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ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, Τεχνικού Προγράµµατος 
και Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013, βάσει της 
αριθ.9/2013  απόφασης-εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής». 
  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε ειδική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
28.1.2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. Πρωτ. 
962/3/23.1.2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 3/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε 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 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  (ΑΠΟΥΣΑ) 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 

 
 

  
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: 7/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1421/4-2-2013 

∆/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 28.1.2013 ειδικής 
Συνεδρίασης Νο. 3/2013 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 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :      ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ     (ΑΠΟΥΣΑ) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κότσιρας Παύλος                                                Γκούµα ∆ανάη-Εύα                                                
Παϊδας Αδαµάντιος                                                   
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη                 
Τάφας Ηλίας                                                           
Κουτσάκης Μιχαήλ    
Παπανικολάου Νικόλαος                                         
Παπακώστας Γεώργιος                                            
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
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Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος  
Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
    
Σηµειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

Επίσης παρέστησαν δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010, ο ∆/ντής Οικ. 
Υπηρεσιών κ. Ι.Λαρδής, η ∆/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ε.Κολοβού και οι υπάλληλοι 
της ∆/νσης Τ.Υ.  κ.κ. Ε.Σγουράκη, Π.Μανής και Σ.Ντιούδης,  κληθέντες στη Συνεδρίαση 
προκειµένου να παράσχουν, λόγω υπηρεσιακής αρµοδιότητος, πληροφορίες προς το 
Σώµα σχετικά µε το µοναδικό θέµα της Η.∆.. 
 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Π.Κότσιρας 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. 
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Ο κ. Πρόεδρος απούσης  της κας ∆ηµάρχου και παρουσία των προαναφεροµένων µελών, 

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου στο µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

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. 885/23-1-2013 έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 9/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής, 
ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

             ΘΕΜΑ : ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 
 
 
                  Σας διαβιβάζουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 

3852/10 («Καλλικράτης»), την αριθ. 9/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ληφθείσα κατά τη Συνεδρίαση της 22/1/2013 που αφορά «Κατάρτιση Ετήσιου 
Προγράµµατος ∆ράσης, Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού Εσόδων-
Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013 (επανεισαγωγή)» και παρακαλούµε για τις δικές 
σας περαιτέρω ενέργειες. 
 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
Αριθ. Απόφασης : 9/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Κατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, 
Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού 
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Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013 
(επανεισαγωγή)». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 22 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 718/2/18-1-2013 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 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) Τάφας Ηλίας 5) Κουτσάκης Μιχαήλ 6) Καβακοπούλου Αγανίκη 
και 7) Πολίτης Σταύρος, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μπόβος Χαράλαµπος                      2) Κόντος Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω 
παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»), το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας κ. Αδαµάντιος 
Παΐδας. 
  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 769/18-1-2013 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών επί του θέµατος :  
 
ΘΕΜΑ: Προϋπολογισµός εσόδων εξόδων οικ. έτους 2013. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
  
  Θέτω υπόψη σας σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισµού Eσόδων και Εξόδων του 
∆ήµου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος οικ. έτους 2013 και εµπεριστατωµένη εισηγητική 
έκθεση επ΄ αυτού, όπως αυτά επεξεργάστηκε η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου 
στην συνεδρίασή της στις 17/1/2013, αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε 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 
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και στα κατά προσέγγιση υπολογιζόµενα να πραγµατοποιηθούν έσοδα τρέχοντος οικ. 
έτους.  
∆εδοµένου ότι η Οικονοµική Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει µε την αριθ. 116/2012 
απόφασή της το Ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα για το 
έτος 2013, θα τα υποβάλλει εκ νέου µαζί µε το σχέδιο του προϋπολογισµού 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 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) 12.781.052,00 €, έκτακτα έσοδα (1) 
10.590.810,00 €, έσοδα προηγούµενης χρήσης (2) 1.450.700,00 €,  έσοδα 
παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 2.337.250,00, έσοδα από εισπράξεις υπέρ 
δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει χρηµάτων (4) 3.233.000,00 € και  
Χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 31/12/2012 (5) 1.430.484,20 €   (Σύνολο 
εσόδων  31.823.296,20 € ).     
   
   Τα έξοδα έχουν ως εξής : Σύνολο εξόδων 31.703.409,31 €  και αποθεµατικό 
κεφάλαιο 119.886,89 € (Σύνολο εξόδων  31.823.296,20 €).      
   
  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. 
 
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. 2/2013 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, κατόπιν διεξοδικής 
και εµπεριστατωµένης συζητήσεως επί συγκεκριµένων κωδικών αριθµών, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), των 
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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- 2 ΚΑΤΑ) 
 

   Καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου 
έτους 2013, συντάσσει τον προϋπολογισµό Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού 
έτους 2013 διαµορφώνοντας την εισηγητική έκθεση, που εµφανίζει σύνολο εσόδων 
31.823.296,20 €,  σύνολο εξόδων 31.703.409,31 €   € και αποθεµατικό κεφάλαιο 
119.886,89 €  [Σύνολο εξόδων  (συµ/νου αποθεµατικού) 31.823.296,20 €] και 
τα υποβάλλει προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.    
     
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) :  
 

1. Ο κ. Σ.Κοσκολέτος, υποστηρίζοντας ότι ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2013 
δεν αποτυπώνει την πραγµατικότητα, δεδοµένου ότι δεν εµφανίζονται σε 
αυτόν τα εισπραχθέντα έσοδα, κάνοντας επιµέρους αναφορές σε διαφυγή 
εσόδων, µειωµένα έσοδα από µισθώσεις δηµοτικών ακινήτων, διαφηµιστικές 
πινακίδες, είσπραξη προστίµων κλπ. και επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί 
εκτενέστερα κατά την προσεχή Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

2. Ο κ. Σ.Πολίτης, θεωρώντας ότι ο προϋπολογισµός του ∆ήµου οικ. έτους 2013 
έχει άµεση σχέση µε τον κρατικό προϋπολογισµό που υπακούει στις 
κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής υπέρ του µνηµονίου και οδηγεί σε 
δυσλειτουργία των Ο.Τ.Α., σε επιβολή νέων φόρων και τελών (χαράτσια 
κλπ.), λόγω της µείωσης της κρατικής χρηµατοδότησης, και σε απολύσεις 
προσωπικού. 

 
• Η κα Α.Καβακοπούλου υπερψήφισε την εισήγηση επί του προϋπολογισµού, 

επισηµαίνοντας παράλληλα τη µειωµένη επιχορήγηση της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης και µε τη δέσµευση της ∆ιοίκησης για πρόσθετη χρηµατοδότηση, 
µόλις αυτό καταστεί εφικτό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοµ. 
Προσώπου και να πληρωθούν οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  9/2013 
 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε προς το Σώµα την ακόλουθη τροποποίηση επί 
της αρχικής εισήγησης, ως αυτή υποβλήθηκε µε την ανωτέρω αριθ. 9/2013 απόφαση 
της Οικ. Επιτροπής : 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι 
 
Στην εισηγητική έκθεση έχει εγγραφεί συνολικά και σε υποκατηγορίες του Κ.Α. 80.81 
το ποσόν των 5.719.282,35 €. 
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Το αυτό ποσόν παραµένει και στον υπό ψήφιση προϋπολογισµό, µε τη µόνη διαφορά 
ότι το ποσόν των 4.469.103,00 € που αφορά τις επιχορηγούµενες  πληρωµές 
οφειλών, εµφανίζεται σε νέα κατηγορία µε Κ.Α. 80.83  
 
Επίσης στον Κ.Α. 00.6123.001 εκ παραδροµής έχει εγγραφεί πίστωση 60.000,00 € για 
πληρωµή εξόδων παράστασης ∆ηµοτικών Συµβούλων, το οποίο δεν ισχύει και ως εκ 
τούτου µηδενίζεται και το ποσό µεταφέρεται στο αποθεµατικό κεφάλαιο. 
 
Επίσης στον Κ.Α. 10.6055.001 έχει εγγραφεί πίστωση 4.703.40 € για εισφορά υπέρ 
Ταµείου Νοµικών, η οποία πρέπει να αυξηθεί κατά 10.000,00 € λόγω πληρωµής 
έκτακτης εισφοράς µέχρι 31-1-2013. 
 
Ως εκ τούτου το αποθεµατικό κεφάλαιο διαµορφώνεται σε 169.886,89 €, ενώ το 
σύνολο εσόδων εξόδων παραµένει ως έχει. 

 
 
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: Κύριε Γραµµατέα, για να κρατήσουµε τη διαδικασία να ανοίξουµε ένα 

κατάλογο οµιλητών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ ποιοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν 

τον λόγο. 

Ανοίγει κατάλογος οµιλητών 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Γρετζελιάς. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παπανίκα, Παπαλουκά, Αγαγιώτου, Γρετζελιάς, ∆ηµακόπουλος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, το ίδιο ερώτηµα έχω κι εγώ κ. Κόντο. Έχετε κάποια 

εξουσιοδότηση από τους συναδέλφους; Σας έχουν εξουσιοδοτήσει για να 

αναφέρεστε στο όνοµά τους; Που είναι και απόντες βέβαια, δεν είπατε ότι θα 

προσέλθουν. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε για λόγους επαγγελµατικούς καθυστερούν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι δεν το είπατε όταν παίρναµε παρουσίες. Έχετε κάποια 

εξουσιοδότηση;  Σας ρωτώ ευθέως. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε όταν πήρατε παρουσίες είναι απόντες. Επειδή θα 

έρθουν και ανοίγει ο κατάλογος των οµιλητών … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν έρθουν οι συνάδελφοι, θα έχουν τον λόγο. Εγώ ρώτησα τον κ. 

Γρετζελιά αν έχει εξουσιοδότηση. Αν έχετε κάποια εξουσιοδότηση από τους 

συναδέλφους δεν έχω αντίρρηση. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μήπως πρέπει να κάνουµε καµία αίτηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, κανονικά θα έπρεπε να έχετε εξουσιοδότηση αφού 

εκπροσωπείτε κάποιους συναδέλφους που απουσιάζουν 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επειδή βλέπω ότι το τραβάτε, θα σας πω κάτι. Είναι 

ντροπή να λέτε σε εµένα αν έχω εξουσιοδότηση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιο είναι ντροπή; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είπα, επειδή απουσιάζουν εξ ανωτέρας βίας οι άνθρωποι και θα 

έρθουν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, αλλά τους εκπροσωπείτε κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι τους εκπροσωπώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Από πού πηγάζει αυτό; ∆εν ξέρω κάτι τέτοιο.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πρόεδρε, µήπως θέλεις και αίτηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν υπάρχει µια αίτηση ότι τους εκπροσωπείτε, βεβαίως.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζω ότι για να τηρηθεί η διαδικασία 

όπως είπατε και να υπάρχει κι ένας χρονικός ορίζοντας, δεν θα πρέπει να 

δευτερολογήσουν οι δηµοτικοί σύµβουλοι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό σίγουρα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Και επίσης στις δευτερολογίες δεν θα 

µπορούν να δευτερολογήσουν όλοι οι Αντιδήµαρχοι. Ορίστε ποιος θα 

δευτερολογήσει, αν δεν έρθει η κα ∆ήµαρχος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο εισηγητής ή ο αγορητής, ένας από τους δυο. Όποιος θα κάνει την 

εισήγηση θα κλείσει και το θέµα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα έχουµε πρωτολογίες των 

επικεφαλής, τοποθετήσεις των δηµοτικών συµβούλων και δευτερολογίες των 

επικεφαλής και … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και ο τελευταίος που θα κλείσει το θέµα, όπως λέει η διαδικασία κ. 

Τοµπούλογλου. Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Παράκληση προς το Σώµα αν είναι δυνατό επειδή η µία 

υπάλληλος η διευθύντρια από την Τεχνική Υπηρεσία … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα είπα κ. Παπανικολάου και είχα αντιδράσεις. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επ’ ευκαιρία επειδή 

είναι εδώ η συγκεκριµένη υπάλληλος, θέλω να ρωτήσω το κ. Παπανικολάου το εξής: 

κύριε Παπανικολάου έπρεπε έως 31/12 να έχουµε πάρει τις πολεοδοµικές 

αρµοδιότητες ως ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας. Τι έχει γίνει µε αυτό το θέµα; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν ξέρω, δεν έχει προχωρήσει αυτό το θέµα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έχει προχωρήσει; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν έχει προχωρήσει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μα το λέει ο νόµος του "Καλλικράτη" 

αυτό.  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα τα επιληφθούµε όλα. Επειδή η κα Σγουράκη έχει ιδιαίτερο 

λόγο αν µπορεί να συζητηθεί το Τεχνικό Πρόγραµµα πρώτα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το είπα κ. Παπανικολάου προς το Σώµα και σας λέω ότι είχα 

αντιδράσεις. 

  Ο κ. Καραβίας έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι ο προϋπολογισµός του 2013 

έχετε µπροστά σας και εισέρχεται για ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζει 

κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και έρχεται να αποτυπώσει την οικονοµική 

κατάσταση που επικρατεί σε όλη τη χώρα και στο ∆ήµο µας. 

Η πραγµατική εικόνα των οικονοµικών στα πλαίσια των δύσκολων 

οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών που ζούµε και ειδικότερα η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση την τελευταία διετία τη γνωρίζετε δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.  

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε η Πρόεδρος της κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας η 

κα Σταθούλια 

 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε αυτό τον προϋπολογισµό, 

µε εγκύκλιο την εγκύκλιο 47490/18-12-2012 που αφορά τη σύνταξη του 

προϋπολογισµού καλούµαστε να αποτυπώσουµε µε απόλυτη ακρίβεια τα έσοδα που 

προβλέπεται να εισπράξουµε για το 2013 από κρατικές επιχορηγήσεις που είναι στα 

4,5 εκ. ευρώ.  
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Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην τριετία του 2010 µε 2013 η 

µείωση από κρατικές επιχορηγήσεις µετά την ενοποίηση των δυο ∆ήµων του 

"Καλλικράτη" δηλαδή, αγγίζει γύρω στα 2 εκ.  Να φανταστείτε ότι το 2010 η 

επιχορήγηση του ∆ήµου της Νέας Χαλκηδόνας ήταν 1.900 αυτό σηµαίνει ότι ο 

"Καλλικράτης" «εξαφάνισε» τη Νέα Χαλκηδόνα, οικονοµικά πάντα µιλάω. 

Θα ήθελα να ενηµερώσω ότι η ∆ήµαρχος και ο Αντιδήµαρχος ο κ. 

Μπόβος διεκδίκησαν και εξασφάλισαν την έκτακτη επιχορήγηση χρηµατοδότηση από 

το κράτος, που µε αυτό τον τρόπο θα µπορέσουµε να αποπληρώσουµε όλους τους 

προµηθευτές µας µέχρι τις 31/12/2011. Αυτό από µόνο του λέει πολλά, ότι κυρίως θα 

ανακουφιστούν όλοι οι προµηθευτές µας και το κυριότερο είναι ότι δεν θα 

επιβαρύνουµε το ∆ήµο µας µε ένα δάνειο, που γνωρίζετε ότι θα ήταν δυσβάστακτο 

για τα επόµενα χρόνια και για τους πολίτες µας.  

Τα δηµοτικά τέλη του 2012 σύµφωνα µε ακριβή στοιχεία που µας 

έδωσε η ∆ΕΗ για τα τετραγωνικά, έπρεπε να εισπράξουµε 4,5 εκ. Από αυτά µαζέψαµε 

µόνο τα 4 εκ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ανταποκρίνεται στο ότι ο κόσµος δεν πληρώνει 

τη ∆ΕΗ, δηλαδή χάσαµε 500.000 γιατί ο κόσµος αδυνατεί να πληρώσει τη ∆ΕΗ και 

φυσικά τα δηµοτικά τέλη.  

Το 2013 είµαστε υποχρεωµένοι να προϋπολογίσουµε την είσπραξη στα 

4 εκ., γιατί ένας νόµος που βγήκε πρέπει να υπολογιστεί η δόση του Νοεµβρίου του 

’12 x 1,24 x 12 µήνες, αυτό µας βγάζει αυτό το ποσό που σας είπα. ∆εν µπορούµε να 

κάνουµε δηλαδή κάτι άλλο, κάποτε θα µπορούσαµε να πούµε ότι ίσως να πάρουµε κι 

άλλα έσοδα. 

Η ισοσκέλιση του προϋπολογισµού βασίζεται σε πραγµατικά ποσά. 

∆υστυχώς δεν µπορούµε να βάλουµε κάποια έξτρα επιχορήγηση που δεν θα την 

πάρουµε ποτέ.  

Θα υπάρξει δυστυχώς µια παρακολούθηση για την εκτέλεση του 

προϋπολογισµού µας από το κράτος και αν τυχόν τα έσοδα στο 1ο τρίµηνο δεν είναι 

ίσα µε τα έξοδα, θα χρειαστεί να µπει επιτήρηση στο ∆ήµο µας όπως έχει και η χώρα 

µας. 

∆εν θέλω να σας ταλαιπωρήσω παραπάνω, θα ήθελα να σας καλέσω 

να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό, καταλαβαίνω τις αντιρρήσεις που θα υπάρξουν, 

απλά θέλω να σας ενηµερώσω ότι µέχρι τις 31 του µηνός δηλαδή µέχρι µεθαύριο 

χωρίς προϋπολογισµό ο ∆ήµος θα µπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Από εκεί 
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και πέρα το µόνο που θα µπορεί να πληρώσει, θα είναι οι µισθοί τίποτε παραπάνω. 

Ούτε καν οι ανελαστικές ανάγκες τα καύσιµα παραδείγµατος χάριν. Φυσικά και ούτε η 

επιχορήγηση στα Νοµικά Πρόσωπα, ούτε οι µισθοί των Νοµικών Προσώπων.  

Αυτά από εµένα, ό,τι παραπάνω  χρειάζεστε για κάποια ιδιαίτερη 

διευκρίνιση στους Κωδικούς είναι εδώ ο κ. Λαρδής από την Οικονοµική Υπηρεσία που 

νοµίζω θα σας λύσει τις απορίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε µου επιτρέπετε να κάνω µια ερώτηση προς 

τον κ. Αντιδήµαρχο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν τελειώσει κα Μαυράκη. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Εντάξει κ. Πρόεδρε τελείωσα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα συγκεντρώσετε τις ερωτήσεις και θα απαντήσετε συνολικά στο 

τέλος. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Σωστά, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Μαυράκη ούτως ή άλλως έχετε τον λόγο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Μόνο µια ερώτηση κ. Πρόεδρε. Κύριε Αντιδήµαρχε είπατε 

ότι η κα ∆ήµαρχος και ο κ. Αντιδήµαρχος έχουν εξασφαλίσει την επιχορήγηση. 

Μήπως είναι δυνατό να µας πείτε µε ποιο τρόπο, γιατί αυτό είναι νόµος. Και θυµάστε 

ότι γι' αυτό είχαµε διαφωνήσει να πάρουµε το δάνειο. Είπαµε: περιµένετε να δούµε 

αν θα πάρουµε την επιχορήγηση από το κράτος και αν δεν την πάρουµε, τότε 

προχωράµε στο δάνειο. Εσείς βιαστήκατε να πάρουµε το δάνειο και ορίστε 

δικαιωθήκαµε και τα λεφτά έρχονται.  

  Βέβαια ακόµη δεν έρχονται, όταν θα έρθουν θα έρχονται µε δόσεις. 

Όταν θα έρθουν. Αρκεί να είµαστε εµείς συνεπείς µε αυτά που έχουµε υπογράψει.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Σωστά. Κύριε Πρόεδρε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό να µιλήσουν οι επικεφαλής να µην κάνουµε διάλογο τώρα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε κρατήστε τη 

διαδικασία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την κρατάµε κ. Τοµπούλογλου. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γρετζελιά επί της διαδικασίας πέστε µας. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφού ολοκλήρωσε ο Αντιδήµαρχος να προηγηθούν όλων των 

τοποθετήσεων τα τυχόν ερωτήµατα που έχουν όλοι οι σύµβουλοι. Να απαντηθούν 

και να πάρουν τον λόγο, µήπως τυχόν και καλυφθούν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι κ. Γρετζελιά δεν προβλέπεται η 

διαδικασία αυτή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι κ. Γρετζελιά συµφωνώ κι εγώ.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Η διαδικασία είναι άλλη. Οι σύµβουλοι 

θα θέσουν τα ερωτήµατα όταν τοποθετηθούν και θα πάρουν απάντηση στη 

δευτερολογία του Αντιδηµάρχου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς. Έχει δίκιο ο κ. Τοµπούλογλου έτσι πρέπει να γίνει. Οι 

επικεφαλής θα µιλήσουν και όταν θα πάρει ο κάθε σύµβουλος τον λόγο, θα θέσει και 

τα ερωτήµατά του και τις απορίες του. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Ωραία. 

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

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Νοµίζω ότι η τοποθέτηση και των επικεφαλής έχει να κάνει µε 

ερωτήµατα που τυχόν προκύπτουν προς τον εισηγητή. Οπότε κι εγώ συµφωνώ µε 

την πρόταση του κ. Γρετζελιά που λέει ότι πρέπει να προηγηθούν οι ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εάν έχει κάποιος διευκρινιστικές … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μα προηγούνται των τοποθετήσεων και στη Βουλή. Για το Θεό! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως κ. Γρετζελιά. Ποιος θέλει να κάνει ερωτήµατα;   

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Χωρινός Ζαχαρίας και ο κ. Τάφας Ηλίας 

 

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

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Αντιδήµαρχε θα ήθελα να µου πείτε ποιο είναι το έλλειµµα 

του έτους 2012, πρώτον. ∆εύτερον, οι προϋπολογισµοί των Νοµικών Προσώπων του 

∆ήµου εντάσσονται στην προθεσµία 31 Ιανουαρίου ή µετά ταύτα; Και ένα τελευταίο 

ερώτηµα: εάν στην κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους ’13 εφαρµόσατε το άρθρο 

5 παρ. 4 της εγκυκλίου 47490/18-12-2012 που αναφέρεται για να σας βοηθήσω, το 

άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του ’13 για τις 

κατωτέρω αναφερόµενες οµάδες εσόδων, δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά 
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περισσότερο από 30% το αντίστοιχο άθροισµα που εκτιµάται ότι προκύπτει για το 

έτος ’12. Με λίγα λόγια αναφέρεται σε όλα τα κεφάλαια προσόδων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος για ερώτηµα; Ο κ. Χωρινός έχει τον λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Έχω υποβάλει ένα αίτηµα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη κ. Χωρινέ ερώτηµα επί του προϋπολογισµού. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Επί του προϋπολογισµού. Γιατί και µε ποιο σκεπτικό δεν µου δώσατε 

έγγραφο στο αίτηµά µου µε υπ’ αριθµ. Πρωτοκόλλου 1109 όπου ζητώ όλα τα 

οφειλόµενα µισθώµατα των δηµοτικών καταστηµάτων για τα έτη 2011 έως και 

σήµερα. Ένα στοιχείο ζήτησα. Αν είναι εδώ κάποιος υπεύθυνος αρµόδιος να µου 

απαντήσει.  

Στο σηµείο αυτό προσήλθε η κα Αγαγιώτου Βασιλική 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας απαντήσουµε. Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριο συνάδελφοι επειδή  πιστεύω ότι η σαφή απεικόνιση των 

στοιχείων του 2011 έχει να κάνει µε τον ισολογισµό τον οποίο πρέπει να εγκρίνουµε 

και επειδή έχουµε µπει στο 2013 και δεν έχει γίνει ούτε η συζήτηση ούτε η έγκριση 

του ισολογισµού, πότε ενδέχεται και αν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ελέγχου 

από την Ορκωτή ελέγκτρια να εισαχθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο ισολογισµός του 

2011 ώστε εκείνη να κρίνει για να δούµε και τα ελλείµµατα και τις ζηµίες και 

οτιδήποτε άλλο προκύπτει από την οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος έχει να κάνει ερώτηµα; Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον 

λόγο. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας απαντήσει στο τέλος, αυτό δεν πιστεύω. ∆εν ξέρω, αν θέλει 

τώρα ο κ. Αντιδήµαρχος να απαντήσει επί των ερωτήσεων … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε τα ερωτήµατα τίθενται προ έναρξης της 

διαδικασίας για να απαντηθούν, για να βοηθήσουν όλους στις τοποθετήσεις τους. Αν 

είναι να απαντήσει στο τέλος, δεν έχουν νόηµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν θέλει να απαντήσει τώρα ο κ. Αντιδήµαρχος … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι αν θέλει, αυτό είναι το πρέπον.  

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΩΗΓ-ΙΡΥ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είστε έτοιµος κ. Καραβία; Θέλετε να απαντήσετε στα ερωτήµατα; Τα 

ερωτήµατα τελείωσαν αν θέλετε να απαντήσετε εσείς, ή κάποιος άλλος,  ή ο κ. 

Λαρδής από την Υπηρεσία … 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Θα ενηµερώσει ο κ. Λαρδής για τα δυο τρία ερωτήµατα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς αν σε αυτά τα ερωτήµατα µπορεί να µας ενηµερώσει ο κ. 

Λαρδής, να έρθει να µας ενηµερώσει. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό, στα δυο ερωτήµατα αυτό που αφορά τον 

κ. Χωρινό και της κας Μαυράκη. Κύριε Χωρινέ, επειδή µε ενηµέρωσαν ότι πολλοί 

συνάδελφοι ζήτησαν πολλά στοιχεία, εγώ αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι µόλις 

ενηµερώθηκα ότι ζητήσατε µε αίτησή σας να ενηµερωθείτε, είπα στις Υπηρεσίες να 

είναι έτοιµα σε µια ώρα όλα και αυτό έγινε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για ποιο λόγο 

δεν σας δόθηκαν. Εγώ αυτό θέλω να σας πω.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ περιµένω ακόµη, πάµε παρακάτω. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Από το  µεσηµέρι που µου τα είπες το πρωί, το µεσηµέρι ήταν στο 

γραφείο. Τώρα γιατί δεν σας δόθηκαν…  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προχωράµε. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Απλά στην κα Μαυράκη για το θέµα του δανείου κα Μαυράκη µόνο 

αυτό, ξέρετε ότι από τον Απρίλη του 2011 προσπαθούσαµε να πάρουµε δάνειο, 

είχαµε φτάσει να πάρουµε το δάνειο.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) ∆εν ψηφίσατε τους όρους και δεν 

πήραµε το δάνειο.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Αυτός ήταν ο λόγος; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ποιος είναι ο λόγος; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Κυρία Μαυράκη σας παρακαλώ 

µην απευθύνεστε στον κ. Μπόβο.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Καραβία, µέχρι τον Απρίλιο του ’12 µπορούσαµε να 

πάρουµε; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θα µας ξεφύγει η διαδικασία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς αυτό πάω να κάνω!  Κύριε Αντιδήµαρχε δώστε τις απαντήσεις 

σας χωρίς να απευθύνεστε προσωπικά. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Οι άνθρωποι σε εµένα προσωπικά µου τις έκαναν. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν χρειάζεται να σας διακόπτουν. ∆ώστε την απάντησή σας. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: ∆εν γνωρίζαµε ότι θα έχουµε την επιχορήγηση κα Μαυράκη. Το 

γνωρίζατε εσείς όταν ψηφίζαµε πρώτη φορά το δάνειο ή και τη δεύτερη ότι θα έρθει 

η επιχορήγηση από το κράτος;  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην διακόπτετε κα Μαυράκη σας παρακαλώ! 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Οι διαταγές που έρχονται διαβάζονται; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Βέβαια διαβάζονται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Καραβία σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο µε τη συνάδελφο, 

δώστε τις απαντήσεις σας για να προχωρήσουµε στη διαδικασία. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε συγνώµη … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι κα Μαυράκη σας παρακαλώ πολύ.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Μα σε εµένα απευθύνετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Μαυράκη, βάλατε κάποια ερωτήµατα πήρατε κάποιες 

απαντήσεις. Αυτές είναι οι απαντήσεις, δεν θα µπούµε στη λογική να συζητάµε τις 

απαντήσεις. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Ναι αλλά σας λέω κάτι άλλο. Ήταν δυνατό να πω να 

περιµένουµε το δάνειο γιατί ήρθε η χρηµατοδότηση χωρίς να έχουµε τη διαταγή; 

Υπήρχε διαταγή.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µπορώ να πω µια διευκρίνιση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως κ. Μπόβο θα δώσετε αλλά δεν θα πάµε έτσι όµως, δεν θα 

προχωρήσει έτσι η διαδικασία. Κύριε Καραβία τελειώσατε; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Γνωρίζατε ότι έτρεχαν και τα δυο µαζί και το δάνειο και η 

επιχορήγηση. Όποιο ερχόταν πρώτο, µε αυτό θα καλύπταµε τις ανάγκες µας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Καραβία τελειώσατε; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ναι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τα άλλα ερωτήµατα κ. Καραβία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά θα κάνουµε διάλογο; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας έκανα τρία ερωτήµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα πάρετε απάντηση είναι και ο κ. Λαρδής.  
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Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Θα πάρετε απάντηση από τον κ. Λαρδή.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν θέλω από τον Λαρδή, θέλω από τον Αντιδήµαρχο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει δικαίωµα η Υπηρεσία να σας απαντήσει, κ. Γρετζελιά σας 

παρακαλώ.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Καραβία, σας έκανα τρία ερωτήµατα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πάµε στη διαδικασία κ. Γρετζελιά να σας απαντήσει σε ένα µήνα 

που έχει το δικαίωµα βάσει του κανονισµού; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κάνετε λάθος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν κάνω καθόλου λάθος. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κάνετε λάθος … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο! 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Καραβία µπορείτε να µου απαντήσετε στα ερωτήµατα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γρετζελιά! Θα παρακαλέσω τον κ. Μπόβο σαν πρώην 

Αντιδήµαρχος Οικονοµικών να δώσει κάποιες διευκρινίσεις. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Στα ερωτήµατα που σας ετέθησαν µπορείτε να απαντήσετε; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ! Κύριε Καραβία …. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο; ∆εν έχετε τον λόγο. 

Παίρνετε τον λόγο και κάνετε διάλογο;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν θα µας φιµώσετε! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ τον πρακτικογράφο όποιος παίρνει τον λόγο αυθαίρετα δεν 

θα καταγράφεται στα πρακτικά τίποτε. 

  Κύριε Καραβία σας παρακαλώ δώστε ό,τι απαντήσεις έχετε. Κύριε 

Γρετζελιά αν δεν µας αρέσουν οι απαντήσεις, οι απαντήσεις αυτές είναι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μα δεν δόθηκαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ξέρετε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι εδώ για να δίνουν 

διευκρινίσεις. Ουαί και αλίµονο εάν ο κάθε δηµοτικός σύµβουλος γνωρίζει, ή ο 

Αντιδήµαρχος ή οποιοσδήποτε όλα τα υπηρεσιακά θέµατα όπως τα γνωρίζουν οι 

υπάλληλοι. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε µπορώ να απαντήσω. Κύριε Γρετζελιά να σας ρωτήσω 

κάτι: το θέµα εδώ είναι αν αδυνατώ εγώ να δώσω την απάντηση που είµαι 10 

ηµερών Αντιδήµαρχος; Σε εσάς απευθύνοµαι, γιατί εσείς µου είπατε ότι αδυνατώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ ρώτησα εσάς.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Καταλάβατε τι σας λέω; Αυτό είναι το θέµα µας ή να δούµε αν θα 

µπορέσουµε να στήσουµε τον προϋπολογισµό µας να λειτουργήσει ο ∆ήµος. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μα γι' αυτό ρωτάω. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Να ξεκαθαρίσουµε ποιο θέλουµε από τα δύο: αν είµαι ενήµερος ή αν 

δεν είµαι. Τι θέλετε;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σήµερα συζητάµε προϋπολογισµό … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά έτσι θα προχωρήσουµε τη διαδικασία; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Τα ελλείµµατα δεν εµφανίζονται στον προϋπολογισµό κ. Γρετζελιά, 

θα εµφανιστούν στον ισολογισµό. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

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

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πάνω σε αυτή τη διαµάχη µεταξύ 

του κ. Γρετζελιά και του κ. Καραβία, θέλω να σας πω ότι επειδή διάβασα την εγκύκλιο 

προχθές, η οποία είναι φρεσκότατη και τα ΠΟΕ τα διαχωρίζει µε τους Κωδικούς 83 

ενώ τις οφειλές του έτους 2012 τις διαχωρίζει µε τον Κωδικό 81. Εδώ αν κάνετε µια 

απλή πρόσθεση το 2012 βγάζει 1.100 και τα υπόλοιπα βγάζουν τα υπόλοιπα περίπου 

4,5 εκ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιδήµαρχε τελειώσατε; Τελειώσατε. Θα παρακαλέσω τον κ. 

Μπόβο µιας και ήταν Αντιδήµαρχος βεβαίως να δώσει κάποιες διευκρινίσεις.  

  Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι εγώ θα παρακαλέσω να είµαστε άνθρωποι του 

µέτρου, παν µέτρο άριστον και να µην είµαστε υπερβολικοί. Τηρήθηκαν όλες οι 

οδηγίες που αναφέρονται στην εγκύκλιο, πρέπει να ξέρετε όµως ότι ο απολογισµός 

του ’12 έκλεισε στα 19.981.150,57.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Έχω το τριµηνιαίο … 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία Μαυράκη σας παρακαλώ γιατί µε διακόπτετε; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Μαυράκη τι θα γίνει; Σας παρακαλώ πάρα πολύ!! Μιλάει και θα 

τον διακόπτετε;  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Μα λέει … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι υπεύθυνος γι' αυτό που λέει. Θα του λέει εσείς αν το λέει σωστά; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Σηµειώστε το και όταν θα έρθει ο απολογισµός να µε διαψεύσετε τότε.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ένα νούµερο είπε κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα γίνεται συνέχεια κα Αγαγιώτου. Τι θέλετε να κάνω; Σε κάθε λέξη 

που θα λέει κάποιος συνάδελφος θα απαντάει; ∆ιάλογο θα κάνουµε;  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Η αλήθεια για την επιχορήγηση των 4.469.000 είναι τούτη: εάν ο 

∆ήµος δεν λειτουργούσε εύρυθµα κατά τον έλεγχο που έγινε από το Γενικό 

Λογιστήριο του κράτους και είµαστε στο κόκκινο, δεν θα µπορούσαµε να πάρουµε 

καθόλου µα καθόλου το δάνειο, την επιχορήγηση από το κράτος.  

  Όταν ξεκινήσαµε για να πάρουµε δάνειο το ’11 τότε βγάλαµε όλοι τα 

εσώψυχά µας και δεν ψηφίσαµε το δάνειο το ’11 να είχε οµαλοποιηθεί µια 

κατάσταση. Το ’12 είχαµε ξεκινήσει το δάνειο και ψηφίστηκε από µια µερίδα µε τη 

ρητή εντολή ότι «εάν κύριοι πάρετε επιχορήγηση θα τη δώσετε στο δάνειο» ό,τι είχε 

προηγηθεί. 

  Ευτυχής συγκυρία τα λεφτά της επιχορήγησης είναι σήµερα στο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων και θα αρχίσουν να πληρώνονται οι προµηθευτές. 

Κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε ότι µε στόµφο κανένας µπορεί να λέει 1 εκ., αλλά  µην 

παίζουµε µε τις λέξεις. Το έλλειµµα λείπει. Αν έγιναν κάποιες δαπάνες για να 

λειτουργήσει ο ∆ήµος ναι.  

  Θα σας πω όµως τούτο: παραλάβαµε 5.054.967 υποχρεώσεις σε 

προµηθευτές το ’10 και παραδίδουµε 5.377.630,08. Μπορεί να λέει ο κ. Γρετζελιάς 

και δεν έχω λόγους να διαφωνήσω, άλλωστε τα στοιχεία τα ξέρω εγώ πριν από τον 

καθένα διότι όσο καιρό ή µέχρι τις 31/12 ή µέχρι τις 5/1 που ήµουν Αντιδήµαρχος, 

είχα πάρει κάποια στοιχεία για τη δική µου προσωπική ενηµέρωση για να µπορέσω να 

ανταποκριθώ.  

  Γιατί δεν λέτε όµως κύριοι συνάδελφοι … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβος σας παρακαλώ πολύ. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Να τελειώσω µε αυτό και τα υπόλοιπα θα τα πω όταν θα έρθει η ώρα. 

Όταν παραλάβαµε 6.413.848,69 τα δάνεια τα τοκοχρεολύσια και σήµερα κύριοι είναι 
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3.728.000 δηλαδή πληρώσαµε 2.685.000. Τόσο λοιπόν ο ∆ήµος, η ∆ιοίκηση του 

∆ήµου Φιλαδέλφειας τη διετία ήταν ανύπαρκτη -δεν θα χρησιµοποιήσω ποτέ τη λέξη 

ανήθικη που χρησιµοποιούν ορισµένοι- και ανίκανη;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

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

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Συγνώµη κ. Τοµπούλογλου µε τα ερωτήµατα τελειώσαµε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι τελειώσαµε. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Απαντήθηκαν όλα; Γιατί νοµίζω ένα ερώτηµα του κ. Γρετζελιά δεν 

απαντήθηκε και θα ήθελα την απάντηση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Υπάρχουν τρία ερωτήµατα που δεν απαντήθηκαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνολικά θα απαντηθούν. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Να απαντήσω εγώ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφορά εσάς κ. Παΐδα; 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Αφορά κάτι το οποίο το γνωρίζω. Ως προς το ερώτηµα του κ. Γρετζελιά, 

που αναφέρει για τους προϋπολογισµούς των Νοµικών Προσώπων και τη διορία. 

Μετά από ερώτηση που έγινε στην Περιφέρεια και από το Νοµικό Πρόσωπο αλλά και 

από τη γενική Γραµµατέα του ∆ήµου µας, δεν ισχύει η 31/1 όπως ισχύει για τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου και µε βάση το 3463 του Κώδικα ισχύει µέχρι 28 

Φλεβάρη, άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα.  Ευχαριστώ. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά να προχωρήσουµε τη διαδικασία; Βάλατε κάποια 

ερωτήµατα, δόθηκαν οι απαντήσεις, να προχωρήσουµε στη διαδικασία τώρα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Για τον προϋπολογισµό µιλάµε κ. Πρόεδρε δεν µιλάµε για τα… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γρετζελιά, η διαδικασία που θέλετε, δεν θα την κάνουµε 

όπως θέλετε εσείς.  

  Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

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

εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού στην τελευταία σειρά αναφέρεται ότι «Τέλος 

παρουσιάζουµε ένα προϋπολογισµό ισοσκελισµένο και ειλικρινή». Ο προϋπολογισµός 

ούτε ισοσκελισµένος είναι, ούτε ειλικρινής είναι.  
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Πρώτη διαπίστωση, έρχεται στις 28 Ιανουαρίου στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο από µια ∆ιοίκηση δυο ετών, όταν η προθεσµία για την ψήφιση του 

προϋπολογισµού λήγει 31 Ιανουαρίου. Πρώτη σοβαρή θα έλεγα έλλειψη. 

∆εύτερον, ο προϋπολογισµός έρχεται χωρίς πριν να υπάρχει απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που κάθε χρόνο απαιτείται να υπάρχει, για τον 

προσδιορισµό των τελών καθαριότητας και φωτισµού. Έρχεται λοιπόν µε τα περσινά 

δεδοµένα χωρίς να υπάρχει απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γι' αυτό.  

Επίσης έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο προϋπολογισµός χωρίς να 

υπάρχουν οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα τέλη νεκροταφείου και για 

τα τέλη διαφήµισης. Αυτές είναι οι τυπικές θα έλεγα ελλείψεις που παρουσιάζει ο 

προϋπολογισµός, όχι όµως και οι ουσιαστικές. 

Θα κάνω µια µικρή αναφορά σε αυτό που µε τόση κοµπορρηµοσύνη 

ορισµένοι από εσάς αλλά και µε ανακοίνωση λέτε για την επιχορήγηση. Όπως ξέρετε 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η επιχορήγηση στους ∆ήµους για τις ληξιπρόθεσµες 

οφειλές αποτελεί κοµµάτι του τελευταίου µνηµονιακού  νόµου και αφορά όλους τους 

∆ήµους που έχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, αλλά και τα Νοµικά Πρόσωπα αλλά 

και το ∆ηµόσιο εν γένει. Ποια είναι η επιτυχία που είχατε; Ότι πήρατε επιχορήγηση 

για τα χρεωστούµενα; 

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθαν οι κ.κ.: Καβακοπούλου – Σταµατιάδου Αγανίκη 

και Παπανίκα Αικατερίνη 

 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εποµένως αυτό είναι κάτι που 

νοµοτελειακά θα συνέβαινε είτε ο ∆ήµος είναι στο κόκκινο είτε είναι στο πράσινο. 

Καµία επιτυχία δεν είχατε. Η επιτυχία που είχατε ότι εκτός από αυτά που βρήκατε ως 

ληξιπρόθεσµες οφειλές δηµιουργήσατε καινούργιες. 1.100 δηµιουργήσατε νέα χρέη 

εσείς. Και άλλες 400.000 στον Ενιαίο Φορέα. Αυτή είναι η επιτυχία σας. 1,5 εκ. νέα 

φέσια για τον κόσµο στο ∆ήµο. Αυτή είναι η επιτυχία σας! 

Προχωράµε να πούµε για τα υπόλοιπα. Τι άλλο κανείς διαπιστώνει 

στον προϋπολογισµό που φέρνετε για ψήφιση; Σαφέστατη µείωση των εσόδων η 

οποία προέρχεται από την πληµµελή άσκηση των καθηκόντων σας ως ∆ιοίκηση. 

Μείωση των εσόδων, που δεν δικαιολογείται και θα έλεγα και διαφυγή εσόδων και θα 

πω ένα παράδειγµα που το έχω ξαναχρησιµοποιήσει: η αδυναµία σας να 
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χρησιµοποιήσετε αυτά που ο νόµος προβλέπει για την εκµετάλλευση περιπτέρων και 

καντινών που έχουν περιέλθει πλέον τα έσοδα αυτών που δεν τα έχουν και 

διαχειρίζονται ανάπηροι, στους ∆ήµους. Σηµαντική µείωση εσόδων και µπορούµε να 

έρθουµε στα συγκεκριµένα που αποδεικνύουν αυτό που λέω. 

Τι άλλο παρατηρεί κανείς στον προϋπολογισµό που µας φέρνετε; Πολύ 

χοντρά νούµερα: προϋπολογισθέντα –λέτε- µέχρι 31/12/2012: 31.873.776,34, 

ενταλθέντα –προσέξτε διαφορά- 18.557.246,83. ∆εν λέτε βεβαίως τα εισπραχθέντα, 

λέτε ότι δεν το επιτρέπει ο νόµος. Όχι δεν το επιτρέπει µάλλον, δεν το επιβάλλει ο 

νόµος. Έπρεπε όµως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να γνωρίζει ποιες είναι οι πραγµατικές 

εισπράξεις των εσόδων και δεν αποτυπώνονται εδώ. 

Και λέτε επίσης ψηφισθέντα από την Οικονοµική Επιτροπή για το ’13, 

31.823.296,20. Πρέπει να έχετε άγνοια κινδύνου κύριοι συνάδελφοι, διότι ξέρετε 

πολύ καλά ότι αν ο προϋπολογισµός έχει απόκλιση 10% και πάνω, έρχεται τρόικα στο 

∆ήµο. Εσείς µε τον προϋπολογισµό που µας φέρνετε, φέρνετε από την πίσω και από 

την µπροστινή πόρτα την τρόικα στο ∆ήµο. ∆ιότι είστε ανίκανοι να συντάξετε ακόµη 

και προϋπολογισµό. Ανίκανοι, αν και είστε δυο χρόνια ∆ιοίκηση! 

Επίσης ερχόµαστε σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Αντί να µειώνετε τα 

έξοδα τα αυξάνετε. Έκανε η κα ∆ήµαρχος προκήρυξη τελευταία για να προσλάβει κι 

άλλο συνεργάτη, στα µουλωχτά. 28 ∆εκεµβρίου έκανε προκήρυξη για άλλο 

συνεργάτη. Το ξέρετε αυτό; Για ∆.Ε. Ξέρετε επίσης ότι έχει βγάλει και περιφέρει τη 

θέση, όπως πληροφορηθήκαµε, του παραιτηθέντος κ. Τσιδήµα από εδώ και από εκεί, 

για να πάρει κι άλλο συνεργάτη στη θέση του κ. Τσιδήµα; Αυτοί είστε κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η ∆ιοίκησή σας. ∆ιοίκηση της ανικανότητας, της 

φαυλότητας, του ρουσφετιού και έχετε την απαίτηση η αντιπολίτευση που σας 

στήριξε το 2012 να ψηφίσει αυτό τον προϋπολογισµό;  

Είστε, σας το έχω ξαναπεί, απολύτως επικίνδυνοι για την πόλη, είστε η 

∆ιοίκηση που σας ενδιαφέρει µόνο να βολεύετε τους ηµετέρους και να εισπράττετε 

τους µισθούς σας. ∆εν έχετε κανένα πρόγραµµα, είστε στον αυτόµατο πιλότο και 

κάνετε µόνο ζηµιά.  ∆εν έχετε προσφέρει το παραµικρό, έχετε διαλύσει τις Υπηρεσίες 

του ∆ήµου και βεβαίως έρχεται τώρα να παρουσιάσετε ένα ανειλικρινή και 

πλασµατικό προϋπολογισµό. 

∆εν θα ήθελα να µπω σε περισσότερες λεπτοµέρειες γιατί φείδοµαι 

του χρόνου, θα µιλήσουν αρκετοί συνάδελφοι, σας λέω µόνο κάτι: η δική µας 
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Παράταξη, πέρσι έδωσε διέξοδο στο ∆ήµο ψηφίζοντας τον προϋπολογισµό του 2012. 

Πιστεύαµε ότι έπρεπε να δώσουµε µια ευκαιρία. ∆εν το εκµεταλλευτήκατε, δυστυχώς 

όχι µόνο κάνατε τα ίδια σφάλµατα του 2011, τα επαυξήσατε και σήµερα φυσικά κατά 

τη γνώµη µας δεν έχουµε το δικαίωµα απέναντι στο λαό της πόλης να ψηφίσουµε 

ένα προϋπολογισµό  που µόνο καταστροφικές συνέπειες θα έχει για το µέλλον, για το 

οποίο εσείς δεν θα έχετε βεβαίως καµία ευθύνη, αλλά όποιοι έρθουν θα τα βρουν 

µπροστά τους και κυρίως τα χρέη που δηµιουργείτε και δηµιουργήσατε. ∆εν θα σας 

επιτρέψουµε λοιπόν µε την ψήφιση του προϋπολογισµού να δηµιουργήσετε νέα χρέη 

στο ∆ήµο, σαν κι αυτά που δηµιουργήσατε τώρα ως ∆ιοίκηση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι νοµίζω ότι ο προϋπολογισµός είναι πραγµατικά 

ένας σηµαντικό κοµµάτι της ζωής του ∆ήµου, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και 

οφείλω να σηµειώσω ότι από όσο θυµάµαι τις δεκαετίες που είµαι σε αυτό το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο ποτέ δεν ψηφίστηκε προϋπολογισµός απουσία του ∆ηµάρχου ή 

της ∆ηµάρχου. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω το έδρανο της κας ∆ηµάρχου, να είναι 

άδειο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κόντο συγνώµη, αλλά είπε ότι θα καθυστερήσει. Ίσως έρθει. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ο,τι και να είναι, δεν υπάρχει καµία δικαιολογία παρά µόνο 

πραγµατικά πρέπει να υπάρχει µια εξαιρετική κατάσταση για να µην είναι εδώ η κα 

∆ήµαρχος. Το προσπερνώ αυτό γιατί έχω πάψει να κάνω κριτική στην κα ∆ήµαρχο, 

γιατί είναι τεκµηριωµένη πλέον η αδυναµία της να διοικήσει το ∆ήµο. 

Κύριοι συνάδελφοι όλοι οι ∆ήµοι έχουν δυο σηµαντικά εργαλεία για να 

αποτυπώνεται η οικονοµική τους κατάσταση. Το ένα είναι ο προϋπολογισµός όπου 

παρακολουθούν και προσπαθούν να ορίσουν ποια είναι τα έσοδά τους και τα έξοδά 

τους και το άλλο εργαλείο είναι ο ισολογισµός ο οποίος καταδεικνύει µε µεγάλη 

ακρίβεια, µε την πραγµατική ακρίβεια ποια είναι η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου, 

πως επιβαρύνθηκε, ποιες ήταν οι ζηµίες ποιες είναι οι απαιτήσεις και ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις. Αυτά είναι τα δυο εργαλεία. 

Ρώτησα για τον ισολογισµό και δεν πήρα καµία απολύτως απάντηση 

γιατί ενώ κάναµε ισολογισµό έναρξης για τους δύο ∆ήµους στα µέσα του 2011, 

είµαστε στην αρχή του 2013 και δεν έχουµε συζητήσει καν τον ισολογισµό του 2011. 

Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό σηµείο και εκεί θα φανεί τι έχετε κάνει και τι δεν έχετε 

κάνει. 
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Τρία χαρακτηριστικά κατά τη γνώµη µου πρέπει να βλέπει κάποιος για 

να ψηφίσει ή να µην ψηφίσει ένα προϋπολογισµό. Το ένα είναι ο ίδιος ο 

προϋπολογισµός, τα στοιχεία του, το τι προβλέψεις έχουν γίνει, το αν 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, το πώς θα διαρθρωθούν τα έξοδα και τα 

έσοδα του ∆ήµου µας. 

Το δεύτερο είναι ποια πολιτική κατεύθυνση έχει. ∆υστυχώς θα έλεγα 

ότι η εισήγηση του κ. Καραβία ήταν ισχνή. Εγώ δεν θέλω να πιέζω τους συναδέλφους 

µου ούτε να τους ευτελίζω αν έχουν αδυναµία να κάνουν κάτι. Ήταν πάρα πολύ 

ισχνή, δεν είχε καµία κατεύθυνση, δεν µας ενηµέρωσε στην ουσία για τίποτε. ∆εν 

είναι δικαιολογία ότι είναι νέος Αντιδήµαρχος, θα µπορούσε να το εισηγηθεί ο παλιός 

Αντιδήµαρχος το θέµα για να πάρουµε και µια εικόνα ποιες είναι οι κατευθύνσεις σας. 

∆εν κατάλαβα, ούτε είπατε καν ποιες είναι οι πολιτικές κατευθύνσεις του 

προϋπολογισµού.  

Το τρίτο θέµα που είναι επίσης σηµαντικό είναι ότι ο καθένας από τον 

προϋπολογισµό καθορίζει και την πολιτική του στάση απέναντι στη ∆ιοίκηση και στα 

πεπραγµένα της. Είναι πολιτική η ψήφος που κάνουµε για τον προϋπολογισµό.  

Θα πάω κύριοι συνάδελφοι σε ορισµένα συγκεκριµένα πράγµατα 

όµως. Φοβάµαι ότι τα χαρτιά που µου έχετε δώσει και µου έχετε στείλει δεν είναι 

αυτά του προϋπολογισµού. ∆ιαφορετικά, αυτά που βλέπω είναι πρωτοφανή και θα 

σας πω γιατί είναι πρωτοφανή. 

Έχετε ένα Τεχνικό Πρόγραµµα το οποίο µου έχετε στείλει, εκτός κι αν 

είναι κάτι άλλο και  µου έχετε στείλει λάθος χαρτιά, όπου έχει δαπάνες 10 εκ. εκ των 

οποίων 2 εκ. από αυτά είναι πόροι ∆ήµου. ∆ηλαδή µιλάµε για πράγµατα που ή µας 

εµπαίζετε, η Τεχνική Υπηρεσία έχει την υποχρέωση και το δικαίωµα να καταγράψει 

όλες τις ανάγκες της πόλης και 20 εκ. και 30 εκ. να είναι, να πει «αυτές είναι οι 

ανάγκες της πόλης». Η ∆ιοίκηση όµως θα δει τα δεδοµένα της, θα δει τις οικονοµικές 

της δυνατότητες και θα πει «από αυτές τις ανάγκες θα καλύψω  αυτές».  

Είναι δυνατό ο ∆ήµος µας να καλύψει Τεχνικό Πρόγραµµα µε 2 εκ. 

έσοδα εξ ιδίων πόρων; Και µάλιστα επειδή είναι µια προεκλογική χρονιά και µπορώ να 

το δω εγώ ως µια εσκεµµένη πράξη, θα κάνετε ανάπλαση σε επτά πλατείες, θα 

κάνετε 700.000 ασφαλτοστρώσεις ένα πρόγραµµα ασφαλτοστρώσεων τεράστιο, θα 

χτίσετε κάποια κτήρια, θα κάνετε δαπάνες τεράστιες όταν πριν λίγο εδώ 
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τσακωνόµαστε γιατί δεν είχαµε 20.000 να δώσουµε στους απόρους για τα 

Χριστούγεννα. 

Όταν έγινε εδώ η µάχη, τοπική µάχη µε τους γονείς γιατί δεν 

µπορούσατε µε τίποτα να εξασφαλίσετε 60.000 από πλεόνασµα για να µην 

πληρώσουν οι γονείς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο κάποια χρήµατα για τους 

Παιδικούς Σταθµούς. 

∆ύο είναι τα τινά: ή δεν έχετε κοιτάξει καθόλου τον προϋπολογισµό 

και λυπάµαι γι' αυτό, ή δεν έχετε προστρέξει καθόλου στα νούµερα, ή προσπαθείτε 

να µας εξαπατήσετε να µας κοροϊδέψετε και δυστυχώς για σας εδώ µέσα υπάρχουν 

άνθρωποι που τα διαβάζουν, τα παρακολουθούν και έχουν µια σχετική εµπειρία δεν 

λέω ότι είµαστε όλοι καθηγητές, να τα δουν. 

Πως είναι δυνατό να υποστηρίξετε ότι από αυτό που περιγράψατε, 

που είπε ο κ. Καραβίας ότι αποτυπώνει τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου 

να έχετε πρόγραµµα έργων µε 2 εκ. πόρους από το ∆ήµο. Το πρόγραµµα έργων που 

έχετε κάνει για το ∆ήµο έχει µόνο τρία έργα, που ρεαλιστικά µπορούν να 

υλοποιηθούν και τα τρία είναι του ΕΣΠΑ.  

Τρία έργα που προέρχονται από µελέτες πριν αναλάβετε τη θητεία 

σας, ένα στη Νέα Χαλκηδόνα που είναι αυτές οι παρεµβάσεις στέγες των σχολείων, 

ένα ο 2ος Παιδικός Σταθµός που είναι µια µελέτη από το 2008 και που τώρα ξεκινάει 

και άλλο ένα πρόγραµµα το οποίο υλοποιείται και είναι αυτό για τη Νέα Φιλαδέλφεια 

από το 2009.  

Όλα τα άλλα, εκτός από ορισµένες µικροπαρεµβάσεις δεν πρόκειται να 

γίνουν. Στα περισσότερα δεν υπάρχουν καν µελέτες, αλλά εν πάση περιπτώσει να 

δεχτώ ότι εφόσον υπάρχουν ανοιχτά θέµατα στο ΕΣΠΑ, κάποια από αυτά µπορούµε 

να τα υποβάλλουµε εάν εγκριθούν καλώς µπήκαν, θα είναι και στα έξοδα, εάν δεν 

εγκριθούν θα πούµε «δεν µπορέσαµε να τα εγκρίνουµε», να το δεχτώ αυτό. 

Όσον αφορά το πρόγραµµα έργων λοιπόν είναι µια κατάσταση η οποία 

δεν µπορώ να την αποδεχτώ. Σκέφτηκα µήπως δεν είναι αυτό που πήρα; Μήπως µου 

έστειλαν λάθος; Μήπως είναι κάτι άλλο; Αλλά φαίνεται αυτό είναι γιατί αυτό έλαβα. 

Είναι δηλαδή πραγµατικά µια απαράδεκτη κατάσταση να υποστηρίζετε κάτι τέτοιο. 

Πάµε τώρα στον προϋπολογισµό και στα έσοδα. Έχουµε τα τακτικά 

έσοδα τα οποία είναι και η ουσία του ∆ήµου µας. Τα τακτικά έσοδα είναι αυτά τα 

οποία µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε κατά το δοκούν, τα οποία πρέπει να 
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εξυπηρετήσουµε τις ανελαστικές µας ανάγκες και ό,τι µας περισσεύει να κάνουµε 

κάποια πράγµατα. 

Σε αυτά τα τακτικά έσοδα, που κάνοντας µια παρένθεση θα πω ότι 

πράγµατι οι ∆ήµοι µετά το Μνηµόνιο πιέζονται, υποχρεούνται, πρέπει να κάνουν πολύ 

ακριβείς προϋπολογισµούς. Μην το θεωρήσετε σαν άλλοθι του παρελθόντος, στο 

παρελθόν δεν µας έλεγχε κανένας, βάζαµε ό,τι θέλαµε και περνάγαµε εκεί και 

παλεύαµε τι θα κάνουµε και τι δεν θα κάνουµε.  

Καλό είναι που τα πράγµατα έχουν  µπει σε µια πιο πιεστική σειρά για 

όλους µας. Άρα τα τακτικά έσοδα πρέπει να έχουν µια ακρίβεια. Επισηµαίνω ότι κατά 

τη γνώµη µου τα τακτικά έσοδα θα υστερήσουν το 2013 τουλάχιστον 850 µε 900 

χιλιάδες από ό,τι έχετε προβλέψει. 

Ένα βασικό  κοµµάτι είναι το νεκροταφείο. ∆εν θα εισπράξετε τα 

2.200.000 που λέτε στον προϋπολογισµό διότι πέρσι εισπράξατε 1.850.000, φεύγει 

ένα µεγάλο κονδύλι που είναι ο στολισµός από ό,τι κατάλαβα που το έχετε µηδενίσει. 

∆εν προβλέπω να εισπράξετε αλλά τουλάχιστον 500.000 λιγότερο από ό,τι έχετε 

προβλέψει. 

Άρα στα τακτικά έσοδα που είναι το πιο σηµαντικό, εγώ υπολογίζω ότι 

850 µε 900 χιλιάδες θα είναι λιγότερα τα έσοδά σας. Όσο για τα έκτακτα, µπορώ να 

κάνω µια αφαίρεση των πραγµάτων και να πω ότι όσες δαπάνες έχουν προβλεφθεί µε 

αντίστοιχα έσοδα τα οποία δεν είναι σίγουρα, θα αντιστοιχιστούν και δεν θα κάνουν 

καµία ζηµιά στο ∆ήµο. ∆ηλαδή βάλτε ότι θα πάρουµε κάποια λεφτά από το 

Υπουργείο. ∆εν τα πήραµε; Ειδικευµένο είναι, δεν θα το κάνουµε, δεν είναι και τόσο 

σοβαρό αυτό και δεν το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό. 

Όµως κύριοι συνάδελφοι έχω ένα ερώτηµα το οποίο δεν το έθεσα, 

αλλά µου κάνει εντύπωση: έχουµε για το 2013 µόνο 125.000 τοκοχρεολύσια; 

Μειώθηκαν ή υπήρξε καµία ρύθµιση η οποία µας βοηθάει να πληρώσουµε λιγότερα 

τοκοχρεολύσια; Αν υπάρχει ρύθµιση που εγώ δεν την ξέρω, καλό είναι για τους 

∆ήµος  να µην πληρώνουν µεγάλα ποσά. Εάν δεν είναι όµως έτσι και είναι 

λανθασµένα, θα έχουµε πολύ µεγαλύτερο έλλειµµα ακόµη και στα τακτικά µας 

έσοδα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν ούτε οι 

οικονοµικοί ούτε οι πολιτικοί όροι για να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός. Και εγώ έχω 

παραιτηθεί από την προσπάθεια να αποδείξω ότι αυτή η ∆ιοίκηση δεν τα πάει καλά. 
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Είναι αυταπόδεικτο το έχω πει πολλές φορές. Και ούτε χρειάζεται να χρησιµοποιήσω 

ούτε εκφράσεις, ούτε επίθετα, ούτε προσωπικές επιθέσεις. Το καταλαβαίνετε και 

µόνοι σας, είστε µια Παράταξη η οποία έχει διασπαστεί πολλαπλώς, δεν έχετε καµία 

συνοχή µεταξύ σας, δεν µπορείτε να συγκροτήσετε κανένα πολιτικό πρόγραµµα, δεν 

µπορείτε να κάνετε τίποτε.  

Το θέµα όµως είναι και η πόλη. Και αυτό σηµαίνει ότι θα έπρεπε 

τουλάχιστον να βρίσκουµε ένα κοινό παρανοµαστή για να λειτουργήσει η πόλη, για 

να µπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που εργάζονται στο ∆ήµο. Ούτε αυτή 

προϋπόθεση υπάρχει. Ούτε υπάρχει, ούτε επιδιώχθηκε να υπάρχει. 

Ειπώθηκε εδώ ότι δεν συµπεριφέρεστε -και είναι σωστό- σαν µια πολύ 

µικρή µειοψηφία µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, από τους 33 είστε 10. Όχι απλώς 

έχετε χάσει την πλειοψηφία, έχετε γίνει µια πολύ  µικρή µειοψηφία και θέλετε να 

φέρεστε σαν πλειοψηφία. Καµία προσπάθεια δεν κάνετε να προσεγγίσετε το 

υπόλοιπο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να βρούµε κοινές λύσεις, όχι για να διοικήσετε αλλά 

για να υπάρξει ο ∆ήµος. 

Κύριοι συνάδελφοι εγώ λέω το εξής: τον προϋπολογισµό δεν θα τον 

ψηφίσουµε και το ανέπτυξα και µε πολιτικούς και µε οικονοµικούς όρους. Για να 

ψηφίσουµε ένα προϋπολογισµό θα σας πω µε πέντε λόγια τι χαρακτηριστικά πρέπει 

να έχει κατά τη γνώµη µου. 

Πρέπει ο προϋπολογισµός να αποτυπώσει µε ακρίβεια τα έσοδα, να 

καταγράψει µε σαφήνεια τις ανελαστικές µας δαπάνες και αν υπάρχει πλεόνασµα 

αυτό να χρησιµοποιηθεί. Όχι για να κάνουµε τεχνικά έργα τα οποία είναι αστείο να το 

λέµε, αλλά για να χρησιµοποιήσουµε ένα µεγάλο ποσοστό στις Κοινωνικές µας 

Υπηρεσίες τις οποίες τις έχετε απαξιωµένες και ένα µικρότερο από αυτό που θα είναι 

το πλεόνασµα για τον πολιτισµό, που κατά τη γνώµη µου έχει ανάγκη και σε αυτές 

τις συνθήκες να υπάρχει πολιτισµός στην πόλη. 

Εάν τέτοιο προϋπολογισµό κατά τη γνώµη µου και οι συνάδελφοι της 

αντιπολίτευσης µπορούν να τοποθετηθούν, θα µπορούσαµε να το δούµε µε 

συµπάθεια για να µην διαλύσουµε το ∆ήµο. ∆εν έχει κανένα νόηµα να διαλύσουµε το 

∆ήµο. Επειδή το θέλετε εσείς που είστε 10 να διαλύσετε το ∆ήµο, δεν µπορεί να το 

θέλουν και οι υπόλοιποι 23. 

Ένα τέτοιο προϋπολογισµό µε αυτά τα χαρακτηριστικά θα 

µπορούσαµε σε συνεννόηση να τον δούµε. Γιατί πρέπει να αποκτήσει προϋπολογισµό 
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ο ∆ήµος. Αλλά αυτό το εκβιαστικό -και συγνώµη κ. Πρόεδρε εγώ δεν κάνω 

κατάχρηση- 28 του µηνός, στις 31 λήγει η προθεσµία «ψηφίστε το γιατί θα σας 

δείρουν οι προµηθευτές…» ας έρθουν να µας δείρουν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τους οποίους τους ειδοποιούν κιόλας. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ας έρθουν να µας δείρουν! Ή ότι «θα αγανακτήσουν οι εργαζόµενοι» 

δεν είναι σωστό. Ούτε οι εκβιασµοί είναι σωστοί, ούτε να µην έχει ο ∆ήµος 

προϋπολογισµό είναι σωστό.  

  Άρα κατά τη γνώµη µου πρέπει να αποσυρθεί αυτός ο 

προϋπολογισµός, να κάνουµε ένα τέτοιο προϋπολογισµό σε συνεννόηση µε την 

αντιπολίτευση και µε τους υπόλοιπους συναδέλφους που να έχει αυτά τα απλά 

χαρακτηριστικά, για να µπορέσουµε να βγάλουµε το 2013. 

  Μην ονειρεύεστε προεκλογικό προϋπολογισµό για να πάτε στις 

πλατείες να πείτε «θα φτιάχναµε την πλατεία εµείς αλλά δεν το ψήφισε ο 

Τοµπούλογλου και δεν το ψήφισε ο τάδε ή ο Κόντος και άρα δεν σας κάνουµε την 

πλατεία». ∆ώστε µου µια σοβαρή απάντηση πως βάλατε 2 εκ. πόρους του ∆ήµου να 

κάνετε τεχνικά έργα. Υπάρχει µια σοβαρή απάντηση; ∆εν υπάρχει κύριοι συνάδελφοι. 

Σας ευχαριστώ. 

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

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 

συνδηµότες συζητάµε σήµερα άλλο ένα προϋπολογισµό για το τρέχον έτος ’13. 

Αναφέρθηκε από τον εισηγητή ότι ο ισολογισµός αυτός έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Εγώ πιστεύω ότι όλοι µας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σήµερα στη λαϊκή 

εργατική οικογένεια, σε µια ιδιαίτερη κατάσταση που έχουν φέρει τη λαϊκή εργατική 

οικογένεια και τους εργαζόµενους του ∆ήµου µας. 

Ένας προϋπολογισµός κοµµένος και ραµµένος στη λογική της 

υλοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής της κεντρικής εξουσίας συγκυβέρνησης δηλαδή 

Νέας ∆ηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ – ∆ΗΜΑΡ και όψιµων διαχειριστών του συστήµατος, 

βλέπε ΣΥΡΙΖΑ. 

Κοµµένος και ραµµένος στη λογική της ανταποδοτικότητας 

ενσωµατώνοντας για άλλη µια χρονιά τα υπέρογκα δυσβάστακτα για τη λαϊκή 

οικογένεια δηµοτικά τέλη, λαϊκή οικογένεια που στενάζει πραγµατικά από την 

κατάσταση  που την έχουν φέρει οι αντιλαϊκές Κυβερνήσεις σε αγαστή συνεργασία µε 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, µε το µπαράζ συνεχών µειώσεων 
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του εισοδήµατος της λαϊκής οικογένειας. Μια εργατική λαϊκή οικογένεια, που άµεσα 

θα γευτεί νέες µειώσεις στους µισθούς, µεγαλύτερη παρακράτηση φόρων µεθαύριο 

µε τα εξοφλητικά των µισθών, κατάργηση επιδοµάτων από τον Απρίλιο όπως γάµου, 

∆ώρων και τα λοιπά, νέους φόρους στα ακίνητα. 

Προϋπολογισµός κοµµένος και ραµµένος στην πολιτική της 

ιδιωτικοποίησης της αλλαγής παραπέρα των εργασιακών σχέσεων. Προϋπολογισµός 

τελικά που  µετατρέπει το ∆ήµο σε µηχανισµό του κράτους που βάζει πιο βαθιά το 

χέρι στην τσέπη του λαού, όχι µόνο άµεσα αλλά και έµµεσα µε µεγάλες περικοπές 

όπως στον τοµέα του αθλητισµού, µια µατιά να ρίξει κανείς στους αθλητικούς 

χώρους θα το διαπιστώσει, στα αθλητικά Σωµατεία του ∆ήµου µας και τα λοιπά. 

Περικοπές στον πολιτισµό όπως δείτε πως κατάντησε και το 

Πνευµατικό Κέντρο, συρρικνώνοντας σε πολύ χαµηλά επίπεδα τις κοινωνικές δαπάνες 

όπως Παιδικοί Σταθµοί, «Βοήθεια στο σπίτι», πρόνοια και αλλού.  

Για αλλαγή και ανατροπή αυτής της κατάστασης για µας για τη "Λαϊκή 

Συσπείρωση" τους κοµµουνιστές, οι δοµές διοίκησης και διεύθυνσης σε τοπικό 

επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό και κεντρικό, πρέπει να έχουν ως θεµέλιο την 

κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, τον κεντρικό και 

περιφερειακό σχεδιασµό µε κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. 

Στη βάση αυτής της αντίληψης της αναγκαιότητας του εργατικού 

λαϊκού δρόµου ανάπτυξης, προβάλλουµε και διεκδικούµε πλαίσιο στόχων πάλης σε 

γραµµή αντιπαράθεσης µε την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του 

µεγάλου κεφαλαίου. Στόχων πάλης, που απαντούν στις αυξανόµενες σύγχρονες 

ανάγκες των εργαζοµένων και στην αντιµετώπιση των επειγόντων προβληµάτων 

σήµερα της λαϊκής οικογένειας. 

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εµείς οι κοµµουνιστές σύµβουλοι εκλεγµένοι 

µε τη "Λαϊκή Συσπείρωση", θα συµβάλλουµε στο δυνάµωµα της λαϊκής πάλης, 

µοναδικό αποκούµπι των εργαζοµένων ενάντια στην πολιτική της κεντρικής εξουσίας 

της συγκυβέρνησης, αλλά και ξεπερνώντας και εµπόδια του νέου εργατοπατερισµού 

συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, θα συµβάλλουµε για να µην φορτωθούν τα 

βάρη της καπιταλιστικής κρίσης ο εργαζόµενος λαός. 

Για µια οικονοµία µε διαφορετικό προσανατολισµό από αυτό της 

µόνιµης ανέχειας για το λαό, του ξεθεµελιώµατος των λαϊκών δικαιωµάτων και 
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κατακτήσεων, για µια οικονοµία και εξουσία προσανατολισµένη στην κάλυψη των 

ολοένα διευρυνόµενων λαϊκών αναγκών. 

 

Στο σηµείο αυτό προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 

Κοπελούσος Χρήστος  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Η κα Μαυράκη έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Επειδή κ. Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Οι πιο πολλοί συνάδελφοι 

µπορεί να χρειάζονται τις διευκρινίσεις των Υπηρεσιών για να µπορούν πραγµατικά να 

τοποθετηθούν, παρακαλώ τις Υπηρεσίες που έχουν έρθει να πάρουν τον λόγο να µας 

διευκρινίσουν ορισµένα πράγµατα τα οποία αυτή τη στιγµή για µας είναι χρήσιµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ναι κ. Κουτσάκη θα µπουν ερωτήµατα, δεν θα πρέπει οι Υπηρεσίες 

να απαντήσουν; 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ είπα ότι έως τώρα ακούσαµε µε προσοχή τους επικεφαλής, να 

έρθουν οι Υπηρεσίες … 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Μα επιµέρους µπορεί να µπουν ερωτήµατα. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ναι, αλλά επειδή τέθηκαν ορισµένα πράγµατα. Για µας θα ήταν 

εξίσου χρήσιµο να ξέρουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ η κα Μαυράκη έχει τον λόγο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ο προϋπολογισµός εσόδων 

και εξόδων του ∆ήµου έτους ’13 πάσχει νοµιµότητας για τους παρακάτω λόγους: 

Όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση στον Κωδικό Αριθµό 

0311001 «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού» έχουν 

προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν το έτος ’13 3.300.000 ευρώ αναφέροντας ψευδώς 

ότι τα τέλη καθορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. 12/12 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου η οποία όµως αφορά το έτος ’12 και όχι το έτος ’13. 

Όλοι γνωρίζετε κύριοι συνάδελφοι ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά τη 

συνεδρίαση της 19ης ∆εκεµβρίου 2012 απέρριψε την υπ’ αριθµ. 139/12 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής που εισηγείται τη διατήρηση των συντελεστών στο ύψος που 

ίσχυσε το ’12 µε την υπ’ αριθµ. 222/12 απόφασή του, την οποία δεν έλαβαν υπόψη 

οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου και προχώρησαν στη σύνταξη του προϋπολογισµού 
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µε στοιχεία της 31ης ∆εκεµβρίου του ’12 όπως προκύπτει από τη εισηγητική έκθεση. 

Γνώριζαν εποµένως τι είχε συµβεί. 

Θα έπρεπε να επανεισαχθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έστω και 

σε έκτακτη συνεδρίαση, για να ληφθεί νεώτερη απόφαση, αφού το τέλος είναι ετήσιο 

και σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Νόµου 25/75 περί υπολογισµού και τρόπου 

εισπράξεως των δηµοτικών τελών η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου λαµβάνεται 

κατά µήνα Οκτώβριο, ο δε οριζόµενος συντελεστής ισχύει από τον Ιανουάριο του 

επόµενου έτους. 

Σε καµία περίπτωση όµως δεν µπορούν να ισχύσουν τα τέλη του ’12 

γιατί η υπ’ αριθµ. 12/12 απόφαση του Συµβουλίου αναφέρεται ρητώς µόνο στο έτος 

αυτό, δηλαδή το ’12 και δεν γίνεται µνεία ότι θα ισχύσει και για το έτος ’13. 

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Μάλλιος Κλεοµένης – Αθανάσιος 

 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω ότι τόσο οι αρµόδιοι 

υπάλληλοι της Οικονοµικής Υπηρεσίας του πρώην ∆ήµου Χαλκηδόνας όσο και της 

Νέας Φιλαδέλφειας είναι αρκετά έµπειροι και απορώ πως ενεργούν έτσι αυθαίρετα σε 

τόσο σοβαρά θέµατα. 

  Ήρθε σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο προϋπολογισµός του ’13 

χωρίς να έχουν ληφθεί οι αποφάσεις καθορισµού: 

1. Των συντελεστών καθαριότητας και φωτισµού για το ’13 αφού απερρίφθη 

όπως προανέφερα η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί 

διατήρησης των  συντελεστών του ’12 από το Συµβούλιο  

2. Των συντελεστών τέλους διαφηµίσεων ’13 που απορρίφθηκαν κατά τη 

συνεδρίαση της 19ης ∆εκεµβρίου του ‘12 

3. Των τελών του δηµοτικού νεκροταφείου που εκκρεµούν και για το ’12 µετά 

την ακύρωση της 240/11 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από την 

αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής σχετικός αριθµός Πρωτοκόλλου 

4772044546/28-12-2011 αλλά και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που κατά τη 

συνεδρίαση της 19ης ∆εκεµβρίου απεσύρθη το θέµα περί αναπροσαρµογής 

των τελών για το ’13 επειδή δεν έχει έρθει ακόµη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

προς ψήφιση ο κανονισµός λειτουργίας του δηµοτικού νεκροταφείου που 
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εκκρεµεί από το έτος 2008 και δεν έχει κωδικοποιηθεί µε το νόµο 

"Καλλικράτης", που είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειµένου να λαµβάνεται 

κάθε χρόνο απόφαση αναπροσαρµογής των τελών. 

4. Εκκρεµεί από ετών ο κανονισµός σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις της 

χρήσης των παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισµάτων, σχετικό το άρθρο 37 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

410/95 και Νόµος 2539/97. 

  Ερωτώ λοιπόν: µε ποιες αποφάσεις εισπράττονται µέχρι σήµερα τα 

ανωτέρω τέλη και µε ποια αιτιολογία ενεργούν τόσο αυθαίρετα οι αρµόδιοι υπάλληλοι 

του ∆ήµου; 

  Ακόµη θα ήθελα να ενηµερώσω το Συµβούλιο ότι ενώ έχει 

κοινοποιηθεί η υπ’ αριθµ. Πρωτοκόλλου 11611/27-9-2012 διαταγή των Υπουργείων 

Εσωτερικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας σχετικά µε τον καθορισµό των τελών 

καθαριότητας για τους χώρους λειτουργία των λαϊκών αγορών που εµπίπτουν στη 

δικαιοδοσία του Οργανισµό Λαϊκού Αγορών Αθήνας – Πειραιά για τα έτη ’11, ’12 και 

’13 δεν έχει έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το θέµα αυτό, ούτε στον παρόντα 

προϋπολογισµό έχει µπει ο σχετικός Κωδικός Αριθµός έστω και µε ενδεικτικό ποσό. 

  Συνεχίζοντας θα ήθελα να πω ότι δεν έχει έρθει ούτε στην Οικονοµική 

Επιτροπή ούτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο τριµηνιαίος λογαριασµός του 4ου τριµήνου 

έτους ’12 όπου σύµφωνα µε το νόµο θα είχε ισοσκελιστεί ο προϋπολογισµός του 

έτους αυτού στο ύψος των εσόδων που έχουν εισπραχθεί, µε αποτέλεσµα να 

εµφανίζεται υπερδιογκωµένος µε προϋπολογισθέντα έσοδα 31.873.776,34 κι έτσι µε 

τα ίδια στοιχεία ήρθε και ο προϋπολογισµός του 2013 µε έσοδα και πάλι 

31.823.296,20, ενώ βλέπουµε στον προϋπολογισµό ότι τα έξοδα του 2012 ανήλθαν 

σε 18.557.246,83 και τα εισπραχθέντα έσοδα –που δεν αναφέρονται, αλλά µόνο τα 

βεβαιωθέντα, τα οποία πάντα έχουν απόκλιση από τα εισπραχθέντα– µε το κλείσιµο 

του 4ου τριµήνου 2012 δε ανέρχονται σε 19.031.276,23 και όχι όπως είπε ο πρώην 

Αντιδήµαρχος ο κ. Μπόβος, 19.900 τόσο διότι έχω εδώ τον 4ο τριµηνιαίο λογαριασµό. 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε η κα Παπαλουκά Ευτυχία 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Άρα ο προϋπολογισµός του έτους 2013 θα έπρεπε να 

συνταχθεί µε αναµενόµενα έσοδα περίπου 25 εκ., αφού δεν µπορεί να υπερβαίνει 

κατά περισσότερο από 30% των εσόδων που εισπράχθηκαν το 2012, σύµφωνα µε τη 

νέα ∆ιαταγή των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών. Η υπερεκτίµηση δε 
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των εσόδων οδηγεί στην κατάρτιση ελλειµµατικού προϋπολογισµού και αυτό 

απαγορεύεται από το νόµο. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε το νόµο "Καλλικράτης" σε περίπτωση που ο 

αρµόδιος Επίτροπος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών διαπιστώσει αδράνεια, 

δόλο, ή αµέλεια στην είσπραξη των εσόδων, τόσο από τους υπαλλήλους, όσο και από 

τις ∆ηµοτικές Αρχές –που όπως γνωρίζουµε όλοι διαφεύγουν αρκετά– τότε θα γίνεται 

προσωπικός καταλογισµός µε το ποσό της ζηµίας που προξένησαν. 

Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω ότι έχει προβλεφθεί πως θα εισπραχθούν 

το ’13 4.042.000 από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 

Κωδικός Αριθµός εσόδων 0311001 2111001 και 3211001 ενώ τα έξοδα γενικά της 

Υπηρεσίας αυτής υπολογίζονται ότι θα είναι 3.676.058 σελ. 24 από 53 της 

εισηγητικής έκθεσης. 

∆απανήθηκαν δε το ’12 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 3.159.249,77 εποµένως 

δεν προκύπτει ότι ο προϋπολογισµός των τελών αυτών είναι ισοσκελισµένος όπως 

ρητά ο νόµος ορίζει. Τυχόν δε δικαιολογία ότι θα γίνει αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων 

οφειλών της Υπηρεσίας αυτής, δηλαδή Κωδικός Αριθµός 20, παραβιάζει κατάφορα το 

στοιχείο της ανταποδοτικότητας των τελών αυτών, δεδοµένου ότι τα χρήµατα 

εισπράττονται ετησίως µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ και δεν µπορούν να 

πληρωθούν οφειλές παρελθόντων οικονοµικών ετών. 

Αυτά όλα βέβαια έπρεπε να τα πούµε στη συνεδρίαση που ουδέποτε 

όµως έγινε, για την αναπροσαρµογή των συντελεστών καθαριότητας, φωτισµού του 

’13. Ωστόσο λέγονται έστω και τώρα, προκειµένου να πληροφορηθεί το Σώµα πριν 

προβεί στην ψήφιση του συνόλου του προϋπολογισµού. 

Ας προσέξουν λοιπόν κ. Πρόεδρε οι διοικούντες το ∆ήµο, µήπως µε τις 

ενέργειες αυτές υπαχθεί ο ∆ήµος µας σε πρόγραµµα εξυγίανσης, µε την υποχρέωση 

εφαρµογής συγκεκριµένων παρεµβάσεων, δηλαδή αυξήσεων τελών και φόρων, 

σύµφωνα µε την τελευταία Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου. 

Παρακαλώ κ. Πρόεδρε και κ. Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

να τεθεί στην απόφαση που θα διατυπωθεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. Θα ήθελα να µας απαντήσει η κα Αµπατζή γι' αυτό που είπατε 

κα Μαυράκη αν είναι σύννοµη η σύνταξη του προϋπολογισµού για τα τέλη, η οποία 

µίλησε µε την Περιφέρεια και στη συνέχεια να δοθεί µια απάντηση. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Αυτά είναι προφορικά κ. Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Μαυράκη, είπατε ό,τι είπατε και θέλω να σας δώσω 

µια απάντηση. ∆εν µπορώ;  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Πως θα δώσετε απάντηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µπορούµε κ. Κόντο; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Στο τέλος ο εισηγητής θα απαντήσει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έβαλε ένα θέµα για την εγκυρότητα του προϋπολογισµού κ. Κόντο και 

θέλω να διευκρινιστεί για την εγκυρότητα. Έβαλε ένα πολύ σοβαρό θέµα η κα 

Μαυράκη. Η κα Αµπατζή θα µας ενηµερώσει που µίλησε µε την Περιφέρεια και η 

Νοµική Υπηρεσία η οποία πήγε στο Υπουργείο να µας ενηµερώσουν τι ακριβώς τους 

είπαν. 

  Κυρία Αµπατζή σας παρακαλώ έχετε τον λόγο. 

κα ΑΜΠΑΤΖΉ: Επειδή κι εµάς µας απασχόλησε … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Καλά, δεν είµαστε στη διαδικασία των τοποθετήσεων;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ένα θέµα πολύ σηµαντικό, σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε στην αρχή κάναµε ερωτήσεις και λέγατε στο τέλος. 

Τώρα ενδιαµέσως; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα ερωτήµατα αυτά η κα Μαυράκη δεν τα έβαλε στην αρχή. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σύστησε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη Γραµµατέα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Γρετζελιά θα αφήσετε τη διαδικασία … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας .. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα µου επιτρέψετε τη διαδικασία να … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν όµως µιλήσει η κα Αµπατζή, 

δικαιολογηµένα θα δηµιουργηθούν ενδεχοµένως κάποιες νέες απορίες οπότε… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα είναι επιγραµµατική η κα Αµπατζή. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν διαφωνώ στο να µιλήσει η κα 

Αµπατζή, απλώς όµως σας θέτω υπόψη ότι δεν µπορεί η τοποθέτηση που θα κάνει να 

περάσει χωρίς να το συζητήσουµε. Οπότε αναλαµβάνετε την ευθύνη εσείς για τη 

διαδικασία. Τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κ. Τοµπούλογλου την αναλαµβάνω. Αλλά άλλο σας λέω. Η κα 

Μαυράκη αυτό που έβαλε για την εγκυρότητα του προϋπολογισµού στα ερωτήµατά 
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της, έπρεπε  να το θέσει στην αρχή. Το έθεσε τώρα όµως. Πρέπει να διευκρινιστεί για 

να συνεχίσουµε και αν δεν υπάρχει εγκυρότητα … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µάλλον δεν είστε στην 

αίθουσα. Το θέµα του ότι ο προϋπολογισµός έρχεται χωρίς τις νόµιµες αποφάσεις 

που αφορούν τα δηµοτικά τέλη, το νεκροταφείο τα έθεσα εγώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα έθεσε και η κα Μαυράκη συγκεκριµένα για τα τέλη. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα λοιπόν τώρα απλώς στο 

δωµατιάκι σας είπαν να έρθετε να µας το πείτε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι το άκουσα κ. Τοµπούλογλου και εσάς σας άκουσα.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν να συνεχίσουµε τη διαδικασία και στο τέλος να µας πουν για 

την εγκυρότητα ή όχι; Εντάξει, πριν πάρουµε την απόφαση. Και εγώ αυτό λέω, αν 

δεν είναι έγκυρη γιατί να συζητάµε;  

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κανταρέλη νοµίζω ότι η Γραµµατέας του ∆ήµου και η Νοµική 

Υπηρεσία είναι καθ' ύλην αρµόδιοι να µας δώσουν δυο απαντήσεις.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το θέµα δεν είναι µόνο η εγκυρότητα, 

είναι η δεοντολογία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο είναι αυτό που λέτε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Φέρνετε έναν προϋπολογισµό χωρίς 

να έχουµε τα πραγµατικά µεγέθη δηµοτικών τελών και τελών διαφήµισης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο πράγµα λέτε κ. Τοµπούλογλου, σας παρακαλώ. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ αυτό έθεσα όµως. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας απαντήσει ο αρµόδιος εισηγητής στην ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Αλλά για το θέµα της εγκυρότητας επιτρέψτε µου να πει δυο κουβέντες 

η κα Αµπατζή για να ακούσει και το Σώµα. 

  Κυρία Αµπατζή µπορείτε να µας πείτε τι ειπώθηκε από την Περιφέρεια; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι βάζω θέµα διαδικασίας διότι δεν πάει καλά. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην µου βάζετε κ. Γρετζελιά επί της διαδικασίας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βάζω θέµα. ∆εν έχω το δικαίωµα να βάλω θέµα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι εννοείτε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα τηρήσουµε τη διαδικασία σύµφωνα µε τον κανονισµό κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βεβαίως.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσείς απ' έξω τι ερώτηµα βάζετε; Ως τι; ∆εν νοµίζω ότι µπορείτε να 

βάλετε ερωτήµατα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε η Γραµµατέας είναι για το προσωπικό του ∆ήµου, 

δεν έχει καµία θέση εδώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνετε λάθος. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ κάνω λάθος;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνετε µεγάλο λάθος. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆έστε τον Οργανισµό του ∆ήµου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ειδοποιήστε την κα ∆ήµαρχο να έρθει 

σας παρακαλούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν µπορούν να δώσουν 

διευκρινίσεις; Μιλάτε σοβαρά τώρα; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Επικοινωνήστε να δούµε αν θα έρθει η 

κα ∆ήµαρχος, να µας διευκρινίσει εκείνη τα θέµατα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να δώσει µόνο ο κ. Λαρδής υπό την ιδιότητα που έχει. Η κυρία 

είναι Προϊσταµένη των Υπηρεσιών του ∆ήµου όσον αφορά τη ∆ιοίκηση και όχι αυτά 

που λέτε. Αν τώρα προσπαθείτε κενά ανικανότητα να τα καλύψετε,  πήρα τηλέφωνο 

και τα λοιπά … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ δεν έχετε τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να τηρηθεί η διαδικασία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αµπατζή µπορεί να µας πει δυο κουβέντες και µετά ο κ. Χήτος. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Η ∆ήµαρχος θα έρθει κ. Πρόεδρε; 

Μπορούµε να έχουµε µια πληροφόρηση;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ δεν έχω πληροφόρηση, µου είπε ότι θα καθυστερήσει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορείτε να επικοινωνήσετε σας 

παρακαλώ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα επικοινωνήσουµε κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τη θέλουµε εδώ να τη ρωτήσουµε 

κάποια πράγµατα, σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα επικοινωνήσω κ. Τοµπούλογλου. Κυρία Αµπατζή σας παρακαλώ 

πέστε δυο κουβέντες. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έβαλα θέµα διαδικασίας κ. Πρόεδρε πριν απ' όλα. Να αποφασίσει 

το Συµβούλιο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εάν θεωρεί το Συµβούλιο ότι δεν πρέπει … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να αποφασίσει το Συµβούλιο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν θεωρεί το Συµβούλιο ότι δεν µπορεί η κα Αµπατζή σαν Γραµµατέας 

να δώσει κάποιες πληροφορίες στο Σώµα, ή η Νοµική Υπηρεσία να το δεχτώ. Εάν το 

θεωρεί το Σώµα. Παρακαλώ το Σώµα δεν δέχεται να δώσει διευκρινίσεις η κα 

Αµπατζή και η Νοµική Υπηρεσία επί του θέµατος; Αυτό είναι το ερώτηµα που βάζω. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε το θέµα της 

εγκυρότητας του προϋπολογισµού … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπα συγκεκριµένα κ. Τοµπούλογλου για τα τέλη αναφέρθηκε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μας ρωτήσατε λοιπόν. Το θέµα της 

εγκυρότητας του προϋπολογισµού δεν θα κριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή από 

τις απαντήσεις της κας Αµπατζή. Θα κριθεί εάν προσφύγει ο οποιοσδήποτε πολίτης ή 

δηµοτικός σύµβουλος από τα αρµόδια όργανα που είναι ο Γραµµατέας της 

αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και η Επιτροπή του άρθρου 152. Θα µας δώσει τώρα 

εξηγήσεις η κα Αµπατζή για το θέµα της εγκυρότητας;  

  Υπάρχουν απόψεις νοµικές που διίστανται. Εµείς θέλουµε να 

προχωρήσουµε επί της διαδικασίας, η κα Μαυράκη εξέφρασε µια άποψη την 

εγκυρότητα δεν θα την κρίνει ούτε η κα Αµπατζή ούτε εγώ ούτε εσείς ως ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, θα την κρίνει η Περιφέρεια. θα πρέπει να προχωρήσουµε επί της ουσίας 

της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα. Κύριε Τοµπούλογλου νοµίζω ότι το Σώµα ενδιαφέρεται να 

ακούσει τη γενική Γραµµατέα που επικοινώνησε για το θέµα µε την Περιφέρεια. η 
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Νοµική Υπηρεσία έκανε παράσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών. ∆εν ενδιαφέρεται το 

Σώµα να ενηµερωθεί τι ειπώθηκε; ∆εν σας ενδιαφέρει κ. Τοµπούλογλου; Αν δεν σας 

ενδιαφέρει, προχωράει η διαδικασία. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µας ενδιαφέρει να 

ολοκληρώσουµε τη διαδικασία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί του ερωτήµατος κάνω συγκεκριµένο ερώτηµα κ. Τοµπούλογλου: 

σας ενδιαφέρει να ενηµερωθεί το Σώµα για το συγκεκριµένο ή δεν σας ενδιαφέρει; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή το τοποθετείτε έτσι σας 

απαντώ το εξής: πολλές φορές η κα Αµπατζή έχει κάνει «αυθαίρετες» ενηµερώσεις 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που έχουν καταρριφθεί στη συνέχεια. Βεβαίως και µε 

ενδιαφέρει η γνώµη της ως υπηρεσιακού παράγοντα, αλλά η γνώµη της δεν αποτελεί 

την εγγύηση ότι η διαδικασία είναι έγκυρη ή άκυρη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν δεσµεύει κ. Τοµπούλογλου, απλώς µια ενηµέρωση θα κάνει. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε να κληθεί η Νοµική Υπηρεσία. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε έβαλα το θέµα να αποφασίσει το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Παρακαλώ κ. Πρόεδρε διαδικαστικά θέτω θέµα: να αποφασίσει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο εάν και κατά πόσο η κα Αµπατζή είναι υπεύθυνη και έχει 

εγκυρότητα σε ό,τι αφορά τη θέση της και την άποψή της σε ένα τόσο σοβαρό θέµα, 

να αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ, το θέµα µπαίνει αν ενδιαφέρεται το Σώµα να ενηµερωθεί 

από τη Νοµική Υπηρεσία είναι συγκεκριµένο εγώ το βάζω το ερώτηµα εσείς βάζετε 

άλλο ερώτηµα. Εγώ βάζω ερώτηµα εάν το Σώµα ενδιαφέρεται να ενηµερωθεί από τη 

Νοµική Υπηρεσία που παρέστη στο Υπουργείο Εσωτερικών και από την κα Αµπατζή, η 

οποία επικοινώνησε µε την Περιφέρεια. Ενδιαφέρεται το Σώµα;  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ, για όνοµα του Θεού, 

δηµιουργούνται συνέχεια τέτοια ζητήµατα. ∆εν υπάρχει λόγος, εγώ καταλαβαίνω την 

ανησυχία σας γιατί ως Πρόεδρος µπαίνει ένα θέµα εγκυρότητας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έπρεπε να συνεδριάσει για τον 

προϋπολογισµό. Για να αποσυµφορηθεί το πράγµα δεν υπάρχει λόγος να ψηφίζουµε 
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και να µην ψηφίζουµε, σας λέω εγώ λοιπόν που έχω ενηµέρωση από την κα Αµπατζή 

και από τη Νοµική Υπηρεσία ότι τους ενηµέρωσαν από το Υπουργείο ότι δεν 

συντρέχει τέτοιος λόγος. Ας προχωρήσει η διαδικασία να τελειώνουµε. Τώρα το 

ζήτηµα είναι αν θα το πει η κα Αµπατζή ή θα το πει κάποιος άλλος; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έθεσε κανείς ζήτηµα να 

σταµατήσει η διαδικασία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι βέβαια. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε λοιπόν; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ είπα να ενηµερωθούµε … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Η κα Μαυράκη που είπε αυτά που 

είπε, έθεσε θέµα να σταµατήσει η διαδικασία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι. Μη εγκυρότητας τι σηµαίνει κ. Τοµπούλογλου; Ότι δεν είναι 

έγκυρος ο προϋπολογισµός και δεν πρέπει να συζητηθεί. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ και πάλι σας καλώ να 

προσκαλέσετε να παραστεί στη συνεδρίαση η κα ∆ήµαρχος, η οποία οφείλει να είναι. 

Είναι σαν να µου λέτε ότι συζητείται ο προϋπολογισµός στη Βουλή και λείπει ο 

Πρωθυπουργός. Τι είναι αυτά τα πράγµατα που κάνετε κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ κ. Τοµπούλογλου; Εγώ έχω ενηµέρωση από την κα ∆ήµαρχο ότι 

θα καθυστερήσει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε είµαστε σοβαροί; Τη 

συνεδρίαση την αποφασίσατε ως ∆ιοίκηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν ήξερε τις υποχρεώσεις της η κα 

∆ήµαρχος;  Και ποια είναι η σοβαρή υποχρέωση; Να ενηµερωθεί το Σώµα. Ποια 

υποχρέωση έχει η κα ∆ήµαρχος σήµερα και απουσιάζει από τον προϋπολογισµό; 

Πείτε µας λοιπόν! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν προσέλθει πιστεύω ότι θα … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τι ενηµέρωση είχατε εσείς, πείτε µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ότι έχει κάποιο έκτακτο γεγονός της συνέβη και θα καθυστερήσει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηλαδή τι; Υγείας;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν της έκανα ανάκριση κ. Τοµπούλογλου! 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µα τη συνεδρίαση τη 

συγκαλέσατε εσείς, δεν τη συγκάλεσα εγώ, ούτε το Σώµα. ∆εν πρέπει να ξέρουµε εάν 

η ∆ήµαρχός µας είναι καλά στην υγεία της, αν κάποιο µέλος της οικογένειάς της έχει 

πρόβληµα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα µου το έλεγε αν ήταν η ίδια άρρωστη. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα λοιπόν ποιος είναι ο λόγος της 

απουσίας της;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το γνωρίζω. Μου είπε λόγω κάποιου γεγονότος θα καθυστερήσει, 

δεν της έκανα ανάκριση. Εγώ απλώς µετέφερα στο Σώµα όταν ήρθα, ότι θα 

καθυστερήσει. Από εκεί και πέρα τι θέλετε να κάνω; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος όµως βγάζει 

ανακοινώσεις και κατηγορεί τους δηµοτικούς συµβούλους ότι δεν προσέρχονται στις 

συνεδριάσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ τώρα µην το ανοίγουµε το θέµα 

άλλο.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως ξέρει η κα Χατζηδάκη να µας 

ενηµερώσει; Αν ξέρετε, πείτε µας, από ενδιαφέρον ρωτώ. 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τη µητέρα της στο Νοσοκοµείο σοβαρά. Είπε 

ότι θα έρθει, αλλά θα αργήσει λίγο. Ο λόγος είναι αυτός. 

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

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, σήµερα κουβεντιάζουµε το σηµαντικότερο 

θέµα που πρέπει να απασχολεί τους δηµότες και το ∆ήµο και είναι το Τεχνικό 

Πρόγραµµα –δεν ξέρω αν µίλησε κανείς για το Τεχνικό Πρόγραµµα- και ο 

προϋπολογισµός. Βέβαια τα είχα ξαναπεί και πέρσι ότι στην πόλη µας όταν λέµε 

«τεχνικό πρόγραµµα Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» είναι το πιο σύντοµο ανέκδοτο 

που όπως λέγαµε παλιά και θα το επαναλάβω χωρίς να έχει κανένα ρατσιστικό 

στοιχείο «Αλβανός τουρίστας». Θα φτάσουµε όµως σήµερα να λέµε µε τις 

µνηµονιακές πολιτικές και «Έλληνας τουρίστας»! 

Αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το λάβουµε σοβαρά σε σχέση µε το ότι 

κάνουµε ή κάνει ο ∆ήµος ένα προϋπολογισµό σε µια χώρα που βρίσκεται υπό 

πτώχευση και που κανένας νοµίζω, δεν ξέρω εξ αριστερών µου, από τις οµιλίες που 
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τουλάχιστον ρώτησα και µου είπαν δυστυχώς καθυστέρησα για λόγους 

δικαιολογηµένους πάντως και όχι αδικαιολόγητους… 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Εγώ τουλάχιστον δεν το άκουσα προηγουµένως, στη µέση της 

συνεδρίασης θα έπρεπε να δικαιολογηθεί η ∆ήµαρχος; Εν πάση περιπτώσει δεν είναι 

αυτό το ζήτηµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ειπώθηκε στην αρχή κ. Μάλλιο. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: ∆εν είναι αυτό το ζήτηµα απλώς ήθελα να τονίσω ότι είµαι 

δικαιολογηµένος. 

Βρισκόµαστε σε µια κατάσταση που έχουν περικοπεί στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση το 60% των χρηµάτων των ενισχύσεων που θα έπρεπε να είναι και που 

είναι θεσµοθετηµένα και που βέβαια έχουµε µια ατυχία πολύ µεγάλη στην πόλη µας. 

Ποια; Η πλειοψηφία που έχει βγει πρώτη στις τελευταίες εκλογές, έχει διαλυθεί. Αυτή 

η πλειοψηφία κύριοι, όλοι σας, είτε είστε από εδώ είτε είστε από εκεί, έχετε ευθύνη.  

Είχατε ευθύνη στο σηµαντικότερο πρόβληµα που απασχολεί την πόλη 

που είναι ο προϋπολογισµός και το τεχνικό πρόγραµµα να βρεθείτε και να 

κουβεντιάσετε. ∆εν ξέρω αν το κάνατε, ή από κάποιον αυτή η πρόταση έγινε. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Σε ποιους αναφέρεστε κ. Μάλλιο; 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Σε όλους. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Και στους διαγραφέντες; 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Σε όλους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µη διακόπτετε κ. Χωρινέ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ρωτάω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν µιλάει, σας παρακαλώ µη διακόπτετε.  

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Σε όλους. Αν εσείς έχετε προβλήµατα, δεν θα πρέπει να τα 

µεταφέρετε στην πόλη. Κύριοι να πω ότι ο προϋπολογισµός είναι πλασµατικός; 

Είναι… Τι να πω; Ελέχθησαν αρκετά προηγουµένως. Έπρεπε να είχε περάσει κατ' 

αρχήν µέχρι Νοέµβρη, όλοι µας που έχουµε χρηµατίσει κατά το παρελθόν το 

Νοέµβρη περνούσε ο προϋπολογισµός. Τώρα δεν πέρασε λες και επρόκειτο να γίνει 

κάτι το σηµαντικό.  
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  Και ερχόµαστε εδώ και αντί να κουβεντιάζουµε, δυστυχώς µιλάω µετά 

την κα Μαυράκη, µε την τόσο τεκµηριωµένη οµιλία της, που είναι ένα στέλεχος της 

πόλης που θα µπορούσε κανείς να σέβεται µπροστά της και να την προσέχει, 

εντούτοις όµως πέρασαν έτσι. Μόνο κουβέντες, βρισιές και τα λοιπά υπάρχουν στο 

προσκήνιο και φαίνονται και παραµένουν σαν κάτι το σηµαντικότερο. 

  Κύριοι συνάδελφοι θα πρέπει να δούµε το εξής πράγµα: όσο 

συνεχίζεται να υπάρχει αυτή η πολιτική, σε γενικότερη κλίµακα, δεν πρόκειται η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση να προχωρήσει. Ο προϋπολογισµός θα έπρεπε να ήταν 

ειλικρινής και διεκδικητικός. ∆εν είναι κάτι τέτοιο βέβαια και δεν περιµένω να είναι, 

µέσα από αυτή την κατάσταση που ζούµε. 

  Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κ. Μπόβο. ∆εν είδα πουθενά το 

δάνειο. Απλώς επειδή είχε κοπεί υπέρ του δανείου, είχε φαγωθεί να πάρουµε δάνειο. 

Υπάρχει το δάνειο εδώ µέσα; Όχι. Υπάρχει µια επιχορήγηση, η οποία πως ήρθε; Αν το 

πρώτο δάνειο εµείς που δεν το ψηφίσαµε, το ψηφίζαµε όλοι τώρα θα χρωστούσαµε 

τα χρήµατα του δανείου και δεν ξέρω αν θα ερχόταν η επιχορήγηση. 

  Άρα θα πρέπει να δούµε ότι εκείνο που θα έπρεπε να κάνει ο ∆ήµος 

και κάθε ∆ήµος είναι να διεκδικήσει τα χρήµατα που δεν του δίνει η κεντρική εξουσία. 

Έγινε µια µικροκίνηση τελευταία, όχι σοβαρή και µέσα από αυτή βγήκαν κάποια 

χρήµατα. Αν γίνουν όµως περισσότερες κινήσεις, περισσότερες διεκδικήσεις θα 

µπορούµε να κερδίσουµε περισσότερα. 

  Κύριοι συνάδελφοι δεν µπορεί να ψηφίσει κανείς βέβαια αυτό, όµως 

εσείς της πλειοψηφίας να δείτε τι πρέπει να κάνετε.  

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

Α. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα περίµενε κανένας σήµερα να 

ψηφίζοντας τον προϋπολογισµό ή ερχόµενος προς ψήφιση ο προϋπολογισµός να 

ήταν ισοσκελισµένος, ειλικρινής και µη διογκωµένος. Γιατί λοιπόν έχουν εξαντληθεί 

όλα τα χρονικά περιθώρια και η ∆ιοίκηση πραγµατικά θα είχε καταβάλλει µια τέτοια 

προσπάθεια έτσι ώστε όλοι µαζί οµόφωνα, να µπορούσαµε να ψηφίσουµε τον 

προϋπολογισµό. 

Έχει λεχθεί από τους προηγούµενους οµιλητές ότι ο προϋπολογισµός 

δεν είναι ούτε ισοσκελισµένος, ούτε ειλικρινής, αλλά απεναντίας είναι διογκωµένος 

και ως προς τα έσοδα και ως προς τα έξοδα. Για να χρησιµοποιήσω και τη λαϊκή 
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φράση «είναι φουσκωµένος» και αυτοί που τον έχουν φουσκώσει, ξέρουν γιατί τον 

φουσκώνουν κάθε φορά. 

Το 2011 κύριοι της ∆ιοίκησης φέρατε ένα προϋπολογισµό 41-42 εκ., 

το ’12 31-32 εκ., το ’13 σταθεροποιηθήκατε εκεί. Ενώ λοιπόν τα έσοδά σας και τα 

έξοδά σας παραµένουν γύρω στα 18,5 εκ., εσείς συνεχίζετε µε την ίδια τακτική. 

∆ιπλασιάζετε τα ποσά για δικούς σας λόγους, γνωρίζετε εσείς. 

Το πολιτικό σκέλος το έχει αναπτύξει ο κ. Κόντος και συµφωνώ 

απόλυτα µαζί του. Εγώ λοιπόν θα αναφερθώ σε δυο τρεις Κωδικούς Αριθµούς για να 

καταλάβετε που ακριβώς βρίσκεται η διόγκωση. Ως προς τα έσοδα: έσοδα από 

µισθώµατα κυλικείου και τα λοιπά είχατε υπολογίσει το ’12 320.000 έχετε βεβαιώσει 

µέχρι 31/12 203.000 και βάζετε τώρα 332.000. Το ερώτηµα που γεννάται σε εµένα: 

γιατί µέχρι τώρα αφού υπολογίζετε 332.000 γιατί δεν τα έχετε εισπράξει και πριν;  

∆εύτερον. Έχετε υπολογίσει από διαφήµιση και τα λοιπά προερχόµενα 

από µισθώµατα 10.000 ευρώ, έχετε εισπράξει 6.756 και τώρα έχετε 0. Γιατί έχουν 

φύγει οι διαφηµιστικές πινακίδες από τους δρόµους; Που πάνε τα έσοδα αυτά; 

Εισπράττει κάποιος ή δεν εισπράττει ο ∆ήµος; 

Και συνεχίζω για την περιβόητη Πρωτοµαγιά το ’11 είχατε υπολογίσει 

500.000, το ’12 250.000 βεβαιωθέντα – εισπραχθέντα 239.000 και τώρα βάζετε 

190.000 ευρώ. Γιατί λοιπόν κύριοι όπου θέλετε το µειώνετε; ∆ηλαδή τώρα σας είπε 

κάποιος ότι πρέπει να κατεβάσουµε λίγο την Πρωτοµαγιά τα έσοδα επειδή έγινε 

πολύς ντόρος, ή µήπως πρέπει να πληρωθεί ο βαρκάρης να σας περάσει απέναντι; 

Συνεχίζω. Έσοδα από είσπραξη βεβαιωµένων δαπανών και τα λοιπά 

20.000, 3.700 ξαναβάζετε πάλι 20.000 και για να µην συνεχίσω υπάρχουν κι άλλα 

πράγµατα, φτάνετε ένα προϋπολογισµό εσόδων 31.823.296 και πάµε στα έξοδα.  

Έχετε δώσει το 2012 70.000 υπερωρίες, το 2013 επειδή τα οικονοµικά 

δεν είναι καλά και προσπαθείτε να φτιάξετε ένα προϋπολογισµό στα µέτρα. 

Υπολογίζετε 140.000. Θα τις δώσετε τις 140.000 ή απλώς θέλετε να τα ισοσκελίσετε 

ή να χαϊδέψετε αυτιά;  

Συνεχίζω και να πάω στο τέλος στις προβλέψεις. Έχετε µέχρι 31/12 

8.933.000 ενταλθέντα πληρωµές 3.700 και βάζετε 10.467.282,35. Τι είναι αυτά; Και 

να πάω και λιγάκι ως προς τα έργα; Επειδή όπως είπε και ο κ. Κόντος κόπτεστε για τα 

έργα και πραγµατικά έχετε βάλει κι άλλους κωδικούς όπως είναι το Πρόγραµµα 
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«ΟΙΚΟΝΟΜΩ» που βάζετε 700.000 αν δεν κάνω λάθος και δεν µε απατά η µνήµη µου 

κι άλλα πολλά, έχετε την έγκριση και τα βάζετε; 

Πριν δυο τρεις µήνες περίπου είχατε φέρει εδώ και κάνατε show γιατί 

το συνηθίζετε καλώντας µια τους προµηθευτές, µια τους δηµότες του 1ου ∆ηµοτικού 

σχολείου ότι θα φτιάξετε το ∆ηµοτικό σχολείο. Εάν πραγµατικά ενδιαφερόσασταν για 

το 1ο ∆ηµοτικό σχολείο δεν θα είχατε 100 ευρώ. Με 100 ευρώ θα το φτιάξετε το 1ο 

∆ηµοτικό σχολείο;  

Τελειώνοντας χωρίς να καταχρώµαι το χρόνο κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι θέλω να πω το εξής: ο νόµος 4039/9-11-2012 αναφέρει το εξής: 

«Έγκριση µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής προσαρµογής 2013-2016 

επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Νόµου 4046/2012». ∆ιαβάζω ακριβώς: «Στο 

πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή σε ένα άρθρο έκτασης 216 σελίδων 

περιλαµβάνονται σηµαντικές ρυθµίσεις που αφορούν χορηγίες ασφαλιστικά 

δικαιώµατα αιρετών...» και τα λοιπά. Ανάµεσα σε όλα τα άλλα οι δικαιοδοσίες του 

οικονοµικού παρατηρητηρίου που δηµιουργείται είναι οι εξής: εάν οι δαπάνες και τα 

έσοδα του ∆ήµου παρουσιάζουν σοβαρή απόκλιση από τα προβλεπόµενα στον 

προϋπολογισµό του, τότε ο ∆ήµος υπάγεται στο Πρόγραµµα εξυγίανσης που αυτό 

σηµαίνει τα εξής και επιβάλλονται στο ∆ήµο:  

- Περιορισµός των δαπανών του µόνο σε µισθοδοσία και ανελαστικές 

δαπάνες 

- ∆ιασφάλιση εισπράξεων 

- Υποχρεωτικές µετατάξεις προσωπικού 

- Αύξηση ιδίων εσόδων µε αύξηση των εισπράξεων από φόρους, τέλη, 

δικαιώµατα και εισφορές στις οποίες περιλαµβάνονται η αύξηση του 

Τέλους ακίνητης περιουσίας των ακινήτων µέχρι 3‰ από 0,30‰ που 

ισχύει σήµερα 

- Τέλος παρεπιδηµούντων που καταβάλλουν οι επιχειρηµατίες από 0,5 σε 

2,%. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της µειοψηφίας µε τον 

προϋπολογισµό αυτό εάν πραγµατικά τον ψηφίσετε και επειδή από ό,τι φαίνεται κάθε 

φορά φέρνετε τα θέµατα τετελεσµένα, όπως φέρατε κι άλλα θέµατα εκβιάζοντας το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, είστε υπεύθυνοι εάν πραγµατικά ο ∆ήµος περιέλθει στο 

οικονοµικό παρατηρητήριο όπως αναφέρει ο νόµος. Γιατί τότε θα αναγκαστείτε και να 
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αυξήσετε τα τέλη και να κάνετε υποχρεωτικές µετατάξεις και όλα τα συνακόλουθα. 

Ευχαριστώ πολύ. 

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

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι εγώ θα κάνω µονάχα µια νύξη 

ούτε ενός λεπτού για το θέµα του προϋπολογισµού και θα αναφερθώ σε κάτι που 

όπως και στην Οικονοµική Επιτροπή δεν αναφερθήκαµε καθόλου βάσει της 

διαδικασίας που τηρήσαµε στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στο Πρόγραµµα δράσης.  

  Μια ερώτηση θέλω να κάνω µόνο στον κ. Αντιδήµαρχο η οποία είναι η 

εξής: βάσει της εισήγησης που έχω λάβει για την Οικονοµική Επιτροπή που έχουµε 

την Τετάρτη, τα βεβαιωθέντα του έτους 2012 έχουν διαφορετικό αριθµό από τα 

βεβαιωθέντα που υπάρχουν στον προϋπολογισµό που ψηφίζουµε εµείς σήµερα.  

  ∆ηλαδή στον προϋπολογισµό που έρχεται προς ψήφιση σήµερα τα 

βεβαιωθέντα είναι 22.730.307,41 και στην εισήγηση που έρχεται την Τετάρτη στην 

Οικονοµική Επιτροπή είναι 21.780.433,7. Μόνο αυτή την ερώτηση προς απάντηση για 

µετά. 

  Και επειδή τέθηκε και το θέµα µε τη λίστα των εισπραχθέντων ήταν 

και µια ευκαιρία αυτή η εισήγηση να δούµε και τα εισπραχθέντα που δεν µπορέσαµε 

να δούµε στον προϋπολογισµό.  

∆υο πράγµατα για το τεχνικό Πρόγραµµα και το Πρόγραµµα δράσης. 

Πέρα του θέµατος που είπε ο κ. Κόντος για τους πόρους του ∆ήµου των 2 εκ. ευρώ, 

υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι –έτσι τους ονοµάζω εγώ- που αναφέρονται αυθαίρετα, 

χωρίς να ξέρουµε τι εννοούν, δηλαδή καλό είναι να λέµε ότι η ανάπλαση µιας 

πλατείας κοστίζει 50.000 ευρώ και η ανάπλαση της από κάτω πλατείας άλλες 50.000 

ευρώ. Και να ρωτήσω εγώ: πότε έγινε ανάπλαση πλατείας µε 50.000 ευρώ; Ποτέ. 

Καλό είναι να βλέπουµε Κωδικούς του ΕΣΠΑ µε 100 ευρώ, να λέµε ότι 

θα γίνει πράσινο δώµα στο ∆ηµαρχείο µε 100 ευρώ, εκτιµώµενο κόστος. Και διάβασα 

συγκεκριµένα κάτι το οποίο είναι πραγµατικά πολύ καλό, όταν κάναµε µια κίνηση µε 

τον κ. Γραµµένο πέρσι για να κάνουµε κάποια ανάπλαση σε κάποιους κήπους 

εθελοντικά του ∆ήµου, πέρα του χρόνου που διαθέσαµε και των προσφορών που 

είχαµε, όλα αυτά τα υλικά που χρησιµοποιήσαµε σε καµία περίπτωση δεν κόστιζαν 

µόνο 100 ευρώ. Που σηµαίνει ότι υπάρχει άγνοια προϋπολογισµού εδώ.  

∆ηλαδή έρχεται ένα τεχνικό Πρόγραµµα το οποίο βασίζεται πάνω στις 

ανάγκες µας, θα έπρεπε όµως να υπάρχουν και κάποια ενδεικτικά ποσά για να γίνει 
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λίγο πιστευτό. Και κυρίως λέει «∆ιαµόρφωση αδιάνοικτης οδού µεταξύ οδών 

Θεοτοκοπούλου και Μαιάνδρου», χωρίς να ξέρουµε καν τι γίνεται. Ποια είναι αυτή η 

οδός µε 250.000 ευρώ κόστος, για να φτάσουν τα ποσά σε αυτά τα νούµερα; 

Να πάω στο Πρόγραµµα δράσης, το οποίο αναφέρει ένα κόστος για τη 

∆ηµοτική Αστυνοµία της τάξεως των 386.677 ευρώ. Χρησιµοποιούµε σωστά τη 

∆ηµοτική Αστυνοµία; Ποιο είναι το όφελος για τις 400.000 περίπου που δαπανούµε 

το χρόνο; Με ποια διαδικασία γίνεται η ακύρωση των παραβάσεων των κλήσεων που 

βεβαιώνει; 

Και εδώ θα ήθελα να πω και το εξής: στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 

που ήµουν µέχρι τέλη ∆εκεµβρίου, είχαµε πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν 

έχουν έρθει καν µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οι οποίες κακά τα ψέµατα 

αξιοποιούσαν ακόµη καλύτερα το ρόλο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Πότε θα φέρετε 

αυτές τις αποφάσεις µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο; 

Ξέρετε, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε πάρει κάποιες αποφάσεις οι 

οποίες θα µπορούσαν κάλλιστα να µπουν στο Πρόγραµµα δράσης. ∆εν έχετε 

ενηµερώσει όµως ούτε καν τις Υπηρεσίες για τις αποφάσεις που έχουν παρθεί µέσα 

σε ένα όργανο του ∆ήµου, έστω κι αν αυτό συνεδρίαζε µια ή δυο φορές το χρόνο µε 

δική σας υπαιτιότητα.  

Θα πω και κάτι τελευταίο που είναι αξιοπερίεργο και θα το βρουν και 

κάποιοι αστείο, µέσα στο Πρόγραµµα δράσης που εννοείται ότι δεν έχει ίχνος 

προσωπικά το λέω σοβαρότητας, δεν έχει καν επικαιροποιηθεί πιθανό να είναι πιστή 

αντιγραφή του περσινού, αφού απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που πήραµε όλοι 

εδώ µέσα για την αποδέσµευση της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου στην Αγία Μαρίνα 

συµπεριλαµβάνεται και σε αυτό το Πρόγραµµα δράσης.  

Από εκεί και µόνο, γι' αυτό το κράτησα και τελευταίο αυτό, φαίνεται 

το γεγονός ότι η δράση είναι µόνο η επιπολαιότητα. Τίποτε άλλο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Η κα Κοσµά έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Κύριοι συνάδελφοι κι εγώ θα είµαι σύντοµη γιατί καλύφθηκα από τον κ. 

Κόντο και βέβαια εκείνο που θα επισηµάνω κι εγώ το βασικότερο από όσα είπε, 

κράτησα ότι θα έπρεπε να υπάρξει -επειδή είναι δύσκολοι οι καιροί και επειδή 

πραγµατικά η Παράταξη της συµπολίτευσης είναι διαλυµένη- µια συνεννόηση µε τους 

επικεφαλής για να γίνει πραγµατικά ένας ειλικρινής προϋπολογισµός, που θα µπορεί 

να προχωρήσει. 
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  Ξέρετε ότι η Παράταξή µας δεν δίστασε να στηρίξει τα προηγούµενα 

χρόνια τη ∆ιοίκηση για να προχωρήσει ο ∆ήµος. ∆εν βλέπουµε όµως καµία 

καλυτέρευση από τα προηγούµενα χρόνια. Από πέρσι µέχρι φέτος δεν έχει γίνει 

τίποτε, καµία βελτίωση πορείας στα έσοδα. ∆εν αντιµετωπίζει κανένα από τα βασικά 

προβλήµατα της πόλης και της καθηµερινότητας.  

  Ο ∆ήµος πρέπει να αναπτύξει δραστηριότητες που θα αποφέρουν 

έσοδα και θα καλύψουν τις ανάγκες του. Πρέπει να υπάρξει ένας προβληµατισµός 

πραγµατικά που πάµε. Γιατί οι πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αν εµείς τσακωνόµαστε 

εδώ κι αν υπάρχει ένταση κι αν υπάρχει η αποχώρηση κάποιων συµβούλων από τη 

συµπολίτευση. Οι δηµότες µας έστειλαν εδώ για να λύσουµε τα προβλήµατά τους και 

να λειτουργήσουµε. 

Πιστεύω επειδή και στην Κοινωνική Υπηρεσία δεν έχω δει να είναι 

αυξηµένα τα κονδύλια, δεν ξέρω τι έχει γίνει µε τους απόρους τα Χριστούγεννα, δεν 

ξέρω τι έχει γίνει µε τη σίτιση των απόρων που πραγµατικά ακούµε µεγαλοστοµίες 

όλοι, αλληλεγγύη, να βοηθήσουµε τους συνανθρώπους µας, αλλά αυτό το πιο 

ευαίσθητο κοµµάτι που πρέπει να σταθούµε κοντά τους, δεν έχω δει να γίνεται 

τίποτε. Και αν υπάρχουν απαντήσεις, θα ήθελα να τις πάρω. 

Πιστεύω ότι ο προϋπολογισµός αυτός δυστυχώς δεν πρέπει να 

ψηφιστεί και θα πρέπει να ξαναδούµε όλοι µαζί τι µπορούµε να κάνουµε. Ευχαριστώ. 

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

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν επιµένω στους αριθµούς και 

στους κωδικούς όµως θέλω να δώσω ένα απλό παράδειγµα ενός κωδικού ο οποίος 

αφορά ένα θέµα το οποίο χειρίστηκα πριν από επτά µήνες περίπου και µου έκανε 

ιδιαίτερη εντύπωση.  

  Το ποσό βέβαια δεν είναι µεγάλο, αλλά είχα συζητήσει µε ένα 

προµηθευτή του ∆ήµου σχετικά µε την τοπογραφική αποτύπωση τάφων και 

κτισµάτων του νεκροταφείου πριν από ένα εξάµηνο και συµφωνήσαµε περίπου, 

επειδή την είχε κάνει ήδη την είχε έτοιµη κατά παραγγελία του κ. Κόντου 

παλαιότερα, είχαµε συµφωνήσει στο ποσό των 3.500 ευρώ. Με µεγάλη µου έκπληξη 

είδα ότι µπαίνει σε αυτό τον προϋπολογισµό µε 14.500 ευρώ.  

Αλλά αυτό είναι ένα απλό παράδειγµα το οποίο φέρνω για ένα ζήτηµα 

το οποίο χειρίστηκα εγώ, οπότε µπορώ να σας το πω από  πρώτο χέρι. Έχω αποδείξει 

όλο αυτό τον καιρό ότι θέλω να λειτουργεί ο ∆ήµος, µε ενδιαφέρει να λειτουργήσει ο 
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∆ήµος, στηρίζω βασικές επιλογές της ∆ιοίκησης µόνο και µόνο για να έχει συνέχεια 

αυτός ο ∆ήµος, όµως έρχοµαι σήµερα να πω το εξής: 

∆εν είναι δυνατό από εδώ και πέρα να στηρίξω τίποτε, εάν δεν 

συµµετέχω από την αρχή στην κατάρτιση και ειδικά ενός θέµατος όπως ο 

προϋπολογισµός. ∆ιότι όπως πολύ σωστά ειπώθηκε πρόκειται για µια ∆ιοίκηση 

µειοψηφίας. Αν ζητάτε τη συνεργασία µας αγαπητοί φίλοι της ∆ιοίκησης, θα πρέπει 

οπωσδήποτε να πείτε σε όλες τις Παρατάξεις όχι σε εµάς, ζητάτε τη συνεργασία όλων 

των Παρατάξεων όλου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα πρέπει λοιπόν λόγω αυτής της 

δυσχερούς θέσης στην οποία σήµερα βρίσκεστε, να πείτε ότι «Κύριοι, σε θεµελιώδη 

ζητήµατα όπως είναι ο προϋπολογισµός, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία από την 

αρχή». 

Μια απλή πρόσκληση για ενηµέρωση δεν λέει τίποτε. Και το λέω, γιατί 

µου έγινε. Για να συνεργαστούµε από εδώ και πέρα και να προχωρήσει ο ∆ήµος, εγώ 

τουλάχιστον έχω όλη την καλή διάθεση αλλά δεν µπορώ να συνεργαστώ σε 

ζητήµατα στα οποία δεν έχω συµµετάσχει από την αρχή εν τη γενέσει τους στην 

κατάρτισή τους, όπως είναι ο προϋπολογισµός. 

Συµφωνώ απόλυτα µε τους προλαλήσαντες που είπαν κάτι παρόµοιο 

και αυτή θα είναι η θέση µου από εδώ και πέρα. Ως εκ τούτου θα απέχω από την 

ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Πολίτης έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Για τον προϋπολογισµό µίλησε ο συνάδελφος ο Βεργής Βαλασσάς, 

εγώ θα ήθελα να πω δυο κουβέντες για το τεχνικό Πρόγραµµα. Η ∆ιοίκηση του 

∆ήµου µέσω του τεχνικού Προγράµµατος προτείνει µια σειρά έργων, τα οποία όµως 

δεν καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες. 

Για παράδειγµα, η υλοποίηση στο άµεσο µέλλον κατασκευής υπόγειου 

χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων στη Χαλκηδόνα και ανάπλαση του υπερκείµενου 

χώρου µε τη µέθοδο Σ∆ΙΤ ποιον ωφελεί; Ωφελεί τους δηµότες; Όχι βέβαια, παρά 

µόνο τους εργολάβους.  

Η δική µας η θέση είναι αυτό που λέγαµε και προεκλογικά πως θα 

δοθεί σε συνθήκες κρίσης µια ανάσα στη λαϊκή οικογένεια. Εµείς προτείνουµε έργα µε 

ιεράρχηση στις εργατικές λαϊκές γειτονιές µε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, 

παιδείας, αθλητισµού και πολιτιστικών Κέντρων, δηµόσια έργα για κοινωνικές 

υποδοµές που αφορούν παιδεία, υγεία, αντισεισµική θωράκιση, λαϊκή στέγη, Παιδικοί 
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Σταθµοί, µέριµνα για τα νέα ζευγάρια, ηλικιωµένους, ΑµεΑ παραδείγµατος χάριν 

ξενώνες κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης, διαχείριση απορριµµάτων από ενιαίο 

κρατικό φορέα µε προτεραιότητα πρόληψη παραγωγής τους ανακύκλωση µε διαλογή 

στην πηγή, προστασία και αναβάθµιση ελεύθερων χώρων, αποχετευτικά έργα, 

κέντρα επεξεργασίας λυµάτων και τριτοβάθµιας επεξεργασίας δηλαδή µε µηχανικό, 

βιολογικό και φυσικοχηµικό καθαρισµό. 

Ο προϋπολογισµός και το τεχνικό Πρόγραµµα δεν είναι λογιστικές 

καταστάσεις και περιγραφή έργου. Είναι ο καθρέφτης της αντιλαϊκής πολιτικής από 

τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων µέχρι και την 

φοροµπηχτική τους πολιτική απέναντι στο λαό.  

Γι' αυτό τον λόγο εµείς θα καταψηφίσουµε τον προϋπολογισµό και το 

τεχνικό Πρόγραµµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου Γιάννης έχει τον λόγο. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έχω καλυφθεί από τους 

προλαλήσαντες δηµοτικούς συµβούλους, έχω να κάνω µόνο ένα µικρό σχόλιο. Όλοι 

έχουµε γίνει µάρτυρες σε προηγούµενα Συµβούλια όσον αφορά την επιβολή 

τροφείων στους Παιδικούς Σταθµούς. Υπήρχε πρόβληµα να βρεθούν αυτές οι 60-70 

χιλιάδες που θέλουν οι προµηθευτές για τη σίτιση των παιδιών και τη λειτουργία των 

Παιδικών Σταθµών. 

Ίσως να µην το έχετε προσέξει πολύ, επαρχιακός ∆ήµος αντιµετώπισε 

το ίδιο θέµα. Ξέρετε πως το έλυσε; Και έτυχε τώρα να ρίξω µια µατιά στον 

προϋπολογισµό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Λέτε «προµήθεια στολών για τους 

δηµοτικούς αστυνόµους» 72.000 ευρώ. Ο ∆ήµος ο συγκεκριµένος ο επαρχιακός, δεν 

µπορώ να σας τον ονοµατίσω το είδα στην τηλεόραση δεν θυµάµαι που ήταν, ήταν 

κάποιος ∆ήµος της επαρχίας, τι πρωτοβουλία πήρε ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο; Να µηδενίζουν τον συγκεκριµένο κωδικό να τον βάλουν στα 100 ευρώ 

και να βρουν τα χρήµατα ούτως ώστε οι γονείς να µην επωµιστούν το θέµα των 

τροφείων. 

Είναι θέµα καθαρά πως ιεραρχούµε τα προβλήµατα και τι 

προτεραιότητες βάζουµε. Θα µπορούσατε κάλλιστα το ποσό αυτό, έτυχε σας λέω να 

το δω 72.000 για στολές, δεν χάθηκε ο κόσµος αν δεν φορέσουν στολή καινούργια οι 

δηµοτικοί αστυνόµοι. ∆εν χάθηκε ο κόσµος. Είναι πολύ πιο σηµαντικό να σιτιστούν 

δωρεάν τα παιδιά στους Παιδικούς Σταθµούς, από το να πάρουν στολές οι δηµοτικοί 
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αστυνόµοι. Θα µου πείτε είναι προϋπολογισµός. ∆εν σηµαίνει τίποτε αυτό κύριοι 

συνάδελφοι ότι είναι προϋπολογισµός. Το ότι είναι προϋπολογισµός το θέµα είναι πως 

ιεραρχούµε όµως τα θέµατα. Και αυτό, αντί να το βάλουµε 100 ευρώ, το βάζουµε 

72.000. Από εκεί και πέρα τα συµπεράσµατα δικά σας. Τίποτε άλλο ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Παπανίκα έχει τον λόγο. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Κατ' αρχήν µε έχουν καλύψει οι εκλεκτοί συνάδελφοι σε πάρα 

πολλά από αυτά που είπαν. Εκείνο όµως εγώ που θα ήθελα να τοποθετηθώ είναι ότι 

περίµενα αυτή την τόσο δύσκολη εποχή, ο προϋπολογισµός να έχει κατ' εξοχήν 

κοινωνικά κριτήρια, να είναι µε κοινωνική ευαισθησία. Πράγµα, που δυστυχώς δεν το 

είδα πουθενά. Αντίθετα έχω να παρατηρήσω ότι έχουµε έξοδα εκδηλώσεων 70.000 

ευρώ και για απόρους 50.000 ευρώ. Για πρώτη φορά δε φέτος δεν δόθηκε η βοήθεια 

στους αδύναµους οικονοµικά, παρ' όλο που είχε ληφθεί απόφαση στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο.  

Ο προϋπολογισµός αυτός ο οποίος είναι διογκωµένος και ως προς τα 

έσοδα αλλά και ως προς τα έξοδα, δεν έχει να προσφέρει τίποτε στο ∆ήµο µας, παρά 

µόνο να διευκολύνει και να δώσει αυτά που κάποιοι θέλουν να κερδίσουν εκτός από 

το να βοηθήσουν τον λαό της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας, να βγουν από ένα 

από αδιέξοδο που έχουµε πέσει επειδή υπάρχει αυτή η κρίση. 

Ο προϋπολογισµός πέρα που είναι αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων 

που έχουµε πάρει αποφάσεις τις οποίες δεν έχει ακολουθήσει, πέρα που δεν ξέρουµε 

ποιοι µας χρωστάνε, πόσα µας χρωστάνε, πότε θα µας τα δώσουν, πέρα που δεν 

ξέρουµε για την Πρωτοµαγιά παρ' όλο που ελήφθη απόφαση και πάρα πολλά τα 

οποία µπορώ να πω ότι είναι παράνοµα, είµαστε εκτός νοµιµότητας διότι έχει παρθεί 

απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής την οποία δεν έχουµε ακολουθήσει, έχουν γίνει 

πάρα πολλά πράγµατα τα οποία δυστυχώς µε κάνουν εµένα προσωπικά να µην θέλω 

να ψηφίσω αυτό τον προϋπολογισµό ο οποίος πάνω απ' όλα και θα επιµείνω σε αυτό 

γιατί αυτό µε ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, δεν έχει κοινωνική ευαισθησία. 

Και κοινωνική ευαισθησία, αλλά και για τον πολιτισµό δεν είδα 

πουθενά να ασχολείται και µε αυτό το θέµα, το οποίο κι αυτό είναι µεγάλη ανάγκη 

για τους πολίτες µας για να βγουν και από τα αδιέξοδα όσον αφορά την ψυχολογία 

τους που είναι τόσο πεσµένη.  

Και κάτι ακόµη. ∆εν είδα πουθενά να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που 

τόσο ανάγκη έχει ο κόσµος µας και οι πολίτες µας και όλοι οι Έλληνες, κάποιοι 
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ψυχολόγοι που θα έρθουν να βοηθήσουν. ∆εν είδα αυτούς τους ανθρώπους να 

πάρουν κάποια χρήµατα, παρά µόνο σε κάποιες εκδηλώσεις να πάρουν 70.000 ευρώ 

και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν και δεν είδαµε στον 

προϋπολογισµό, έστω ένα µικρό κονδύλι γι' αυτούς. Αυτά προς το παρόν και προς το  

µέλλον τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Αντιδήµαρχος έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κυρία Παπανίκα, τις 70.000 οι εκδηλώσεις µπορείτε να µου πείτε σε 

ποιο κωδικό είναι; 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Για τις δεξιώσεις. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: 70.000; 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Ναι γι' αυτές τις εκδηλώσεις. Εγώ έχω σηµειώσει κάπου ότι είναι 

72.000. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει θα το δούµε, να προχωρήσουµε στη διαδικασία. Ο κ. Λαζαρίδης 

έχει τον λόγο. 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σήµερα συζητάµε ένα πολύ σοβαρό 

θέµα και είναι ο προϋπολογισµός. Όπως θυµάστε πάρα πολύ καλά πέρσι µας 

ταλαιπώρησε πάρα πολύ για να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός. Τα µηνύµατα τα είχα 

δώσει στη ∆ιοίκηση εδώ και πολύ καιρό ότι εφόσον είστε µειοψηφία θα πρέπει ο 

προϋπολογισµός να έρθει σε όλες τις Παρατάξεις σε όλους τους δηµοτικούς 

συµβούλους, να δούµε ένα προσχέδιο του προϋπολογισµού και ανάλογα να κάνουµε 

τις παρατηρήσεις µας να φέρουµε ολοκληρωµένο ένα προϋπολογισµό και να 

ψηφιστεί οµόφωνα. Κάτι, που δεν έγινε από τη ∆ιοίκηση. 

Και µάλιστα τα έχω πει εδώ και πολλούς µήνες. Είστε κύριοι 

συνάδελφοι µειοψηφία, θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ για να λειτουργήσει ο 

∆ήµος ότι όποιο σοβαρό θέµα θα πρέπει να έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θέλετε 

την ψήφο µας, θα πρέπει να το συζητάτε. Κάτι, που δεν το κάνετε. 

Λυπάµαι πάρα πολύ αλλά ο προϋπολογισµός έχει όπως έχει έρθει είναι 

σαν να µας εκβιάζετε για να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό. Πέρσι, τον ψήφισα και 

µάλιστα είπα ότι µε ελαφρά την καρδία θα ψηφίσω τον προϋπολογισµό. Φέτος έτσι 

όπως έχει έρθει, δεν µπορώ να τον ψηφίσω. Γιατί το καµπανάκι το έχω χτυπήσει εδώ 

και πολύ καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εµείς κ. Λαζαρίδη. Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Καλησπέρα σας. Θέλω να κάνω µια ερώτηση, άργησα να έρθω δεν 

µου δώσατε τον λόγο, θέλω να ρωτήσω τον κ. Λαρδή. Επειδή στους κωδικούς που 

είναι οι µισθοί ∆ηµάρχου Αντιδηµάρχων είναι όλα µαζί, θα ήθελα να µας πείτε αν στο 

µισθό της ∆ηµάρχου υπάρχει το 20% και δίνεται βεβαίωση η Οικονοµική Υπηρεσία 

λόγω καλής εκτέλεσης. Κάνω µια ερώτηση, να µην την κάνω εγγράφως µια και είστε 

εδώ µου απαντάτε.  

Όσον αφορά τον προϋπολογισµό. Θέλω να συµφωνήσω µε όλους 

τους συναδέλφους που λένε ότι ήρθε ένας προϋπολογισµός και πάλι όπως και πέρσι 

εκβιαστικά. Στην προηγούµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου απευθύνθηκα 

στον κ. Πρόεδρο και στην κα ∆ήµαρχο που τότε ήταν εδώ για λίγα λεπτά, και είπα «τι 

γίνεται µε τον προϋπολογισµό, γιατί ήδη είµαστε στον Ιανουάριο και θα µας φέρετε 

τον προϋπολογισµό την τελευταία στιγµή και εκβιαστικά θα µας λέτε ότι ή θα 

ψηφιστεί ή πάλι θα µείνουν απλήρωτοι, ή στους προµηθευτές δεν θα δοθούν λεφτά» 

και φέρατε τον προϋπολογισµό 28 του µήνα. 

Ένα προϋπολογισµό, χωρίς να συνεννοηθείτε µε κανέναν ∆ηµοτικό, µε 

καµία άλλη Παράταξη λες και είστε η πλειοψηφία στο ∆ήµο και µπορείτε να περνάτε 

τους προϋπολογισµούς.  

Να πω κι εγώ το τετριµµένο πια που έχει καταντήσει σε αυτό το 

Συµβούλιο ότι κύριοι αποφασίστε ότι είστε δέκα άτοµα και για να ψηφίζετε 

οποιοδήποτε θέµα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και κ. Αντιδήµαρχε πραγµατικά 

επειδή είστε ένας άνθρωπος που δεν είστε των άκρων, κάντε αυτή την αρχή εσείς και 

να αρχίσουµε να συνεννοούµαστε εδώ µέσα. ∆εν υπάρχει άλλη διέξοδος.  

Αν δεν συνεννοηθείτε µε κάποιους ανθρώπους µε κάποιες Παρατάξεις, 

µε όλους θα έλεγα εγώ όχι µε κάποιους, αν δεν ακούσετε τη γνώµη όλων, δεν µπορεί 

να περάσει κανένα θέµα. Θα είστε µια ∆ιοίκηση που εσείς θα δηµιουργείτε θέµατα και 

προσκόµµατα στην καλή λειτουργία του ∆ήµου. ∆εν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχει 

από µέρους σας αυτή η τακτική. 

Θέλω να πω όσον αφορά την πολιτική άποψη που έχω για τον 

προϋπολογισµό, ότι σήµερα σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν αυτό που θα 

έπρεπε και να µας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι ένα βάρος µε τα ισχνά οικονοµικά 

που υπάρχουν, πάνω στην κοινωνική πολιτική. Αυτό δεν το βλέπουµε. 

Βλέπουµε µειώσεις σε επιχορηγήσεις και στον Ενιαίο Φορέα και στην 

κοινωφελή επιχείρηση, είναι οι δυο φορείς που ασκούν κοινωνική πολιτική σε θέµατα 
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πολιτισµού και αθλητισµού. Από τα 2.200 ο Ενιαίος Φορέας πέρσι τα 

προϋπολογισθέντα φτάνει φέτος στο 1.700 εσείς που έχετε κάνει και Πρόεδρος στον 

Ενιαίο Φορέα θέλω να µου πείτε πως θα βγει. Και βέβαια εννοείται ότι θα βγει µε 

τροφεία, πράγµα το οποίο είναι αντίθετο από τη συντριπτική πλειοψηφία του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Βλέπω µείωση στην επιχορήγηση της κοινωφελούς επιχείρησης από 

460.000 φέτος έχει 250.000. «Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών» ήταν 425.000 και 

αν σωστά λέω και πάλι το νούµερο, είναι µειωµένο. Έχετε καταβολή χρηµατικών 

βοηθηµάτων σε απόρους από 95.000 πέρσι, βάζετε φέτος 60.000 και πάλι αυτά δεν 

τα δώσατε, δεν δόθηκαν. ∆εν ξέρω, έχω εδώ τα χαρτιά του προϋπολογισµού 

µπορείτε να τα δείτε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλετε να συνεχίσετε κα Αγαγιώτου; Τελειώσατε; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Τι να συνεχίσω κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα προσπαθήσουµε κα Αγαγιώτου.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Πρέπει να τελειώσω κ. Πρόεδρε και να πω όσον αφορά τον 

προϋπολογισµό την άποψή µου. Είναι ένας προϋπολογισµός που ήρθε νοµίζω 

βιαστικά, πρόχειρα, που ήρθε χωρίς συνεννόηση όπως είπα µε οποιοδήποτε ∆ηµοτικό 

σύµβουλο. Είναι ένας προϋπολογισµός που δεν µπορώ εγώ να ψηφίσω, νοµίζω ότι 

πρέπει να επανέλθει η ∆ιοίκηση να µπουν κάποιες γενικές αρχές. Ας µιλήσει και µε 

τους επικεφαλής των Παρατάξεων, εδώ έχει κάνει άλλες κι άλλες συµφωνίες, ας 

µιλήσει µε δηµοτικούς συµβούλους για να υπάρξει ένας προϋπολογισµός που 

πραγµατικά να δουλέψει ο ∆ήµος. Ευχαριστώ. 

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

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι δεν θα σας κουράσω πολύ καλύφθηκα 

στα περισσότερα σηµεία δεν θα σταθώ σε κωδικούς, θα ήθελα όµως να πω ότι οι 

συνέπειες της µη ψήφισης του προϋπολογισµού δεν έχει να κάνει µόνο µε τη 

∆ιοίκηση, έχει να κάνει µε όλους τους δηµότες του ∆ήµου µας.  

  Πρέπει να γίνει µια συµφωνία και συµφωνώ απόλυτα µε αυτό που είπε 

ο κ. Κόντος, µε τους πολιτικούς Αρχηγούς όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Να φτάσει 

όπως πέρσι που ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός τέλος Μαρτίου, µε αποτέλεσµα ούτε 

τα κουνούπια ούτε διάφορες δράσεις του ∆ήµου και τα λοιπά, αλλά και για τη 

λειτουργία του ∆ήµου. Θα πρέπει κύριοι ∆ιοίκησης δυστυχώς στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο είστε µειοψηφία και θα πρέπει να τα βρείτε τουλάχιστον µε τους αρχηγούς 
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της αντιπολίτευσης όσο το δυνατό πιο γρήγορα, για τη λειτουργία του ∆ήµου. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι οι πιο πολλοί εδώ µέσα είναι 

πολλά χρόνια στα ∆ηµοτικά Συµβούλια και ειδικά οι επικεφαλής των Παρατάξεων 

έχουν περάσει πολλοί προϋπολογισµοί από τη διάρκεια της θητείας τους ως δηµοτικοί 

σύµβουλοι ή όποιο άλλο αξίωµα είχαν. 

Ξέρουµε πολύ καλά ότι ο προϋπολογισµός είναι ένα εργαλείο ο οποίος 

περιέχει δυο σκέλη: το πολιτικό και το οικονοµικό. Ενώ λοιπόν έχουµε δει ότι τα 

πάντα έχουν κατεδαφιστεί και η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει φτάσει στο έσχατο σηµείο, 

κάτι που δεν άκουσα κανέναν να το αναφέρει εκτός από το κοµµουνιστικό Κόµµα το 

οποίο πάγια αναφέρει ορισµένα πράγµατα και τον κ. Μάλλιο, εδώ βλέπουµε ότι κάθε 

µέρα που περνάει, τα έσοδα και οι επιχορηγήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

µειώνονται.  

Είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε ένα προϋπολογισµό και δεν λέω 

εγώ αν έχει κωδικούς λάθος ή σωστά και τα υπόλοιπα όπως αναφέρατε το 

Πρόγραµµα δράσης ή το τεχνικό Πρόγραµµα αναφέρει τις ανάγκες της πόλης.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ συνεχίστε κ. Κουτσάκη. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι όταν κάποιος οµιλητής έχει τον λόγο και 

συνέχεια διακόπτεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν θυµάµαι και που σταµάτησα. 

Έχω λοιπόν να πω ότι αυτή τη στιγµή το τεχνικό Πρόγραµµα και το Πρόγραµµα 

δράσης καταγράφουν τις ανάγκες της πόλης. Από ό,τι βλέπετε όµως στον 

προϋπολογισµό αυτοί που λένε ότι τον έχουν διαβάσει καλά, αναφέρουν ότι τα 

αναγκαία ποσά και αυτά τα οποία είναι εγκεκριµένα από το ΕΣΠΑ. ∆εν περιγράφουν 

τίποτε άλλο από το τεχνικό Πρόγραµµα το οποίο αυτή τη στιγµή προφασιστήκατε ότι 

κάνουµε πολιτική προεκλογική και ούτω καθ’ εξής.  

  Κάποιοι, οι οποίοι αυτή τη στιγµή θεωρούν τον εαυτό τους ως 

αυριανοί ∆ήµαρχοι, ήρθαν να πουν µε πραγµατικά κοµπορρηµοσύνη το είµαστε 

ανίκανοι. Πραγµατικά προβλήµατα ως ∆ιοίκηση έχουµε, αλλά ανίκανοι δεν είµαστε 
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ποτέ και αυτό το επιστρέφω σε αυτόν ο οποίος το λέει. Γιατί αυτό δείχνει ότι ό,τι έχει 

ο καθένας, πουλάει.  

  Θέλω να πω και κάτι άλλο. Εγώ πραγµατικά θα ήθελα από τους 

συναδέλφους όλοι µαζί να συµβάλλουµε στο προϋπολογισµό αυτό και να ψηφιστεί το 

τάχιστο και όλοι να καταθέσουµε τις απόψεις µας γιατί πραγµατικά δεν έχει 

περιθώρια. Ο προϋπολογισµός αυτός βλέπετε ότι βάσει του νόµου δεν µπορεί να έχει 

διογκωµένα στοιχεία. Αν αυτή τη στιγµή πιστεύετε εσείς, όλοι οι συνάδελφοι εδώ 

µέσα ότι υπάρχουν κάποια πράγµατα που µπορούν να διορθωθούν είχαµε την 

Οικονοµική Επιτροπή που εκεί θα περίµενα να έρθουν να κάνουν ένα γόνιµο διάλογο 

συζήτησης και πραγµατικά ό,τι είχατε να επισηµάνετε και να θέσετε, να το 

διορθώσουµε και να προχωρήσουµε σήµερα στην ψήφιση του προϋπολογισµού. 

  Εγώ δεν νοµίζω ότι αυτή τη στιγµή εµείς κρατάµε πόρτες κλειστές και 

λέµε ότι ό,τι πούµε εµείς είναι και τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα 

ψηφιστεί σήµερα, αύριο – µεθαύριο έχουµε δηµαρχιακή, ας έρθουν όλοι και αυτοί 

που δεν είναι στη δηµαρχιακή σε µια συνεννόηση µε τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών ή 

µε τη ∆ήµαρχο, να µπορέσουν πραγµατικά να διατυπώσουν τις απόψεις τους και ο 

προϋπολογισµός να έρθει εδώ και να ψηφιστεί από όλο το Σώµα.  

  Γιατί έχει ανάγκη αυτή η πόλη και οι πολίτες της τον προϋπολογισµό 

αυτό, είναι εργαλείο πολιτικό, οικονοµικό και θα µας φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη 

θέση αν αυτός ο προϋπολογισµός δεν ψηφιστεί όπως πρέπει να ψηφιστεί. Η πόλη 

έχει συνέχεια, δεν είναι µόνο για σήµερα και για αύριο, είναι και για µεθαύριο. Και αν 

έρθει η επιτήρηση δεν θα είναι για δυο και τρεις µέρες, θα είναι για πολύ καιρό. 

Παρακαλώ λοιπόν το Σώµα να αναλογιστεί τις ευθύνες του και να έρθει σε 

συνεννόηση και να γίνει ο προϋπολογισµός. Ευχαριστώ πολύ. 

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

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι υπηρετώ την Αυτοδιοίκηση από το 1990 

συµµετέχω στα ∆ηµοτικά Συµβούλια όλα αυτά τα χρόνια µε πάθος και αυταπάρνηση 

µε µοναδικό γνώµονα το συµφέρον του ∆ήµου. Αυτό που συµβαίνει σε αυτό το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι πρωτοφανές.  

Προβληµατίστηκα πάρα πολύ αν θα πρέπει να παραµείνω ή όχι, διότι η 

κα ∆ήµαρχος για άλλη µια φορά έδειξε την ασέβειά της και την απρέπειά της προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο σε ένα τόσο κορυφαίο ζήτηµα όπως είναι ο προϋπολογισµός.  

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΩΗΓ-ΙΡΥ



 56 

∆εν θα σταθώ σε λεπτοµέρειες θα κάνω µόνο επισηµάνσεις. Και το 

κάνω αυτό γιατί έχω προκληθεί και από τον κ. Μάλλιο και από κάποιο άλλο µέλος σε 

ό,τι αφορά τις ευθύνες µας ως δηµοτικοί σύµβουλοι οι οποίοι διαγραφήκαµε από την 

Παράταξη της «Νέας Προοπτικής» και θα σας πω γιατί δεν ανεξαρτητοποιήθηκα από 

το µήνα Μάιο όταν απεπέφθη από Αντιδήµαρχος. 

Το έκανα συνειδητά, ήταν µια πράξη συνειδητή στη µνήµη του 

αείµνηστου του Γιώργου Αποστολάκη και µόνο γι' αυτό τον λόγο δεν έφυγα από 

αυτή την Παράταξη. Όµως επειδή προκλήθηκα, όλα αυτά τα θέµατα που συζητάµε 

επί προεδρίας κ. Γρετζελιά ήρθαν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Από τις 29/11/2011 µε το υπ’ αριθµ. 13261 έγγραφό µου επανέρχοµαι 

στις 10/5/2012 και βάζω θέµατα διαφάνειας και απώλειας εσόδων του ∆ήµου µας και 

θυµάστε πολύ καλά ότι όλοι αποχώρησαν. Κανείς δεν στήριξε την πρότασή µου, ο 

Πρόεδρος αναγκάστηκε να αποχωρήσει διότι δικαίως και  νοµίµως έφερε το θέµα στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο και δεν συζητήθηκε. Ανεβλήθη µε την υπ’ αριθµ. 

απόφαση 73/2012 οµόφωνα. Απερρίφθη και απεφασίσθη η αναβολή του θέµατος και 

να επανέλθει. Πράγµα που δεν έγινε. 

∆ιότι αν είχαµε συζητήσει σε εκείνη τη συνεδρίαση θα είχαµε 

συζητήσει όλα αυτά τα θέµατα και ίσως να προλαµβάναµε και κάποια πράγµατα. 

Είχαν να κάνουν µε τις διαφηµίσεις, είχαν να κάνουν µε τις υπαίθριες διαφηµίσεις 

επαναλαµβάνω, µε τα οφειλόµενα µισθώµατα των ιδιόκτητων ακινήτων όπου σήµερα 

ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος µου απάντησε στο έγγραφό µου ότι έδωσε εντολή να µου 

δοθεί αντίγραφο και δεν γνωρίζει γιατί δεν δόθηκε. 

Κύριε Πλέσσα παρακαλώ πολύ να καταγραφεί στα πρακτικά, διότι 

αυτά θα απευθυνθούν πλέον στις Ελεγκτικές Αρχές. Αύριο κιόλας. ∆ιότι δηµόσια 

δεσµεύτηκα ότι µέχρι τέλος του Γενάρη όλα αυτά τα θέµατα θα πάνε στις Ελεγκτικές 

Αρχές και στον αρµόδιο οικονοµικό Εισαγγελέα.  

Παρ' όλο ότι υπάρχουν έγγραφα και της Τροχαίας Ιωνίας από τις 8/4 

µε δυο έγγραφα που τα κοινοποιεί και στον αρµόδιο Εισαγγελέα, φωνή βοώντος εν 

τη ερήµω. Και ξέρετε γιατί και ρωτώ τον κ. Παπανικολάου. Κύριε Παπανικολάου: µε 

την εταιρεία «For you» έχετε καµία σχέση συγγενική; Με την ιδιοκτήτρια της 

εταιρείας; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι της γυναίκας µου. 
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Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Είναι η σύζυγός σας. Κύριοι συνάδελφοι όλα αυτά που φωνάζω όλα 

αυτά τα χρόνια, παράνοµη διαφήµιση από σύζυγο Αντιδηµάρχου. Κύριοι της 

αντιπολίτευσης ορίστε!  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς έχουµε καταθέσει ερώτηση 

σήµερα γι' αυτό κ. Χωρινέ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: «For you» από τη σύζυγο του κ. Αντιδηµάρχου! Κύριε Αντιδήµαρχε 

ζητώ και απαιτώ για λόγους ευθιξίας και µόνο να υποβάλλετε την παραίτησή σας. 

Βέβαια δεν είναι εδώ η κα ∆ήµαρχος η οποία σας όρισε, αλλά επειδή αυτά θα πάρουν 

το δρόµο τους εγώ θα προέτρεπα από λόγους ευθιξίας να υποβάλλετε αµέσως την 

παραίτησή σας.  

  ∆εν έχω τίποτε µαζί σας, πραγµατικά σας εκτιµώ σαν άνθρωπο αλλά 

αυτοδιοικητικά όµως δεν έβαλα πάνω από το συµφέρον της πόλης ούτε τη µάνα που 

γέννησε. Πολλές φορές ήρθα σε σύγκρουση µε ανθρώπους που αγαπούσα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ … 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Είµαι εκτός θέµατος κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως είστε εκτός θέµατος.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Πονάει γι' αυτό το λέτε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν πονάει τίποτε κ. Χωρινέ. Όταν σας λέµε ότι είστε εκτός θέµατος, 

λέτε άλλα πράγµατα. Πέστε µας για τον προϋπολογισµό. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Αφορούν διαφυγόντα έσοδα του ∆ήµου σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση 

του προϋπολογισµού. Εάν πραγµατικά το εννοείτε αυτό που λέτε, είστε εκτός 

πραγµατικότητας και λυπάµαι που κατέχετε αυτή τη θέση. θα έρθω σε αντιπαράθεση 

µαζί σας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ, να είστε στα πλαίσια του νόµου.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Στα πλαίσια του νόµου κ. Πρόεδρε υπάρχει φωτογραφικό υλικό που 

χρησιµοποιούνται στέγαστρα των αστικών συγκοινωνιών, είναι περιουσία του ∆ήµου 

όπου παράνοµα σήµερα γίνεται διαφορετικά. Τα φωνάζω εδώ και δύο χρόνια και δεν 

µε ακούει κανείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ, µπορείτε να τα θέσετε σε κάποια άλλη συνεδρίαση αυτά 

τα θέµατα, µπορεί να έχετε δίκιο και όπου έχετε δίκιο εγώ δεν θα σας αδικήσω, αλλά 

δεν είναι θέµα σήµερα. 
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Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Αύριο, επειδή έχω δεσµευτεί σας το ζήτησα κιόλας να φέρετε το θέµα, 

δεν το φέρατε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ να φέρω θέµα; Η Υπηρεσία εισάγει τα θέµατα κ. Χωρινέ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Εγώ έχω δεσµευτεί ότι µέχρι τέλος του Γενάρη θα απευθυνθώ 

εγγράφως και µε στοιχεία τεκµηριωµένα στις υπερκείµενες Ελεγκτικές Αρχές. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε το δικαίωµα να το κάνετε αυτό. Η κα Καβακοπούλου έχει τον 

λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε µισό λεπτό … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ υπάρχει κάτι; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συγνώµη, τι να κάνω τώρα αναφέρθηκε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει προσωπικό; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ε, πως δεν υπάρχει; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Για να συµπληρώσω, στα στοιχεία που έχω στο φωτογραφικό υλικό 

και ρωτώ τον κ. Παπανικολάου πέρα από το «επιτέλους» το οποίο διαφηµίζεται είναι 

ένα τοπικό έντυπο, διαφηµίζετε και κάποιος Παπανικολάου φορολογικά – 

φοροτεχνικά. Αφορά το γραφείο σας ή είναι απλή συνωνυµία; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι το γραφείο µου. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Το γραφείο σας, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχει δικαίωµα στη διαφήµιση ο κ. Παπανικολάου και ο κάθε 

επαγγελµατίας; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Εάν πληρώσει, εάν τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες έχει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ρωτώ: εγώ σαν ελεύθερος επαγγελµατίας µπορώ να διαφηµιστώ σε 

κάποια διαφηµιστική εταιρεία; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: ∆εν έχει πληρώσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ σας ρωτώ: σαν ελεύθερος επαγγελµατίας ο κ. Γρετζελιάς που είναι 

δικηγόρος σε οποιαδήποτε διαφηµιστική πινακίδα υπάρχει, µπορεί να διαφηµιστώ; 

Ερώτηµα συγκεκριµένο σας κάνω. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Θα σας απαντήσω επειδή γνωρίζω καλά το θέµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με ένα «ναι» ή «όχι» αν µπορώ ή όχι. 
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Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Για να διαφηµιστείτε πρέπει να έρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, να προκηρυχθεί δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός και έτσι εάν είστε 

εσείς … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο σας ρώτησα κ. Χωρινέ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: ∆εν µπορείτε κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πως δεν µπορώ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: ∆εν µπορείτε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τη στιγµή που υπάρχει κάποιος διαφηµιστής και διαφηµίζει και τον 

πληρώσω … 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν χρειάζοµαι συνήγορο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν κάνω τον συνήγορο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Και πολύ περισσότερο όταν ο ∆ήµος µε ερώτηµά µου που 

απευθύνθηκα στο Τµήµα προσόδων, δεν εισέπραξε ούτε ένα ευρώ. 

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

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε πραγµατικά, ειλικρινά δεν θα είχα κανένα λόγο 

να φύγω και να παραιτηθώ. Πραγµατικά δεν θα είχα. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η 

διαδικασία εδώ είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα και πραγµατικά νοµίζω ότι οι δέκα µας 

εδώ που έχουµε µείνει, τραβάµε µια διαδικασία η οποία δεν ξέρω και κατά πόσο αξίζει 

και η πόλη να τραβάει όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αυτή τη διαδικασία.  

Σήµερα το πρωί παρουσία ανθρώπων στο ∆ήµο έκανα ολόκληρο 

ζήτηµα γι' αυτό. ∆ιότι βεβαίως δεν είχα γνώση εγώ ποια διαδικασία ακολουθείται µε 

τις διαφηµίσεις και µπορώ να επικαλεστώ τουλάχιστον δέκα µάρτυρες εδώ, για το ότι 

ζήτησα να ακολουθηθεί … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ µη διακόπτετε. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπάρχουν συµβάσεις κ. Τοµπούλογλου. Τέλος πάντων, µε 

αφήνετε λίγο να σας πω; Μη µε διακόπτετε κ. Τοµπούλογλου … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σας παρακαλώ, εγώ θα πω αυτά που θέλω να πω και όταν 

δευτερολογήσετε πείτε ό,τι θέλετε. Και µάλιστα ακριβώς επειδή έγινε ολόκληρη 

συζήτηση ζήτησα να αφαιρεθεί κιόλας η διαφήµιση, διότι δεν είχα κανένα λόγο εγώ… 
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Ζήτησα δηλαδή από τους αρµόδιους να αφαιρέσουν τη διαφήµιση γιατί δεν είχα 

κανένα λόγο ούτε και κανένα συµφέρον. ∆εν υπήρχε κανένας λόγος.  

  Είναι µια επιχείρηση ξέχωρη από εµένα, εάν πράγµατι υπάρχει 

παρανοµία βεβαίως και την καταδικάζω την παρανοµία και βεβαίως ζήτησα το πρωί 

να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να γίνουν γι' αυτή την υπόθεση. ∆εν 

έχω κάτι να απολογηθώ γι' αυτό, ειλικρινά, έτσι αισθάνοµαι.  

Από εκεί και πέρα να σας πω κάτι; Ήρθαν από το ΚΑΠΗ και ζήτησαν 

όχι από εµένα, από τη σύζυγό µου από ό,τι ξέρω, να βοηθήσουν να βγει αυτό το 

φυλλάδιο. Και έβαλε µια διαφήµιση πάνω στο φυλλάδιο για να πληρώσει το 

φυλλάδιο, να βγει το φυλλάδιο του ΚΑΠΗ.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν το ξέρω κ. Τοµπούλογλου. Μα που να ξέρω κ. 

Τοµπούλογλου; ∆εν είναι δική µου επιχείρηση, που να ξέρω πως έγινε η διαδικασία.  

  Τέλος πάντων εγώ λέω το πώς έχουν τα γεγονότα, δεν έχω για κάτι να 

απολογηθώ ειλικρινά. Να ξέρετε ότι όλη αυτή η διαδικασία µε τα δηµαρχιλίκια και µε 

τις θέσεις περισσότερο ψυχοφθόρος διαδικασία είναι στην παρούσα φάση και νοµίζω 

ότι αντιπροσωπεύω και τους τέσσερις που αναλάβαµε µε αυτό που θα πω, ότι 

πραγµατικά πρέπει να γίνει µια γενικότερη συζήτηση για το θέµα.  

  Εγώ περίµενα µάλιστα να ειπωθούν πράγµατα εδώ όπως και στην 

Οικονοµική Επιτροπή να ειπωθούν πράγµατα, να υπάρξουν προτάσεις και πράγµατι 

να συζητήσει η ∆ιοίκηση να δει πως µπορεί να βγει από αυτό το αδιέξοδο όλη αυτή η 

κατάσταση. ∆ιότι πραγµατικά δεν γίνεται δουλειά σήµερα στη Φιλαδέλφεια και στη 

Χαλκηδόνα. Ειπώθηκαν πράγµατα εδώ στα οποία δεν υπάρχει απόλυτο άδικο και 

νοµίζω ότι πρέπει γενικώς να υπάρξει µια συνεννόηση. 

Τώρα να πω και επί της ουσίας ορισµένα πράγµατα. Από όσο 

τουλάχιστον έχω προλάβει να ενηµερωθώ, γιατί όπως σας λέω ακόµη και σήµερα 

ενηµερώνοµαι για πράγµατα και νοµίζω ότι θα ενηµερωνόµαστε και για κάποιο 

χρονικό διάστηµα ακόµη, όσον αφορά την επιχορήγηση που ειπώθηκε για το ∆ήµο, η 

επιχορήγηση αυτή που πήραµε εµείς δεν έχει σχέση µε το 3ο Μνηµόνιο που 

υπογράφηκε πριν από δυο µήνες, η επιχορήγηση έχει συµβεί πριν από οκτώ – εννιά 

µήνες. 

Εµείς ήµασταν ένας από τους 42 ∆ήµους στην Ελλάδα οι οποίοι 

επιχορηγήθηκαν, ελέχθησαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν έχει όµως 
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καµία σχέση µε το θέµα του Μνηµονίου και την επιχορήγηση που παίρνουν τώρα οι 

∆ήµοι οι οποίοι ουσιαστικά θα µπουν στην επιτήρηση και παίρνουν την επιχορήγηση 

αυτή. 

Για το τεχνικό Πρόγραµµα βεβαίως υπάρχουν κάποια έργα από ιδίους 

πόρους αλλά αυτά δεν έχουν περαστεί. Είναι κάποιες προτάσεις, είναι κάποια έργα τα 

οποία έχουν γίνει µελέτες και τα βάζει η Υπηρεσία µέσα, αλλά βέβαια δεν θα 

µπορέσουν γιατί δεν υπάρχουν τα έσοδα να γίνουν. 

Και στον προϋπολογισµό ουσιαστικά έχουν µπει από αυτά τα έργα, η 

ΣΑΤΑ που υποχρεωτικά µπαίνει περίπου 480.000 και έχουν µπει και 380.000 περίπου 

συνεχιζόµενα έργα. ∆εν έχουν µπει καινούργια έργα γιατί εάν τυχόν επιδοτηθούµε 

από κάπου -και τα ΕΣΠΑ βέβαια που τρέχουν … 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σας στείλαµε και τον προϋπολογισµό δεν σας στείλαµε µόνο 

το τεχνικό Πρόγραµµα. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Κόντο αφήστε µε λίγο να σας εξηγήσω, εγώ δεν το 

έκανα το τεχνικό Πρόγραµµα, δεν µπορεί να έκανα τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου σε 

πέντε µέρες, δεν γίνεται αυτό το πράγµα. Ούτε µπορώ να είµαι ενήµερος για τα 

πάντα µέσα σε πέντε µέρες.  

  Απλώς σας λέω το τι ενηµέρωση έχω και πως είναι τα γεγονότα. Η 

Τεχνική Υπηρεσία έφτιαξε ένα τεχνικό Πρόγραµµα που περιλαµβάνει µέσα το 

αποτέλεσµα της κυκλοφοριακής µελέτης που έγινε, αλλά αυτό αν δεν υπάρχει κάποια 

επιδότηση δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί µιλάµε για πολλά λεφτά. 

  Ή θα φτιαχτούν ασφαλτοστρώσεις 700.000; ∆εν πρόκειται να 

φτιαχτούν γι' αυτό και δεν έχουν περάσει µέσα στον προϋπολογισµό. Εάν τώρα 

µπορεί το κράτος να έρθει να µας πει «Κύριοι, κάνατε αυτά τα χαρτιά ξαναπάρτε 

άλλα 2 εκ. επιδότηση». Μπορεί να βρεθούν λεφτά και να γίνει, ή µπορεί να βγει 

κάποιο ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, να κυνηγηθεί, να αποκτηθεί και να γίνουν. Είναι άλλο 

ζήτηµα αυτό. 

  Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο προϋπολογισµός είναι πραγµατικός παρ' όλα 

αυτά όµως νοµίζω ότι έπρεπε να γίνει µια συζήτηση παραπάνω στην Οικονοµική 

Επιτροπή όταν ήρθε, που δεν έγινε αυτή η συζήτηση. Νοµίζω ότι αυτό που 
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αντιµετωπίζουµε ως ∆ιοίκηση δεν είναι ότι έχουµε τέσσερις Παρατάξεις -έτσι το 

βλέπω εγώ στο µυαλό µου- της αντιπολίτευσης για να µιλήσουµε, έχουµε και 10 

ανεξάρτητους δηµοτικούς συµβούλους. ∆ηλαδή σε τελική ανάλυση αυτά θα 

συζητηθούν µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Όταν πρόκειται για 14 διαφορετικές 

απόψεις που µπορεί να ειπωθούν, πως θα συζητηθούν; Πως θα γίνει η συνεννόηση; 

  Τέλος πάντων εάν δεν περάσει ο προϋπολογισµός από ό,τι ξέρω, δεν 

ξέρω καλά τη διαδικασία κ. Λαρδή, θα ακολουθήσει ξανά η Οικονοµική Επιτροπή; Θα 

δούµε τέλος πάντων, πάντως καλό θα είναι να υπάρχει µια συνεννόηση από εδώ και 

πέρα για το καλό της πόλης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Καβακοπούλου έχει τον λόγο. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Θέλω να πω στην κα Κοσµά και σε όποιον 

άλλον δεν το γνωρίζει, ότι ο ∆ήµος µας συµµετέχει σε ένα διαδηµοτικό Πρόγραµµα, 

υπάρχει σίτιση, Κοινωνικό Φαρµακείο, λαχανόκηπος και ένα ακόµη το οποίο δεν το 

θυµάµαι αυτή τη στιγµή. Εµείς λοιπόν έχουµε πάρει τη σίτιση, είµαστε σε όλα έτοιµοι 

αλλά ο φαρµακοποιός ο οποίος έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός στον άλλο ∆ήµο, 

παραιτήθηκε. Και επειδή αυτό όλο πάει πακέτο πρέπει να ξαναπροκηρυχθεί, να βρεθεί 

ο φαρµακοποιός ώστε να ξεκινήσει. Πιστεύω µέσα σε ένα µήνα να ξεκινήσει. 

Όσο για το άλλο που είπε η κα Παπανίκα ότι δεν δόθηκε το βοήθηµα 

των Χριστουγέννων, δεν δόθηκε διότι δεν υπήρχε λίστα απόρων κα Παπανίκα. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Φέτος δεν υπάρχει η λίστα; Πέρσι; 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Όταν ήρθε η λίστα απόρων στην 

Οικονοµική Επιτροπή, µάλιστα ο κ. Τοµπούλογλου και πολύ σωστά είπε, ότι δεν 

µπορούµε να ψηφίσουµε αυτή τη λίστα, η οποία είναι ήξεις αφήξεις. Κύριε 

Τοµπούλογλου το είπατε ή δεν το είπατε; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ήρθε µια λίστα χωρίς καµία υπογραφή 

και µας λένε «αυτή η λίστα είναι των απόρων» και λέω «καλά, ποιος την έχει 

εγκρίνει; Έχει γίνει η διαδικασία που προβλέπεται;». Ήρθε µια ανυπόγραφη λίστα σε 

ένα µπακαλόχαρτο κυριολεκτικά και φυσικά η Οικονοµική Επιτροπή είπε ότι δεν 

µπορούµε να τη δεχτούµε την κατάσταση αυτή. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Είναι ψέµατα και η κα 

Καβακοπούλου δεν µπορεί να το ξέρει, διότι όταν συνήλθε η Επιτροπή απόρων, 

σηκώθηκε κι έφυγε. Συνεδρίασε µε εκπρόσωπους από όλες τις Παρατάξεις και έγινε η 

λίστα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην µπούµε τώρα σε αυτό κα Αγαγιώτου, σας παρακαλώ.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Μα είναι ψέµα! Η κα Καβακοπούλου πεισµατικά λέει ψέµατα γι' 

αυτό το θέµα. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εγώ έφυγα από το 

Συµβούλιο διότι είχαµε στην κοινωφελή επιχείρηση Συµβούλιο εξ αναβολής. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Συστηµατικά λέει ψέµατα. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Το είχαµε αναβάλλει από την 

προηγούµενη µέρα διότι κάναµε έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και όταν 

συναντηθήκαµε µε την Επιτροπή απόρων, έγινε αυτό. Το πρωτόκολλο το οποίο ήρθε 

στην Οικονοµική Επιτροπή και το διάβασε ο κ. Τοµπούλογλου υπήρχαν υπογραφές µε 

τα ονόµατα των παρόντων της Επιτροπής απόρων που όµως έγραφε σε ένα σηµείο 

ότι θα ακολουθήσει νέα λίστα, συµπληρωµένη και ελεγµένη από τους κοινωνικούς 

λειτουργούς του ∆ήµου και πάνω σε αυτό το κοµµάτι … 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Λέει ψέµατα. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Κύριε Τοµπούλογλου …∆εν το λέω εγώ 

στην Οικονοµική Επιτροπή … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Καβακοπούλου επειδή 

επικαλείστε εµένα, σας ρωτώ το εξής: η λίστα η οποία φέρατε … 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: ∆εν την έφερα εγώ κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, την έφερε η ∆ιοίκηση του ∆ήµου. 

Η λίστα που έφερε η ∆ιοίκηση του ∆ήµου ήταν ελεγµένη για τους απόρους; Όχι.  

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: ∆εν το ξέρω εγώ αυτό το πράγµα, η ίδια 

η Επιτροπή απόρων. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εύτερον, εσείς στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο κα Καβακοπούλου δίνετε τα τρόφιµα µετά από έλεγχο που έχετε κάνει 

σε λίστες ή όπου θέλετε; 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Με συγχωρείτε πολύ, έχει γίνει έλεγχος 

από τους κοινωνικούς λειτουργούς. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ρωτώ συγκεκριµένα: σε όσους 

έχετε δώσει κα Καβακοπούλου … 
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Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Και σας απαντώ και σας λέω από 

κοινωνικούς λειτουργούς. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μου λέτε λοιπόν επίσηµα στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι σε όσους έχετε δώσει τρόφιµα από το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο έχει γίνει έλεγχος από τις κοινωνικές λειτουργούς. Ισχύει αυτό που µου 

λέτε; 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Βέβαια ισχύει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηλαδή για όλους. Για όλους; 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Να κάνω µια παρένθεση κ. 

Τοµπούλογλου. Βεβαίως για όλους.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ ωραία. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Μισό λεπτό …. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό παρακαλώ να το δώσετε ως 

αντίγραφο από τα πρακτικά ότι έχει γίνει έλεγχος για όλους. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Μπορώ να κάνω µια παρένθεση κ. 

Τοµπούλογλου. Εάν εσείς σήµερα µου πείτε ότι «ξέρετε, είναι µια οικογένεια που 

πεινάει…» θα σας πω «βεβαίως πες της αύριο να έρθει». 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν έχω πει για κανέναν κα 

Καβακοπούλου, εγώ τους στέλνω στην Υπηρεσία. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Σας λέω ένα παράδειγµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ δεν προσφέρετε κύριοι συνάδελφοι. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν κάνω ρουσφέτια µε τους απόρους 

εγώ κυρία µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ το θέµα αυτό δεν προσφέρεται, ούτε για 

λαϊκισµούς, ούτε για ψηφοφορία ούτε για τίποτα. Παρακαλώ το θέµα αυτό σταµατάει 

… 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα αυτό για τις λίστες και για τους απόρους, θεωρώ ότι δεν 

προσφέρεται να το συζητάµε. Σας κάνω έκκληση. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µισό λεπτό … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Μάλλιο δεν έχετε τον λόγο. 
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ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Συγνώµη κ. Πρόεδρε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί παίρνετε τον λόγο; Έχετε µιλήσει κα Παπανίκα;  

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Ελέχθη το όνοµά µου και πρέπει να απαντήσω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υπάρχει προσωπικό θέµα τώρα σας παρακαλώ πολύ. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ θέλω να απαντήσω µε µια φράση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν κρίνω ότι υπάρχει προσωπικό θέµα. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Τι θα πει δεν κρίνετε. Μπορεί ο καθένας να σπιλώνει εδώ; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ανέφερε ότι κάποια λίστα … 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Γι' αυτό κ. Πρόεδρε δεν δόθηκαν οι διατακτικές; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Μαυράκη. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Σας παρακαλώ, εδώ είναι η Πρόεδρος. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε! 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: ∆εν έχει η κα Καβακοπούλου το δικαίωµα. Η κα 

Καβακοπούλου είναι µέλος της Επιτροπής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Μαυράκη παίρνετε τον λόγο αυθαίρετα; Γιατί τον παίρνετε κα 

Μαυράκη, δεν το περίµενα από εσάς αυτό. Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Σας παρακαλώ µια κουβέντα µόνο.  

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Και εγώ θέλω να απαντήσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε µιλήσει, δεν δικαιούστε δεν υφίσταται προσωπικό θέµα. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Ετέθη ένα θέµα κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ! Σας παρακαλώ δεν έχετε τον λόγο. Κυρία Παπαλουκά έχετε 

τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εδώ θα µας φιµώνετε; Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν φιµώνω κα Αγαγιώτου, δεν προσφέρεται το θέµα αυτό για καµία 

κουβέντα. Κυρία Παπανίκα, µε τον πόνο των ανθρώπων δεν παίζουµε, εγώ όσο είµαι 

εδώ δεν το επιτρέπω. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν µπορεί να λέει ψέµατα. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Γιατί δεν µας αφήνετε να µιλήσουµε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου θέλω να σας θυµίσω κάτι, είστε παλιά στη Χαλκηδόνα 

και κάποια στιγµή για ρίζα και για λάδια µιλάγαµε και αυτό δεν µας τιµά, σας 

παρακαλώ πάρα πολύ. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ακούστε τι θα σας πω, σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα κάνω µια εξαίρεση αλλά σας παρακαλώ πολύ ήπια πέστε αυτό που 

θέλετε να πείτε δυο κουβέντες, δεν θα ανοίξουµε καινούργια κουβέντα. ∆υο 

κουβέντες κα Αγαγιώτου κάνω εξαίρεση. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτή την 

Επιτροπή που υπήρχαν τα περισσότερα µέλη και υπήρχαν και οι κοινωνικές 

λειτουργοί ειπώθηκε από όλα τα  µέλη και είναι και µέλη άλλων Παρατάξεων και δεν 

έχουν σχέση µε την «Νέα Προοπτική» … 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Σε ποια Επιτροπή; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Στην Επιτροπή απόρων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Μάλλιο δεν θα ανοίξουµε θέµα. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ειπώθηκε λοιπόν από όλους και µάλιστα κάποιοι µου ζήτησαν 

επίµονα να γραφτεί ότι πρέπει η λίστα που θα γίνεται να ισχύει για οποιαδήποτε 

Υπηρεσία του ∆ήµου. ∆εν µπορεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο αυθαίρετα όταν το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο ψηφίζει µια Επιτροπή απόρων, το Κοινωνικό Παντοπωλείο να 

φτιάχνει µια δική του λίστα και να επικαλείται ότι υπάρχουν πολλές λίστες. Μία 

έπρεπε να είναι η λίστα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει τέλος. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εµείς τη λίστα την κάναµε, το τι δόθηκε από εκεί και πέρα όπως 

είχα πει ξανά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι θέµα αν η ∆ιοίκηση θέλει να το 

προχωρήσει. Και η ∆ιοίκηση δεν ήθελε να δώσει τα τρόφιµα γιατί ήθελε να πει ότι η 

Αγαγιώτου δεν έδωσε τα τρόφιµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει µη συνεχίζετε. Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Κύριε Πρόεδρε …. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Παπανίκα δεν έχετε τον λόγο. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Μα γιατί δεν έχω τον λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχετε τον λόγο. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Μα γιατί µε φιµώνετε;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι θέµα προσωπικό, δεν σας φιµώνω κα Παπανίκα. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Συγνώµη αναφέρθηκε το όνοµά µου, θέλω να απαντήσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν θα απαντήσετε. ∆εν υφίσταται προσωπικό. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Το πάτε πεισµατικά κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το παίρνω προσωπικά. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Σας παρακαλώ δυο φράσεις θέλω να πω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν το παίρνω προσωπικά. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Μα έτσι το πάτε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσείς το παίρνετε προσωπικά … 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Μα δεν µε αφήνετε να µιλήσω. Έλεος! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υφίσταται προσωπικό θέµα. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Πρέπει να απαντήσω στην κα Καβακοπούλου, πρέπει οπωσδήποτε 

να απαντήσω. ∆υο φράσεις θα µου επιτρέψετε να πω. ∆ιότι αυτό που θα απαντήσω… 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας λίγο να πω κάτι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί της διαδικασίας. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Επειδή όλες οι φωνασκίες εδώ και επειδή είµαστε και εκτός θέµατος 

θέλω να ρωτήσω τι προβλέπει ο κανονισµός του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν δεν 

συµµορφώνονται οι δηµοτικοί σύµβουλοι και παρακαλώ πολύ να τους εφαρµόσετε. 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Να µας επιτάξετε! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Προβλέπει … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν θα το κάνω αυτό κ. Παΐδα σας παρακαλώ.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ. ∆ιακοπή πέντε λεπτών. 

∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καθίστε να συνεχίσουµε. Συνεχίζουµε τη 

διακοπείσα συνεδρίαση, η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σχολιάσω σύντοµα τις τοποθετήσεις 

των κυρίων Κουτσάκη και Παπανικολάου οι οποίοι… έπεα πτερόεντα! Μας είπαν 

σήµερα πολύ ωραία πράγµατα για το πώς θα είχαµε µπορέσει να συνεννοηθούµε και 

πως θα είχαµε µπορέσει να έρθουµε σήµερα εδώ και να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός, 
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αλλά δυστυχώς τα λόγια µένουν λόγια και έρχονται 28 του µηνός να µας φέρουν 

αυτό τον προϋπολογισµό που διαφωνεί η πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Επειδή είµαι καλοπροαίρετη δεν θα το εκλάβω ως εµπαιγµό φυσικά 

αυτό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα το εκλάβω ως µια καθυστερηµένη προσπάθεια 

συνεννόησης. 

Τώρα επί του προϋπολογισµού. Θα σταθώ για µια ακόµη φορά σε κάτι 

στο οποίο έχω σταθεί και στο παρελθόν και αναφέροµαι στη σελ. 1 των εξόδων που 

αφορούν τις αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων. Είναι διάφοροι Κωδικοί, έχουµε: 

αποδοχές ιδιαίτερου Γραµµατέα ∆ηµάρχου, αποδοχές γενικού Γραµµατέα, ειδικών 

συνεργατών ∆ηµάρχου, αποδοχές επιστηµονικού συνεργάτη, αποδοχές συνεργάτη. 

Αυτά είναι 77.000 ευρώ. Μαζί µε τις 18.300 που είναι οι εργοδοτικές εισφορές των 

υπαλλήλων αυτών ειδικών θέσεων, έχουµε περίπου 100.000 ευρώ πάλι στην εποχή 

της µεγάλης λιτότητας, στην εποχή των 60% περικοπών από την κρατική 

επιχορήγηση, πάλι 100.000 ευρώ σε τέτοια πράγµατα τα οποία µας βρίσκουν όλους 

µη σύµφωνους. 

Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιο άλλο θέµα το οποίο κάποιοι 

ασχολήθηκαν και µάλιστα από τη συµπολίτευση µε αυτά, είναι όσον αφορά τους 

σπαστούς κωδικούς υπάρχουν για θεάµατα και αναφέροµαι συγκεκριµένα στη σελ. 4 

είναι ο Κωδικός 006443001 που αφορά σε δαπάνες δεξιώσεων, εκδηλώσεων, εθνικών 

εορτών και τα λοιπά, είναι 6.000 ευρώ η πίστωση. Έχουµε στη σελ. 11 τον κωδικό 

106443001 «Επιδείξεις δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάµατα» άλλες 10.000 εκεί και 

έχουµε και στη σελ. 18 τον τρίτο σχετικό κωδικό ο 156443001 πάλι «Επιδείξεις 

δεξιώσεις εορτές» άλλες 50.000 ευρώ. 

Έχουµε δηλαδή τρεις κωδικούς οι οποίοι αφορούν σε θεάµατα και 

τέτοια πράγµατα. Τώρα το κατά πόσο µπορούµε εµείς να  ψηφίσουµε ένα 

προϋπολογισµό ο οποίος έχει τέτοιου είδους κωδικούς και τέτοιου είδους κονδύλια, 

δεν ξέρω πως είναι δυνατό όταν οι άποροι µετά από 20 χρόνια δεν πήραν διατακτικές 

και όταν έχουµε 50.000 για τέτοιους σκοπούς για το ’13. 

Θα ήθελα να πάω σε κάτι άλλο. Στη σελ. 16 µε τον κωδικό 15623 που 

αφορά σε ενοίκια και µισθώµατα και συγκεκριµένα ο κωδικός 156234002 

«Μισθώµατα κτηρίων για κοινωνική πολιτική», έχουµε 120.000 ευρώ. Θα ήθελα να 

ρωτήσω ποια είναι αυτά τα κτήρια και γιατί τα µισθώνουµε σε τέτοιο µεγάλο ποσό 
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και αν έχουµε ζητήσει όπως επιβάλλουν οι συνθήκες και η περίοδος αλλά και η 

νοµοθεσία, µειώσεις γι' αυτό το σκοπό. 

Επίσης ένα άλλο θέµα, έχουµε τον Κωδικό 156131001 σχετικά µε τον 

Ιατρό εργασίας και έχουµε εκεί το ποσό 23.900 ευρώ. Αναφέροµαι σε αυτό τον 

κωδικό γιατί πραγµατικά δεν ξέρω τι υπηρεσίες µπορεί να παρέχει και να έχει τόσο 

υψηλές αποδοχές ο ιατρός εργασίας. 

Ένα άλλο µεγάλο κοµµάτι είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού. Βλέπουµε πρώτα απ' όλα 80.000 ευρώ στον Κωδικό 206012001 

για υπερωρίες. Όταν είχαµε ακούσει εδώ την προηγούµενη φορά ότι δεν θα δίνονται 

υπερωρίες, τελικά τι γίνεται µε αυτό το θέµα. Προτιθέµεθα να δίνουµε υπερωρίες την 

εποχή που κινδυνεύουν ακόµη και οι µισθοί;  

Όσον αφορά το γάλα ο Κωδικός 206063001 είχαµε προϋπολογισθέντα 

για το 2012 35.000 και από αυτά διαθέσαµε µόνο τις 18.780 και τώρα πάµε για 

40.000 ευρώ. Γιατί είναι αυτό προσαυξηµένο και γιατί δεν δόθηκαν τα προηγούµενα 

όπως είχαν προϋπολογιστεί. 

Όσον αφορά τα µέσα προστασίας εργαζοµένων και µέτρα προληπτικής 

ιατρικής, είναι ο Κωδικός 206063003 στη σελ. 21. Αυτός ο Κωδικός σε τι αφορά και 

γιατί έχει τόσο υψηλό ποσό 40.000 ευρώ. Στη σελ. 22 ένα ζήτηµα το οποίο έχει 

επανέλθει πολλές φορές στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αφορά τη µίσθωση 

µεταφορικών µέσων, είναι ο Κωδικός 206234001, θα θυµίσω σε αυτό το σηµείο ότι 

υπήρξαν προτάσεις οι οποίες ήταν µάλιστα και υλοποιήσιµες σχετικά µε το πώς 

µπορούσαν να αντικατασταθούν τα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς, αλλά δυστυχώς το 

µόνο που µας ενδιαφέρει είναι να βάλουµε εκεί το κονδύλι όπως έχει, να µην 

σκεφτούµε τίποτε παραπάνω, να µην πάµε ένα βήµα µπροστά αυτό το θέµα και είναι 

κρίµα. 

Πάω λίγο παρακάτω, έχουµε τον Κωδικό 206263001 «Συντήρηση και 

επισκευή οχηµάτων καθαριότητας» όπου γι' αυτό τον λόγο το 2012 χρειάστηκαν 

περίπου 11.000 ευρώ, φέτος προϋπολογισµός 50.000 γι' αυτό τον λόγο. Και 

παράλληλα έχουµε κι άλλο ένα Κωδικό τον 207135013 «Προµήθεια ανταλλακτικών 

οχηµάτων ∆ήµου» άλλες 30.000 ευρώ. ∆ηλαδή µιλάµε για 80.000 ευρώ λες και είναι 

δεκάρες τα οποία για ποιο λόγο τα βάζουµε εκεί και ποιο νόηµα έχει αυτή η 

προσαύξηση στο ποσό. 
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Και έχουµε και την προµήθεια καυσίµων βέβαια µε 180.000 ευρώ όταν 

το 2012 ούτως ή άλλως χρειάστηκαν λιγότερα χρήµατα γύρω στις 120.000 από τα 

170.000 που είχαν προϋπολογιστεί και δεν καταλαβαίνω πως είναι δυνατό τη στιγµή 

που µειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών, από τη στιγµή που µειώνονται οι ανάγκες ή 

τουλάχιστον πρέπει να µπορέσουµε να µειώσουµε κατά κάποιο τρόπο τις ανάγκες, 

γιατί να έχουµε προσαύξηση. Είναι ένα τεράστιο ποσό οι 180.000 ευρώ. 

Και έτσι γενικά σε αυτό το θέµα των Υπηρεσιών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού θα ήθελα να πω ότι βλέπουµε ότι το σύνολο των Υπηρεσιών 

αυτών έρχεται στα 3.676.058 ευρώ και θα ήθελα να θυµίσω πως ενώ η εισήγηση 

απορρίφθηκε η 222/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που προβλέπει έσοδα 

4.708.708 νοµίζω το είπαν βέβαια και οι προηγούµενοι οµιλητές, µου κάνει εντύπωση 

πως γίνεται να έχουµε τόσο µεγάλη απόκλιση ανάµεσα στα δυο νούµερα, εννοώ στα 

έσοδα και τα έξοδα. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Στα έσοδα πόσο είναι; 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: ∆εν µπορώ να επιµείνω άλλο, νοµίζω το εξήγησα καλά. Σε αυτό το 

σηµείο θα ήθελα να αναφερθώ, πρέπει να έχουν αναφερθεί και οι προηγούµενοι 

οµιλητές, αλλά επειδή καθυστέρησα δεν είµαι βέβαιη, όσον αφορά και τα τέλη 

καθαριότητας που δεν έχουν ψηφιστεί, το ίδιο έχει συµβεί και µε τις υπηρεσίες 

νεκροταφείου δεν ξέρω αν αναφέρθηκε αυτό, ότι µε την υπ’ αριθµ. Πρωτοκόλλου 

47720 της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης απορρίφθηκε η υπ’ αριθµ. 240/2011 απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα τέλη και τα δικαιώµατα νεκροταφείου, και παρά 

την ακύρωση εισπράχθηκαν µέσα στο 2012 παρανόµως όσα τέλη και δικαιώµατα 

εισπράχθηκαν και παρά ταύτα ακόµη και τώρα ξαναέρχεται νέα εισήγηση 

προϋπολογισµού, χωρίς να έχουµε εγκρίνει ούτε κανονισµό νεκροταφείου, ούτε 

κάποια απόφαση σχετική µε τα τέλη νεκροταφείου. 

  Και πάλι εγώ δεν θα σταθώ στη νοµιµότητα αυτού, θα ήθελα να πω σε 

αυτό το σηµείο δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόµιµο να ψηφίσουµε προϋπολογισµό 

χωρίς να έχουµε ψηφίσει προηγουµένως αυτά τα πράγµατα, αλλά σίγουρα είναι 

αντιδεοντολογικό.  

  Όσον αφορά το τεχνικό Πρόγραµµα θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι το 

οποίο έχει αναφερθεί και η κα Μαυράκη, στο στρατιωτικό εργοστάσιο, το οποίο 

σύµφωνα µε την προηγούµενη νοµοθεσία και µε το Πρόγραµµα επενδύσεων των 

∆ιευθύνσεων και µε βάση όλα τα προηγούµενα έγγραφα, είναι χώρος πρασίνου και 
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ως εκ τούτου νοµίζω ότι είναι παράνοµο να θέλουµε να αλλάξουµε τη χρήση του, 

χωρίς προηγουµένως να έχει γίνει αλλαγή και τροποποίηση του σχεδίου πόλεως. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παΐδας έχει τον λόγο. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι µπορεί το µικρό της ηλικίας µου και 

της εµπειρίας που έχω στα αυτοδιοικητικά να είναι τέτοιο, αλλά πηγαίνοντας µε τη 

λογική και βλέποντας µε εµπιστοσύνη τις Υπηρεσίες γιατί αυτό που έχουµε έλλειψη 

εµείς εδώ είναι να εµπιστευόµαστε τις Υπηρεσίες, να κρίνουµε βέβαια αλλά να µην 

κοιτάµε καχύποπτα, καθώς επίσης συνυπολογίζοντας και το ότι έχουν γίνει πολύ πιο 

σφιχτά τα πράγµατα στη χώρα µας και αφού οι προϋπολογισµοί πλέον δεν µπορεί να 

κάνει ο ∆ήµος όπως παλιά τους προϋπολογισµούς που έκανε και πρέπει να 

συµβαδίζουν µε τους καινούργιους νόµους σύνταξης του προϋπολογισµού, θέλω να 

σας πω το εξής: ο προϋπολογισµός είναι σφιχτός, είναι πραγµατικός και θα υπεισέλθω 

σε κάποια επιµέρους που άκουσα από κάποιους εδώ, όπου δυστυχώς ήταν λίγοι αυτοί 

που αναφέρθηκαν και εγώ θα συµφωνώ την κα Παπαλουκά, ήταν από τις µόνες που 

αναφέρθηκε σε συγκεκριµένους κωδικούς, εκτός αν µου διέφυγε και κάποιος άλλος. 

Θέλω να τονίσω ότι ο προϋπολογισµός και τα πράγµατα είναι τόσο 

σφιχτά που µετά δυσκολίες οι Υπηρεσίες θα καταφέρουν, όποιο κι αν είναι αυτό το 

πόσο είτε είναι η Τεχνική Υπηρεσία είτε είναι η Υπηρεσία Καθαριότητας, είτε είναι και 

τα Νοµικά Πρόσωπα, να τα βάλουν εις πέρας. 

Θέλω να αναφερθώ σε δυο τρία που άκουσα, που αφορούν και την 

αρµοδιότητά µου. Κατ' αρχάς να πω ως απάντηση ότι ο γιατρός εργασίας είναι κάτι 

που είναι υποχρεωτικό και ο κ. Μάλλιος νοµίζω που είναι και γιατρός θα τα ξέρει, οι 

τιµές αυτές υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Μαζί µε την ασφάλεια. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Ακριβώς. Άρα η απάντηση σε αυτό εδόθη µόλις τώρα. Να πω για τα 

υλικά προστασίας που λέει τον κωδικό και είναι λίγα δηλαδή κιόλας αυτά τα χρήµατα 

που έχουν µπει εγώ οφείλω να το πω, δεν έχουν παρθεί από καιρό και να πούµε ότι 

οι άνθρωποι βγάζουν µετά δυσκολίας µε ασφάλεια την εργασία τους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παΐδα υπάρχει και ο ∆ιευθυντής της Οικονοµικής Υπηρεσίας ο 

οποίος πρέπει να φύγει σε ένα τέταρτο. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Θα είµαι σύντοµος, δεν έχω καταχραστεί τον χρόνο. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για να δώσει κάποιες διευκρινίσεις σε κάποια ερωτήµατα.  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Να πούµε όσον αφορά τα οχήµατα που άκουσα, έχουν µια παλαιότητα 

και κάθε χρόνο έχουν παραπάνω ανάγκες συντήρησής τους. ∆εν είναι οχήµατα σαν 

τα δικά µας, έχουν φθορές και πάλι τονίζω ότι τα χρήµατα είναι τσίµα – τσίµα. 

  Ακούστηκε για τα καύσιµα. ∆εν υπολογίζουµε ότι τα καύσιµα έχουν και 

αυξηθεί, είπαµε για τον όγκο, ο όγκος µπορεί να έχει ελαττωθεί, αλλά ο κάδος πρέπει 

να σηκωθεί, η διαδροµή δεν έχει αλλάξει. ∆εν το παίζω έξυπνος, τώρα τα µαθαίνω κι 

εγώ. 

  ∆υο τελευταία ήθελα να πω που ακούστηκαν εδώ. Ακούστηκε για τον 

Ενιαίο Φορέα για τη διαφήµιση που µπήκε σε ένα έντυπο από την εταιρεία «For 

you». Ξέρετε ότι ούτε µελάνια δεν έχουµε για να τυπώσουµε και έχουµε απευθυνθεί 

πάµπολλες φορές καθώς επίσης και σε Προγράµµατα που έκανε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις σε χορηγούς και µάλιστα αυτό έγινε πρόταση να βγει αυτό και δεν 

βρίσκω κάτι το µεµπτό. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Παΐδα, η διαδικασία είναι 

νόµιµη; Επειδή είστε Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα είναι νόµιµη; 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Τι εννοείτε είναι νόµιµη; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Η διαδικασία που προβλέπεται για να 

γίνει αυτή η διαφηµιστική καταχώρηση είναι νόµιµη; Το ξέρετε αυτό; 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Πιστεύω ότι είναι νόµιµη. Όπως ζητήσαµε για να µας τυπωθεί ένα 

φυλλάδιο µια χορηγία … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Καλό είναι να το ξέρετε γιατί αυτά τα 

πράγµατα δυστυχώς δεν είναι απλά. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Ακούστηκε επίσης για τον πολιτισµό. Από τη µια πλευρά άκουσα για 

εκδηλώσεις είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν µπει που δεν είναι πάρα πολλά, µην 

ξεχνάµε χρονιές που σπαταλήθηκαν χρήµατα που µας λείπουν αυτή τη στιγµή, αυτά 

τα χρήµατα από τότε µας λείπουν αυτή τη στιγµή, και από την άλλη άκουσα ότι δεν 

έχουν δοθεί ώστε να ψυχαγωγείται ο κόσµος να ξεφύγει ο κόσµος. 

  Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ σε µια κουβέντα που είχαµε µε τον 

Αντιπρόεδρο, επειδή ακούστηκε κι αυτό το θέµα µε τα τροφεία, θέλω να αναφερθώ 

ότι καταβάλλουµε όλες τις προσπάθειες γιατί δεν ζούµε αλλού και έχουµε αποφασίσει 

για 2 µήνες να ανασταλεί η καταβολή των τροφείων και να µην δώσουµε, µετά από 
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συζήτηση που κάναµε µε τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, να µην δοθούν τα τροφεία 

στους Παιδικούς Σταθµούς. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Έχει ληφθεί απόφαση; 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Είµαστε σε συζήτηση και είναι προς υλοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. 

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

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι γιατί έρχεται το θέµα αυτό 

µεµονωµένο; ∆ιότι νοµίζω και το γνωρίζουµε ότι είναι ο µπούσουλας το πώς σκοπεύει 

η ∆ιοίκηση να διοικήσει. Εµείς τον προηγούµενο χρόνο ως Παράταξη το ψηφίσαµε 

και το ψηφίσαµε και δώσαµε µια ευκαιρία στη ∆ιοίκηση γιατί λέγαµε πρώτος χρόνος 

είναι, θα πρέπει ο ∆ήµος να λειτουργήσει και έτσι αποφασίσαµε για το συµφέρον του 

∆ήµου µας των δηµοτών µας, να το ψηφίσουµε. 

Και ερχόµαστε στον επόµενο χρόνο, σήµερα δηλαδή που έπρεπε από 

το µήνα Νοέµβριο να έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισµός και το τεχνικό Πρόγραµµα και 

ερχόµαστε στο παρά πέντε και εγώ θα βάλω θέµατα µε ερωτήµατα µαζί. Θα απαντώ 

µε ερωτήµατα. 

Ερχόµαστε λοιπόν στο παρά πέντε να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό. 

Αυτό είναι ένα δείγµα το πώς λειτούργησε τον προηγούµενο χρόνο και το πώς 

σκοπεύει να λειτουργήσει και τον επόµενο η ∆ιοίκηση του ∆ήµου µας. Και λέω το 

εξής: πρακτικά σήµερα ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως ∆ιοίκηση από τη µια µεριά µε τους 

10 και ως αντιπολίτευση από την άλλη µεριά και κάποιους ενδιάµεσα, είµαστε 

ευχαριστηµένοι το 2012 που εµείς ψηφίσαµε τον προϋπολογισµό η ∆ιοίκηση του 

∆ήµου είναι ευχαριστηµένη το πώς λειτούργησε και ποια είναι η προσφορά της σε 

όλα τα επίπεδα του ∆ήµου; Από τον πολιτισµό, από τον αθλητισµό και γενικότερα 

είναι ευχαριστηµένη; Ας µας δώσει την απάντηση  µόνη της. Εµείς λέµε όχι.  

Θα έρθω σε επιµέρους θέµατα σε αυτά τα οποία λέω.  Ας έρθουµε 

στον πολιτισµό και να τα πάρουµε ένα - ένα. Τι να πούµε; Ότι σήµερα το Πνευµατικό 

Κέντρο δεν λειτουργεί τίποτε; Και όταν λέω δεν λειτουργεί, γίνεται µια εκδήλωση η 

οποιαδήποτε εκδήλωση που είµαστε παρόντες όλοι, ή όποιοι είµαστε τέλος πάντων 

και δεν λειτουργούν τα φώτα, δεν λειτουργεί η µεγαφωνική, δεν λειτουργεί το ένα 

δεν λειτουργεί το άλλο. Είναι µια εικόνα που εµείς οι ίδιοι πρέπει να ντρεπόµαστε που 

µπαίνουµε µέσα.  

Ας έρθουµε στο ΠΠΙΕ∆ που είµαι και µέλος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. Τι λειτουργεί στο ΠΠΙΕ∆; Τίποτε. Εάν δεν βάζαµε το 50ρικο που 
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κατηγορηθήκαµε κ. Κανταρέλη, ήσασταν τότε Αντιπρόεδρος εκπρόσωπος της 

∆ηµάρχου, εάν δεν βάζαµε το 50ρικο ούτε τα ψυγεία θα λειτουργούσαν, οι 

καταψύκτες ούτε καθαριότητα θα υπήρχε, ούτε φωτισµός θα υπήρχε. Άσε που 

χάσαµε και τα µεγαφωνικά τώρα. Είχα πει και είχα τονίσει κ. Κανταρέλη να µην 

κινηθούν από εκεί, γιατί τα µεγαφωνικά ήταν του ΠΠΙΕ∆ δεν ήταν του ∆ήµου, αλλά 

εξυπηρετούσαµε και τα δίναµε. ∆εν υπάρχουν λοιπόν αυτά και όσα υπάρχουν, είναι 

µισά.  

Έρχοµαι στους αθλητικούς χώρους. Συνάδελφοι πρακτικά πράγµατα 

θα λέµε, δεν θα λέµε αερολογίες, νούµερα και νούµερα. Από εκεί φαίνεται το πώς 

λειτουργεί µια ∆ιοίκηση. θέλετε να πάρουµε τους αθλητικούς χώρους; Πάµε στον 

Ιωνικό. ∆εν υπάρχουν λάµπες, δεν υπάρχει το ένα δεν υπάρχει το άλλο, δεν 

λειτουργούν. ∆εν µπορούν να λειτουργήσουν. Οι χώροι αυτοί ανήκουν στο ∆ήµο, 

υπάρχουν προϋπολογισµοί µέσα που φέρνετε για όλα αυτά.  

Για το Πνευµατικό Κέντρο είπα, για το ΠΠΙΕ∆ είπα, ελάτε στον ΟΣΚ 

που είναι παραπλεύρως εδώ που είναι για τα σχολεία και για τις οµάδες τους 

Συλλόγου τους οποίους χρησιµοποιούν. Η ΑΕΚ, η Φαία και όλα αυτά δεν υπάρχουν 

λάµπες. Με τα λεφτά της ∆ιοίκησης που µαζεύουν, έχουν γίνει ζητιάνοι, «δώστε µου 

10 και 30 ευρώ να πάρω λάµπες». Χάλασε το ρολόι, θα µηδενιζόταν η οµάδα εάν δεν 

έτρεχαν κάποιοι άνθρωποι να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πάρουν καινούργιο 

ρολόι.  

Αυτά είναι προβλήµατα συνάδελφοι. Για ποιο προϋπολογισµό µιλάµε; 

Οποιοσδήποτε προϋπολογισµός και αν ψηφιστεί, εγώ σας λέω ότι τον ψηφίσαµε 

οµόφωνα, τι λέτε ότι θα γίνει τι; Τίποτε σας λέω. Τίποτε δεν θα γίνει, αφού δεν 

µπορούν ούτε σα ∆ιοίκηση να παραµείνουν. Από 20 έµειναν 10 και µέχρι το τέλος της 

θητείας τους αν προλάβουν, δεν ξέρω αν θα προλάβουν, πόσοι θα µείνουν;  

Προϋπολογισµός το κορυφαίο θέµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η 

∆ήµαρχος απούσα! Και  µου λέτε να λειτουργήσουµε; Άκουσα τον καθένα και µε τους 

προλαλήσαντες όλους συµφωνώ και της αντιπολίτευσης και της συµπολίτευσης. Είναι 

υπεύθυνη η ∆ιοίκηση; Η ανύπαρκτη. ∆εν υπάρχει ∆ιοίκηση και προσπαθούν οι 

υπάλληλοι που τους δικαιολογώ, τι να κάνουν οι άνθρωποι ό,τι µπορούν κάνουν. 

Έχουµε τον κ. Λαρδή και κάθεται ο άνθρωπος εκεί να µας πει τι. Ό,τι του λένε κάνει, 

ό,τι µπορεί να κάνει ο άνθρωπος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Αντιπρόεδρε … 
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: ∆εν έχω να πω τίποτε άλλο, δεν θα µπω σε επιµέρους θέµατα. Ή 

ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό ή δεν τον ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό, που δεν 

θα τον ψηφίσουµε εµείς, γιατί τον ψηφίσαµε και είδαµε την κατάντια µας να το πω 

έτσι ας µου επιτραπεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

 

Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ. Μάλλιος Κλεοµένης – Αθανάσιος 

 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν συµφωνεί το Σώµα πριν µιλήσετε εσείς κ. ∆ηµακόπουλε, ο κ. 

Γραµµένος, ο Γρετζελιάς και ο κ. Μπόβος, να τοποθετηθεί ο κ. Λαρδής που επείγει το 

θέµα να φύγει, να δώσει κάποιες διευκρινίσεις και να φύγει. Όχι; Εντάξει. Ο κ. 

∆ηµακόπουλος έχει τον λόγο. 

Χ. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι ακούσαµε µε 

λεπτοµέρειες από προηγούµενους συναδέλφους για τον πλασµατικό και αποτυχηµένο 

χαρακτήρα του προϋπολογισµού. Αυτός ο προϋπολογισµός µας δηλώνει την 

ανυπαρξία οράµατος, στρατηγικής για το ∆ήµο, για το δηµότη, για τον άνεργο, τον 

επαγγελµατία που αντιµετωπίζει πάρα πολλά προβλήµατα, τον εργαζόµενο.  

  Είναι απούσα η ∆ιοίκηση στα προβλήµατα των δηµοτών από το Κάτω 

Κουκλάκι µέχρι την Αγία Μαρίνα. Ανυπαρξία στην καθαριότητα, εγκατάλειψη χώρων 

όπως είναι το άλσος, το «Τσιπουράδικο», ο «Κένταυρος», οι παιδικές χαρές, τα 

πάρκα, τα γήπεδα 5x5. 

Είστε απόντες στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στην ποιότητα 

ζωής των δηµοτών. ∆υστυχώς έχουµε ένα προϋπολογισµό µε πολιτική χροιά από το 

δηµότη, τον άνεργο, τον εργαζόµενο και τους νέους µας. Ευχαριστώ πολύ. 

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

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι συµπολίτες το 

κάλεσµα όλων εµάς σε αυτή την αίθουσα την αποψινή βραδιά είναι για να ψηφίσουµε 

ένα σοβαρό θέµα που έχει να κάνει µε τον προϋπολογισµό, το τεχνικό Πρόγραµµα 

του ∆ήµου µας. Ο κ. Παΐδας προηγουµένως έδωσε τα εύσηµα σε κάποιους 

συναδέλφους που αναφέρθηκαν σε πολλούς κωδικούς, δεν θα ήθελα βέβαια να κάνω 

το ίδιο γιατί θα γίνω κουραστικός, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας στα εξής:  
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Όπως σας είπα και οι συνάδελφοι της Παράταξής µου ο 

προϋπολογισµός είναι ανειλικρινής και εξωπραγµατικός. Προϋπολογίσατε κύριοι 31 

εκ. το 2013, ενώ το 2012 δεν φτάσατε ούτε τα 20 εκ. ευρώ. Μόνο και µόνο η 

απόκλιση αυτή που παρουσιάζετε οπωσδήποτε θα καταφτάσει το συντοµότερο στο 

∆ήµο µας το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Επίσης τα έσοδα του ∆ήµου µας είναι 

µειωµένα και αυτό γιατί δεν ενδιαφέρεστε για την είσπραξή τους αφ' ενός, αλλά και 

για την αύξησή τους αφ' ετέρου. 

Χαρακτηριστικά σας αναφέρω τα µειωµένα έσοδα από τα ακίνητα που 

νοικιάζει ο ∆ήµος µας … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε αν σας είναι εύκολο να καθίσουµε, όπως σας 

άκουσα µε προσοχή όχι µόνο εσάς αλλά και τους συναδέλφους.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Απευθυνθείτε στο Προεδρείο κ. Γραµµένε. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Μάλιστα. Όπως σας έλεγα και προηγουµένως χαρακτηριστικά σας 

αναφέρω τα µειωµένα έσοδα από τα ακίνητα που νοικιάζει ο ∆ήµος µας από τα τέλη 

διαφήµισης, καθώς και από το νεκροταφείο. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο 

θέµα πολύ σηµαντικό, που είχατε δώσει µια υπόσχεση ως ∆ιοίκηση για τα λεωφορεία 

της ∆ηµοτικής Συγκοινωνία.  

  Συγκεκριµένα δεσµευτήκατε κύριοι της ∆ιοίκησης στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο στο τελείωµα της περσινής χρονιάς ώστε τα λεωφορεία αυτά από τις 

αρχές της νέας χρονιάς και αναφέροµαι στο µήνα που διανύουµε, να ενταχθούν στο 

Πρόγραµµα µετακίνησης παιδιών του 1ου ∆ηµοτικού σχολείου στο 4ο.  Μετά από 

προσωπική µου ενέργεια τα λεωφορεία είναι πλέον ικανά µε την τοποθέτηση Ζωνών 

ασφαλείας αυτά να χρησιµοποιούνται νόµιµα για τη µετακίνηση όπως σας είπα των 

µαθητών.  

  Κλείνοντας θα ήθελα εγώ, η Παράταξή  µου και όχι µόνο τις επόµενες 

µέρες τα λεωφορεία να τα δούµε να κυκλοφορούν στους δρόµους της πόλης όχι 

µόνο για τη µετακίνηση των µαθητών, αλλά και για τη µετακίνηση των πολιτών. Είναι 

ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα και να επαναλάβω ότι είχατε δεσµευτεί ώστε τα λεωφορεία 

αυτά από τις αρχές της νέας χρονιάς και µιλώ για τις αρχές του 2013 για το µήνα 

δηλαδή που διανύουµε, τα λεωφορεία αυτά θα έβγαιναν έξω κύριοι. ∆υστυχώς ακόµη 

είναι έξω από το νεκροταφείο. Να επαναλάβω ότι ξέρετε για ποιο λόγο τα βάλατε εκεί 

και ο νοών νοείτω. Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι απόψε επιβεβαιώνεται για µια ακόµη 

φορά, γιατί τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιπο εκ των επτά διαφοροποιηθήκαµε, 

ανεξαρτητοποιηθήκαµε, ή διαγραφήκαµε. Και έχει σηµασία γιατί θα αναφερθώ κ. 

Κόντο και στις 31/12 τι έγινε αργά το µεσηµέρι. Αφήστε το στο τέλος, θα σας πω. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι, δεν είπα ότι φταις εσύ, µην έχεις το σύνδροµο … 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Συνεχίστε κ. Γρετζελιά, µην απαντάτε κ. Κόντο. 

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τι έχει γίνει και επικαλείστε το όνοµα του κ. Κόντου, κ. Γρετζελιά; 

Να µάθουµε κι εµείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Είπε ότι θα αναφερθεί στη συνέχεια. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι για να λειτουργήσει ένας ∆ήµος σοβαρά και 

υπεύθυνα πρέπει να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες: ∆ιοίκηση, οικονοµία και 

πολιτικές. Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα. Πρέπει να έχεις ∆ιοίκηση. Εάν πάµε στο 

δηµαρχείο είτε το πάνω είτε το κάτω, δεν υπάρχει τίποτε να λειτουργεί. Και είναι µια 

παραδοχή των συµπολιτών µας και µια διαπίστωση καθηµερινή δική µας. 

  Εάν πας στην Οικονοµική Υπηρεσία και ζητήσεις το όποιο έγγραφο, 

γινόµαστε καχύποπτοι και πρέπει να υποβάλλουµε αίτηση οι δηµοτικοί σύµβουλοι για 

να πάρουµε κάτι.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα σας παρακαλέσω, δεν σας διέκοψα, εν πάση περιπτώσει δεν 

είστε Αντιδήµαρχος κ. Μπόβο δεν σας αφορά στο προσωπικό επίπεδο. 

Αφού ακούω σήµερα αυτά τα θλιβερά, ακούω ο νεώτερος να µας 

κάνει νταντά, είναι φαινόµενα των καιρών. ∆ιότι έχουµε και νέους που έχουν ωραία 

µυαλά και ιδέες µε προοπτική, έχουµε και κάποιους που νοµίζουν ενώ βλέπουν ότι 

βυθίζονται, ότι πρέπει να µας βάλουν φίµωτρο. Και έρχονται σήµερα να 

επιβεβαιώσουν τη θεσµική κατάργηση των θεσµών. Ελάτε όλοι µαζί, να κάτσουµε, να 

φτιάξουµε τον προϋπολογισµό, να φτιάξουµε τους απόρους και τα λοιπά. Ενώ ο 

νόµος προβλέπει την εκπροσώπηση και την αντιπροσώπευση αναλογικά. 

Βγάζουν ένα χαρτί. Ντροπή σας κύριοι! Αυτό, το έχετε πάρει. Το 

µοιράζουν στις γειτονιές, το µοιράζουν στους πολίτες. Είναι τίτλος τιµής να µας 
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διαφηµίζετε έτσι. Αλλά Νίκη Καβακοπούλου, αγωνιστήκαµε µαζί και τον ξέρεις τον 

Γρετζελιά και τους άλλους και στο λέω µε πολύ αγάπη, δεν θέλω να σε 

χρησιµοποιούν. Και λέει: «Η λήψη του δανείου που αφορά την πληρωµή οφειλών 

παρελθόντων ετών, και δίνει οικονοµική ανάσα στο ∆ήµο µας, την πολεµάει ο 

Γρετζελιάς σε συνεργασία µε ένα άλλο θεσµικό παράγοντα, επικεφαλής 

αντιπολίτευσης τον κ. Τοµπούλογλου», που όλοι µπορούν να οµιλούν αλλά όταν εγώ 

µιλάω µαζί του ή συναντιέµαι, είναι ύποπτο. Κάτι µαγειρεύουµε. Ντροπή σας κύριοι. 

Συνεχίζουν: «Η τακτική Γρετζελιά – Τοµπούλογλου καθυστερεί 

σκοπίµως τη λειτουργία του ∆ήµου και δηµιουργεί πρωτοσέλιδα εντυπώσεων µε 

κατηγορίες περί δήθεν άχρηστης και απαράδεκτης ∆ηµοτικής Αρχής». Όταν βλέπουµε 

αυτά τα καθηµερινά φαινόµενα και θα πω ένα τελευταίο για να καταλάβετε ότι είναι 

καθηµερινά, φταίνε αυτοί που έχουν αντίλογο µε επιχειρήµατα και καλή διάθεση; Ή 

µήπως κάποιοι άλλοι; 

Και µάλιστα συνεχίζουν προκλητικά: «Πρέπει επιτέλους να 

αντιληφθούµε ότι η εποχή και η κοινωνία τους έχει ξεπεράσει». Ευχαριστώ πάρα 

πολύ κυρίες και κύριοι που δεν είµαστε ίδιοι. Ίσοι µπορεί να είµαστε, ίδιοι δεν 

είµαστε. Εγώ όταν συνδέθηκα και είπα θα υπηρετήσω υπό τον Αποστολάκη ως απλός 

δηµοτικός σύµβουλος, το εννοούσα. Ούτε ανταλλάγµατα ούτε όρους. Εάν κάποιοι 

από εσάς θέλετε να δουλεύετε µε όρους και προϋποθέσεις, δεν µας αφορά, δεν 

έχουµε σχέση µαζί σας. 

Προχωράµε λοιπόν. Σήµερα είναι κορυφαία πράξη του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου που όταν έλεγα ότι το ανώτερο όργανο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

κάποιοι κοµπορρηµονούσαν που µπερδεύονται να πουν τη λέξη, γιατί αµφιβάλλω 

πάρα πολύ αν καταλαβαίνουν τι πάει να πει η λέξη, παρ' ότι τη χρησιµοποιούν. 

Θυµόσαστε µε το δάνειο που µας κατηγορούσαν και έβγαλαν άλλο 

φιρµάνι στις γειτονιές όταν έγινε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο ΠΠΙΕ∆ φώναξαν και 

όλους τους δανειστές ότι εµείς δεν θέλουµε να πληρωθούν, που όταν πρώτος εγώ 

είπα ο ∆ήµος έχει συνέχεια, έφυγε ο Κόντος νά ‘ναι καλά ο άνθρωπος, άφησε κάποιες 

υποχρεώσεις όπως έφυγα εγώ, όπως το περίπτερο της γειτονιάς 31/12 χρωστάει τα 

τσιγάρα του, τις τσίχλες του, µια µικροεπιχείρηση. Και οφείλουµε να τις 

αποπληρώσουµε. 

Και προτείναµε τότε την επιχορήγηση που κάποιοι άνθρωποι της 

Αυτοδιοίκησης πέρα από εδώ µέσα που συνεργαστήκαµε µε το Υπουργείο 
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προκειµένου να µπει σε αυτή τη διαδικασία η Αυτοδιοίκηση, διότι ασφυκτιά όπως 

σωστά λέει ο Σταύρος και ο Βαλασσάς, στέρηση πόρων, και, και. Πράγµα το οποίο 

και εγένετο. 

Γιατί δεν δηµοσίευσαν, αφού µε τόση παρρησία και φειδώ έβγαλαν 

αυτή την παλιοφυλλάδα που νοµίζουν ότι θα µειώσουν εµένα, τους άλλους και όλους 

εδώ µέσα και αυτοί θα βγουν από πάνω, γιατί δεν έβγαλαν και το δεύτερο την 

απόφαση επιχορήγησης; 41 ∆ήµοι µέχρι 31/11/2011 πάρτε τα λεφτά να πληρώσετε 

τις υποχρεώσεις σας. Γιατί κυρίες και κύριοι δεν το βγάζετε στη γύρα αυτό και να 

πείτε «συγνώµη, σας παραπλανήσαµε»; Πως θα πάτε αύριο στους πολίτες; Πάλι ο 

Γρετζελιάς και ο Τοµπούλογλου σας λέει;  

Και αν έχει δίκιο ο Τοµπούλογλου ή ο Κόντος ή ο Βαλασσάς και 

συµφωνήσουµε, ποιος σας είπε ότι δεν είναι αναφαίρετο ρητό δικαίωµά µας, που ο 

Κώδικας το προβλέπει κατά συνείδηση και ελεύθερα;  

Ρώτησα για το έλλειµµα τον φίλο µου τον Γιώργο. 1.100 είναι κύριοι, 

θα έρθει ο ισολογισµός που µπορεί να πει 1.090 ή 1.125 αλλά άµα βάλεις τα από εδώ 

και τα από εκεί, δεν θέλει και πολύ µυαλό προκύπτει η διαφορά. Βάλε και του 

Οργανισµού τις 400.000 όπως σωστά είπε ο Χάρης, πάµε στο 1,5 εκ. 

Άρα µε την επιχορήγηση πληρώνουµε τα 4 τόσα, έχει προκύψει µέσα 

στο ’12 κι άλλο 1,5 εκ., που ήταν όρος ότι δεν µπορούµε να το κάνουµε για να 

πάρουµε επιχορήγηση. Το παραβήκαµε. Σε ποιους να τα πεις αυτά; Στο νεαρό που 

λέει θα πάρω το καλάµι να σας δείρω και ο Πρόεδρος να µας κάνει ντα-ντα; ∆εν έχει 

διάθεση αυτό το παιδί να καταλάβει ότι οι θεσµοί είναι θεσµοί. Σε ποιον να το πεις 

αυτό; Όταν είπαµε τότε για τους άπορους, φέρουν προσκόµµατα στην Επιτροπή τη 

διαπαραταξιακή των απόρων και έχει άλλη λίστα το Κοινωνικό Παντοπωλείο, άλλο ο 

Αντιπρόεδρος. Μία και ενιαία. Γιατί δεν πιστεύουν στο θεσµό της Επιτροπής που 

συγκροτεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Και έρχεται ο προϋπολογισµός 31.800 και έσοδα 19 εκ. Κύριοι, το 

Ταµείο του ∆ήµου µας την 1η του µηνός στα τακτικά έσοδα 1/1/2013 2.381,21 ευρώ. 

Ένα περίπτερο να διαρρήξουµε απέναντι θα βρούµε περισσότερα. Και έρχεται τώρα 

το τεχνικό Πρόγραµµα όπως σωστά παρατήρησε ο Κόντος 2 εκ. εξ ιδίων πόρων. Μια 

σελίδα που λέει: «Πόροι ∆ΝΦ (αφήστε τα Προγράµµατα) 1.967.902,21 µε αφετηρία 

τακτικών εσόδων (αφήστε τα ειδικευµένα) 2.831.000. αυτή η αναντιστοιχία δεν 

κλείνει µε τίποτε, δεν καλύπτεται.  
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Γιατί οι ΚΑΠ του έτους ’13 στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας 

είναι µειωµένες κατά 1.800.000.000 και φανταστείτε το αναλογικά πόσο κόβεται στην 

πατρίδα µας που λέγεται Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα. Και µάλιστα αυτό το τεχνικό 

Πρόγραµµα το εξ ιδίων πόρων, πέρσι αν θυµάµαι καλά είχε 3,5 εκ. και εξ ιδίων πόρων 

ενταλµατοποιήθηκαν δεν ξέρω αν πληρώθηκαν, αφού έχουµε 1,5 εκ. έλλειµµα, 

µπορεί να είναι στις οφειλές πολλά από αυτά. 900 τόσες χιλιάδες, 1 εκ. πέστε. 

Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι να το κάνουµε, για να λέµε ότι το κάναµε. 

 Πάµε στα δηµοτικά τέλη. Τι να την κάνω την Αµπατζή κυρίες και 

κύριοι να µιλήσουµε αυτοδιοικητικά πια. Οι άνθρωποι που έβγαζαν άδειες στα 

Υπουργεία Συγκοινωνιών δεν έχουν χώρο, µε πλήρη γνώση των λεγοµένων µου. Με 

συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν βλέπετε κύριοι 10, ότι όλοι µας από εδώ που 

εκλεγήκαµε µαζί έχουµε σοβαρότατη διαφωνία µε αυτές τις επιλογές, δεν µπορείτε να 

µην τις σεβαστείτε γιατί αυτοί οι 10 εκπροσωπούν τα ¾ των ψήφων της πόλης που 

εµπιστεύτηκαν αυτή τη ∆ιοίκηση. Ούτε αυτό το σέβεστε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μιλάτε για λογαριασµό των 10; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μην µε διακόπτετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη µιλάτε εν ονόµατι των 10; Σας ερωτώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μην µε διακόπτετε. Θα µιλάω όπως εγώ νοµίζω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκπροσωπείτε τους 10; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εσείς να καταλαβαίνετε, ο καθένας έχει καθορίσει τη στάση του ο 

ίδιος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αναφέρεστε στους 10 … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα παρακαλέσω το εξής µην µε διακόπτετε, ο νοών νοείτω. Είτε οι 

τρεις, είτε οι διαγραφέντες, είτε οι ανεξάρτητοι έχουν καθορίσει ή έχει καθοριστεί η 

στάση τους µε αυτά που έχουν γίνει. 

  Κύριοι συνάδελφοι να ρωτήσουµε για το έγκυρο και τη νοµιµότητα 

του προϋπολογισµού. Πάσχει κύριοι ακυρότητας. Φέρατε απόφαση της Επιτροπής 

Οικονοµικών … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί δεν το βάλατε κ. Γρετζελιά στην εισήγηση πριν να το 

συζητήσουµε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ µην µου χαλάτε τον ειρµό των σκέψεών µου. 

Όποτε γουστάρω εγώ θα το βάλω το θέµα, όχι όποτε θέλετε εσείς. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι εννοείτε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ. Τώρα µε την τοποθέτησή  µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα; Μετά από τρεις ώρες; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εδώ µε χίλια ζόρια να βάλω ερωτήµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μετά από τρεις ώρες κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άµα ήταν να πάσχει ακυρότητας δεν έπρεπε να το συζητήσουµε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφήστε µε να πω. Όταν έρχεται απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής η οποία ακυρώνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και απορρίπτεται, όπως 

σωστά παρατήρησε η εµπεριστατωµένη τοποθέτηση της κας Μαυράκη, που όταν 

κάποιοι την ακούν βαριούνται σαν εκείνους που βαρέθηκαν να διαβάσουν το 

Μνηµόνιο. Αντί να ανοίξουν τα αυτιά τους, τα µάτια τους να µάθουν πέντε γράµµατα, 

γιατί είναι τιµή µας που διδάσκει, µιλάει πολύ, πέρασε η ώρα, αντί να πουν «µακάρι 

να µίλαγε άλλο τόσο µπας και ανοίξουν τα µυαλά µας». 

  Έρχεται λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ακυρώνει και έρχεται η 

εισήγηση και γράφει την προηγούµενη απόφαση του ’12. Από πού κι ως που κύριοι; 

Το ίδιο στα τέλη διαφήµισης. Έρχεται στη συνέχεια το νεκροταφείο. Υπάρχει 

ακυρωτική απόφαση που λέει από το ’11 που σηµαίνει παράνοµα και το ’12 

εισπράτταµε στο νεκροταφείο. Να σας πω κάτι; Εάν ξεσηκωθούν πολίτες και κάνουν 

αίτηση ότι ως παρανόµως εισπράχθησαν αυτά γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο, αυτής 

της απόφασης θα έχουµε να πληρώνουµε. Αγρόν ηγόραζε. 

  Να ρωτήσω τη γραµµατέα να µου εξηγήσει τη σηµασία και την αξία 

αυτού του εγγράφου; Γιατί της είπε ο άλφα ή ο βήτα; Λογικά λοιπόν οι δηµοτικοί 

σύµβουλοι λένε «που είναι η ∆ήµαρχος», εγώ ζήτησα την παραίτησή της την άλλη 

φορά, όταν ανεξαρτητοποιήθηκα. Μήπως λένε ψέµατα και οι σύµβουλοί της; Έπεσε 

στα χέρια µου το χαρτί αυτό. Μήπως αµφιβάλλουν για τις υπογραφές τους; Γιατί έχω 

και τις υπογραφές τους, γιατί άκουσα κι αυτό «όχι την έβαλα», «δεν την έβαλα», 

«δεν είναι δική µου», «είναι µπροστά». Μήπως κι αυτοί λένε ψέµατα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα µας διαβάσετε τι λέει το χαρτί αυτό; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι είναι πολλές σελίδες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάτι υπογραφές βλέπω εγώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μανουράς, Βαλασσάς, Τσιδήµας, Σαραντόπουλος …. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά έχετε ένα χαρτί το κουνάτε, το οποίο δεν ξέρω τι λέει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να σας το δώσω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ βλέπω υπογραφές. Μπορείτε να µας πείτε, υπάρχει κείµενο…. Εγώ 

σας ρωτώ, βάλατε ένα θέµα το οποίο είναι εκτός … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μην µε διακόπτετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπορώ να σας διακόψω. Εκεί που λέτε σε ένα χαρτί που έχετε, εάν 

υπάρχει κάποιο κείµενο και στο τέλος έχει υπογραφές. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το κείµενο θέλω να δω, γυρίστε το να το δω, υπάρχει κείµενο από 

πάνω; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κείµενο υπάρχει από πάνω; Σας ρωτάω συγκεκριµένα: πίσω βλέπω ένα 

κείµενο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άρα το ξέρετε το έγγραφο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν το ξέρω, αλλά εγώ είδα κάτι που δείχνετε. ∆εν βλέπω κείµενο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ να σας το δώσω … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν ισχύει; Πείτε µας αν ισχύει για να 

ξέρουµε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πρόεδρε, είσαι Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς αυτό είµαι. Γι' αυτό και στον κ. Τοµπούλογλου προχθές που 

είχε µια ανακοίνωση του λέω διαβάστε και µου έλεγε «την ξέρετε». «∆εν ξέρω, άµα 

δεν την διαβάσετε κ. Τοµπούλογλου» και το ίδιο ισχύει και για σας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ πάρα πολύ εγώ σας το δίνω, µην νοµίσετε… 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πλαστό το έγγραφο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου θα πω εγώ αυτό που θέλω. Θα µε ρωτήσετε 

εσείς; Είπα για πλαστό; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αν το ξέρετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ξέρω τίποτε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γιατί µε ρωτάτε; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας πω γιατί σας ρωτάω. Γιατί έχετε ένα χαρτί, το κάνετε έτσι, 

βλέπω κάποιες υπογραφές και σας ρωτώ τι είναι αυτό το χαρτί. Εύλογο να 

ενηµερωθεί το Σώµα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ,  πάρτε το. Εδώ στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί, έχει 

διαβαστεί, πάρτε το. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να το δω, για να το καταλάβω. ∆εν το ξέρω εγώ αυτό.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Συνεχίζουµε λοιπόν. Μας είπατε εδώ µέσα… Κύριε Πρόεδρε, αν 

είναι να ασχοληθείτε µε το χαρτί, µπορείτε να το πάρετε να το µελετήσετε καλά. 

Καλά. Μην ακούω όµως ότι δεν είναι η υπογραφή τους, γιατί έχω τις υπογραφές 

τους. 

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, κοιτάζει να δει αν είναι το ίδιο µε αυτό που έχει! 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν εδώ µέσα έχουµε ακούσει κατά κόρον 

κύριοι συνάδελφοι εκτός αν δουλευόµαστε, εκτός αν δεν θυµόµαστε, σε ερωτήµατα 

του κ. Κόντου, του κ. Τοµπούλογλου, µε τους ειδικούς συµβούλους. Ξανά µέσα. Για 

δέστε το κεφάλαιο κύριοι συνάδελφοι του προϋπολογισµού όσον αφορά τα fax, τα 

χαρτιά τα φωτοτυπικά, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις επεκτάσεις. Έχουµε µια 

πλειάδα εγγραφών, έχετε µάθει ότι αλλάζει και η διαδικασία όσον αφορά τις 

αναθέσεις; Για προσέξτε το. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευτυχώς έχουµε εσάς και µας ενηµερώνετε! Είναι καλό αυτό, το λέω 

καλοπροαίρετα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ πάντα ενηµερώνοµαι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πολύ που µας ενηµερώνετε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Λάθος µπορεί να κάνω, αλλά ενηµερώνοµαι στο βαθµό που µπορώ 

και ευκαιρώ. Έχουµε εδώ µέσα περίπου 50 γραµµές µε αυτά τα κονδύλια για τέτοια.  

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Στη σελ. 14. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μόνο στη 14; Σε πολλές σελίδες. Που σηµαίνει, κύριοι 

σοβαρευτείτε, παρακολουθούµε κάθε πληρωµή κάθε ανάθεση.  

  Και έρχεται στο τέλος ο προϋπολογισµός γενικό σύνολο εσόδων – 

εξόδων κατά Υπηρεσία και είδος δαπάνης, αντί να µειωθούν να εξαφανιστούν πολλοί 

κωδικοί στις γενικές υπηρεσίες, 5 εκ. Στις οικονοµικές διοικητικές Υπηρεσίες από 

1.650, 2.800 σε περίοδο λιτότητας. Εκεί που γίνεται ο χαµός του πολιτισµού, 

αθλητισµού, κοινωνικής πολιτικής χωρίς εγγραφές κοινωνικής πολιτικής και 
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αθλητισµού και τα λοιπά 3.939 από 1.312 και κάτι ψιλά. ∆ηλαδή εάν τα δει αυτά το 

Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού της κεντρικής Κυβέρνησης θα πει «πέστε µου 

κι εµένα τους τρόπους, το 003 του προϋπολογισµού που είναι γι' αυτά τα πράγµατα 

πως θα το κάνω 33».  

  Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 3.290. Κύριοι, δεν υπάρχει πολιτική και στα 

τεχνικά έργα το µόνο βέβαιο είναι τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ. 10 εκ. οφειλές και πάρα 

πολλά και τα λοιπά.  

  Και ερχόµαστε τώρα στις 31 του µηνός κύριοι συνάδελφοι και θέλω να 

δώσετε ιδιαίτερη σηµασία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι έγινε στις 31 του µηνός; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα σας πω. Πριν άκουσα για κάτι διαφηµίσεις … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας πω κάτι; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο σας, εγώ θα σας αφήσω να 

τελειώσετε. Κάντε µου τη χάρη όµως. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Στις 31 λοιπόν του µηνός ∆εκεµβρίου 13:35 ηλεκτρονικό 

αποτύπωµα … 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Εκείνη την ηµέρα διαγραφήκαµε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εκείνη τη ρηµάδα ηµέρα την αποφράδα ηµέρα, στις 12 και µισή 

συνεδρίασε το επιτροπάτο για να διαγράψει τους συναδέλφους αιρετούς, χωρίς 

ντροπή, χωρίς αιδώ και απορώ πως έχουν το θάρρος και το θράσος να τους κοιτάνε 

στα µάτια. Ειλικρινά σας µιλάω.  

  Μετά λοιπόν τη διαγραφή και αυτή όπως έγινε, 13:35 αναρτάται µια 

απόφαση ∆ηµάρχου, την οποία αγαπητέ Κώστα παρ' ότι ο νόµος σου επιβάλλει –έχω 

και το νόµο µαζί µου- οι όποιες αποφάσεις των οργάνων αµελλητί αναρτώνται στο 

διαδίκτυο και παίρνουν Α∆Α. Πήρε Α∆Α µετά από 6 µήνες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μήνες; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μήνες. Παράλληλα το έγγραφο αυτό πήρε και Πρωτόκολλο, ας 

πούµε ότι πήρε το 14501. Καπάκι το επόµενο Πρωτόκολλο του προηγούµενου 

παίρνει και η ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών προς ένα δηµότη, ο οποίος δεν 

φταίει ο δηµότης, 20.000 ευρώ. Τα έχω όλα κύριοι και µε συµφωνητικά και µε τέτοια. 

Καπάκι κόβεται και το τιµολόγιο.  
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Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Με ίδια ηµεροµηνία; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: 31/12. Η σύµβαση αυτή κυρίες και κύριοι αφορά το χρονικό 

διάστηµα από 1η Ιανουαρίου έως 31/12 του ’12. Όποιος πληρώσει αυτό το τιµολόγιο 

–απευθύνοµαι στον κ. Λαρδή- στην Προϊσταµένη εσόδων – εξόδων κα Πλεσίτη, 

όποιος το πληρώσει, θα το πληρώσει από την τσέπη του. Είναι µια παράνοµη πράξη. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, συγνώµη δεν το 

παρακολούθησα. Για ποιο τιµολόγιο µιλάτε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µας πείτε κ. Γρετζελιά. Με αινίγµατα µιλάµε τώρα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: 31/12 κ. Τοµπούλογλου υπογράφεται ένα συµβόλαιο παροχής 

υπηρεσιών από εσάς προς το ∆ήµο, δεν χρειάζεται να πούµε το όνοµα του ιδιώτη. 

Παροχή υπηρεσιών µέσα στο 2012 … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα µας βοηθήσετε κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι να είµαστε σοβαροί, 13:53 αφού τελειώνουµε 

προκοπή τη δουλειά των διαγραφών, καπάκι …  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο; Οι διαγραφές τι σχέση έχουν; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είχε φόρτο το µαγαζί εκείνη την ώρα. 31/12 το επαναλαµβάνω 

13:53 … 

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μήπως ήταν ανθοδέσµες; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό κ. Γραµµατέα, επειδή αναφερθήκατε κάτι για τις 

διαγραφές… 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Συνέπεσαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας πω κι εγώ εσάς κάτι … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μην µε διακόπτετε, να τελειώσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μόλις τελειώσετε θα σας το πω όµως. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πέστε µου ό,τι θέλετε. Κύριε Τοµπούλογλου, 31/12/2012 

αναρτάται στο διαδίκτυο 13:35:13 απόφαση ∆ηµάρχου που έχει βγει τον Ιούνιο κατά 

παράβαση του ασκούντος τα καθήκοντα της Επιτροπής ποια είναι αυτή, που 

σύµφωνα µε το νόµο τον έχω και µαζί µου το νόµο, αµελλητί. Το αµελλητί σηµαίνει 
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εντός του απαιτούµενου χρόνου του αναγκαίου, του άµεσου, χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση.  

  Παίρνει Πρωτόκολλο. Καπάκι το επόµενο Πρωτόκολλο το παίρνει η 

σύµβαση που υπεγράφη 31/12 και αφορά η σύµβαση όλο το προς διαρρεύσαν 

χρονικό διάστηµα την ώρα που το δηµαρχείο παραµονή Πρωτοχρονιάς κλείνει και δεν 

µπορεί να δεχτεί καµία παροχή υπηρεσιών.   Και καπάκι κόβεται και το τιµολόγιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό κ. Γρετζελιά για να καταλάβουµε 20.000 είναι για όλο το 

χρόνο, ή ένα τιµολόγιο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι για όλο. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Πληρώθηκε κ. Γρετζελιά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι υπηρεσία ήταν αυτή; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ νοµίζω ότι κατάλαβα. 

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Το θέµα είναι να καταλάβουµε όλοι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Περιµένετε θα καταλάβετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εδώ µυστικά θα µιλάµε κ. Τοµπούλογλου; Για να καταλάβουµε κι εµείς. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Γρετζελιά πληρώθηκε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άσε µε να τελειώσω βρε Χρήστο. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ρωτώ αν πληρώθηκε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ο Μάλλιο βιαζόταν που πάει να ξεγεννήσει, εσύ γιατί βιάζεσαι; 

Ζήταγα τα στοιχεία εκ του καθολικού κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επί τρεις συνεχείς 

ηµέρες. Από τον Άνα στον Καϊάφα και στο τέλος µου ζήτησαν να κάνω αίτηση. 

Έψαξα µέσα λοιπόν το βρήκα ότι έχει καταχωρηθεί στις υποχρεώσεις, από ό,τι βλέπω 

δεν έχει πληρωθεί άρα µπαίνει στα ΠΟΕ και αν δείτε το καθολικό, δεν λέγατε εσείς 

για µια Επιτροπή να φτιάξουµε έτσι ώστε να πληρώνονται οι πιστωτές µε αρχαιότητα; 

Και είναι υποχρεωτικό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Χρονολογικά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άµα δείτε πως πληρώνονται κάποιοι, ούτε το καγκουρό δεν θα 

πήδαγε έτσι. 

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω κάτι. Εγώ έστειλα το 

µήνυµα … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά θα ελεγχθούν κ. Γρετζελιά όλα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει το να µιλάµε συνέχεια εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κ. 

Τοµπούλογλου σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ, το να αρχίζουµε µε τους 

εισαγγελείς … Αν θέλετε να πάτε, έχετε το δικαίωµα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ, εγώ θέλω να πω κάτι. Οι υπάλληλοι του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας θα πρέπει να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να δουλεύουν 

µε τη δέουσα προσοχή και όχι να κάνουν αυτά τα πράγµατα. Λέω όµως και τούτο 

διότι πλέον το πράγµα έχει ξεφύγει: ελέγχονται και πολλά άλλα. Ζήτησα τα τιµολόγια 

κ. Πρόεδρε ∆ήµων Καούση και τα θέλω όλα. Ο δηµοτικός σύµβουλος να ξέρετε, 

µπορεί να υποβάλλει στο Προεδρείο η αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι δίνουν εντολές ύστερα 

«βγάλε αυτά δώσε στον Κόντο, στον άλφα ή τον βήτα». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατόπιν αιτήσεως. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πάλι σας λέω: η αίτηση υποβάλλεται… Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν 

συνεδριάζει µε έγγραφα να σου δίνω να µου δίνεις, συνεδριάζει δηµόσια, ανοιχτά, σε 

ακροαµατική διαδικασία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Λέω λοιπόν κύριοι συνάδελφοι όποιος πληρώσει αυτό το πράγµα, 

θα µπλέξει. Γιατί αυτό έχει κι άλλες προεκτάσεις … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προχωρήστε παρακάτω, το είπατε αυτό. Να καταλάβουµε περί τίνος 

πρόκειται. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχει κι άλλες προεκτάσεις. Έως τώρα δεν καταλαβαίνετε το 

προηγούµενο, τώρα καταλαβαίνετε αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το καταλαβαίνω ούτε το προηγούµενο ούτε αυτό, δεν κατάλαβα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εντάξει συγνώµη. Κύριοι συνάδελφοι πάει και σε Πάρεδρο και σε 

κάποιους άλλους. ∆ιότι κάποιοι υπάλληλοι κ. Βαλασσά µπορεί να είναι δηµόσιοι 

υπάλληλοι αλλά συνήθως εγώ και εσύ που είµαστε εδώ µέσα και παλεύουµε, είτε τα 

αρπάξαµε είτε κάναµε χατίρια είτε κάναµε ρουσφέτια, και ακούµε ένα σωρό τέτοιες 

αηδίες. Τα ξέρετε αυτά. Θα καταλάβουν ότι θα πρέπει να κάνουν το καθήκον τους και 

όχι να λέει ο ∆ήµαρχος… Ευτυχώς, προσέξτε την απόφαση κ. Μπόβο γιατί θέλω να 

είµαι έντιµος απέναντί σας, µέχρι 31/12 υπεύθυνος οικονοµικών είναι ο κ. Μπόβος, 

δεν την υπέγραψε ο κ. Μπόβος. Την υπέγραψε η κα Αποστολάκη-Γαϊτανά.  
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  Και µην λέτε πάλι «∆εν θα πληρωθούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι 

υπάλληλοι του ∆ήµου µας, δεν θα πληρωθούν εκείνοι και τα λοιπά…» αυτή η 

επίκληση ο εκφοβισµός µε τέτοια κείµενα εµετικά, γιατί έχω µάθει τα συνέτασσαν 

κάποιοι ειδικοί σύµβουλοι που τους πληρώναµε και τα πήγαιναν εκεί και υπέγραψε, 

είναι ντροπή κυρίες και κύριοι. Και καλώ τους υπαλλήλους να κάνουν τα καθήκοντά 

τους και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε, αλλά τέτοια πράγµατα µε συγχωρείτε πάρα 

πολύ … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το πλατειάσαµε κ. Γρετζελιά σας παρακαλώ.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν θα τον ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό κ. Πρόεδρε, ούτε το 

τεχνικό Πρόγραµµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει αυτό να το πείτε από την αρχή. Είπατε τόσα πράγµατα … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν σας άγγιξαν; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μα ούτε καρφίτσα δεν σας αγγίζει βρε παιδιά;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πως δεν µας αγγίζει κ. Γρετζελιά. Αν δω αυτό εδώ που παρουσιάσατε 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε αγγίζει. Ας βγάλουν όλοι τα συµπεράσµατά τους. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτό, ο τελευταίος που το πήρε είµαι εγώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι µε συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε αυτό, είµαι ο τελευταίος που το πήρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας άκουσα µε προσοχή, νοµίζω ότι έχω το δικαίωµα 

να κρίνω ένα χαρτί που παρουσιάζεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε κύριοι συνάδελφοι ένα χαρτί µε κάποιες υπογραφές και πίσω 

µπορώ να βάλω εγώ ό,τι θέλω.  Εγώ αυτή τη στιγµή την άποψή µου καταθέτω, ότι 

µου παρουσιάζετε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ένα χαρτί, το οποίο δεν έχει καµία για 

εµένα υπόσταση … 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Αφορά τον προϋπολογισµό; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν είναι εκτός ηµερήσιας, παρουσιάστηκε ένα έγγραφο στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο κ. Κοσκολέτο, επικαλείται οτιδήποτε δεν το συζητώ, έχω την 

άποψη να απαντήσω στον κ. Γρετζελιά γιατί µου το παρουσίασε και µου το έλεγε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θα κάνουµε συζήτηση επ’ αυτού; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι τίποτε δεν θα κάνουµε, λέω την άποψή µου. Το δείχνω στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να κρίνετε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να πούµε κι εµείς τη δική µας άποψη; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν θα πείτε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, πως µόνο τη δική σας θα πείτε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελείωσε, εγώ είπα την άποψή µου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ή θα ανοίξουµε συζήτηση επί του 

εγγράφου, ή δεν θα ανοίξουµε καθόλου συζήτηση. ∆εν να ακουστεί µονάχα η δική 

σας άποψη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ είπα ότι ένα χαρτί που έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει αν 

µη τι άλλο να µην στερείται σοβαρότητας. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να το φέρετε λοιπόν … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και όταν έρχεται ένα χαρτί να το διαβάζετε και µετά. Τελειώσαµε κ. 

Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να το φέρετε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

και να πούµε τις απόψεις µας όλοι και να δούµε αν είναι πλαστό ή γνήσιο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί θα εκπλαγείτε! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι – ναι θα εκπλαγώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο! Τελειώσατε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Με συγχωρείτε off the record, κύριε Τοµπούλογλου να ξέρετε από 

τη Φιλαδέλφεια υπάρχει και είναι µια πάρα πολύ γνωστή γραφολόγος ανά το 

πανελλήνιο … 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σταύρο µου, είναι γνωστή µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ θα 

ήθελα να ακούσω τις γνώµες αυτών περί πλαστότητας, αλλά να ξέρετε ότι η 

Φιλαδέλφεια έχει µια πολύ γνωστή εγνωσµένη, την κα Βανέα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, θα έκαναν µήνυση 

κάποιο. ∆εν έκαναν καµία µήνυση. 

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΩΗΓ-ΙΡΥ



 90 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου αφήστε το, είπαµε δεν το συζητάµε το θέµα. Εγώ 

ανέφερα το χαρτί αυτό να το δείτε.  

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Τη γνώµη σου Πρόεδρε τη λες … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν θα πω; Σας παρακαλώ πάρα πολύ κ. Λαζαρίδη, ο κ. Γρετζελιάς 

απευθύνθηκε σε εµένα και µου έδειχνε ένα έγγραφο. Οφείλω να το δείξω και στους 

συναδέλφους τι λέει και είπα την άποψή µου. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να προχωρήσουµε, αλλά όταν µακρηγορούν κάποιοι και … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος είναι ο κατάλογος των οµιλητών 

κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος είναι µετά τον κ. Γρετζελιά.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Και µετά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Λαρδής να δώσει κάποιες διευκρινίσεις και 

δευτερολογίες εσείς και θα κλείσει ο κ. Καραβίας. Κύριε Γρετζελιά, αναφερθήκατε κατ' 

αρχήν για ανάρτηση στο έγγραφο αυτό που είπατε. ∆εν είναι θέµα της Γραµµατείας 

του Προεδρείου αυτό. Μόνο αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Οικονοµικής, δεν 

έχει καµία σχέση το γραφείο ∆ηµάρχου για να τις αναρτήσει ο Κώστας, κάτι είπατε 

επ’ αυτού. Για κάποια απόφαση είπατε και δεν νοµίζω ότι είναι αυτή, που έχει απ' 

ευθείας ανάθεση … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επειδή αναφέρθηκε στον Κώστα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Της Οικονοµικής Επιτροπής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι της Οικονοµικής; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να διευκρινίσω … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι ακριβώς αυτό ζητάω κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Η Οικονοµική Επιτροπή βγάζει αποφάσεις; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. Αν είναι της Οικονοµικής Επιτροπής … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βγάζει αποφάσεις; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μήπως ήταν απόφαση της Γραµµατείας της ∆ηµάρχου; 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Υπάρχει απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Ιουνίου, 

αναρτήθηκε στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 31/12 µετά τη διαγραφή, µετά το αξιοπρεπές έργο που 

κάνατε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, µιλάτε πάλι για διαγραφές κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μα συνέπεσαν. 31/12 θέλετε να κλείσετε όλες τις εισφορές. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξέρετε κάτι όµως; Μας αφορίζετε εµάς γιατί µε αφορά το θέµα … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βεβαίως δεν εξαιρείστε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ούτε εσείς εξαιρείστε όµως όταν κάποτε … 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μην κάνουµε διάλογο κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι σας παρακαλώ είναι προσωπικό το θέµα κ. Νικολόπουλε, δεν θα 

µας λέει ο κ. Γρετζελιάς να µας ισοπεδώνει όλους εδώ πέρα ότι κάναµε διαγραφές. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Γιατί δεν υπογράψατε κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι υπέγραψα κ. Χωρινέ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Είστε υπερασπιστής των δέκα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ παίρνετε τον λόγο;  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Μα αφορά κ. Πρόεδρε γιατί είµαι από τους διαγραφέντες. ∆εν έχετε 

κανένα δικαίωµα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχω το δικαίωµα να πω κάτι. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Απολύτως κανένα δικαίωµα να υπερασπίζεστε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ σας παρακαλώ, όταν θα µιλάω δεν θα µε διακόπτετε. 

Κύριε Γρετζελιά, σε εσάς απευθύνοµαι θέλω να το ακούσετε αυτό: όταν 

υπερασπίζεστε … 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) ∆εν θα αναφερθείτε σε διαγραφή, 

διότι δεν είσαι σε θέση να το κάνεις εσύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά εντάξει. Είµαι µέλος της Παράταξης, άλλο η Παράταξη και µην τα 

µπερδεύετε αυτά.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά αναφερθήκατε σε διαγραφές και µας µέµψατε και µας 

είπατε αυτά που µας είπατε. Εγώ θέλω να σας θυµίσω προεκλογικά όταν γίνονταν 

κάποιες διεργασίες για να εκλέξουµε ∆ήµαρχο στη Χαλκηδόνα, να σας τα θυµίσω να 
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σας φρεσκάρω τη µνήµη σας λίγο, στηρίζατε κάποιους άλλους από αυτούς που 

αγκαλιάζετε τώρα όµως.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, νοιάζουν εµένα. Κύριε Κόντο, όταν ρίχνει µοµφή ότι διαγράψαµε 

κάποιους, σκεφτείτε πως λειτουργούσατε τότε, πως κάποιους τους αγκαλιάζατε τους 

οποίους τώρα τους προτείνετε και για δηµάρχους. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Είστε ένας από αυτούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι δεν αφορά το Σώµα αυτό. Σας 

παρακαλώ!  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ο Γραµµατέας σωστά το αναφέρει, δεν αφορά το Σώµα και κακώς κ. 

Πρόεδρε αναφέρθηκες. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Να βρεθείτε κ. Πρόεδρε σαν Παράταξη και να λύσετε τα θέµατά 

σας. Ή συζητάµε για τον προϋπολογισµό ή θα σηκωθούµε και θα φύγουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γραµµατέα σας έπιασε ξαφνικά η ευαισθησία; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εάν η Παράταξη είστε 15 κοµµάτια καθίστε κάτω και βρέστε τα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας έπιασε η ευαισθησία ξαφνικά κ. Γραµµατέα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η ευαισθησία δεν µε έχει πιάσει από τώρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν ο κ. Γρετζελιάς αναφερόταν σε διαγραφές δεν σας πείραξε; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οι άλλες Παρατάξεις έχουµε φέρει θέµα δικό µας; 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουτσάκη. Επιλεκτικά έχει ευαισθησίες ο κ. 

Γραµµατέας;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγώ κ. Πρόεδρε δεν έχω επιλεκτικά, αλλά πρέπει να 

λειτουργήσουµε. Έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ 

συνεχίστε τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό κ. Τοµπούλογλου … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να τελειώσω. Όταν ο κ. Γρετζελιάς αναφέρθηκε στις διαγραφές, δεν 

είδα να έχετε καµία ευαισθησία και να πείτε «δεν είναι το θέµα αυτό», αλλά όταν εγώ 

έπρεπε να απαντήσω σε κάποια πράγµατα στον κ. Γρετζελιά, έχετε ευαισθησία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Πρόεδρε εσείς έχετε τον λόγο να λέτε σε ποιον θα δώσετε τον 

λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ρόλος σας δεν είναι να απαντάτε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν είναι προσωπικό το θέµα … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πλάτανε µου επιτρέπετε; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βεβαίως. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνετε κριτική στον Πρόεδρο που τον 

ψηφίσατε; ∆εν το καταλαβαίνω αυτό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και τι σηµαίνει αυτό κ. Τοµπούλογλου; Επειδή τον ψήφισα σηµαίνει 

ότι θα τον αφήσω και ανεξέλεγκτο; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τον ξέρατε, τον ψηφίσατε όµως. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βεβαίως τον έχω ψηφίσει, γι' αυτό και τον ελέγχω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Στον κ. Πλάτανο µιλάω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι – ναι στον κ. Πλάτανο µιλάτε, αλλά πήρατε αυθαίρετα τον λόγο. 

Αυτός είναι ο σεβασµός που έχετε και εσείς προς το Προεδρείο.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι κ. Πρόεδρε βλέπω τη διαδικασία 

που τηρείτε που είναι άψογη, γι' αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βοηθάτε πολύ κι εσείς κ. Τοµπούλογλου και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι 

συγκεκριµένοι. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα από την αρχή κρατήστε µια 

σφιχτή διαδικασία. ∆εν το κάνατε. Παρεµβαίνετε, κάνετε κρίσεις, µιλάτε στους 

δηµοτικούς συµβούλους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν είναι προσωπικό και απευθύνεται προσωπικά … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κανένα προσωπικό δεν ετέθη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προσωπικά ο κ. Γρετζελιά απευθύνθηκε και «προς εσένα σαν 

Πρόεδρο» είπε «που είστε ένας από αυτούς». Είπε συγκεκριµένα, ψάξτε τα πρακτικά 

κ. Τοµπούλογλου αν είναι προσωπικό.  
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(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µια ερώτηση προς εσάς. Το έγγραφο που 

κατέθεσε ο κ. Γρετζελιάς έχει κάποιες υπογραφές.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφήστε το, τελείωσε.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Έχει κάποιες υπογραφές. Μία από τις υπογραφές που υπάρχει και 

παρών εδώ. Γιατί δεν ρωτάτε εάν είναι η υπογραφή του ή δεν είναι η υπογραφή του. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µιλάµε για το θέµα αυτό. Ο κ. Τοµπούλογλου είπε ότι δεν το 

συζητάµε, τώρα εσείς λέτε να το βάλουµε ως θέµα για συζήτηση; Σας παρακαλώ κ. 

Αντιπρόεδρε! 

  Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Και µάλιστα θέλησε ο συγκεκριµένος υπογράφων να πάρει τον 

λόγο και δεν του δώσατε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υπάρχει στη διαδικασία τη σηµερινή αυτό. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είναι παρών. Γιατί δεν ρωτάτε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε, εδώ µας µέµφεται ο επικεφαλής σας ότι δεν 

κρατάµε τη διαδικασία και εσείς… Ρωτήστε τον κ. Τοµπούλογλου για τη διαδικασία 

τώρα! 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μα κάνετε ολόκληρο σχόλιο αν είναι πίσω η επιστολή ή µπροστά 

η επιστολή. ∆ηλαδή αν ήταν πίσω η επιστολή θα ήταν διαφορετική; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε! Τι να κάνω; Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι µετά από τέσσερις ώρες και αφού µίλησαν είκοσι 

άτοµα θα προσπαθήσω όσο µπορώ εν ηρεµία να πω τις σκέψεις µου. Να 

ξεκαθαρίσουµε κάτι: καµία υποχρέωση του ∆ήµου δεν µπορεί να πληρωθεί, εάν ο 

προµηθευτής χρωστάει και ένα ευρώ.  

Βάλτε το καλά στο µυαλό σας. Είτε κόπηκε το τιµολόγιο αυτό είτε δεν 

κόπηκε, δεν ξέρω πως κόπηκε ούτε µε ενδιαφέρει, πάντως δεν µπορεί να πληρωθεί.  

Κύριοι συνάδελφοι, γιατί λοιπόν αυτή η απαξίωση της προσωπικότητα 

καθενός εκάστου; Γιατί φτάσαµε στο σηµείο να βγάζουµε τα εσώψυχά µας και 

καθόµαστε προσπαθώντας ο ένας τον άλλον να τον απαξιώσει, να µηδενίσει ό,τι έχει 

κάνει;  
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Αλήθεια, τα δυο χρόνια που πέρασαν αυτή η ∆ηµοτική Αρχή δεν έκανε 

τίποτε, µα τίποτε το σωστό; Το ότι δεν άφησε ποτέ τους υπαλλήλους που να µην 

πληρωθούν, το ότι κατέβαλλε µια προσπάθεια απέλπιδα για να µπορέσει να φέρει ένα 

θετικό αποτέλεσµα και το κατάφερε; Εγώ δεν έχω στεντόρεια φωνή, έχω όµως 

ορισµένες φορές, αλλά όµως τα χρόνια που κουβαλάω και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

και στην πλάτη µου, ελευκάνθη εν τη αγωνία µου για τα δηµοτικά δρώµενα, έχω 

ασπρίσει και έχω µάθει να σέβοµαι όλο τον κόσµο. Έχω απαίτηση να µε σέβονται. 

Απόψε πήρα ένα µάθηµα κύριοι συνάδελφοι. Χάρηκα όµως, διότι το 

µάθηµα αυτό ήταν ένα ράπισµα για εµένα, ότι µε πίεζαν να ψηφίσω υπέρ των 

τροφείων και έπρεπε να σταθώ κοντά στη ∆ιοίκηση, ανεξάρτητα τι ήθελα και δεν 

ήξερα, και έρχονται τώρα οι κύριοι συνάδελφοι µε χαρά το δέχοµαι να καταργήσουν 

τα τροφεία παρ' ότι κατάφεραν να διαλύσουν ή να φέρουν ένα ∆ήµο και µια κοινωνία 

όσα άτοµα πάνε εκεί, σε πλήρη σύγχυση. Εµείς είµαστε οι κακοί και τώρα έρχονται οι 

καλοί.  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: ∆εν τα διαλύσαµε τα τροφεία. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: ∆εν σας διέκοψα, σεβαστείτε. Έχετε την ηλικία των παιδιών µου και 

έχω απαίτηση.  

 

Στο σηµείο αυτό προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 

Κοπελούσος Χρήστος  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Αντιδήµαρχε µην διακόπτετε. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Εγώ διακόπτω; Κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω 

γιατί πολλά ειπώθηκαν έχω συγκρατήσει κάποια στο µυαλό µου. Το ΠΠΙΕ∆ από τη 

συστατική πράξη είναι 150.000 και πήρε 95.000. Το πώς λειτούργησε ή όχι είναι θέµα 

δικό του. Το 1ο ∆ηµοτικό σχολείο λέτε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να το φτιάξουµε. 

Εδώ µέσα δεν πήραµε κάποια απόφαση που ανέλαβε ο ΟΣΚ µε την Περιφέρεια να το 

εντάξει και εµείς τους εκχωρήσαµε την κυριότητα του χώρου;  

  Φοβάστε όλοι µην φτάσουµε στο σηµείο της επιτήρησης. ∆εν βλέπω 

όµως κανένας µα κανένας να ρίχνει νερό στο κρασί του για να µπορέσουµε να 

προχωρήσουµε και να φτάσουµε σε ένα επιθυµητό αποτέλεσµα.  
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Μας κατηγορείτε ότι υστερούµε στα έσοδα και στα ανταποδοτικά και 

στο νεκροταφείο. Ξέρετε πολύ καλά ότι µειώθηκαν τα ανταποδοτικά κατά 20%, 

ξέρετε ότι στο νεκροταφείο µειώθηκαν 20 και 30%. Ελπίζω τώρα µε το 23 τετράγωνο 

το οποίο πιστεύω ότι θα λειτουργήσει γιατί είναι και στον προϋπολογισµό 60.000 να 

επιφέρει κάποια έσοδα. 

Κύριοι συνάδελφοι εγώ δεν θα σταθώ πως γίνονταν οι προϋπολογισµοί 

παλιά, διότι εδώ µέσα τους έχω τους προϋπολογισµούς, το τι έβαζε ο καθένας τότε. 

Ήταν όµως άλλες εποχές, σήµερα είναι άλλες εποχές και πρέπει να πορευτούµε και να 

σεβαστούµε τις εγκυκλίους και τις οδηγίες που µας δίνει η Περιφέρεια ή το 

Υπουργείο. 

Έγινε ένα λάθος. Το τεχνικό Πρόγραµµα έγινε το Νοέµβριο µήνα και ο 

προϋπολογισµός έρχεται σήµερα µε στοιχεία 31/12. Από 1η Νοεµβρίου και αν δεν µε 

απατά η µνήµη µου πρέπει να ήταν ηµέρα Πέµπτη, µπήκαµε σε µια διαδικασία σχεδόν 

µέχρι παραµονές των Χριστουγέννων να είχαν οι υπάλληλοι πότε κατάληψη, πότε 

λευκή απεργία. Όχι απεργία και καλά έκαναν γιατί θα έχαναν τα λεφτά τους. 

Κύριοι συνάδελφοι τα έσοδα των ανταποδοτικών δεν είναι όπως 

αναφέρουν 3.300, είναι 4.200 διότι θα εισπράξουµε σε άλλο κωδικό 2 µήνες των 

ανταποδοτικών. Γι' αυτό ακριβώς είπε κάποιος ότι πως θα πληρωθούν αφού τα έσοδα 

είναι ισοσκελισµένα ως προς τα έξοδα. Ένας προϋπολογισµός ο οποίος ναι µεν 

ξεκινάει από 31.823.000 έχοντας όµως τον απολογισµό έχει κυµανθεί στα 

19.981.000.  

Επιτρέψτε µου εδώ: εάν κύριοι συνάδελφοι από τα 31.823.296 που 

είναι ο προϋπολογισµός αφαιρέσουµε κάποια κονδύλια, αφαιρέσουµε κύριοι το 

κονδύλι της επιχορήγησης που όλοι φώναζαν τότε για να πάρουµε την επιχορήγηση 

εµείς σα ∆ήµος και σα ∆ιοίκηση δεν θέλαµε και θέλαµε το δάνειο. Ας πούµε στον 

εαυτό µας την αλήθεια. Στους 42 ∆ήµους είµαστε από τους καλύτερους ∆ήµους που 

–το είπα και προηγούµενα- ελέχθησαν από το γενικό Λογιστήριο του κράτους και 

είµαστε … 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) … Μέχρι το 2010 σας παρακαλώ 

πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ που θα το λέγατε. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Κόντο, να σας πω κάτι: εγώ δεν κρύβω τίποτε. Εάν δεν 

λειτουργούσε … 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 
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Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Σταύρο, άφησέ µε να πω το σκεπτικό µου. ∆εν θα εκµαιεύσει κανένας 

αυτό που θέλω να πω εγώ, θα το πω όπως θέλω εγώ. Εάν ο ∆ήµος δεν λειτουργούσε 

εύρυθµα και το ’10 δεν θα µπορούσε κύριοι συνάδελφοι να λειτουργήσει µη εύρυθµα 

παρ' ότι έγινε ο "Καλλικράτης". Οι Υπηρεσίες λειτουργούν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν η προηγούµενη χρήση … 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου, όταν ήρθε τον Αύγουστο µήνα που έκαναν τον 

έλεγχο, ακούστε να σας πω κάτι για να µην τρέχουµε, ήταν το ’12 που ήρθαν και 

έκαναν τον έλεγχο και είδαν και το ’10 και το ’11. έχετε κάνει λάθος σας παρακαλώ 

πάρα πολύ, το Μάιο µήνα αν θυµάστε εδώ µέσα που λόγω του λόγω του PSI θα µας 

έδιναν κάποια λεφτά.  

  Και όταν σας είπα κάποτε ότι βαθµολογηθήκαµε µε Β και είµαστε στο 

Α σχεδόν, κάποιοι φίλοι µου δεν τους άρεσε και τους έδωσα το έγγραφο που είχε 

έρθει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εάν οι υπάλληλοι κύριοι συνάδελφοι 

δεν θέλουν να προσφέρουν τις θετικές των υπηρεσιών τους, όσο και να φωνάζει 

καθένας αν δεν έχει αγαστή συνεργασία µαζί τους, δεν µπορεί να φέρει κανένα 

αποτέλεσµα. 

  Αν κύριοι συνάδελφοι επαναλαµβάνω από τα 31 εκ. αφαιρέσουµε τα 

4.600 … 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κυρία Μαυράκη σας παρακαλώ µη διακόπτετε, συνεχίστε κ. Μπόβο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία Μαυράκη, εάν δεν υπήρχε η επιχορήγηση αυτή τα έσοδα θα 

ήταν και λιγότερα. Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων είναι οι λογιστικές 

τακτοποιήσεις. Όταν πληρώνονται οι υπάλληλοι ο ∆ήµος κρατάει κρατήσεις, τις 

οποίες αποδίδει. Μέχρι πρότινος αυτές δεν εµφανίζονταν στο λογιστικό, τώρα είναι τα 

3.233. 

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Μάλλιος Κλεοµένης – Αθανάσιος 

 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Υπάρχει ένα κονδύλι κύριοι συνάδελφοι 1.600 το οποίο ξεκινάει από 

πολύ παλιά, το οποίο βάσει των εγκυκλίων οδηγιών πρέπει να περαστεί έσοδο και 

έξοδο. Και αν βάλουµε και τις επιχορηγήσεις από το ΕΣΠΑ που είναι εγκεκριµένες, ο 

προϋπολογισµός φτάνει στα 17,5 εκ. ∆εν έχει καµία απόκλιση. 
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Λένε ορισµένοι ότι υστερούµε στα έσοδα. Θα σας πω για έναν κωδικό 

ο οποίος ρωτήθηκε και ρωτιέται πολλές φορές, για το κυλικείο του νεκροταφείου. Το 

κυλικείο του νεκροταφείου όταν πάρθηκε µια απόφαση το ’10 εδώ µέσα πήραµε µια 

απόφαση να µειώσουµε κατά 20%. Ο άνθρωπος προσέφυγε στα ∆ικαστήρια, ακόµη 

δεν έχει τελεσιδικήσει. Προσωρινή απόφαση, πληρώνει τα 19.200 ενώ στην ουσία 

έπρεπε να πληρώνει 25.000. Ερωτώ κάτι εγώ: τι είναι προτιµότερο κύριοι συνάδελφοι 

να πάρουµε τα λεφτά ή να κάνουµε έξωση ή καταγγελία και να χάσει αυτός το σπίτι 

του; Πιστεύω θα τελεσιδικήσει. Σε ένα µήνα; Σε περισσότερο ή λιγότερο, µακάρι και 

αύριο το πρωί. 

Τουλάχιστον από ό,τι έχω συζητήσει µε τον επιχειρηµατία, δεν 

προτίθεται να µην πληρώσει, απεναντίας πληρώνει τα 19.200 τα φέρνει κάθε µήνα 

στο δηµαρχείο και πληρώνει. 

Μιλήσατε για τις λαϊκές αγορές. Εισπράξαµε µέσα στο ∆εκέµβριο 

58.000 και έχουµε βάλει 60.000 … 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία Μαυράκη, µε όλο το σεβασµό σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ θα 

πω αυτά που θέλω και εσείς µην υιοθετείτε τίποτε.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Λέτε ό,τι καταλαβαίνετε. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ναι ό,τι καταλαβαίνω. Κύριοι συνάδελφοι είπα και προηγουµένως ότι 

τα δάνεια τα οποία βρήκαµε ήταν 6.413.848,69 και 31/12 είναι 3.728.772 ήτοι 

πληρώσαµε 2.685.000. Και αυτό είναι αρνητικό; Αν ναι, και εγώ µαζί σας.  

  Όταν παραλάβαµε το ∆ήµο µε την απογραφή, οι προµηθευτές ήταν 

στα 5.054.967 και εδώ κύριοι συνάδελφοι θα πούµε και µια αλήθεια. Πολλά τιµολόγια 

τότε δεν είχαν κοπεί διότι όπως συνήθως γίνεται στο τέλος κάθε χρόνου, όταν δεν 

πρόκειται να πληρωθεί µια δαπάνη προκειµένου ο άλλος να αποφύγει το ΦΠΑ και 

οτιδήποτε άλλο, θα το κόψει τον επόµενο χρόνο. 

Με 31/12/2012 οι υποχρεώσεις µας είναι 5.377.630 δηλαδή κύριοι 

είναι 320.000 που έχουµε χρεώσει το ∆ήµο. Τώρα αυτά τα ελλείµµατα δεν µου 

αρέσει να χρησιµοποιούν εκφράσεις άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και τις έννοιες. Άλλο 

ένα άνοιγµα διότι έγινε κάποιο έργο, άλλο ένα άνοιγµα διότι πήραµε από κάποιους 

προµηθευτές να φτιάξουµε κάτι και άλλο το έλλειµµα. Το έλλειµµα όχι κύριοι, να µην 

το ξαναπούν ποτέ.  
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Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) ∆εν κλείσατε … Να 

ευχαριστηθούµε, να µας το πείτε. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία Μαυράκη να υιοθετήσω το 1 εκ. το δικό σας, όταν θα έρθει 

όµως ο απολογισµός τον οποίο … 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Τώρα να µας πείτε … 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία Μαυράκη, σας είπα καταλάβετέ το. Παραλάβαµε 5.054.000 και 

παραδίδουµε 5.377.000 η διετία. Και θέλω να πιστεύω µε την τακτική την οποία 

ακολουθήσαµε και θα συνεχίσουν οι νέοι, ο κ. Καραβίας και η κα ∆ήµαρχος 

προφανώς, ο κ. Καραβίας ως επί το πλείστον, θα πρέπει να είναι σκληρός και να µην 

κάνει φιέστες και οτιδήποτε άλλο, ούτως ώστε τα έξοδα αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να 

παραλάβουν το ∆ήµο, να τον βρουν σε µια ρότα. Αυτό µας ενδιαφέρει εµάς κα 

Μαυράκη.  

Κύριοι συνάδελφοι δεν θέλω εγώ να αναφερθώ από κωδικό σε κωδικό, 

γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Τουλάχιστον όσοι έχουν ασχοληθεί και µε τα οικονοµικά και 

µε προϋπολογισµούς κατά καιρούς, πρέπει να ξέρουν πως γίνονται οι 

προϋπολογισµοί.  

Ξέρετε, µε ρώτησε κάποιος «Τι έχετε κάνει µε τα παλιά». Τι να 

αναφέρω κύριοι; Απλά θα αναφέρω ορισµένα ονόµατα. Μήπως θυµάται κάποιος τον 

Θωµά Αντώνιο; Μήπως θυµάται κάποιος τον Γούρογλου Τζενεράκι; Μήπως θυµάται 

κάποιος την Καττή Γεωργία; Μήπως θυµάται κάποιος τον Κόκκο; Μήπως θυµάται 

κάποιος τον ∆εληολάνη; Όλα αυτά κύριοι συνάδελφοι, είτε είναι Χαλκηδόνα είτε είναι 

Φιλαδέλφεια είναι σε αυτές εδώ τις καταστάσεις που προέρχονται από τα παλιά. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Κύριε Μπόβο τι γίνεται αυτή τη 

στιγµή; Τι έθιµα καινούργια είναι αυτά; Που δεν µπορούµε να τα ανεχτούµε. Αυτά 

είναι νέα έθιµα για µας. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: ∆εν ξέρω. Τα έθιµα τα δικά µου, µου επιβάλλουν να είµαι συνετός 

έστω και αν είµαι πικραµένος. Μπορούσα κάλλιστα κ. Κόντο σήµερα εγώ να µην 

µιλήσω. ∆εν το έκανα όµως διότι θα θεωρούσα τον εαυτό µου ανήθικο. Γι' αυτό 

ακριβώς επιµένω. Ξέρω ότι ο προϋπολογισµός δεν θα ψηφιστεί, ξέρω ότι θα µπούµε 

σε µια περιπέτεια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Μπόβο σας παρακαλώ ολοκληρώστε.  
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Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Σε εµένα λες να τελειώσω; Οι άλλοι µίλαγαν µισή ώρα! Για όνοµα του 

Θεού.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να προχωρήσουµε τώρα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, να δώσουµε τον λόγο στον κ. Λαρδή να µας δώσει κάποιες 

απαντήσεις στα τόσα ερωτήµατα που µπήκαν.  

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι άκουσα µε προσοχή όλες τις 

παρατηρήσεις και τις επισηµάνσεις που κάνατε επί του προϋπολογισµού και θέλω να 

πω επιγραµµατικά πάνω σε τεχνικά ζητήµατα κάποιες δικές µου παρατηρήσεις ώστε 

να διευκολύνω τη σκέψη σας σε σχέση µε την συνέχιση του έργου σας όταν θα έρθει 

ξανά προς συζήτηση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω σήµερα δεν θα εγκριθεί ο 

προϋπολογισµός. 

Εγώ ως υπηρεσιακός παράγοντας πραγµατικά αισθάνοµαι άσχηµα 

σήµερα όταν ακούω όλες αυτές τις αντεγκλήσεις και βλέπω ότι δεν υπάρχει µια κοινή 

γραµµή, ώστε να µπορέσουµε να φέρουµε σε πέρας την ψήφιση αυτού του 

προϋπολογισµού, που για µας τις Υπηρεσίες είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσουν 

οι Υπηρεσίες και ο ∆ήµος γενικότερα. 

Θα ξεκινήσω από τις προθεσµίες γιατί τέθηκε το ζήτηµα από τους 

δηµοτικούς συµβούλους. Οι προθεσµίες ψήφισης του προϋπολογισµού σύµφωνα µε 

τον Κώδικα είναι ο µήνας Νοέµβριος. ∆υστυχώς όµως µήνα Νοέµβριο δεν 

µπορούσαµε να φέρουµε για ψήφιση τον προϋπολογισµό γιατί δεν είχε ψηφιστεί 

ούτε καν το τεχνικό Πρόγραµµα.  

Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που µας έφεραν πίσω. Η εγκύκλιος για 

τον προϋπολογισµό βγήκε από το Υπουργείο στα µέσα του ∆εκέµβρη και εκεί 

αναφερόταν ότι πλέον µπορούµε να φέρουµε τον προϋπολογισµό µαζί µε το τεχνικό 

Πρόγραµµα προς ψήφιση και αυτό κάναµε στις 31 ∆εκέµβρη. Αλλά απαρτία δεν είχε 

η Οικονοµική Επιτροπή για να το συζητήσει και το ξαναφέρουµε τώρα εµείς σαν 

Υπηρεσία. 

Έγινε µεγάλη κουβέντα για τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού και 

µάλιστα έκανε µια εµπεριστατωµένη όπως χαρακτήρισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι 

αναφορά από την κα Μαυράκη. Λοιπόν τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού έχουµε 

3.160.000 δαπάνες στην Υπηρεσία της κατηγορίας 20 στην Υπηρεσία της 

καθαριότητας που αφορά µόνο µισθοδοσίες, τις πληρωµές των leasing, τον φωτισµό 

και τα καύσιµα. Εάν σε αυτά προσθέσουµε τις 770.000 που δώσαµε για τον ΕΣ∆ΚΝΑ 
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και τις 107.000 που πήρε η ∆ΕΗ, φτάνουµε στα 4.137.000. Αυτά που εισπράξαµε από 

την καθαριότητα φέτος ήταν 3.960.000, περίπου 4 εκ.  

Άρα έχουµε έλλειµµα στην Υπηρεσία καθαριότητας, που τόσο µεγάλη 

κουβέντα έγινε και πολλοί από εδώ µέσα συζητάτε για µειώσεις για τα ανταποδοτικά 

τέλη που εγώ πραγµατικά ως υπηρεσιακός παράγοντας θεωρώ ότι θα είναι 

καταστροφικό για την εν γένει λειτουργία του ∆ήµου. 

Έγινε µεγάλη κουβέντα για τη µη λήψη αποφάσεων και πως 

συντάχθηκε αυτός ο προϋπολογισµός. Ο περσινός προϋπολογισµός είχε µια απόφαση 

των τελών νεκροταφείου η οποία δεν είχε εγκριθεί και παρά ταύτα εγκρίθηκε από την 

Περιφέρεια γιατί η Περιφέρεια δέχτηκε σε ισχύ την προηγούµενη απόφαση των 

τελών νεκροταφείου, η οποία παραµένει σε ισχύ µέχρι σήµερα, εφόσον δεν έχει βγει 

άλλη απόφαση.  

Αυτό ισχύει και για τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού, το οποίο µας 

το διαβεβαίωσαν και από το Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο παρευρέθηκε η Νοµική 

Υπηρεσία βέβαια δεν δόθηκε ο λόγος για να το πουν οι ίδιοι και εγώ έχω κάνει και 

προσωπικό έγγραφο ερώτηµα στο Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έχω λάβει ακόµη 

απάντηση.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Την ακυρωτική την προσκοµίσατε όταν κάνατε το ερώτηµα; 

Ι. ΛΑΡ∆ΗΣ: Έγινε µεγάλη κουβέντα για την επιχορήγηση που έχουµε βάλει ως 

έσοδο στο ∆ήµο για να πληρώσουµε τις οφειλές µας από παρελθόντα έτη. Η 

επιχορήγηση δεν χαρίστηκε, αιτηθήκαµε όπως όλοι οι άλλοι ∆ήµοι, κάποιοι ∆ήµοι 

εγκρίθηκαν κάποιοι δεν εγκρίθηκαν. Εµείς είµαστε από τους ∆ήµους που εγκρίθηκε, 

ελέγχθηκαν τα οικονοµικά στοιχεία και της προηγούµενης ∆ιοίκησης και της τωρινής 

∆ιοίκησης, η πληρότητα των Οικονοµικών Υπηρεσιών και είµαστε µέσα στους ∆ήµους 

που επιχορηγηθήκαµε. 

Εάν είχαµε πάρει το δάνειο το λέει σαφώς η απόφαση υπέρ της 

επιχορήγησης θα αποπληρώναµε το δάνειο. Απλώς δεν θα είχαµε κάνει κάτι 

παράτυπο, θα είχαµε πληρώσει τους προµηθευτές πολύ νωρίτερα.  

Αναφέρθηκε ο κ. Κόντος στο τεχνικό Πρόγραµµα. Εγώ ως ∆ιευθυντής 

της Οικονοµικής Υπηρεσίας ήµουν σαφώς αντίθετος το θεώρησα υπέρογκο και 

εξωπραγµατικό γιατί προσπάθειά µου είναι να συντάξουµε ένα προϋπολογισµό 

πραγµατικό, ρεαλιστικό, που να βασίζεται σε πραγµατικά στοιχεία. Το τεχνικό 

Πρόγραµµα δεν χωρούσε σε αυτό τον προϋπολογισµό και πραγµατικά βάλαµε µόνο 
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το κόστος των έργων αυτών που µπορεί να έχουµε ως έσοδο να προέρχεται από 

ΣΑΤΑ. Από άλλους πόρους δεν µπορούν να γίνουν τα έργα. 

Όσον αφορά την αναφορά για τα τοκοχρεολύσια που είναι µειωµένα 

στον προϋπολογισµό, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποδέχτηκε ένα νόµο που έβγαλε το 

Υπουργείο για τριετή περίοδο χάριτος και ως εκ τούτου για τρία χρόνια δεν θα 

πληρώσουµε τοκοχρεολύσια, παρά µόνο τους τόκους και αυτοί έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό, πλην µιας δόσης του 2012 που χρωστάµε. 

Για το πόσο ρεαλιστικός είναι ο προϋπολογισµός και πόσο 

πραγµατικός. Ένας προϋπολογισµός των 32 εκ. περίπου, αναφέρθηκε και ο κ. 

Μπόβος σε αυτό, εάν από αυτό τον προϋπολογισµό αφαιρέσουµε τα 5 εκ. που είναι 

τα επιχορηγούµενα έργα από το ΕΣΠΑ και τα 3.200.000 που αφορούν τις λογιστικές 

τακτοποιήσεις για τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και ασφαλιστικών ταµείων πάµε 

αυτόµατα γύρω στα 24 εκ. Αν από αυτά αφαιρέσουµε και τα 4,5 εκ. που θα πάρουµε 

φέτος ως έσοδα από την επιχορήγηση, είναι ένας πραγµατικός προϋπολογισµός για 

εµένα και θέλω εκεί να σταθείτε διότι προσπαθούµε σας λέω µε πολύ αγώνα να 

φέρουµε µπροστά σας ένα προϋπολογισµό που να ανταποκρίνεται τα πραγµατικά 

έσοδα του ∆ήµου. 

Σίγουρα εγώ είµαι υπηρεσιακός παράγοντας δεν µπορώ να αποφασίσω 

αν θα βάλουµε 10.000 παραπάνω για τους απόρους ή 10.000 παραπάνω για τις 

επιχορηγήσεις στα Νοµικά Πρόσωπα, αλλά όµως το γενικότερο πλαίσιο του 

προϋπολογισµού πρέπει να βασίζεται σε αυτά τα οικονοµικά στοιχεία. 

Έγινε αναφορά για τις στολές της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Οι στολές 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι υποχρεωτικές,  η µελέτη που έχει γίνει είναι 72.000 παρά 

ταύτα 20.000 βάλαµε στον προϋπολογισµό και έχουµε πάρουν τρία στολές οι 

δηµοτικοί αστυνόµοι. 

Έγινε αναφορά για τα ρούχα στις Υπηρεσίες καθαριότητας. Το ίδιο 

ισχύει και εκεί, δεν έχουν πάρει ρούχα επί δύο χρόνια οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας 

καθαριότητας.  

Ο ιατρός εργασίας. Είναι υποχρεωτική η δαπάνη, διότι πρέπει 

υποχρεωτικά να έχουµε ιατρό εργασίας, προβλέπεται από το νόµο. Είναι κάποια 

πράγµατα δηλαδή που δεν µπορούµε να τα παραβλέψουµε. ∆εν ξέρω αν σας 

βοήθησα ή όχι µε τις παρατηρήσεις µου, µπορούσα να πω πολλά περισσότερα, 

θεωρώ όµως ότι αυτή τη στιγµή αισθάνοµαι την ανάγκη να παρακαλέσω το ∆ηµοτικό 
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σας Συµβούλιο, βλέπω ότι σήµερα δεν θα περάσει, να δείτε ζεστά αυτό το θέµα του 

προϋπολογισµού γιατί θεωρώ ότι είναι αναγκαίο εργαλείο για να λειτουργήσει ο 

∆ήµος.  

Από 1η Φλεβάρη δεν θα µπορούµε να κάνουµε δαπάνες παρά µόνο της 

µισθοδοσίας και αυτό δεν το λέω σαν απειλή, είναι η πραγµατικότητα. Αυτή είναι η 

πραγµατικότητα: από 1η Φεβρουαρίου δεν θα µπορούµε να επιχορηγήσουµε τα 

Νοµικά Πρόσωπα, θα καθυστερήσουν οι πληρωµές στη µισθοδοσία του προσωπικού, 

δεν θα µπορούµε να πληρώσουµε καύσιµα, δεν θα µπορούµε να πληρώσουµε τις 

ανελαστικές µας δαπάνες. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Τοµπούλογλου θέλετε κάτι σαν επικεφαλής να ρωτήσετε; 

Παρακαλώ ο κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µην δευτερολογήσω 

θα ήθελα να σας ρωτήσω: θα έρθει η κα ∆ήµαρχος;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχω κάποια ενηµέρωση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ µην γελάτε κύριοι 

συνάδελφοι, δεν είναι για γέλια για κλάµατα είµαστε. Γιατί επιµένω; Θέλω να τη 

ρωτήσω σχετικά µε την προκήρυξη που έχει βγάλει για συνεργάτη και σχετικά µε τη 

θέση του κ. Τσιδήµα, την οποία την περιφέρει ως έπαθλο και προσπαθεί να την 

δώσει όπου τέλος πάντων νοµίζει ότι θα την εξυπηρετήσει. ∆εν το λέω για να το 

διακωµωδήσω το πράγµα, γι' αυτό και ζητώ την κα ∆ήµαρχο. Είστε κανείς από εσάς 

ενήµερος να µου απαντήσει σε αυτό; Τι θα γίνει µε τους συνεργάτες; ∆εν γελάτε 

τώρα, βλέπω! 

Εγώ λοιπόν ξέρω ότι βγάλατε µια προκήρυξη για ένα συνεργάτη ∆.Ε., 

∆ιοίκηση είστε. Κύριε Μπόβο όποτε σας συµφέρει είστε ∆ιοίκηση και όποτε δεν σας 

συµφέρει δεν είστε. Και από την άλλη η κα ∆ήµαρχος περιφέρεται και όπου βρίσκεται 

µεταξύ τυρού και αχλαδιού, προσφέρει τη θέση. 

Ήρθε άνθρωπος και µε ρωτούσε και ποια θα ήταν η δική µου στάση 

στην ενδεχόµενη χρησιµοποίησή του ως συνεργάτη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την άποψή σας την είπατε στον κύριο αυτό ή στην κυρία, δεν ξέρω τι 

ήταν; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι εγώ ζητώ από την κα ∆ήµαρχο να 

µου πει αν συνέβη αυτό κατ' αρχήν. Πως θα πω την άποψή µου; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσείς τι του είπατε; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ρωτώ ξανά: έχετε 

κάποια ενηµέρωση για την παρουσία της κας ∆ηµάρχου; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας είπα ότι θα καθυστερούσε και δεν έχω νεώτερη ενηµέρωση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

επειδή ελέχθη ότι εµείς από την αντιπολίτευση δεν αναφερθήκαµε σε συγκεκριµένους 

κωδικούς και παρατηρήσεις, επιτρέψτε µου επειδή δεν τα είπα αυτά στην πρωτολογία 

να τα πω στη δευτερολογία για µερικά πολύ χαρακτηριστικά ζητήµατα που αφορούν 

τον προϋπολογισµό τον οποίο φέρνετε προς ψήφιση. 

Κατ' αρχήν διαπιστώθηκε ότι τα χρέη που δηµιουργήσατε εσείς ως 

∆ιοίκηση είναι 1,5 εκ. ∆εν το αρνήθηκε κανένας από εσάς. Τα χρέη τα οποία 

δηµιουργήσατε εσείς ως ∆ιοίκηση.  

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ευτυχώς δεν θα περάσουν από τον 

πάγκο της ∆ιοίκησης αυτοί οι οποίοι είναι να πάρουν τα χρήµατα που τους οφείλει ο 

∆ήµος από ληξιπρόθεσµες οφειλές. Η διαδικασία θα είναι η εξής: θα υπάρξει 

κατάλογος των ληξιπρόθεσµων οφειλών από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

ή από το Υπουργείο Οικονοµικών εν προκειµένω, αυτός ο κατάλογος θα έρθει στο 

∆ήµο, θα επικαιροποιηθούν τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι οι 

οποίοι είναι δικαιούχοι και εν συνεχεία θα υπάρξει λογαριασµός στον οποίο θα 

κατατεθούν τα χρήµατα. Άρα το αλισβερίσι «δώσε µου την επιταγή, πάρε τόσο, κάνει 

αυτό και το άλλο», δεν θα υπάρχει. 

Θα είναι µε καθαριότητα σε λογαριασµό. Αυτό είναι µία θεωρώ πολύ 

σωστή ενέργεια που κάνει το Υπουργείο για να µπορέσει να διασφαλίσει τη σωστή 

και οµαλή διεξαγωγή των πληρωµών.  

Έρχοµαι τώρα σε συγκεκριµένους κωδικούς. Μιλήσαµε στην 

πρωτολογία µας για υστέρηση εσόδων. Ακούστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι από τα 

έσοδα µισθωµάτων ακινήτων του ∆ήµου «Μίσθωση Ηρωδίου πάρκου, κυλικείου 

Παπαφλέσσα, ανθοπωλείου έναντι έµπροσθεν κεντρικής πύλης δηµοτικού 

νεκροταφείου» είχε προϋπολογιστεί ποσό 118.000 τώρα προϋπολογίζεται ποσό 

75.000. 
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Για τα έσοδα από καταστήµατα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ είχατε 

προϋπολογίσει ποσό 24.000 τώρα προϋπολογίζεται 1.600 ευρώ. Από έσοδα και 

µισθώµατα τουριστικού περιπτέρου «Κένταυρος» είχατε προϋπολογίσει 40.000 τώρα 

προϋπολογίζεται 100 ευρώ. Συγχαρητήρια! 

Από µισθώµατα κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφηµιστικών 

µέσων είχατε προϋπολογίσει 10.000 τώρα προϋπολογίζετε 100 ευρώ. Από την 

Πρωτοµαγιά είχατε προϋπολογίσει 250.000 τώρα προϋπολογίζεται 190.000.  

προσέξτε αυτό και µάλιστα το προέβαλε και ως απορία και µέλος της 

Οικονοµικής Επιτροπής, από τέλη χρήσεως πεζοδροµίων από τραπεζοκαθίσµατα µια 

ιδιαίτερα θα έλεγα επωφελής για το ∆ήµο διαδικασία, είχε προϋπολογιστεί ποσό 

50.000, εισπράξατε 18.175 και προϋπολογίζετε 30.000 ευρώ. Όταν µιλάµε για 

υστέρηση εσόδων, να βλέπετε πόσο ουσιαστικά είναι µερικά πράγµατα. 

Όσον αφορά τα έσοδα οι παρατηρήσεις χονδροειδώς είναι αυτές. 

Όσον αφορά τώρα τα έξοδα και πάλι υπάρχει συσκότιση σχετικά µε το πόσους 

συνεργάτες θα χρησιµοποιήσει η κα ∆ήµαρχος. ∆εν είναι εδώ για να µας απαντήσει, 

ίσως κάποια άλλη φορά στο µέλλον. 

Έχουµε επίσης το ζήτηµα των επιχορηγήσεων των σχολικών 

Επιτροπών. Πέρσι προϋπολογίσατε 425.000 ενταλθέντα αναφέρεται εδώ ότι ήταν 

343.000, τώρα προϋπολογίζετε 256.000. Ντροπή σας κύριοι συνάδελφοι! Ντροπή σας 

για τα σχολεία του τόπου µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ µην κάνετε χαρακτηρισµούς. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ντροπή σας ξανά! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ πολύ, επαναλαµβάνω να µην 

κάνετε χαρακτηρισµούς. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών 

δηµοτικών επιχειρήσεων 460.000, ενταλθέντα 357.000 από την Οικονοµική Επιτροπή 

ψηφισθέντα είναι 370.000. Είναι η κοινωνική πολιτική που την κάνουµε όπου 

θέλουµε, όπως θέλουµε και µε όποιους όρους θέλουµε. Να δίνετε το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο µε σηµειώµατα, λες και είµαστε ο Μαυρογιαλούρος.  

  Και έρχοµαι επίσης για να προσθέσω κι εγώ την παρατήρησή µου, 

ακούστε ένα άλλο έξοδο «Μισθώµατα µεταφορικών Μέσων» προϋπολογίζετε 45.000. 

Πόσο προϋπολογίζετε τώρα ξέρετε; 142.000. Ξανά ντροπή σας. Αυτός ο 
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προϋπολογισµός είναι προϋπολογισµός που το ∆ήµο όχι µόνο τον υποχρεώνει να 

κάνει έξοδα τα οποία δεν χρειάζεται να κάνει, αλλά παράλληλα δείχνει ακριβώς το ότι 

δεν έχετε ασχοληθεί σοβαρά σε καµία περίπτωση για να τον συντάξετε.  

  Να έχετε υπόψη σας κάτι: δεν θα έχετε από εµάς καµία περίοδο 

χάριτος, δεν θα έχετε καµία λογική να συνυπάρξουµε µαζί σας, δεν θα δεχτούµε 

καµία πρόσκληση να συζητήσουµε µαζί σας. Ένα δεχόµαστε µόνο: να παραιτηθείτε. 

Άµεσα. Να φύγετε όλοι µαζί. Είστε µια ∆ιοίκηση η οποία µας οδηγείτε καθηµερινά και 

σε όλο χειρότερο τέλµα. Είστε µια ∆ιοίκηση η οποία κάνει κακό στην πόλη, έχετε 

αναγκάσει τους πολίτες να µετράνε τις µέρες πότε θα φύγετε. Αυτή η ∆ιοίκηση δεν 

µας ζητήσει εµάς να έρθουµε σε καµία συζήτηση µαζί σας.  

  Ο προϋπολογισµός φυσικά και δεν θα ψηφιστεί από ό,τι βλέπω από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, αν έρθει ξανά ας ψηφιστεί από όσους νοµίζουν ότι µπορούν να 

σας δώσουν και πάλι το φιλί της ζωής, ο ∆ήµος θα εξακολουθήσει να λειτουργεί διότι 

υπάρχει διαδικασία που θα συνταχθεί αναγκαστικός προϋπολογισµός δαπανών από 

την Περιφέρεια, δε θα πάψει να λειτουργεί ο ∆ήµος.  

Αλλά εµείς µε τη δική µας συναίνεση, µε τη δική µας ψήφο, 

αποκλείεται να σας δώσουµε την ευκαιρία να καταστρέψετε κι άλλο το ∆ήµο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει το λόγο.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η Αντιπολίτευση µε αρκετά 

πειστικό τρόπο, ακόµα κι όταν ξέφυγε λίγο στις εκφράσεις της, απέδειξε ότι αυτή η 

οµάδα που σήµερα διοικεί το ∆ήµο, γιατί δεν πρόκειται περί πλειοψηφίας, δεν µπορεί 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.  

Και κυρίως η επικεφαλής αυτής της οµάδας, η κα ∆ήµαρχος, η οποία 

µε την απουσία της απλώς επιβεβαιώνει την αδυναµία της να µπορέσει να ασκήσει 

οποιαδήποτε εξουσία και οποιαδήποτε διοίκηση στο ∆ήµο της Νέας Φιλαδέλφειας – 

Χαλκηδόνας.  

Είναι ορισµένα πράγµατα τα οποία δεν ξέρω πως τα προσπερνάµε. Ο 

κ. Γρετζελιάς -δεν ξέρω αν έφυγε, δεν τον βλέπω- έκανε σηµαντικές καταγγελίες 

χαρακτήρα ηθικού, όχι χαρακτήρα αδυναµίας διοίκησης, χαρακτήρα ηθικού, το οποίο 

προσπερνιέται έτσι κι έχουµε ξαναγυρίσει στο παρελθόν και δεν ανησυχεί κανένας και 

δεν βλέπει κανένας την ουσία των πραγµάτων τι συµβαίνει στο ∆ήµο της 

Φιλαδέλφειας.  
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Εγώ κύριοι συνάδελφοι δεν αποδέχοµαι όµως την ισοπέδωση των 

πάντων, µε ποια έννοια; Εγώ ουδέποτε απαξίωσα κανέναν συνάδελφό µου, ποτέ δεν 

πρόσβαλα κανέναν συνάδελφό µου και ποτέ δεν έκανα χαρακτηρισµούς για κανέναν 

συνάδελφό µου. Όχι τώρα, όλα τα χρόνια που είµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Προσπαθώ να καταδείξω τις αδυναµίες του καθενός, τα πολιτικά του λάθη και 

οτιδήποτε άλλο νοµίζω ότι είναι χρήσιµο για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά τη γνώµη µου δεν είναι απλώς µια 

Εξελεγκτική Επιτροπή που ελέγχει τα οικονοµικά του ∆ήµου, είναι και αυτό, αλλά 

κυρίως είναι ένα πολιτικό όργανο και σαν πολιτικό όργανο πρέπει να κάνει κάποιες 

παραδοχές. Εµένα η γνώµη µου είναι ότι η παραδοχή που πρέπει να κάνουµε είναι ότι 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας και οι πόλεις µας βρίσκονται σε 

ειδικές συνθήκες, σε πολύ µεγάλη κρίση.  

Κατ΄ ουσίαν δεν υπάρχει διοίκηση, µε την έννοια ότι είναι µια 

συµπαγής οµάδα που µπορεί να ασκεί µια πολιτική, µπορεί να κάνει συµµαχίες µέσα 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µπορεί να αποσύρει ή να φέρνει θέµατα, µπορεί να βρίσκει 

ανθρώπους που µπορούν να συνεννοούνται µαζί της, δεν υπάρχει αυτό. Είσαστε 

αποµονωµένοι και θα έλεγα τελείως σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους. Αυτό είναι µια παραδοχή.  

Εάν πάρω ως παράδειγµα τις οµιλίες που έκανε ο κ. Παΐδας ή ακόµα 

και ο κ. Κουτσάκης ή ακόµα και ο κ. Μπόβος, αυτή την κατάσταση που υπάρχει 

απλώς προσπαθείτε να τη µεταφέρετε στην ευθύνη τη δική µας. Αποδέχεστε τη 

διάλυση του ∆ήµου, αποδέχεστε τη συνέχιση αυτής της διάλυσης, µε τη µόνη 

διαφορά ότι µάχεστε να αποδείξετε ότι την ευθύνη την έχουµε εµείς. Αθέµιτο και 

λανθασµένο.  

Το να προσπαθείτε να βρείτε µια συνεννόηση µαζί µας, µε τους 

υπόλοιπους, το να προσπαθείτε, πώς να πω, να καταλάβετε ότι είστε µειοψηφία και 

να πάρετε από τον καθένα που µπορείτε να πάρετε κάποια συναίνεση, είναι θεµιτό 

και ο καθένας από µας θα κρίνει τι συναίνεση µπορεί να σας δώσει κι αν µπορεί να 

σας δώσει. Είναι ο µόνος δρόµος. Κι εσείς τι επιλέγετε; Επιλέγετε την παραδοχή της 

διάλυσης, µε τη µόνη διαφορά ότι δε φταίτε εσείς, είναι πασιφανές ότι ευθύνεστε γι΄ 

αυτή την κατάσταση.  

Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που δείχνει την εικόνα του ∆ήµου κατ΄ 

ουσίαν στα οικονοµικά, είναι τα τακτικά έσοδα. Τα τακτικά έσοδα εµφανίζονται φέτος 
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σε αυτόν τον προϋπολογισµό κατά 350 χιλιάδες παραπάνω από ότι κάνατε πέρσι, που 

κατά τη γνώµη µου χωρίς να είναι καµιά τροµακτική απόκλιση δε θα είναι τόσα, θα 

είναι περίπου 550 µε 600 χιλιάδες λιγότερα από πέρσι. Αυτή θα είναι η πραγµατική 

εικόνα.  

Τα έκτακτα έσοδα σε ένα πολύ µικρό ποσοστό µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για γενικές δαπάνες, είναι ειδικευµένες δαπάνες οι οποίες θα έλεγα 

αντιλογίζονται στον προϋπολογισµό. Οι άλλοι λογαριασµοί κατ΄ ουσίαν είναι 

λογαριασµοί αντιλογισµού, τα ασφαλιστικά ταµεία, οι υποχρεώσεις που υπάρχουν και 

θα πρέπει να καταγραφούν, δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό.  

Φτάσαµε στο σηµείο λοιπόν να λέµε ότι ο ∆ήµος της Νέας 

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας έχει 12 εκατοµµύρια έσοδα. Κατά τη γνώµη µου η 

πολιτική που ακολουθήσατε στα έσοδα ήταν καταστροφική και γιατί κάνατε 

απίστευτα πολλές µειώσεις και γιατί δε φροντίσατε να κάνετε κάπου αυξήσεις και να 

κερδίσετε διάφορα έσοδα.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, υπήρχαν και άλλοι οµιλητές, που δώσανε µια 

µεγαλύτερη έµφαση στο να υπάρξει µια ελάχιστη συνεννόηση. Μπορεί να γίνει κι 

αυτό που λέει ο κ. Τοµπούλογλου και επαναλαµβάνω εγώ, για να κάνω και µία 

παρατήρηση για προηγούµενες οµιλίες, η Αντιπολίτευση έχει υποχρέωση να κρίνει τη 

∆ιοίκηση κι όχι να µάχεται µεταξύ της, που µπορεί να το κάνει κι αυτό άµα χρειαστεί 

καµιά φορά.  

Αλλά επειδή οι αριστεροί συνάδελφοί µου εκ δεξιών συνεχώς θέλουν 

να απαντάνε σε µένα που είµαι εξ αριστερών, δεν είναι καθόλου ας πούµε 

παραγωγικό αυτό.  

Λέµε κάποια πράγµατα εδώ πέρα γιατί κρίνουµε τη ∆ιοίκηση. Σωστά 

λέει κατά τη γνώµη µου ο κ. Τοµπούλογλου ότι δε σας δίνουµε άλλη συναίνεση και 

καµία άλλη βοήθεια, µπορεί όµως υπό συνθήκες κάποια πράγµατα ελάχιστα να 

γίνουν, δε θα βαράµε και το κεφάλι µας στον τοίχο στην έννοια του ότι για όλα 

πρέπει να διαφωνούµε.  

Μα εσείς δεν κάνετε κάποια τέτοια προσπάθεια, το µόνο που κάνετε 

είναι να προσπαθείτε εσείς οι 10 µε την εικόνα που παρουσιάζετε να φορτώσετε την 

ευθύνη στους υπόλοιπους 23 που προσπαθούν να σας κάνουν κριτική. Αυτό νοµίζω 

είναι αντιπαραγωγικό και είναι και απολύτως λανθασµένο.  
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Κύριοι συνάδελφοι, είπα στην πρώτη µου οµιλία κάποια σκέψη για το 

πώς µπορούµε να λειτουργήσουµε. ∆εν µπορώ να την ξαναδιατυπώσω γιατί από ότι 

φαίνεται οι συνάδελφοι στην Αντιπολίτευση δε θέλουν να την ακούσουν και τους 

θεωρώ και µε αυτά που γίνονται δικαιολογηµένους.  

∆εν ξέρω αν αυτό που είπε ο κ. Παπανικολάου για τις αφίσες και αυτά 

που είπε ο κ. Χωρινός έχουν καµιά ιδιαίτερη οικονοµική βάση, αλλά πρέπει κι εµείς 

σαν συνάδελφοι να αποφεύγουµε να εµπλεκόµαστε σε αυτά τα πράγµατα, πρέπει να 

αποφεύγουµε να δηµιουργούµε εντάσεις εκεί που δεν υπάρχουν, πρέπει να δίνουµε 

το στίγµα ότι δεν εµπλεκόµαστε σε τέτοια πράγµατα. 

Και αναρωτιέµαι, πριν από καιρό έκανε µια καταγγελία ο κ. 

Τοµπούλογλου για το θέµα της Πλατείας Κρήτης και το περάσατε λες και σας είπε ότι 

αγοράσατε τσίχλες και πληρώσατε παραπάνω στον περιπτερά. Έκανε καταγγελίες 

τώρα ο κ. Γρετζελιάς που καθόλου επιπόλαιες δεν τις θεωρώ διότι φαντάζοµαι και όχι 

φαντάζοµαι το πιστεύω ότι τις έχει ελέγξει καλά. Αν δεν είχατε κάτι να πείτε, θα 

ανεβαίνατε στα έδρανα επάνω να διαµαρτυρηθείτε, στα κεραµίδια, τα αποδέχεστε 

όµως.  

Λοιπόν κύριοι συνάδελφοι, πρέπει κάτι να κάνουµε, ο ∆ήµος µας είναι 

σε κρίση, παραδεχτείτε το, αυτοί που διοικούν είναι σε κρίση, παραδεχτείτε το και 

ζητήστε και πέστε ευθέως τι θα κάνουµε για να τελειώσει το υπόλοιπο χρονικό 

διάστηµα κάπως οµαλά. Τίποτα άλλο δεν µπορώ να πω.  

Ακόµα και µια προσπάθεια που µπορεί να κάνει κάποιος να υπάρχει µια 

συνεννόηση, πραγµατικά δεν δίνετε την αίσθηση να την αποδεχθούµε. Που θα 

οδηγήσει αυτή η κατάσταση; Εκεί που λέει ο κ. Τοµπούλογλου, να έρθει εδώ πέρα ο 

Επίτροπος και να µας κάνει έναν προϋπολογισµό; Κι αυτό είναι µία πιθανή λύση των 

πραγµάτων.  

Όµως κλείνοντας, θα πω το εξής και θα το πω για όλους µας εδώ 

πέρα: Πολλά πράγµατα που τέθηκαν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποτελούν ενστάσεις 

και πολλές φορές και διαµαρτυρίες από έλλειψη πληροφόρησης, θα έλεγα και 

γνώσης. ∆ηλαδή τα έξοδα των ανταποδοτικών δεν εκφράζονται µε το να βγάζουµε 

20 µόνο, γιατί ένα µεγάλο κονδύλι είναι οι 700 χιλιάδες που πληρώνουµε στον Ενιαίο 

Σύνδεσµο.  

Υπάρχουν κι άλλα, που όταν δεν τα ξέρεις ότι υπάρχουν συλλογικές 

συµβάσεις για τα ρούχα, συλλογικές συµβάσεις για το γάλα, ότι ο γιατρός υπηρεσίας 
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είναι υποχρεωτικό, θα έλεγα ότι οι συνάδελφοι µπορεί να µην είναι τόσο 

ενηµερωµένοι, αλλά όφειλε η ∆ιοίκηση όταν κάνει την ανάπτυξη του 

προϋπολογισµού να τα θέσει αυτά για να τη βοηθήσει. Να µη δέχεται δηλαδή πίεση, 

εκεί που δεν υπάρχει, διότι πράγµατι πολλά πράγµατα έχουν έναν χαρακτήρα τέτοιο.  

Φερ΄ ειπείν για να κλείσω, είναι δυνατόν να µου δίνετε ένα τεχνικό 

πρόγραµµα και να µου λέτε τρία λεπτά πριν αρχίσει η συνεδρίαση ότι δεν ισχύει; Που 

κάθισα διάβασα µελέτησα το κοίταξα έβγαλα τα αποτελέσµατά µου και µου λέτε σου 

το στείλαµε λάθος; ∆ηλαδή µου βάζετε τρικλοποδιά και µου λέτε "έπεσες;" ∆εν είναι 

δυνατόν αυτό το πράγµα και να λέτε ότι δεν µπορούσαµε να κάνουµε ένα τεχνικό 

πρόγραµµα από το Νοέµβριο. Και η Υπηρεσία να µην το κάνει, θέλει καµιά ιδιαίτερη 

φιλοσοφία;  

Και καµία απάντηση για τον ισολογισµό, γιατί κι εκεί θα κάνουµε την 

κριτική µας και θα κάνουµε την απαρίθµηση των στοιχείων. Γιατί λέει ο κ. Μπόβος ότι 

"σας άφησα 350 χιλιάδες παραπάνω υποχρεώσεις από ότι παρέλαβα" κι εγώ να το 

δεχτώ γιατί έχει τα ισοζύγια. Λέει ο κ. Γρετζελιάς "1,5 εκατοµµύριο επιβάρυνση", 

αλλά δεν πρέπει κάπου να συµφωνήσουµε, τουλάχιστον στα νούµερα; Εγώ δεν ξέρω 

ποιο είναι το σωστό τώρα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα το δούµε, αλλά τουλάχιστον να 

µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε. 

Κύριοι συνάδελφοι κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχει µία κρίση δύο 

δρόµοι υπάρχουν: Ο ένας δρόµος είναι η µία πλευρά να προσπαθεί να φορτώσει την 

κρίση στους άλλους, όπως γίνεται σε πολιτικό επίπεδο στη χώρα µας που είµαστε σε 

µια κρίση και αντιµάχονται οι πολιτικές δυνάµεις µε σφοδρότητα να χρεώσει η µία 

στην άλλη την ευθύνη και ξέρετε που οδηγούµαστε και ο άλλος είναι να υπάρχει µία 

ελάχιστη συνεννόηση, µια ελάχιστη.  

Συµφωνώ µάλιστα µε αυτό που λένε ότι δε θα παραβιάσουµε τους 

θεσµικούς µας ρόλους, δε θα διοικήσουµε εµείς ούτε θα τα κάνουµε µαζί. Εµείς 

είµαστε Αντιπολίτευση, εσείς είσαστε ∆ιοίκηση, αυτή είναι διαγραµµένη, δεν µπορεί 

να τον κάνει ο Γρετζελιάς ή ο Λαζαρίδης ή ο Τοµπούλογλου τον προϋπολογισµό σας, 

όµως µπορείτε να κάνετε µια συνεννόηση µαζί µας να βρείτε µια λύση, που δεν το 

κάνετε.  

Εγώ πώς να πω, προσπαθώ να τοποθετηθώ µε όσο πιο συγκαταβατικό 

τρόπο µπορώ και δε δέχοµαι τις εκφράσεις που λέει ο κ. Μπόβος µα κανένας δε λέει 
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εδώ πέρα µια κουβέντα κι όλοι µας βρίζετε. Όχι Μπάµπη, δε σας βρίζουµε όλοι και 

νοµίζω ότι κανένας δε σας βρίζει µε την ένταση που το λέτε εσείς.  

Υπάρχουν εκφράσεις, αλλά δεν το δέχοµαι Μπάµπη. ∆ε δέχοµαι, είµαι 

αυτός που είµαι και θέλω να µε διαχωρίζεις ή σαν χειρότερο ή σαν καλύτερο, όχι σαν 

ίδιο. Εγώ δεν έβρισα ποτέ κανέναν, ούτε είπα κανέναν ανίκανο, ούτε είπα κανέναν 

βλάκα, ούτε είπα κανέναν άχρηστο, έτσι δεν είναι;  Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βαλασσάς έχει το λόγο.  

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Από ότι φαίνεται ο προϋπολογισµός θα καταψηφιστεί, αλλά ο 

καθένας θα καταψηφίσει τον προϋπολογισµό για διαφορετικό λόγο από αυτούς που 

θα καταψηφίσουµε.  

Εµείς βάλαµε ένα πολιτικό πλαίσιο και πάνω εκεί στεκόµαστε και 

καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό, δηλαδή δε στεκόµαστε σε έγγραφα τα οποία 

παρουσιάστηκαν σήµερα ή σε τιµολόγια αν υπάρχει και τα λοιπά. Υπάρχει ο 

Πάρεδρος, υπάρχουν οι Ελεγκτικές Αρχές οι οποίες θα προχωρήσουν θα πληρώσουν 

ή δε θα πληρώσουν το τιµολόγιο. ∆ηλαδή είτε υπήρχαν τα έγγραφα, είτε δεν 

υπήρχαν, εµείς θα καταψηφίζαµε πολιτικά τον προϋπολογισµό.  

Επίσης δεν λέµε, όπως είπε και ο κ. Τοµπούλογλου, ότι πέρυσι 

καταψηφίσαµε αλλά δεν ήµασταν διορατικοί ώστε να δούµε που θα πάει η 

κατάσταση ας πούµε και φέτος να δώσουµε µια ευκαιρία, µε αυτή τη λογική την 

περσινή και φέτος καταψηφίζουµε. Εµείς από θέση αρχής στο πολιτικό πλαίσιο ούτε 

δεν καταψηφίζουµε γιατί δεν αυξήθηκαν τα έσοδα όπως είπε ο κ. Κόντος ή τα 

δηµοτικά τέλη δεν παραµείνανε σταθερά ή δεν αυξήθηκαν τα έσοδα. Εµείς 

καταψηφίζουµε πολιτικά τον προϋπολογισµό και εκεί στεκόµαστε.  

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

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, βέβαια η µοίρα του τελευταίου οµιλητή είναι 

ότι µπορεί να πει ό,τι ξέχασαν οι άλλοι ή ότι είναι καλυµµένος.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Είπα και το ένα και το άλλο, που είναι και υπέρ και µειωτικό.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Αφήστε το ας το περάσουµε όµως, γιατί προηγουµένως πριν 

όταν ήταν να φύγω έγινε κάτι που δεν έπρεπε, εν πάση περιπτώσει ας ξεχαστούν 

αυτά, δε νοµίζω ότι κανείς πρέπει να τα κρατάει.  
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Ήθελα να κάνω το εξής ερώτηµα: Φεύγοντας τώρα, µε ποια εντύπωση 

φεύγουµε όλοι µας από δω µέσα; Με ποια γνώµη για µας που είµαστε εδώ; Και 

πρώτα και κύρια, σε σας που αύριο θα πάτε στο ∆ήµο και θα διοικήσετε, οι 

Αντιδήµαρχοι, οι υπόλοιποι στις Επιτροπές, πως θα πάτε να διοικήσετε, µε τι δύναµη;  

Ποια δύναµη διαθέτετε µέσα στην πόλη και µέσα στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο; ∆εν αισθάνεστε αδύναµοι; Εγώ θα αισθανόµουνα ότι δε θα µπορούσα να 

σταθώ κάπου. Που στηρίζετε, ποια δύναµη έχετε; Επειδή κάποτε βγήκατε 20 και 

τώρα έχετε µείνει 10;  

Αυτή είναι δύναµη; Είναι δύναµη µέσα στο λαό; Εδώ σκίζονται για τις 

δηµοσκοπήσεις, λέει ότι έπεσες ένα-δύο και δεν µπορείς να διοικήσεις και ανέβηκες 

ένα-δύο και λοιπά. Εσείς αναρωτηθείτε που στηρίζετε για να διοικήσετε το ∆ήµο; 

Είναι ένα βασικό, βασικότατο στοιχείο. Αν αυτό σας απασχολήσει, σίγουρα θα βρείτε 

λύση.  

Παρά ταύτα όµως θα υπενθυµίσω ένα επαίσχυντο κείµενο που έβγαλε 

η ∆ήµαρχος για τη µη συµµετοχή ή για την καταψήφιση της δια βίου µάθησης, για να 

κατηγορήσει ποιους; Από ποια δύναµη ορµώµενη δηλαδή, αντί να κάτσει να 

κουβεντιάσει να δει τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν ήµουνα δυστυχώς έλειπα, 

ήµουνα εκτός Αθηνών όλες εκείνες τις µέρες. 

Αλλά έτσι όπως έφτασαν τα πράγµατα, κύριοι το να είστε επικίνδυνοι 

που λένε εγώ δε θέλω να χρησιµοποιήσω τέτοια έκφραση, εσείς θα το διαπιστώσετε 

µόνοι σας, θα κάνετε διάγνωση εσείς στον εαυτό σας για το καλό της πόλης.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραβίας έχει το λόγο.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, τρεις ώρες τώρα κάθισα κι άκουσα όλους σας 

έναν-έναν ξεχωριστά, πέντε ώρες, δεν ξέρω τι ώρα έχει πάει.  

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο προϋπολογισµός γνωρίζετε πολύ 

καλύτερα από µένα οι περισσότεροι ότι είναι ένα εργαλείο, τίποτα παραπάνω. Έχετε 

κάνει όλοι σας προϋπολογισµούς, όλοι σας, οι πιο έµπειροι τέλος πάντων.  

Όταν αναφέρθηκα στην αρχή και είπα ότι έχουµε πάρει 2 εκατοµµύρια 

λιγότερα, αντίστοιχα δεν έχουν χαθεί ούτε υπηρεσίες ούτε έχει φύγει προσωπικό από 

το ∆ήµο, οι υποχρεώσεις είναι οι ίδιες. Ακούστηκε για πιέσεις, δε νοµίζω ότι φέραµε 

κανέναν προµηθευτή εδώ για να νοιώσετε πίεση και να σας πω και κάτι; Η πίεση που 

νοιώθουµε εµείς είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που ίσως αν ερχόταν εδώ οι 

προµηθευτές θα νοιώθατε εσείς. 
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Άκουσα αριθµούς, αριθµούς, αριθµούς, προτάσεις δεν άκουσα όµως. 

Θα προσπαθήσω εγώ προσωπικά να ακούσω από αύριο. Και δε νοιώθω ότι εγώ 

προσωπικά είµαι επικίνδυνος για το ∆ήµο, αντίθετα, νοιώθω ότι µπορώ να βοηθήσω, 

νοιώθω ότι έχω δύναµη κ. Μάλλιο, απλά αναφέρω, να βοηθήσω το ∆ήµο.  

∆εν είµαι υπεύθυνος εγώ µόνο τουλάχιστον για την κατάσταση που 

έχει αυτή τη στιγµή η ∆ιοίκηση, νοµίζω είναι και οι 20-21. Σίγουρα κι εγώ αν ήµουνα 

στην πλευρά της Αντιπολίτευσης ακριβώς τα ίδια θα έλεγα, είτε για τον 

προϋπολογισµό, είτε για οτιδήποτε άλλο. Υπεύθυνοι είµαστε και οι 21, µαζί µε τη 

∆ήµαρχο.  

Αλλά φανταστείτε ότι αυτή τη στιγµή είµαστε 10, έχουµε παραµείνει 

10 και προσπαθούµε να κάνουµε τα πάντα. 13 ήµασταν στη Χαλκηδόνα και 

διοικούσαµε τη Χαλκηδόνα. Εδώ είµαστε 10 να διοικήσουµε Φιλαδέλφεια – 

Χαλκηδόνα, που να προλάβουµε να πρωτοπάµε; Εγώ απλά τυπικά σας το λέω αυτό, 

δηλαδή αποχωρούσα από «πίτες», δε λέω για τη ∆ιοίκηση, τι να πρωτοκάνω, σε 

ποιες Επιτροπές να πρωτοπάµε, που να έχουµε το µυαλό µας;  

Σίγουρα χρειαζόµαστε τη στήριξη της Αντιπολίτευσης κι εγώ 

προσωπικά έχω συνεργαστεί µε κοµµάτι της Αντιπολίτευσης, αλλά για το καλό του 

∆ήµου, για να φέρω έσοδα στο ∆ήµο.  

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Ναι, αλλά να µην τη βρίζει η ∆ήµαρχος.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Μάλλιο, µιλάω προσωπικά για µένα αυτή τη στιγµή.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Καραβία να διαχωρίζετε τη θέση 

σας από ανακοινώσεις οι οποίες συµπεριλαµβάνουν κι εσάς δυστυχώς. ∆εν το κάνετε 

αυτό.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν µιλάτε έτσι, δεν µπορείτε να 

επιτρέπετε να γίνονται τέτοιες ανακοινώσεις που να µας υβρίζουν όλους. Πώς να 

συνεργαστούµε όταν µας υβρίζουν;  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου, λέτε ότι σας βρίζουµε, εσείς τι κάνατε πριν από 

λίγο προσωπικά; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς κ. Καραβία κάνουµε κριτική στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ότι είµαι επικίνδυνος, επικίνδυνοι µάλλον;  
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε επικίνδυνη ∆ιοίκηση το 

επαναλαµβάνω, επικίνδυνη για τα συµφέροντα του ∆ήµου. Αν το αντιλαµβάνεστε 

αυτό, έχει καλώς. Αλλά από την άλλη µεριά όµως κ. Καραβία, όταν σας καλούν να 

βάζετε υπογραφή να έχετε και το θάρρος και να διαφωνείτε, έστω κι αν είστε 

Αντιδήµαρχος.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν έγινα Αντιδήµαρχος γιατί 

επιλέχθηκα ανάµεσα σε πολλούς, δε µείναµε και πολλοί τώρα πια, έπρεπε να είµαστε 

σε αυτές τις θέσεις για να διοικηθεί ο ∆ήµος.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆ιώξατε κάποιους για να γίνετε Αντιδήµαρχος.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: ∆ε διώξαµε κα Αγαγιώτου, φύγατε.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆ιώξατε κ. Καραβία.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Είχατε φύγει από µόνοι σας ήδη πολύ πιο µπροστά.  

 

Στο σηµείο αυτό προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 

Κοπελούσος Χρήστος  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ας αφήσουµε το διάλογο κ. Αντιδήµαρχε, παρακαλώ συνεχίστε.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δουλεύω για να δω το ∆ήµο να 

ξεφύγει από το τέλµα και πρέπει όλοι µαζί. Νοµίζω ότι αύριο θα πρέπει να 

συναντηθούν οι Αρχηγοί από κάθε παράταξη, για να συζητήσουµε το τι µπορούµε να 

κάνουµε γι΄ αυτό το ∆ήµο.  

  Και να εκφράσω πάλι την επιθυµία να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός; 

Αυτό θα είναι άτοπο τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Πάµε σε ψηφοφορία παρακαλώ.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επιτρέπεται; Επειδή 

έκανε µία πρόσκληση ο κ. Καραβίας, µία κουβέντα. Εµείς κ. Πρόεδρε δεν πρόκειται να 

συµµετάσχουµε σε καµία διαδικασία µε την παρούσα ∆ηµοτική Αρχή για τη 

συγκεκριµένη τέλος πάντων επαναδιατύπωση του προϋπολογισµού. ∆ε θα 

συµµετέχουµε και δε θα πάµε σε καµιά πρόσκληση σε µια ∆ιοίκηση η οποία µας 

υβρίζει άδικα και η οποία µας θυµάται µόνο όταν µας έχει ανάγκη. ∆εν έχουµε καµία 

διάθεση να συµµετέχουµε σε οποιαδήποτε διαδικασία τέτοια.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Πάµε σε ψηφοφορία παρακαλώ πολύ.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ένα λεπτό Αντιπρόεδρε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ορίστε παρακαλώ κ. Αντιδήµαρχε.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου, θα αφήσουµε το ∆ήµο έτσι;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια 

κ. Καραβία. Τη ∆ιοίκηση αυτή την επιλέξατε εσείς.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Καραβία, ιδιοκτήτες του ∆ήµου δεν είστε και δε θέλετε µόνο 

εσείς το καλό του. Έτσι που το λέτε, εµείς είµαστε οι επικίνδυνοι θέλετε να µας πείτε;  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Είπα τέτοιο πράγµα εγώ κ. Γρετζελιά;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Καραβία, στήσατε µια παγίδα 

στο λαό και έχετε πέσει οι ίδιοι µέσα. Όπως στήσατε την παγίδα, να βγείτε.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ποιος την έστησε την παγίδα κ. Τοµπούλογλου;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς, που βάλατε έναν άνθρωπο που 

δεν είχε καµία σχέση µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοιτάξατε να εκµεταλλευτείτε το 

συναίσθηµα του κόσµου και σήµερα έρχεστε να µας πείτε εµάς, να βγάλουµε τα 

κάστανα από τη φωτιά. Είναι δική σας δουλειά κύριε αυτή, δεν είναι δική µας 

δουλειά.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: ∆εν είπα να βγάλετε ούτε κάστανα ούτε τίποτα από τη φωτιά.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εµάς ο λαός 

µας έταξε να είµαστε Αντιπολίτευση και να κρίνουµε το έργο σας, το όποιο έργο σας. 

Εµείς λοιπόν δώσαµε µια ευκαιρία πέρσι, φέτος δεν συζητάµε καν µαζί σας, 

θεωρούµε ότι είστε µία ∆ιοίκηση και το επαναλαµβάνω επικίνδυνη για τα συµφέροντα 

του ∆ήµου.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε ξεφύγαµε από τη διαδικασία.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε εδώ ολόκληρη χώρα κάθισαν και τα βρήκανε, για να 

µην διαλύσει και δεν µπορούµε να τα βρούµε εµείς µε προτάσεις; Αλλά να έχουµε 

προτάσεις.  

 

Στο σηµείο αυτό προεδρεύει ο Πρόεδρος του  

∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Παπακώστας Γιώργος  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω ο Αντιδήµαρχος έκανε µία πρόταση που τη θεωρώ ότι είναι 

λογική, αν µας ενδιαφέρει … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε το Σώµα έχει τοποθετηθεί, µην το ανοίξουµε πάλι. 

Έκλεισε, να ψηφίσουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, δηλαδή κρίνουµε την έκκληση που έκανε ο Αντιδήµαρχος και 

είπε ότι να βρούµε κάποια λύση, για να προχωρήσει ο ∆ήµος και ο προϋπολογισµός; 

∆ηλαδή αυτό είναι µεµπτό;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπαίνουµε στη διαδικασία κ. Γρετζελιά, θα µπούµε στη διαδικασία. 

Προχωρούµε, το θέµα µπαίνει σε ψηφοφορία.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Πάντως κ. Αντιδήµαρχε, έπρεπε να απευθυνθείτε πρώτα στο 

κοµµάτι το δικό σας και µετά στην Αντιπολίτευση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα κ. Αντιπρόεδρε σε όλους απευθύνθηκε.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Έπρεπε να απευθυνθείτε πρώτα εκεί και µετά στην 

Αντιπολίτευση.  

 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
µε την τροποποίηση που κατατέθηκε από τη ∆ιοίκηση σε ψηφοφορία ενώπιον του 
Σώµατος .   
 

• Υπέρ του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Μπόβος, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, Μ.Κουτσάκης, 
Ν.Παπανικολάου, Γ,Παπακώστας, Γ.Καραβίας και Μ.Χατζηδάκη (σύνολο 9). 

 
• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 

Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, 
Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, Σ.Κόντος, Σ.Κοσµά, Ε.Πλάτανος, Β.Βαλασσάς, 
Σ.Πολίτης, Κ.Α.Μάλλιος,  Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα, Ζ.Χωρινός, Ε.Παπαλουκά, 
Χ.∆ηµακόπουλος, Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη (σύνολο 18). 
 

• Απείχαν από την ψηφοφορία οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. ∆.Κανταρέλης, 
Φ.Νικολόπουλος και Π.Λαζαρίδης (σύνολο 3). 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την 
κατατεθείσα τροποποίηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
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• 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 

(9 ΥΠΕΡ - 18 ΚΑΤΑ - 3 ΑΠΟΧΕΣ)  
 
 

Απορρίπτει την υποβληθείσα µε την αριθ. 9/2013 απόφαση Οικ. Επιτροπής 

εισήγηση και την κατατεθείσα τροποποίηση για την ψήφιση του Ετήσιου 

Προγράµµατος ∆ράσης, του Τεχνικού Προγράµµατος  και του Προϋπολογισµού 

Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013 στο σύνολό της. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   7/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

                                          
Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
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Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Χωρινός Ζαχαρίας 
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 :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Οικ.Επιτροπής 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Νοµική Υπηρεσία 
- Γραφείο Τύπου & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Λογιστήριο ∆ήµου 
- Ταµειακή Υπηρεσία 
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