και να µιλάµε για µια απόκλιση 150.000 ή 400.000 €. ∆εν είναι δυνατό. 

Μου είναι τελείως αδιανόητο να συζητάµε για ένα 

προϋπολογισµό όπου εγγράφουµε για την υπαίθρια διαφήµιση όπως το 

εισήγαγα και απερρίφθη, µάλλον ανεβλήθη, όχι απερρίφθη, ανεβλήθη το θέµα 

της πρότασής µου και σήµερα συµφωνεί και η αντιπολίτευση και η ελάσσον 

και η µείζον για να το συζητήσουµε. 

Κύριοι συνάδελφοι θα µπορούσα να πω πολλά πράγµατα, δεν 

ήθελα να µιλήσω σήµερα, είµαι όµως συγκεκριµένος είπα συγκεκριµένα 

πράγµατα και περισσότερο ήθελα να επισηµάνω στον κ. Κόντο για τη µην 

εφαρµογή της µη νοµιµότητας και στον κ. Τοµπούλογλου όπου και σήµερα 

ισχύει αυτό που είπα προηγουµένως: η απώλεια θεσµοθετηµένων εσόδων, 

που γνωρίζει πολύ καλά η ∆ιοίκηση µε σωρεία εγγράφων µου τα επεσήµανα 

από το Μάρτιο και µε εκθέσεις της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας όταν ήµουν 

πολιτικός Προϊστάµενος από το Μάρτιο του 2011. ∆υστυχώς όµως φωνή 

βοώντος εν τη ερήµω. 

Πρόσφατα είπα κάτι σε ένα ερώτηµά µου κ. Πρόεδρε, όπου µου 

είπατε ότι είµαι εκτός θέµατος. ∆εν ήµουν εκτός θέµατος. Απάντηση στην υπ’ 

αριθµ. 1109/28-1-2013 αίτηση του κ. Χωρινού σχετικά µε τα οφειλόµενα 

µισθώµατα ακίνητων του ∆ήµου µας.  

∆εν θα αναφερθώ στα ακίνητα ποια είναι αυτά, όµως θα 

επιµένω ότι η κα ∆ήµαρχος παίρνει στο λαιµό της νοικοκυραίους ανθρώπους 

οι οποίοι επί σειρά ετών έδιναν τα χρήµατά τους στο Ταµείο του ∆ήµου και 

καλύπταµε ανάγκες µας. Αυτό είναι αµαρτία από το Θεό. ∆εν έκανε καµία 

προσπάθεια να διαφυλάξει αυτούς τους ανθρώπους. Θα ήθελα κύριοι 

συνάδελφοι όλα αυτά τα θέµατα τα οποία έχω προσωπική άποψη, πιθανό να 

µην τα γνωρίζετε όλοι σας, έχω τα έγγραφα εδώ, να τα συζητήσουµε και το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εµείς. Η κα Κοσµά έχει τον λόγο. 
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ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Κύριοι συνάδελφοι σήµερα ο προϋπολογισµός δεν είναι ο ίδιος 

µε τους προηγούµενους, δεν είναι παράνοµος ο προϋπολογισµός. Είναι πολύ 

εύκολα να κάνουµε κριτική κάθε φορά σαν αντιπολίτευση, να µειώσουµε τα 

ανταποδοτικά τέλη, να καταργήσουµε κωδικούς και από εκεί και πέρα δεν µας 

ενδιαφέρει τι θα γίνει αύριο.  

Εδώ ήρθε σε συνεννόηση και συναίνεση η αντιπολίτευση, έγινε 

µια πολιτική ρύθµιση των πραγµάτων, έγινε ένας προϋπολογισµός σύµφωνα 

µε τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της αντιπολίτευσης και πιστεύω ότι είναι 

ένας προϋπολογισµός ανάλογος των περιστάσεων, ανάλογος της εποχής για 

τις απαραίτητες λειτουργίες του ∆ήµου. 

∆εν νοµίζω ότι είναι ένας υπερβολικός προϋπολογισµός που θα 

πρέπει να σταθούµε και σήµερα ακόµη και να λέµε ότι «δεν κάνατε εκείνο», 

«δεν σβήσατε εκείνο» όλα αυτά που ακούγονται.  

Το βασικό ερώτηµα είναι: σήµερα θέλουµε εµείς να λειτουργήσει 

ο ∆ήµος; Αυτό το ερώτηµα πρέπει να µπει κύριοι συνάδελφοι γιατί αυτό το 

ερώτηµα µου βάζουν εµένα καθηµερινά οι δηµότες του ∆ήµου που µε 

βρίσκουν στο δρόµο. Θέλουµε να λειτουργήσει ο ∆ήµος; Θέλουµε να έχει 

συνέχεια;  

Είναι πολύ εύκολο να πούµε κι εµείς άλλα τόσα. Αλλά από τη 

στιγµή που κάθισε η αντιπολίτευση και λυπάµαι πάρα πολύ που ακούω ότι 

δεν της έχετε εµπιστοσύνη και τον κ. Τοµπούλογλου και τον κ. Κόντο, διότι 

εδώ θα πρέπει να έχουµε εµπιστοσύνη σε εσάς, κύριοι συνάδελφοι που 

σήµερα εσείς είστε υπόλογοι και εσείς πρώτοι πρέπει να δείτε πως θα 

ψηφίστε τον προϋπολογισµό; 

Εσείς ήσασταν ∆ιοίκηση, δεν ήµασταν εµείς! Και ερχόµαστε 

εµείς, υπεύθυνοι στις περιστάσεις αυτές τις κρίσιµες, να βρούµε λύση. 

Λυπάµαι πάρα πολύ για τον τόνο της φωνής µου, αλλά θα πρέπει τέλος 

πάντων να σκεφτόµαστε διαφορετικά. Ή θα πρέπει να σκεφτόµαστε για το 

καλό της πόλης και τη συνέχεια της λειτουργίας, ή θα πρέπει να έρχεται ο 

καθένας και να λέει τα δικά του εδώ µέσα. ΄ 

Έως εδώ!!! Έχουµε βαρεθεί και έχει βαρεθεί και ο κόσµος. Και 

πραγµατικά σήµερα σας µεταφέρω τη φωνή και τη δυσαρέσκεια πάρα 

πολλών δηµοτών. ∆ηµοτών, που τα βάζουν και µαζί σας που τα βάζουν και 
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µαζί µας. Από τη στιγµή όµως που καθίσαµε σε ένα τραπέζι, θα πρέπει να το 

δείτε διαφορετικά.  

Αν θέλουµε πραγµατικά κύριοι συνάδελφοι να λειτουργήσουµε 

για το συµφέρον της πόλης, πρέπει να σταθείτε κι εσείς σήµερα στο ύψος των 

περιστάσεων. ∆εν έχω να πω τίποτε άλλο, λυπάµαι όµως γιατί άκουσα από 

συνάδελφο που είπε θα είµαστε υπόλογοι σήµερα εµείς που ψηφίζουµε τον 

προϋπολογισµό, γιατί αύριο δεν ξέρω τι µπορεί να µας συµβεί.  

Λυπάµαι που το ακούω αυτό από συναδέλφους που 

πραγµατικά ανήκαν στη ∆ιοίκηση και τώρα είναι η οµάδα που θέλει να 

δηµιουργεί προβλήµατα. Λυπάµαι που το λέω, αλλά έτσι είναι συνάδελφοι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι άκουσα µε πάρα πολύ 

µεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις όλων των συναδέλφων, πραγµατικά µου 

βγαίνει ένα ερωτηµατικό: αν πρέπει ή δεν πρέπει να ψηφίσω τον 

προϋπολογισµό.  

Ακούγοντας την τοποθέτηση του κ. Γρετζελιά ότι όλα είναι 

παράνοµα, έτσι ή αλλιώς ψηφιστεί ο προϋπολογισµός είναι παράνοµος. Λέω 

λοιπόν ότι αν επρόκειτο για το καλό των συνδηµοτών µας, αν επρόκειτο ότι 

πρέπει να λειτουργήσει ο ∆ήµος µας και είµαστε υπεύθυνοι µέσα σε αυτή την 

αίθουσα, εγώ θα τον ψηφίσω και ας µε πάνε µε χειροπέδες µέσα, αν είναι 

παράνοµος έτσι όπως τα λένε. 

Αλλά δυστυχώς κ. Γρετζελιά δεν είναι αυτός ο λόγος που 

διαφωνείτε κι εσείς και η παρέα σας. Ως φαίνεται, τόσο ο κ. Τοµπούλογλου 

όσο και ο κ. Κόντος µε τα επιχειρήµατά τους, τους ακούσαµε σήµερα εδώ στις 

τοποθετήσεις τις οποίες έκαναν, σας άφησαν εντός νυµφώνος -έτσι 

καταλαβαίνω εγώ!- µε τις προτάσεις τις οποίες ίσως κάνατε. Και έρχεστε τώρα 

να παρασύρετε και τους υπόλοιπους δεξιά και αριστερά και να µας λένε όλα 

αυτά που µας λένε ότι στο τέλος αν ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό, θα 

είµαστε παράνοµοι.  

Ε, όχι! Ο προϋπολογισµός πρέπει να ψηφιστεί και θα ψηφιστεί 

όχι µόνο για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά για το καλό της πόλης για το καλό 

των δηµοτών µας. Και µην κάνετε το πρόσωπό σας κα Μαυράκη έτσι, εσείς 

έπρεπε V 
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Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Βάλατε υπογραφές και την αναιρείτε την υπογραφή 

σας. Λυπάµαι. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εσείς οι έξι V 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Να µην τα λέγατε αυτά.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε διαµαρτύροµαι διότι επιτρέπετε στον 

Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να µας χαρακτηρίζει. Κύριε Πρόεδρε 

σας παρακαλώ πολύ ζητώ την παρέµβασή σας. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εσείς οι έξι ήσασταν στη συµπολίτευση και σήµερα V 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο κύριε Αντιπρόεδρε σας παρακαλώ, ήρεµα. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: ∆ιαχωρίσατε τη θέση σας για τους λόγους που εσείς 

γνωρίζετε.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: ∆εν είµαστε κωλοτούµπες κ. Κοπελούσο.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας καταλαβαίνω, αλλά οι κωλοτούµπες τέρµα! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην διακόπτετε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είναι δύσκολη η θέση σας. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατηγορείτε την αντιπολίτευση και δυο ανθρώπους όπως 

ο  κύριος V 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε δεν καταλαβαίνετε; Σας παρακαλώ. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ο κ. Κόντος και ο κ. Τοµπούλογλου και να λέτε ότι 

παρανόµησαν; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε µην κατηγορείτε τους συναδέλφους. Κύριε 

Κοπελούσο κατηγορείτε συναδέλφους, είπαν την άποψή τους σας παρακαλώ.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα σας κρίνει ο κόσµος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ακούτε κ. Κοπελούσο; Σας παρακαλώ κ. Αντιπρόεδρε. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα σας κρίνει ο κόσµος! 

Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ. Χωρινός Ζαχαρίας 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µπορώ να τον φιµώσω κ. Χωρινέ όπως κι εσάς δεν σας 

φίµωσα. Τον παρακάλεσα. Τι να κάνω; Τι άλλο να κάνω να του κλείσω το 

στόµα; ∆εν µπορώ. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Οι αλήθειες είναι πικρές κ. Χωρινέ!  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µην συνεχίζετε. Παρακαλώ η Πρόεδρος του τοπικού 

Νέας Χαλκηδόνας η κα Σταθούλια έχει τον λόγο. 

κ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: Επί του θέµατος. Θα είµαι κατ' αρχάς εξαιρετικά σύντοµη και 

δεν θα αναφερθώ σε επιµέρους στοιχεία του προϋπολογισµού, θα ήθελα να 

πω ότι είναι ευθύνη όλων η κατάρτιση και ψήφιση εγκαίρως ενός βιώσιµου 

προϋπολογισµού, δεδοµένης της συγκυρίας που βιώνουµε όλοι. Τώρα 

περισσότερο από ποτέ, πρέπει να είµαστε και να λειτουργούµε ως µια γροθιά 

για το καλό της πόλης.  

Ο κόσµος έχει κουραστεί πλέον. Συνεπώς η συλλογικότητα του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου χωρίς να σκεφτόµαστε αντιπαραθετικά, είναι 

επιτακτική. Οφείλουµε να λειτουργούµε -δεδοµένου ότι όλοι ανεξαιρέτως 

θέλουµε το καλό της πόλης- σκεφτόµενοι ότι η συγκυρία είναι δύσκολη, ο 

κόσµος είναι κουρασµένος και εµείς πρέπει να κάνουµε ένα βήµα µπροστά. 

Ελπίζω ότι η κατάσταση αυτή θα µας διδάξει για το µέλλον. Αυτά ήθελα να πω 

τίποτε παραπάνω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κα Σταθούλια. Παρακαλώ ο κύριος. 

κ. ΜΟΣΧΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω κάτι µε αυτά που άκουσα από τον κ. 

Γρετζελιά. Άκουσα έναν επαναστατικό λόγο. Μέσα σε όλα άκουσα τον 

χαρακτηρισµό «η άχρηστη ∆ιοίκηση». Κύριε Γρετζελιά, εσείς τα λέτε αυτά;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν καταλάβατε, να λέτε αυτό που είπα. Αυτά τα έλεγε η 

αντιπολίτευση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ. Γρετζελιά. Κύριε Μόσχο, πήρατε τον λόγο να 

κάνετε κριτική σε κάποιο ∆ηµοτικό σύµβουλο; 

κ. ΜΟΣΧΟΣ: Να µην κάνω; ∆εν έχω δικαίωµα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν νοµίζω, δεν προβλέπεται αυτό. Σα δηµότης αν θέλετε να 

καταθέσετε την άποψή σας για τον προϋπολογισµό, µπορείτε. Αλλά να κάνετε 

κριτική σε ένα ∆ηµοτικό σύµβουλο δεν επιτρέπεται.  

κ. ΜΟΣΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε νιώθω ότι κάποιοι µας δουλεύουν εδώ µέσα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πάντως όχι όπως εσείς κύριε! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ επίπεδο της διαδικασίας είµαι 

υπεύθυνος εγώ. Είπα στον κ. Μόσχο ότι δεν προβλέπεται να κάνει κριτική σε 

κάποιο συνάδελφο, σας παρακαλώ πάρα πολύ.  
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είστε γνωστός. 

κ. ΜΟΣΧΟΣ: Και εσείς. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εκτεθείτε στον κόσµο κι αν σας V 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, σας παρακαλώ!! Εγώ είµαι υπεύθυνος γι' αυτό, 

νοµίζω ότι σας κάλυψα.  Κύριε Μόσχο, δεν µπορώ να το επιτρέψω αυτό. 

κ. ΜΟΣΧΟΣ: Μα µου είπε «είσαι γνωστός»..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µην κάνουµε διάλογο. Ο κ. Γρετζελιάς είναι 

δηµοτικός σύµβουλος λέει την άποψή του, δεν µπορείτε να πάρετε το 

µικρόφωνο και να κάνετε κριτική σε αυτά που λέει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έτσι έχω µάθει να λειτουργώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά γι' αυτό είµαι εδώ σας παρακαλώ! Συνεχίζουµε 

µε τις δευτερολογίες των επικεφαλής, κλείνει ο Αντιδήµαρχος και µπαίνουµε 

σε ψηφοφορία. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα 

ξεκινήσω κάπως ανάποδα. Εγώ σήµερα από τις τοποθετήσεις που έγιναν 

σηµείωσα ιδιαίτερα την τοποθέτηση του κ. Μάλλιου, στην οποία θα 

συµφωνούσα σε πολύ µεγάλο βαθµό γι' αυτά που λέει, γιατί ακριβώς έχει µια 

άλλη άποψη από εµάς, αλλά εκτιµώ ότι τη στοιχειοθετεί και µιλάει από µια 

άλλη σκοπιά, αλλά µε πολύ µεγάλη σοβαρότητα. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι κανείς δεν αναιρεί αυτά που λέει 

για τη σηµερινή ∆ιοίκηση του ∆ήµου. Η σηµερινή ∆ιοίκηση του ∆ήµου έχει 

κριθεί όχι από εµάς, από το λαό και κρίνεται καθηµερινά. Ούτε αναιρώ αυτά 

που είπα σε προηγούµενες συνεδριάσεις ότι έκανα  λάθος που ψήφισα τον 

προϋπολογισµό του 2012 διότι η ∆ιοίκηση αυτή χρέωσε ακόµη περισσότερο 

το ∆ήµο.  

Αλλά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ορισµένοι εδώ θέλουν την 

οριστική διάλυση του ∆ήµου γιατί οι ίδιοι δεν είναι ∆ηµοτική Αρχή, ή δεν 

κατάφεραν να µπουν από την πίσω πόρτα! 

Πρώτον πρέπει να δώσω µια διευκρίνιση για τη στάση του 

δηµοτικού συµβούλου του Συνδυασµού µας του κ. Κοσκολέτου στην 

Οικονοµική Επιτροπή σήµερα. Σήµερα ο κ. Κοσκολέτος είχε το σχέδιο του 
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προϋπολογισµού που ψηφίζουµε εδώ και το Τεχνικό Πρόγραµµα. Ακούστε 

λοιπόν τι µου είπε τηλεφωνικά ο άνθρωπος γιατί πραγµατικά έµεινε άναυδος.  

Στο Τεχνικό Πρόγραµµα η κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών 

είναι µε 70.000 € στον προϋπολογισµό είναι 5.000 €. Στο Τεχνικό Πρόγραµµα 

που του δώσατε σήµερα η διαµόρφωση του Τετραγώνου 23 του ∆ηµοτικού 

νεκροταφείου είναι µε 50.000 € στον προϋπολογισµό είναι µε 100 €. Τι θέλετε 

να κάνει ο Κοσκολέτος να το ψηφίσει; Τι θέλετε να κάνει δηλαδή; Του είπα 

«Βεβαίως και να επιφυλαχτείς, διότι πολύ απλά εδώ υπάρχει µια 

δυσαρµονίαV». ∆εν πρόλαβαν να το διορθώσουν οι Υπηρεσίες; Υπήρχε 

θέµα. 

Ορθώς λοιπόν ο κ. Κοσκολέτος ορθότατα διότι του δώσατε άλλα 

εδώ και άλλα εδώ, δεν ψήφισε το πρωί. Πολύ καλά έκανε. Έρχοµαι τώρα στις 

αιτιάσεις και µε υποµονή του κ. Γρετζελιά. Κύριε Γρετζελιά, επειδή τα λέτε 

σήµερα µε το όνοµά τους και χαίροµαι γι' αυτό, θέλω λοιπόν να πω κι εγώ στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο µερικά πράγµατα µε το όνοµά τους. 

Είναι ή δεν είναι αλήθεια κ. Γρετζελιά ότι όταν ξεκίνησε η 

διαδικασία συζήτησης του προϋπολογισµού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συναντηθήκατε µε την κα ∆ήµαρχο και µε ορισµένους δηµοτικούς 

συµβούλους για να τα βρείτε;  

Είναι ή δεν είναι αλήθεια κ. Γρετζελιά ότι στη συνάντηση εκείνη 

ζητήσατε την παραίτηση των Αντιδηµάρχων και του Προέδρου του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, για να κάνετε ένα πάντρεµα µε τους δικούς σας και να ξεκινήσετε 

όλοι µαζί; Είναι αλήθεια κ. Γρετζελιά και το ξέρετε. ∆εν τα βρήκατε στο παζάρι, 

είναι πάρα πολύ απλό. Ζητήσατε περισσότερα και σας έδιναν λιγότερα ή δεν 

σας έδιναν και καθόλου. 

Άρα πρέπει να λέτε τη πραγµατικότητα ότι σήµερα είστε τόσο 

λάβρος ενώ θα µπορούσατε να ήσασταν εντελώς κωλοτούµπα, αν σας είχαν 

κάνει τα χατίρια. Είναι αυτό που λέµε: δάσκαλε που δίδασκες και νόµο δεν 

εκράτεις!  

Και δυστυχώς λυπάµαι που παρασύρετε και έµπειρους 

δηµοτικούς συµβούλους που τιµώ, αλλά και νεότερους στον ολισθηρό δρόµο 

που έχετε πάρει κ. Γρετζελιά. Εγώ επειδή κάποιοι προσπάθησαν να µε 
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ταυτίσουν µαζί σας, σας έχω πει ότι υπάρχει κόκκινη γραµµή µε εσάς. 

Κόκκινη γραµµή όχι προσωπικά µε εσάς, µε την πολιτική σας.  

Γιατί δεν θα ξεχάσω κ. Γρετζελιά ότι όταν χάσατε τις εκλογές το 

2002 -και είναι χρήσιµο να σας τα θυµίσω- είχατε αφήσει το ∆ήµο µε τέσσερα 

απορριµµατοφόρα, δεν πήγατε καν στην παράδοση του ∆ήµου στο ∆ήµαρχο 

που σας κέρδισε, τον κ. Αδαµόπουλο. 

Παίρνατε µέχρι τότε διπλούς µισθούς ως ∆ήµαρχος και ως 

Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης, είχατε κάνει καµία 15ριά ταξίδια και 

είχατε ξοδέψει εκατοµµύρια δραχµές τότε και όχι µόνο αυτό και όταν τώρα 

που κατηγορείτε τη σηµερινή ∆ιοίκηση, που είναι σαφέστατα ανεπαρκής 

σαφέστατα θα έλεγα ατελέσφορη για την πόλη, τη ∆ηµοτική Αρχή αυτή κ. 

Γρετζελιά εσείς µας τη φορτώσατε. Η επιλογή και η πρόταση για την κα 

∆ήµαρχο, τη σηµερινή ∆ήµαρχο µε την πύρρειο νίκη που καταφέρατε, εσείς 

τα προτείνατε  όλα αυτά. Στο σηµερινό χάλι, εσείς µας οδηγήσατε. Μην τα 

ξεχνάµε αυτά.  

Και βέβαια δεν ξεχνώ και κάτι άλλο. Το 2011 όταν ψηφίσαµε 

προϋπολογισµό µεταξύ των πολλών που ψηφίσατε εσείς προσωπικά και όσοι 

σήµερα κατηγορούν, ήταν και 500.000 έσοδα για την Πρωτοµαγιά. Αυτά 

µάλλον επειδή είπατε τη λέξη «γαργάρα» τα κάνετε γαργάρα κ. Γρετζελιά.  

Σας είπα και πάλι: δεν έχω καµία διάθεση να µπαίνω σε 

κοκοροµαχίες. ∆εν µπορώ όµως να ακούω επιχειρήµατα έωλα και το 

κυριότερο να επιχειρείτε να ξεχάσουµε το παρελθόν, το οποίο είναι πρόσφατο 

κ. Γρετζελιά.  

Και έρχοµαι τώρα στην κριτική που ασκήσατε σε εµάς. ∆ηλαδή 

τι θέλετε; Να διαλύσετε το µαγαζί εντελώς; ∆ηλαδή θα χαίρεστε εάν αύριο δεν 

µπορούµε να κάνουµε καµία δαπάνη; Βεβαίως και επεσήµανα τη 

συγκεκριµένη έλλειψη νοµιµότητας για ορισµένες ενέργειες, τα είπα και στις 

συναντήσεις που κάναµε, τα είπα και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εγγράφως. 

Βεβαίως και υπάρχουν αυτές οι ατέλειες, πρώτοι εµείς επισηµάναµε αυτές τις 

ατέλειες και εγγράφως. 

Αλλά από εκεί και πέρα όµως «δεν δικαιούστε» κ. Γρετζελιά 

όπως έλεγε ένας παλιός σας οµοϊδεάτης «να οµιλείτε». Εσείς ειδικά!!!! 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 
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ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι τα πάθη µας δεν µπορούν να 

καταλαγιάσουν µε τίποτε! ∆υστυχώς η άγνοια δεν καταπολεµιέται, δεν 

αντιµετωπίζεται και γίνεται ακόµη πιο δύσκολη όταν την άγνοια την έχουν 

αυτοί, που θεωρούν τον εαυτό τους ότι γνωρίζουν. 

Καλά κύριοι συνάδελφοι υπάρχουν εδώ έµπειροι άνθρωποι της 

Αυτοδιοίκησης που πιστεύουν ότι τα ανελαστικά έξοδα του ∆ήµου είναι 23 εκ.; 

έχουν ιδέα; Ξέρουν τι διαβάζουν; Καταλαβαίνουν; Ότι ο ∆ήµος δηλαδή για 

µισθούς, ηµεροµίσθια, πετρέλαια θέλει 23 εκ.; Είµαστε καλά; Και µας 

παριστάνουν και τους ειδικούς και τους γνώστες και τους έµπειρους παλαιούς 

αυτοδιοικητικούς;  

Άµα δεν ξέρεις να διαβάσεις, λες ό,τι θέλεις. Έχεις µπροστά σου 

ένα κείµενο, είναι κινέζικα και περιγράφεις διάφορα πράγµατα δικά σου. Η 

άγνοια δεν καταπολεµιέται και θα πω µε απλές γραµµές ποιος είναι ο 

προϋπολογισµός µας, όχι για να τον υπερασπιστώ, αλλά για να υπερασπιστώ 

τι ακριβώς έχουµε κάνει. ∆ιότι θεωρώ πολύ άδικο οποιοσδήποτε 

υπερασπίζεται και λέει ότι αυτό που είπαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 

προηγούµενη φορά, δεν το τηρήσαµε. Το τηρήσαµε απαρέγκλιτα.  

Καµία παράβαση δεν κάνουµε αυτού που συµφωνήσαµε, όσοι 

το συµφωνήσαµε. Αν όµως θέλουµε να ξεφύγουµε βγάζουµε κορώνες, λέµε 

υπερβολές, άνθρωποι που είµαστε και µεγάλης ηλικίας κατηγορούµε τους 

άλλους και τους βρίζουµε ότι είναι κωλοτούµπες, δεν περίµενα να το ακούσω 

αυτό από την κα Μαυράκη, θα περίµενα να χρησιµοποιήσει καλύτερες λέξεις. 

Λέω αγαπητοί συνάδελφοι 11 εκ. είναι οι προβλέψεις. Μα δεν 

ξέρουν οι συνάδελφοι ούτε τι είναι οι προβλέψεις που έχουν διοικήσει το 

∆ήµο; 8.300.000 είναι το Τεχνικό Πρόγραµµα που συµφωνήσαµε όλοι ότι είναι 

αντικριστό. 500.000 είναι το αποθεµατικό και 14.600.000 είναι όλα όσα θα 

δαπανήσει ο ∆ήµος ανελαστικά και µη ανελαστικά, για το 2013. Αυτός είναι ο 

προϋπολογισµός και όχι την άγνοιά µας να την κάνουµε κορώνες! 

Γιατί ξέρετε όποιος φωνάζει, είναι γιατί δεν γνωρίζει. Όποιος έχει 

ήρεµη φωνή, είναι γιατί προσπαθεί να ξέρει τα πράγµατα λίγο καλύτερα.  

Που µπορούσε η ∆ιοίκηση να κάνει κάτι µακριά από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο; Στις προµήθειες και στις συντηρήσεις. Που αλλού κύριοι 

συνάδελφοι; Να πληρώσει άλλα ασφαλιστικά; Να αγοράσει άλλο πετρέλαιο; 
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Να κάνει τί δηλαδή; Να µην πληρώσει τους µισθούς; Να µην πληρώσει τις 

ασφαλιστικές εισφορές; Να µην πληρώσει τον Ενιαίο Σύνδεσµο; Που την 

περιορίσαµε; Στις προµήθειες και στις συντηρήσεις. Αυτό κάναµε. 

Και τα µειώσαµε τόσο αυτά, όσο πραγµατικά για να δείξουµε 

στη ∆ιοίκηση ότι «δεν µπορείς να πάρεις καµία σηµαντική απόφαση για καµία 

συντήρηση για καµία προµήθεια για κανένα έργο, ερήµην του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου». Τι καλύτερο µπορούσαµε  να κάνουµε από αυτό;  

Η πραγµατική ένσταση που η κα Μαυράκη δεν µπορεί να ακούει 

γιατί είναι εκτεθειµένη τώρα και µιλάει και κουτσοµπολεύει V 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Κόντο V 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Σε παρακαλώ κ. Γρετζελιά! 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να απευθύνεστε V 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ. Γρετζελιά, δεν σας διέκοψε κανένας. Σας 

παρακαλώ πολύ.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφήστε την κα Μαυράκη V 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ µη διακόπτετε! Κύριε Κόντο 

περιµένετε µισό λεπτό, κυρία Μαυράκη σας παρακαλώ. Όταν µιλάγατε δεν 

σας διέκοψε κανένας και εσάς κ. Γρετζελιά δεν σας διέκοψε κανένας.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Μαυράκη δεν υπάρχει προσωπικό. Κύριε Κόντο 

συνεχίστε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Όταν κάποιος δεν γνωρίζει, µετά πάει στα προσωπικά και ότι 

τον προσβάλλαµε. Εµάς µας είπε η κα Μαυράκη, η σεβαστή µας 70χρονη κα 

Μαυράκη µας έβρισε κωλοτούµπες και πρέπει να το δεχτούµε εµείς αυτό που 

λέει η κα Μαυράκη. Η σεβαστή µας και έµπειρη ηλικιωµένη κα Μαυράκη! Αυτό 

έκανε η κα Μαυράκη, η πολύ σεβαστή. 

  Λοιπόν κύριοι συνάδελφοι εµείς τηρήσαµε αυτό που είπαµε. Η 

πραγµατική αιτία που οι συνάδελφοί µας δεν ψηφίζουν τον προϋπολογισµό, 

είναι γιατί έχουν µια διαφορετική αντίληψη για το θέµα των τελών. Σεβαστή 

απολύτως. Ήθελαν να µειωθούν τα δηµοτικά τέλη. Ας έφερναν 

πρωθύστεραV 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Έχω φέρει 
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ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Άσε µε να µιλήσω κα Μαυράκη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Μαυράκη σας παρακαλώ µη διακόπτετε. Κυρία Μαυράκη 

δεν σας διέκοψε κανείς. Μιλήσατε, και δεν σας διέκοψε κανένας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν λέει αναλήθειες κ. Πρόεδρε, λέει συγκεκριµένες 

προτάσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, δεν σας διέκοψε κανείς!! Κύριε Κόντο 

συνεχίστε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι επί της ουσίας επειδή ελάχιστες φορές έχω 

διακόψει κάποιον εδώ και του έχω ζητήσει και συγνώµη, φαίνεται ότι δεν 

µπορούµε να µιλήσουµε. 

  Και επαναλαµβάνω: αδικούνται αυτοί που έκαναν µια δουλειά 

γιατί αυτή τη στιγµή µέσα στον προϋπολογισµό δεν υπάρχει καµία προµήθεια 

καµία συντήρηση κανένα κονδύλι που να µπορεί να το αξιοποιήσει η ∆ιοίκηση 

χωρίς τη συναίνεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

  Και αυτή την έννοια έχει όλη µας η προσπάθεια, ώστε να 

περιοριστεί η ∆ιοίκηση απολύτως στις λειτουργικές ανάγκες για να 

λειτουργήσει ο ∆ήµος. Αυτή την πολιτική απόφαση πήραµε και αυτό θέλουµε 

να κάνουµε. 

  Όσον αφορά κύριοι συνάδελφοι τα δηµοτικά τέλη απλά 

πράγµατα κ. Αντιδήµαρχε. Σας προτείνω να καλέσετε το γραφείο των 

Ορκωτών Ελεγκτών να µας παρουσιάσει  µια έκθεση εάν τα ανταποδοτικά 

τέλη είναι πλεονασµατικά όπως υποστηρίζεται ή είναι ελλειµµατικά. Εάν είναι 

πλεονασµατικά βεβαίως οι συνάδελφοι έχουν δίκιο να τα µειώσετε. Αν δεν 

είναι, έχετε την ευθύνη που δεν είναι.  

  Αλλά γιατί το αφήνετε το θέµα και σέρνεται και λέει ο καθένας 

ό,τι θέλει; Ούτε εγώ µπορώ να πω ακριβώς, λέω όµως να καλέσετε το 

γραφείο των Ορκωτών να µας κάνει µια έκθεση λεπτοµερή να δούµε αν 

πράγµατι έχουν δίκιο οι κύριοι συνάδελφοι. Και αν έχουν δίκιο οι κύριοι 

συνάδελφοι θα το παραδεχτούµε ότι έχουν δίκιο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άλλως να τα αυξήσετε V 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ! 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο σας παρακαλώ πολύ διακόπτουµε τον οµιλητή. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι συνάδελφοι δεν µε αφήνουν να 

µιλήσω µε την ελευθερία µου, εγώ δεν διέκοψα ποτέ κανέναν; Γιατί οι 

συνάδελφοι εξεγέρθησαν; Γιατί αγανάκτησαν; Γιατί σήκωσαν σηµαίες; Αφήστε 

να πω αυτό που και να τελειώνουµε. 

  Κύριοι συνάδελφοι νοµίζω ότι κάναµε µια σοβαρή δουλειά 

απλώς για να λειτουργήσει ο ∆ήµος. Όσο για εκείνους τους συναδέλφους που 

λένε «δεν ψηφίζουµε», µα αυτοί οι συνάδελφοι δεν ψηφίζουν ποτέ και τίποτε. 

∆εν είναι κάτι το οποίο θα τους ψέξουµε τώρα γιατί δεν ψηφίζουν τον 

προϋπολογισµό, µήπως ψήφιζαν τίποτε άλλο; Μήπως ψήφιζαν καµία άλλη 

δράση του ∆ήµου; Μήπως τον ψήφισαν την προηγούµενη τετραετία; Μήπως 

τον ψήφισαν την πιο προηγούµενη τετραετία; Ποτέ δεν τον ψήφισαν, οπότε 

δεν είναι θέµα να τους κατηγορήσουµε ή να κάνουµε οποιαδήποτε συζήτηση 

µαζί τους. 

  Κύριοι συνάδελφοι σας επαναλαµβάνω ότι τα χρήµατα που έχει 

να διαχειριστεί ο ∆ήµος σήµερα είναι αυτά που της ορίσαµε εµείς, για να µην 

κάνει τίποτε χωρίς τον έλεγχο και τη βούληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

το θεωρώ µια καλή λύση, για να προχωρήσει ο ∆ήµος παρακάτω.  

  Τα υπόλοιπα που λέγονται, µπορεί να έχουν τη σηµασία τους να 

κάνουµε καινούργιες εκλογές, να καταργήσουµε το ∆ήµο, να κατέβουµε στους 

δρόµους δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας. Εγώ έχω προκαλέσει τους 

συναδέλφους εδώ που λένε για το λαϊκό Κίνηµα, αν το κάνουν και δεν είµαστε 

εκεί, τότε να µας κατηγορήσουν.  

  Αλλά δεν κάνουν τίποτε αυτοί µε αυτά που λένε, τίποτε 

απολύτως δεν κάνουν ούτε έχουν κινήσει το δαχτυλάκι τους, ούτε έχουν 

βγάλει έναν άνθρωπο στο δρόµο και µας λένε γιατί δεν βγάλαµε εµείς τους 

υπόλοιπους. Βγάλτε τους εσείς, και εµείς θα είµαστε κοντά σας. Θα πάρουµε 

κι ένα λάβαρο σαν το δικό σας θα το βάλουµε εκεί και θα το κυνηγάµε.  

  Κάντε το κύριε Μάλλιο που το λέτε! Μας λέτε κάθε φορά «ο 

κόσµος και το Κίνηµα», κάντε το. Η µεγαλύτερη Παράταξη είστε τον πιο πολύ 

κόσµο έχετε, φέρτε τον κόσµο. Κανέναν δεν έχετε φέρει. Σας επαναλαµβάνω: 

κάντε το κ. Μάλλιο να είµαστε µαζί σας! Κάντε το επιτέλους!!! Μην µας το λέτε 

να το κάνουµε εµείς, κάντε το εσείς, που είστε το µεγαλύτερο Κόµµα της 
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Φιλαδέλφειας. Γιατί δεν το κάνετε; Ποιος σας εµπόδισε ποτέ; Μακάρι να το 

κάνετε, θα συµφωνήσουµε µαζί σας και έχετε απόλυτο δίκιο.  

  Κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η ιστορία. ∆εν µε τροµάζει εµένα 

κανένας, ούτε οι κουβέντες ούτε θα µε τροµάξουν ότι είµαι µε την κα Γαϊτανά 

δεν µε απασχολεί αυτό το πράγµα, διότι µε έχουν κατηγορήσει παλαιότερα 

πως ήµουν και µε τον κ. Γρετζελιά. Και πράγµατι είχαµε καλή συνεργασία 

όταν ήταν ∆ήµαρχος, δεν ήµασταν εχθροί επειδή ήταν ∆ήµαρχος και ας 

ήµουν εγώ τότε ο χαµένος των εκλογών. Και µην µου ζητήσετε να το πω, γιατί 

έχω γραπτά που το έχει δηλώσει.  

  Άρα δεν είναι η αντιπολίτευση µόνο να καταψηφίζει V 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν χρειάζεται, συµφωνώ  µαζί σου και πάντα θα έχουµε 

γιατί έχουµε την οµορφιά της διαφορετικότητας. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Πολύ ωραία. Μα δεν έχω αντίρρηση Παντελή γι' αυτό το 

πράγµα. Εσύ µε έβρισες όµως, εσείς µας βρίσατε!  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πολιτικά σας κρίναµε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: ∆εν µας κρίνατε κ. Γρετζελιά V 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Κόντο V 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Άσε µε να µιλήσω σε παρακαλώ! ∆εν µας κρίνατε, αυτό που µε 

ενοχλεί είναι ότι µας βρίσατε. Εγώ δεν δέχοµαι τις βρισιές γιατί δεν έχω βρίσει 

ποτέ κανέναν. Ποτέ. Ποτέ, κανέναν συνάδελφο δεν τον έχω υποτιµήσει.  

  Και θα κάνω και µια τελευταία επισήµανση. Όλοι οι συνάδελφοι 

πήραν ένα χαρτί να το διαβάσουν, για εµένα αυτό δεν είναι ούτε σεβασµός 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ούτε ένδειξη γνώσης των πραγµάτων.  

  Και θα κάνω και µια παρατήρηση γιατί πολλά έχω ακούσει από 

κάποιο πρόσωπο. Άκουσα την οµιλία µιας νέας συναδέλφου και της κας 

Προέδρου του συνοικιακού: κρίνετε από το περιεχόµενο και το ήθος τους δυο 

µικρούς µας συναδέλφους. Αυτό να κάνετε. Αυτό το περιεχόµενο και από το 

ύφος. Τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εµείς δεν πρόκειται τώρα να µπούµε στη διαδικασία να 

απαντήσουµε, είναι λογικό ότι χρειάζεται να δικαιολογηθούν οι πράξεις. ∆εν 

θεωρούµε ότι έχουµε κάτι νέο να δικαιολογήσουµε, δεν αλλάξαµε κάπου. 
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Εποµένως το µόνο που έχουµε να επισηµάνουµε είναι ότι δεν πρόκειται να 

συναινέσουµε σε µια προσπάθεια της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου σε ένα προϋπολογισµό που τέλος πάντων τα πλαίσιά του είναι η 

καλύτερη διαχείριση. Αυτό το καταλάβαµε από την αρχή το έχουµε πει 

επανειληµµένα. Το θέµα εδώ της διαφωνίας των περισσότερων Παρατάξεων 

είναι θέµα διαχείρισης για το καλό του ∆ήµου και τα λοιπά. 

  ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι είναι οι ίδιες Παρατάξεις που 

στηρίχτηκαν ανοιχτά τέλος πάντων γνωρίζουµε όλοι από ποιες πολιτικές 

δυνάµεις στηρίχτηκαν από τη Νέα ∆ηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τη ∆ΗΜΑΡ. 

Είναι τρικοµµατική Κυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο. Το καταλαβαίνουµε, το 

βλέπουµε µπροστά µας, είναι µια συναίνεση µε βάση την κυρίαρχη πολιτική 

µε βάση την πολιτική που θέλει µεγαλύτερη ανάπτυξη, µεγαλύτερη ανάκαµψη 

των επιχειρήσεων και αναγκαστικά τα βάρη θα τα πληρώσει ο λαός.  

  Υπάρχουν δυο λογικές σε αυτή την κοινωνία που ζούµε. Η µία 

είναι αυτή και η άλλη είναι του αγώνα. Τώρα, εµείς δεν πρόκειται να 

απαντήσουµε αν αγωνιζόµαστε ή όχι, γιατί δεν θεωρούµε ότι πήγε προς εµάς. 

Απεργίες, χαλυβουργίες, δεν έχουµε να απολογηθούµε στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, ούτε χρειάζεται να πάρω και πολύ χρόνο γιατί εµείς δεν χρειάζεται 

να πλύνουµε τα χέρια µας από καµία απόφαση που θα πάρουµε. Εµείς 

έχουµε καθαρή συνείδηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κα Γκούµα. Ο κ. Μάλλιος έχει τον λόγο. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Θα υπενθυµίσω ότι συζητάµε τον προϋπολογισµό και θα 

υπενθυµίσω ότι είπα ότι ο προϋπολογισµός είναι ο κορµός της ∆ιοίκησης, ο 

κορµός λειτουργίας του ∆ήµου και όσες δυνάµεις  συµφωνούν σε έναν 

οποιονδήποτε προϋπολογισµό, συµπαρατάσσονται σε µια ορισµένη τακτική. 

  Σήµερα η οµιλία µου είχε το νόηµα ότι απευθύνθηκα από το 

βήµα αυτό περισσότερο προς τους συµπολίτες µας παρά προς εµάς εδώ. Το 

περιεχόµενο της οµιλίας µου εν πολλοίς το γνωρίζετε γιατί τα έχετε ζήσει. 

Βεβαίως αυτό θα γίνει, θα πάµε από γειτονιά σε γειτονιά και να δούµε τότε 

ποιος και τι θέσεις θα πάρει. Γιατί το θέµα δεν είναι µόνο να πάµε, αλλά και το 

τι θα πούµε.  

  Αν σήµερα πάρουµε σαν παράδειγµα τι ακριβώς έχει λεχθεί, 

τότε θα είναι κάποιοι εκτός. Γιατί; Μέχρι σήµερα δεν ακούστηκε µέσα σε αυτή 
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την αίθουσα από καµία άλλη Παράταξη πλην της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και 

της «∆ύναµης Πολιτών» ότι στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και ο ∆ήµος µας συγκεκριµένα, φταίει αυτή η πολιτική την οποία 

βιώνουµε και την οποία πρέπει να πολεµήσουµε και όχι να 

συµπαρατασσόµεθα όλοι µαζί σε µια τέτοια µορφή πολιτικής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Αντιδήµαρχος Οικονοµικών έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ήρθα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ούτε 

στο ∆ήµο και ούτε έγινα Αντιδήµαρχος για να διεκδικήσω τον τίτλο του 

οικονοµολόγου ούτε να λύσω όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου . Να βοηθήσω 

ήρθα και αυτό κανείς δεν µπορεί να το αµφισβητήσει όταν τις πέντε τελευταίες 

µέρες, είτε µε τις Υπηρεσίες είτε µε την αντιπολίτευση, πρωί – µεσηµέρι – 

βράδυ είµαι εκεί.  

  Κύριε Γρετζελιά µε ρωτήσατε για να νούµερα του 

προϋπολογισµού. Τρεις µήνες έχουν περάσει κ. Γρετζελιά, τόσες 

αναµορφώσεις θα είχαµε κάνει, στα ίδια θα ήταν τα νούµερα, µην ψάχνετε να 

βρείτε διαφορές. 

Κατηγορήσατε ένα συνάδελφο γι' αυτό που ψήφισε στην 

Οικονοµική Επιτροπή. Μα 12 ώρες µετά εσείς δεν ήσασταν ενηµερωµένοι το 

τι έλεγε ο προϋπολογισµός. Θέλατε όταν ετοιµάστηκε ο προϋπολογισµός στις 

9 να είναι ενήµερος εκείνος και να ψηφίσει χωρίς να τον διαβάσει; 

∆εν έχω κανένα θέµα, κανένα απολύτως θέµα να έρθετε να 

ελέγξετε στο ∆ήµο αυτή τη στιγµή που είµαι στη θέση αυτή που είµαι. Όχι 

τώρα που είµαστε δέκα, και είκοσι να ήµασταν δεν είχα κανένα απολύτως 

πρόβληµα να έρθετε να ελέγξετε το ∆ήµο, ή τις ενέργειες που κάνουµε. 

Ξέρετε το ζουµί ποιο είναι της σηµερινής συνεδρίασης; Φυσικά 

και δεν είναι τα νούµερα, έχω µάθει να ζητάω συγνώµη άµα κάνω λάθος, έχω 

µάθει να λέω και ευχαριστώ όταν µε βοηθούν. Αυτό θα κάνω σήµερα κ. 

Γρετζελιά και πάλι και ας µε κατηγορήσετε στο προηγούµενο Συµβούλιο που 

το έκανα στο ∆ήµαρχο του Ηρακλείου. 

Το αποτέλεσµα της σηµερινής συνεδρίασης κύριοι και κυρίες 

ξέρετε ποιο είναι; Είναι ποιος πραγµατικά ενδιαφέρεται γι' αυτό το ∆ήµο και 

όχι για προσωπικό του συµφέρον. Ποιος πραγµατικά. Αυτοί που πιστεύω ότι 

θα ψηφίσουν τον προϋπολογισµό, δείχνουν ότι ενδιαφέρονται πραγµατικά για 
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το ∆ήµο. Είµαστε οριακά και αύριο ο ∆ήµος αν δεν έχει προϋπολογισµό, 

καταστρέφεται. Αυτοί που θα τον ψηφίσουν, ενδιαφέρονται πραγµατικά. Σας 

ευχαριστώ πολύ όλους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γραµµατέα το θέµα µπαίνει σε ψηφοφορία. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι θα παρακαλέσω πάρα πολύ µετά δεν θα 

φύγει κανένας, θα πρέπει να υπογράψετε τρία σχέδια είτε ψηφίσετε είτε όχι. 

 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Υπέρ του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Μπόβος, Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, Μ.Κουτσάκης, 
Ν.Παπανικολάου, Γ,Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Μ.Χατζηδάκη, Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, 
Σ.Κόντος, Σ.Κοσµά, ∆.Κανταρέλης, Φ.Νικολόπουλος και Π.Λαζαρίδης (σύνολο 
20). 

 
• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ., 

∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης, Κ.Α.Μάλλιος και  Χ.∆ηµακόπουλος (σύνολο 4) ενώ οι 
∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-
Μαυράκη ψήφισαν λευκό (σύνολο 4). 
 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα µέσω της αριθ. 
24/2013 νέας απόφασης Οικ. Επιτροπής εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου 
και : 
 

• τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας) 
 

• των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α του άρθρου 
72, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 76, των παρ. 1-3 του άρθρου 86, των παρ. 
1-9 του άρθρου 266 και παρ. 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 
(«Πρόγραµµα Καλλικράτης») 
 

• τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. 47940/18-12-2012 ΚΥΑ 
 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(20 ΥΠΕΡ - 4 ΚΑΤΑ – 4 ΛΕΥΚΑ)  
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Εγκρίνει α) το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου έτους 2013 β)  το Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου έτους 2013 και γ) τον Προϋπολογισµό Εσόδων-Εξόδων του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2013, ο οποίος εµφανίζει σύνολο εσόδων  

34.347.037,33 € €,  σύνολο εξόδων 33.894.216,35  € και αποθεµατικό κεφάλαιο 

452.820,98  €  [Σύνολο εξόδων  (συµ/νου αποθεµατικού) 34.347.037,33 €]. 

 

• Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, όσο και στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια».  

 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   45/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

                                          
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
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Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Οικ.Επιτροπής 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
- Τµήµα Ταµείου 
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