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ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, Τεχνικού Προγράµµατος 
και Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013, βάσει της 
αριθ.16/2013  νέας 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 
13.2.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. Πρωτ. 
1653/4/8-2-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2013) 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   
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: 8/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2006/19-2-2013 

∆/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 13.2.2013 ειδικής 
Συνεδρίασης Νο. 4/2013 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 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :      ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ     
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Κότσιρας Παύλος      
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κανταρέλης ∆ηµήτριος  
Τάφας Ηλίας                                                           
Κουτσάκης Μιχαήλ    
Παπανικολάου Νικόλαος                                         
Παπακώστας Γεώργιος                                            
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
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Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα                                                
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
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. 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 : 

 

• Οι κ.κ.  Φ.Νικολόπουλος και Π.Λαζαρίδης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη 

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

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 παρουσία της κας ∆ηµάρχου και 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. 1635/8-2-2013 έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 16/2013 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής, 
ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

             ΘΕΜΑ : ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

Σας διαβιβάζουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»), την αριθ. 16/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ληφθείσα κατά τη Συνεδρίαση της 8/2/2013 που αφορά «Επανακατάρτιση Ετήσιου 
Προγράµµατος ∆ράσης, Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού Εσόδων-
Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013» και παρακαλούµε για τις δικές σας περαιτέρω 
ενέργειες. 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 
Αριθ. Απόφασης : 16/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Επανακατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, 
Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού 
Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013». 
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 8 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 1389/5/4-2-2013 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  
7) Κόντος Σταύρος και 8) Πολίτης Σταύρος, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μπόβος Χαράλαµπος                       
 
ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόµιµα κλητεύθηκε. Αντ΄ αυτού παρέστη, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), το 
αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας κ. Αδαµάντιος Παΐδας. 
 
• Οι κ.κ. Η.Τάφας και Α.Καβακοπούλου προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της 
Η.∆., ενώ ο κ. Σ.Κοσκολέτος αποχώρησε από αυτήν µετά την ψηφοφορία επί του 
ανωτέρω θέµατος. 

  
 
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. 1418/4-2-2013 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών επί του θέµατος :  
 
ΘΕΜΑ: Προϋπολογισµός εσόδων εξόδων 2013. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
  
  Θέτω υπόψη σας εκ νέου σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισµού Eσόδων και 
Εξόδων, καθώς και το  Ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα 
του ∆ήµου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος οικ. έτους 2013 και εµπεριστατωµένη 
εισηγητική έκθεση επ΄ αυτού, όπως αυτά επεξεργάστηκε η Εκτελεστική Επιτροπή του 
∆ήµου στην συνεδρίασή της στις 2/2/2013, 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 
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πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία φαίνεται ότι ο προϋπολογισµός αυτών 
βασίστηκε στα µέχρι τώρα οικονοµικά δεδοµένα του παρελθόντος οικονοµικού έτους 
και στα κατά προσέγγιση υπολογιζόµενα να πραγµατοποιηθούν έσοδα τρέχοντος οικ. 
έτους.  
    Η Οικονοµική Επιτροπή αφού τα καταρτίσει (συντάξει) θα τα υποβάλλει εκ νέου 
για συζήτηση και απόφαση στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο, το οποίο θα ψηφίσει επ’ 
αυτών σε ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση. 
   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & 
Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του 
προϋπολογισµού», των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 
του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 
του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και 
Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004 (περί καθορισµού του τύπου των προϋπολογισµών 
των δήµων), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. 47940/18-12-2012 ΚΥΑ 
(οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/σµού 2013) και σε εφαρµογή αυτών 
συντάξαµε το σχέδιο του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων, οικον. 
Έτους 2013.  Κατά την σύνταξη του σχεδίου αυτού φροντίσαµε ώστε να 
περιληφθούν στο σκέλος των 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) 12.701.952,00 €, έκτακτα έσοδα (1) 
12.737.210,00 €, 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  34.282.925,20 € ).     
   
   Τα έξοδα έχουν ως εξής : Σύνολο εξόδων 34.167.369,27 €  και αποθεµατικό 
κεφάλαιο 115.555,93 € (Σύνολο εξόδων  34.282.925,20 €).      
   
  Κατόπιν αυτών καλείται η Ο.Ε. να επανακαταρτίσει (επανασυντάξει) τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2013, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες 
διατάξεις και µε τα ως άνω εκτεθέντα οικονοµικά δεδοµένα και να εγκρίνει την 
επανυποβολή 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. 5/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 
να αποφασίσει σχετικά. 
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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 
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- 1 ΑΠΟΧΗ) 
 

   Επανακαταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα του 
∆ήµου έτους 2013, επανασυντάσσει τον προϋπολογισµό Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2013 διαµορφώνοντας την εισηγητική έκθεση, που εµφανίζει 
σύνολο εσόδων 34.282.925,20 €,  σύνολο εξόδων 34.167.369,27 € και 
αποθεµατικό κεφάλαιο 115.555,93 €  [Σύνολο εξόδων  (συµ/νου αποθεµατικού) 
34.282.925,20 €] και τα επανυποβάλλει προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.    
     
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) :  
 

1. Ο κ. Σ.Κοσκολέτος, ο οποίος καταψήφισε την εισήγηση, για τους λόγους που  
ανέφερε στη Συνεδρίαση της 22ας/1/2013 και αποτυπώθηκαν στην αριθ. 9/13 
σχετική απόφαση Ο.Ε., προσθέτοντας και την επιπλέον συσσώρευση χρεών 
του ∆ήµου ύψους 1.500.000,00 €. 
  

2. Ο κ. Σ.Πολίτης, ο οποίος καταψήφισε την εισήγηση, για τους λόγους που 
ανέφερε στη Συνεδρίαση της 22ας/1/2013 και αποτυπώθηκαν στην αριθ. 9/13 
σχετική απόφαση Ο.Ε. και που έχουν κατ΄ επανάληψη διατυπώσει, ως 
δηµοτική παράταξη, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

3. Ο κ. Σ.Κόντος που απείχε από την ψηφοφορία, επιφυλασσόµενος να 
τοποθετηθεί εκτενέστερα κατά την προσεχή Συνεδρίαση του ∆ηµ. 
Συµβουλίου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  16/2013 

 
 

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

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

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Καλησπέρα σας Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα 

εδώ για δεύτερη φορά για να εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας του 

τρέχοντος οικονοµικού έτους. Ένα προϋπολογισµό, που απεικονίζει µε σαφήνεια και 
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ειλικρίνεια τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση τόσο του ∆ήµου µας όσο και της ίδιας 

της χώρας µας. 

Ένας προϋπολογισµός που για τη σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη οι 

διατάξεις του ∆ηµοτικού Κώδικα, οι Οδηγίες και οι εγκύκλιοι των συναρµόδιων 

φορέων, η διαρκώς αυξανόµενη συρρίκνωση των εσόδων µας και το ελάχιστο κόστος 

λειτουργίας των Υπηρεσιών µας. 

Έχουµε στα χέρια µας ένα προϋπολογισµό, το βασικότερο εργαλείο για 

τη λειτουργία του ∆ήµου µας, µε ισοσκελισµένο σύνολο εσόδων και εξόδων περί τα 

34.300.000 €. Σε σχέση µε τον προϋπολογισµό που είχε έρθει πριν από δύο 

εβδοµάδες υπάρχουν κάποιες διαφορές και αυτές θα ήθελα να σας ενηµερώσω. 

Η πρώτη και κύρια είναι το ποσό εσόδου και εξόδου των 2.767.500 € 

που αφορά ενταγµένη χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του έργου της 

«Επέκτασης του δικτύου συλλογής οµβρίων υδάτων της ∆ηµοτικής Ενότητας της 

Νέας Φιλαδέλφειας». Αυτό είχε ξεκινήσει επί της ∆ιοίκησης του κ. Κόντου η µελέτη, 

το 2011 µας ζήτησαν µια συµπληρωµατική την κάναµε κι αυτή και αυτή τη στιγµή 

είµαστε στην ευχάριστη θέση να πάρουµε αυτό το ποσό για να λύσουµε ένα σοβαρό 

πρόβληµα του ∆ήµου µας. 

Το δεύτερο είναι η δαπάνη για τις εκδηλώσεις της Πρωτοµαγιάς. Από 

50.000 €  µειώθηκαν σε 20.000 € και το ποσό των 30.000 € που µειώθηκε, 

προστέθηκε στη χρηµατοδότηση του Ενιαίου Φορέα και το τελικό ποσό που θα πάρει 

ο Ενιαίος Φορέας είναι 1.780.000 €.  

Η χρηµατοδότηση προς τον Ενιαίου Φορέα εµφανίζεται σε σχέση µε 

τα χρήµατα που καταφέραµε να δώσουµε πέρσι, το 2012 δηλαδή, κατά 150.000 

αυξηµένα. Γεγονός που υποδηλώνει την πρόθεσή µας για περαιτέρω ενίσχυση του 

Ενιαίου Φορέα και επανεξέταση των όλων παροχών προς τους δηµότες.  

Εδώ να πω ότι και πέρσι κάποια στιγµή όταν µιλούσαµε για την 

Πρωτοµαγιά, επειδή τότε ήµουν Πρόεδρος στον Ενιαίο Φορέα, είχαµε πει να µπει 

όντως ένα µικρό ποσό στην Πρωτοµαγιά και για τις εκδηλώσεις είχα αναφέρει ότι θα 

µπορούσαµε να βάλουµε τα χορευτικά µας να καλύψουν τις εκδηλώσεις, που θα ήταν 

φυσικά χωρίς χρήµατα, αλλά τότε η συνάδελφος είχε χλευάσει αυτή την πρότασή 

µου. Τώρα θα τα κάνουµε µόνο µε τα χορευτικά, αναγκαστικά. 

Το τρίτο είναι ότι καταργήθηκε η πίστωση των 50.000 € για πληρωµή 

διατακτικών προς τους απόρους του ∆ήµου µας. Αυξήθηκε όµως αντίστοιχα η 
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επιχορήγηση προς τη δηµοτική επιχείρηση, που αυτή τη στιγµή θα φτάσει τις 

420.000 € (360.000 € πήρε πέρσι), αν σε αυτή την επιχορήγηση προσθέσουµε και το 

ποσό των 100.000 € που εµφανίζεται για τον ίδιο σκοπό από την περσινή 

χρηµατοδότηση που θα έπαιρνε η Κοινωφελής, φτάνει τις 520.000 € η επιχείρηση. 

Όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ αυξηµένη και ευελπιστούµε να 

τονώσει τη λειτουργία της επιχείρησης έτσι ώστε να ανακουφίσουµε στην πράξη όλες 

τις ευπαθείς οµάδες της πόλης µας. 

Έχει συµπεριληφθεί και το Τεχνικό Πρόγραµµα που την περασµένη 

φορά είχε γίνει θέµα µε τον κ. Κόντο και είχε δίκιο, στο οποίο απεικονίζονται  µε 

σαφήνεια οι πραγµατικές δυνατότητες που έχει ο ∆ήµος µας. Έχουν γίνει κάποιες 

µικρές αυξοµειώσεις σε διάφορους κωδικούς των εσόδων και των εξόδων, δεν 

αλλοιώνουν βέβαια την αρχική µορφή του προϋπολογισµού µας. 

Ένας προϋπολογισµός που αν αφαιρέσουµε τα χρηµατοδοτούµενα 

έργα από ΕΣΠΑ κι άλλους φορείς, που αγγίζουν τα 7.700.000 € το ποσό των 

3.233.000 € που αφορά λογιστικές τακτοποιήσεις από τις πράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου 

και λοιπών ασφαλιστικών Ταµείων και την απόδοση σε αυτά, καθώς και τα 4,5 εκ. 

από τη χρηµατοδότηση του κράτους για την αποπληρωµή των οφειλών µας θα 

ανέλθει τελικά στο πραγµατικό ύψος των φετινών µας πραγµατοποιηθέντων εσόδων, 

τα 20 εκ. 19.981.000 € ήταν πέρσι. Άρα µιλάµε για ένα ρεαλιστικό και αληθινό 

προϋπολογισµό. 

Γνωρίζουµε όλοι ότι ένας προϋπολογισµός συνάδελφοι µπορεί να 

αναγνωστεί και να µπει στο τραπέζι µε διαφορετικές ερµηνείες, δηλαδή ανάλογα από 

ποια πλευρά θέλει ο καθένας να τον διαβάσει και να τον δει. Αν τον ξεφυλλίσουµε και 

τον διαβάσουµε, µπορεί να βάλουµε ένα προϋπολογισµό µε έλλειµµα ή ένα 

προϋπολογισµό προβληµατικό, ή µπορούµε να πούµε ότι είναι ένας προϋπολογισµός 

αληθινός. Όπως θέλει ο καθένας µπορεί να τον χρησιµοποιήσει. 

Νοµίζω ότι βρισκόµαστε όµως σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όχι µόνο 

εµείς αλλά όλη η χώρα και είναι πολύ λυπηρό το 2ο µήνα του 2013 ακόµη να 

παλεύουµε να έχουµε προϋπολογισµό. ∆εν θα πω ποιος έχει την ευθύνη, ή αν έχουν 

πολύ εµείς ή λίγο… ο καθένας έχει το µερίδιό του. 

∆εν νοµίζω ότι έχει σήµερα µεγάλη σηµασία να σταθούµε σε 

αριθµούς, τα νούµερα υπάρχουν αλλά νοµίζω ότι είναι η αντιπαράθεση το πρόβληµά 
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µας και δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αν θέλουµε ο ∆ήµος από αύριο να συνεχίσει να 

λειτουργεί εύρυθµα. 

Είχε ειπωθεί και την προηγούµενη φορά για στέρηση εσόδων ή πολλά 

έξοδα και θέλω να σας ενηµερώσω ότι 31/12/2010 µόλις αναλάβαµε δηλαδή, οι 

οφειλές ήταν στα 5.100.000 € και από τους δύο ∆ήµους. Στις 31/12/2011 οι οφειλές 

ήταν στα 5.600.000 στις 31/12/2012 είναι στα 5,5 εκ., γιατί ειπώθηκε ότι έχουµε 

χρεώσει το ∆ήµο 1-1,5 εκ. ευρώ. Σίγουρα υπήρχε 1,5 εκ. διαφορά, αλλά νοµίζω 

επειδή οι ∆ιοικήσεις έχουν συνέχεια και αργότερα η επόµενη ∆ιοίκηση από εµάς θα 

πληρώνει τις δικές µας οφειλές, εµείς πληρώσαµε 1.700.000 € της προηγούµενης 

∆ιοίκησης. Η διαφορά µας είναι στις 400.000 αυτά επιβαρύναµε το ∆ήµο τη διετία: 

400.000 €. 

Είχα πει και την προηγούµενη φορά ότι η µείωση της χρηµατοδότησης 

από το κράτος τα δυο τελευταία χρόνια είναι 2 εκ., µπορείτε να καταλάβετε από εκεί 

και πέρα.  

Είχαµε αναφερθεί για τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου τα 4,5 εκ. αυτά 

που θα ξεπληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας και το περιγράψαµε σαν ένα γεγονός ότι 

θα γινόταν ούτως ή άλλως. ∆εν είναι έτσι κύριοι και κυρίες, κανένας δεν µας τα 

χρώσταγε αυτά τα χρήµατα. Ελεγχθήκαµε γι' αυτό το πράγµα για να πάρουµε αυτή 

τη χρηµατοδότηση και φυσικά όχι µόνο εµείς αλλά και η προηγούµενη ∆ιοίκηση. 

Και η ∆ήµαρχος και ο Αντιδήµαρχος ο κ. Μπόβος πάσχισαν γι' αυτό το 

πράγµα και το εξασφάλισαν, όταν άλλοι ∆ήµοι ακόµη είναι στο ξεκίνηµα στην ουρά, 

πίσω. Παράλληλα µε αυτό επειδή είχε ειπωθεί είχαµε εξασφαλίσει και τη 

χρηµατοδότηση µε δάνειο για το ∆ήµο εάν δεν καταφέρναµε να πάρουµε την 

επιχορήγηση. ∆όξα τω Θεώ καταφέραµε να πάρουµε την επιχορήγηση και δεν θα 

επιβαρύνουµε το ∆ήµο µας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι ζούµε πρωτόγνωρες καταστάσεις όλοι µας. Μια 

συµπολίτευση, που δυστυχώς δεν έχει την πλειοψηφία και µια παροιµία λέει ότι «αν 

δεν έχεις νύχια να ξυστείς, µην περιµένεις να σε ξύσουν οι άλλοι». Εγώ πιστεύω ότι 

δεν θα χρειαστεί να ξυστούµε, πιστεύω ότι όλοι θα βοηθήσουµε να πάει µπροστά ο 

∆ήµος.  

∆εν είναι το θέµα µου αν θα έχω προϋπολογισµό να πληρώσω τους 

υπαλλήλους µου, ωραία δεν έχω προϋπολογισµό και οι υπάλληλοι πληρώνονται κα 

κάθονται εκείνοι και κοιτάνε τα απορριµµατοφόρα που είναι σταµατηµένα γιατί δεν 
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έχουν βενζίνη, οι υπάλληλοι του πρασίνου κάθονται και  κοιτάνε τα δέντρα που 

πέφτουν γιατί δεν έχουν µε τι να τα κόψουν, οι Παιδικοί Σταθµοί δεν έχουν 

πετρέλαιο. 

Και το κυριότερο απλά αν µπορείτε µπείτε λίγο στη θέση των 

προµηθευτών. Όσο µπορείτε. Μετά από τόσα χρόνια να περιµένουν να πάρουν τα 

χρήµατά τους, να υπάρχουν τα χρήµατα στα Ταµεία και επειδή εµείς εδώ δεν τα 

βρίσκουµε µεταξύ µας να µην µπορούν να πληρωθούν. Νοµίζω ότι είναι τραγικό. 

Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να υπερψηφίσουµε τον προϋπολογισµό, τον 

ειλικρινή προϋπολογισµό, τον πραγµατικό προϋπολογισµό δεν σας παρακαλώ, ούτε 

σας ικετεύω –όπως γράφτηκε- απλά σας λέω να τον ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό 

για το καλό του ∆ήµου. Όλοι γι' αυτό το λόγο είµαστε εδώ µέσα.  

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στη ∆ιεύθυνση των 

Οικονοµικών, της Οικονοµικής Υπηρεσίας, η οποία µε ευθύνη, συνέπεια και πολύ 

δουλειά µας παρουσίασε σήµερα όπως και την προηγούµενη φορά ένα ουσιαστικό 

αποτέλεσµα, έναν προϋπολογισµό που µπορεί να δουλέψει.  

Και σε αυτό το σηµείο Πρόεδρε θα ήθελα να πω τις συνθήκες που 

δουλεύει αυτή η Οικονοµική Υπηρεσία, να πω ότι αυτό που έγινε τις τελευταίες µέρες 

που ο ∆ήµος µας ξεφτιλίστηκε στα κανάλια για ένα θέµα που όλοι γνωρίζουµε για την 

Πρωτοµαγιά του 2011, όποια κι αν είναι η θέση σας δεν µε απασχολεί ποια είναι η 

θέση σας στο θέµα της Ε∆Ε της Πρωτοµαγιάς, νοµίζω ότι όλοι µαζί θα πρέπει να 

καταψηφίσουµε αυτό που έκανε η δηµοσιογράφος του «ANT-1» να καταδικάσει 

πέντε δηµοτικούς υπαλλήλους, για µας γνωρίζουµε ότι είναι τρεις, να τους 

καταδικάσει στο πανελλήνιο µε αυτά που είπε. 

Νοµίζω ότι γι' αυτό κ. Πρόεδρε θα πρέπει να πάρουµε θέση…. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σήµερα όχι κ. Καραβία, δεν το προβλέπει η διαδικασία αυτό.  Σε 

επόµενη συνεδρίαση ναι, τώρα όχι. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Στο σηµείο αυτό προσήλθαν οι κ.κ. Τάφας Ηλίας και Αγαγιώτου Βασιλική 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: ∆εν είναι τόσο απλό κ. Τουλιάτο το θέµα. Αν ήσασταν στη θέση τους 

θα το βλέπετε αλλιώς. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εµείς. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε … 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελείωσαν τα ερωτήµατα κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Τα ερωτήµατα µπαίνουν αφού 

γίνει η εισήγηση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, πριν την ηµερήσια διάταξη, πριν συζητηθεί το θέµα κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πλέσσα δώστε τον κανονισµό να τον διαβάσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, να τον πάρετε να τον διαβάσετε εσείς κ. Γρετζελιά. Πριν την 

έναρξη της συζήτησης του θέµατος … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Χωρίς εισήγηση είναι δυνατό να προκύψουν ερωτήµατα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα σας κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε χωρίς εισήγηση … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Γρετζελιά δεν θα αντιδικήσω. Συνέχεια αυτή τη 

δουλειά κάνετε, σας παρακαλώ. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι πάρτε θέση σε αυτό το πράγµα! 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ κι εγώ πάρα πολύ … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ γιατί παίρνετε τον λόγο; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν υπάρχει θέµα για τη διαδικασία κ. Χωρινέ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Έχουν τεθεί ορισµένα ερωτήµατα … 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Βαλασσά η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο και µετά θα θέσετε. Θα 

εξαντληθεί το θέµα δεν έχει τελειώσει το θέµα. Να τελειώσει το θέµα! Στη µέση του 

θέµατος ερωτήµατα; 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν έχω αντίρρηση να πάρει τον λόγο η κα 

∆ήµαρχος, αλλά … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ξέρετε τι λέει; ∆εν µπαίνουν ερωτήµατα. Για το Θεό σου, τη 

Βουλή την παρακολουθείς; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, Γρετζελιά! Την παρακολουθούσατε εσείς και θέλατε να 

εφαρµόσετε εδώ τη Βουλή, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέλατε να κάνετε µίνι Βουλή γι' 

αυτό το πηγαίνατε πολύ καλά το θέµα. Μην αρχίσουµε αυτά ώρα. 
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Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ερωτήµατα επί της εισήγησης επί του 

προϋπολογισµού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό θα µε αφήσετε να µιλήσω; Έχει τον λόγο η κα ∆ήµαρχος, 

µπορεί ανά πάσα στιγµή η κα ∆ήµαρχος να πάρει τον λόγο. ∆εν το γνωρίζετε κ. 

Γρετζελιά αυτό; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είναι αυτοτελής η διαδικασία των ερωτηµάτων επί των 

εισηγήσεων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Γρετζελιά. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Το θέµα που έβαλε ο κ. 

Γρετζελιάς, τον λόγο θα τον πάρει όποτε θέλει η κα ∆ήµαρχος δεν έχουµε αντίρρηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς αυτό είπα. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Αλλά το θέµα των ερωτηµάτων πάνω στην εισήγηση γίνεται µετά 

την εισήγηση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί του θέµατος. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Επί του θέµατος. Μίλησε ο κ. Καραβίας, η κα ∆ήµαρχος και µετά θα 

έχουµε τοποθετήσεις και ερωτήµατα. 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Άλλο είπατε προηγουµένως. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύρια ∆ήµαρχε έχετε τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σας κατ' αρχήν και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί δεν 

µπορώ να πάρω τον λόγο να πω πέντε πράγµατα για τον προϋπολογισµό. 

Κυρίες και κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι και αγαπητοί δηµότες, 

καλούµαστε σήµερα να εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας του 

τρέχοντος οικονοµικού έτους. Ένα προϋπολογισµό που βασίζεται σε πραγµατικά 

οικονοµικά δεδοµένα του ∆ήµου µας και απεικονίζει µε σαφήνεια και απόλυτη 

ειλικρίνεια τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση. 

Ένα προϋπολογισµό που για τη σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη οι 

ισχύουσες διατάξεις του δηµοτικού Κώδικα, οι οδηγίες και οι εγκύκλιοι των 

συναρµοδίων φορέων, τα θεσµοθετηµένα έσοδα όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί 

µέχρι σήµερα καθώς και αυτά που προβλέπονται από τη φορολογική νοµοθεσία που 

διέπει τους ΟΤΑ και οι δαπάνες εκείνες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, καθώς 

και εκείνες που αποσκοπούν στην εκτέλεση βασικών έργων στο ∆ήµο µας, µε 

γνώµονα πάντα το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών µας. 
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Το αποτέλεσµα µε µια πρόχειρη ανάγνωση αναδεικνύει για τη ∆ιοίκησή 

µας το ρεαλισµό, τη σύνεση, τον ορθολογισµό, το πνεύµα που µας διακατέχει για τη 

νοικοκυροσύνη του ∆ήµου µας.  

Έχουµε στα χέρια µας ένα προϋπολογισµό που είναι το βασικότερο 

εργαλείο του ∆ήµου µας. Είναι το βασικότερο εργαλείο για να λειτουργήσουµε, µε 

ισοσκελισµένο σύνολο εσόδων και εξόδων περίπου στα 34.283.000 € που κυµαίνεται 

δηλαδή στα ίδια επίπεδα µε τον περσινό προϋπολογισµό µας στις 31 ∆εκεµβρίου του 

2012. 

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες διανύουµε µια περίοδο που τα οικονοµικά 

προβλήµατα της χώρας έχουν επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Τα οικονοµικά των ∆ήµων όπως πολύ καλά γνωρίζετε έχουν µειωθεί 

δραµατικά κατά την τελευταία διετία, αφού η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει το 

µεγαλύτερο µερίδιο συµµετοχής στη µείωση των δαπανών του κράτους. 

Μόνο οι επιχορηγήσεις από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των 

λειτουργικών µας δαπανών µειώθηκαν περίπου στο µισό. Παράλληλα αναλάβαµε ένα 

∆ήµο µε µεγάλες οφειλές προς τρίτους, από παρελθόντα οικονοµικά έτη και µε ένα 

µεγάλο κόστος για την εξυπηρέτηση των δανειακών µας υποχρεώσεων. 

Κάτω από αντίξοες οικονοµικές συνθήκες που τις µεγέθυναν η στείρα 

αντιπολίτευση, οι µικροπολιτικές σκοπιµότητες, οι ανορθόδοξες πολιτικές και ο 

άκρατος λαϊκισµός στη διετία που διανύσαµε, σα ∆ιοίκηση µέχρι σήµερα καταφέραµε 

πάρα πολλά. Μειώσαµε το κόστος της λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου 

µε γνώµονα πάντα τη διασφάλιση όλων αυτών των κοινωνικών παροχών που 

ελαφρύνουν το κόστος ζωής των συµπολιτών µας. 

Με συντονισµένες ενέργειες εξασφαλίσαµε τη χρηµατοδότηση του 

∆ήµου µε το ποσό των 4.470.000 € έτσι ώστε να µπορέσουµε να αποπληρώσουµε 

άµεσα όλες τις υποχρεώσεις µας προς τρίτους και να αποκτήσει εκ νέου τη χαµένη 

αξιοπιστία ο ∆ήµος µας. 

Παράλληλα και ενώ κάποιοι υπονόµευαν κάθε ενέργειά µας από την 

πρώτη στιγµή, εξασφαλίσαµε την έγκριση ισόποσου δανείου από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων έτσι ώστε να διασφαλίσουµε από κάθε άποψη την 

εύρεση πόρων και την αποπληρωµή των οφειλών µας. 

Ενεργήσαµε άµεσα έτσι ώστε να εξασφαλίσουµε τριετή περίοδο 

χάριτος, χωρίς την πληρωµή χρεολυσίων για τα εξυπηρετούµενα παλιά δάνεια του 
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∆ήµου µας µε ταυτόχρονη µείωση του επιτοκίου και µε παράταση του χρόνου 

αποπληρωµής αυτών. 

Αντιµετωπίσαµε σωρεία απαιτήσεων από διάφορους προµηθευτές και 

παρόχους του ∆ήµου µας και προβήκαµε σε συµβιβαστικούς διακανονισµούς µε 

γνώµονα πάντα τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για την εύρυθµη 

λειτουργία του ∆ήµου µας και κυρίως την εξασφάλιση της µισθοδοσίας του 

προσωπικού. 

Όλα αυτά απεικονίζονται στον προϋπολογισµό που σήµερα κρατάτε 

στα χέρια σας και καλείστε να ψηφίσετε. Αγαπητοί δηµοτικοί σύµβουλοι καθήκον µας 

είναι να αγωνιζόµαστε καθηµερινά για την επίλυση όλων των προβληµάτων που 

προέρχονται από την κρίση που µαστίζει την κοινωνία µας και χρέος µας είναι να 

παράγουµε καθηµερινά ιδέες για τον σκοπό αυτό. 

Η ουσία είναι όµως ότι µέσα από τον προϋπολογισµό που έχετε στα 

χέρια σας και καλείστε να ψηφίσετε, αναδεικνύεται περίτρανα η ρεαλιστική µας 

προσέγγιση µέσα σε ένα πολύ αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον και δίνεται η 

δυνατότητα για την αποτίναξη ενός δυσβάστακτου για το ∆ήµο µας χρέος, 

διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία των Υπηρεσιών µας και προβάλλεται προς κάθε 

κατεύθυνση η πρόθεσή µας για τη διασφάλιση του κοινωνικού µας έργου. 

Αγαπητοί δηµοτικοί σύµβουλοι σας καλώ σήµερα να σταθείτε στο 

ύψος των περιστάσεων, να αναλογιστούµε όλοι µαζί τις ευθύνες µας απέναντι στην 

πόλη, τους θεσµούς και την κοινωνία και να υπερψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του 

∆ήµου µας που µε υπευθυνότητα και συνέπεια συντάξαµε και αντικατοπτρίζει την 

πραγµατική εικόνα της δύσκολης εποχής που διανύουµε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ κα ∆ήµαρχε. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της διαδικασίας θέλω να 

παρατηρήσω το εξής: ο προϋπολογισµός έρχεται για δεύτερη φορά οπότε σήµερα 

πρέπει να είµαστε φειδωλοί στους χρόνους µας και στις τοποθετήσεις µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως, παράκληση του Προεδρείου είναι αυτή. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω λοιπόν το εξής: να γίνουν τα 

ερωτήµατα από τους συναδέλφους που προκύπτουν, να ανοιχτεί κατάλογος 

οµιλητών, να τηρηθεί φυσικά η σειρά που πρέπει … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι επικεφαλής των Παρατάξεων και τα λοιπά. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να γίνουν οι δευτερολογίες και στο 

τέλος ας απαντήσει ο κ. συνάδελφος ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος. Να µην µπούµε σε 

µια διαδικασία ατέρµονα χωρίς να υπάρχει ουσία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σεβαστούµε κ. Τοµπούλογλου το χρόνο κατ' αρχήν, παράκληση 

όλοι µας. Να µπουν τα ερωτήµατα και να ανοίξουµε κατάλογο οµιλητών. Ο κ. 

Μάλλιος έχει τον λόγο. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Επειδή αυτό που θα ρωτήσω τη κα ∆ήµαρχο δεν θέλω να το 

συµπεριλάβω στην οµιλία µου, θα ήθελα να ρωτήσω τη ∆ήµαρχο ειλικρινά πιστεύει 

ότι θα ψηφίσουν σήµερα δηµοτικοί σύµβουλοι τους οποίους όχι µόνο τους µάλωσε, 

αλλά τους κατακεραύνωσε µε τις λέξεις «άκρατο λαϊκισµό», «στείρα αντιπολίτευση», 

«υπονόµευση», «που εξασφαλίσαµε το δάνειο µε την ψήφο της αντιπολίτευσης και 

σήµερα πραγµατικά κα ∆ήµαρχε, έρχεστε να ζητήσετε την ψήφο για τον 

προϋπολογισµό αυτής της αντιπολίτευσης που κατακεραυνώνετε; Είναι πράξεις 

συνεργασίας; Είναι πραγµατικά µια στάση η οποία θα έπρεπε να ήταν ενωτική από τη 

µεριά σας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Μάλλιο, µπορείτε να µου κάνετε σαφές το ερώτηµά σας; Αν 

ζητάω την ψήφο των δηµοτικών συµβούλων για το καλό της πόλης, µε ένα 

προϋπολογισµό ισοσκελισµένο, που όπως έχετε διαβάσει τον προϋπολογισµό τα 

περισσότερα κοµµάτια είναι ΕΣΠΑ; Μπορείτε να είστε σαφής αυτό που ρωτάτε σε 

εµένα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το είπε κα ∆ήµαρχε. Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θέλω να ρωτήσω τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών που προσπάθησα 

να καταλάβω αλλά δεν µε έπεισε σε κάποια πράγµατα. Ο Κωδικός 206263 κ. 

Αντιδήµαρχε «Συντήρηση αυτοκινήτων» ο προηγούµενος της περασµένης εβδοµάδας 

αν δεν κάνω λάθος ήταν 50.000 €. Τι διαµεσολάβησε και έγινε 150.000 € τώρα; 

Πρώτο ερώτηµα. 

  ∆εύτερον. Αν δεν κάνω λάθος έχετε αυξηµένα τα έσοδα κατά 350.000 

€. Από πού προκύπτουν αυτά; Τρίτον, παίρνουµε προκαταβολές στο ∆ήµο µας από 

την τακτική επιχορήγηση; Έχουµε πάρει και το ’12 και για το ’13 από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων; 

  Και βλέπω η ΣΑΤΑ µήπως θυµάστε πόσο ήταν πέρσι το ’12; ∆ιότι 

βλέπω φέτος έχετε 646.893,70 στο Τεχνικό Πρόγραµµα και λέτε ΣΑΤΑ και πόροι 

∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, τα συµπτύξατε η ΣΑΤΑ είναι Πρόγραµµα συγκεκριµένο, οι 
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ίδιοι πόροι είναι δικά µας λεφτά. Και ερωτώ κ. Αντιδήµαρχε: όταν σήµερα τα έκτακτα 

ανειδίκευτα είµαστε ενάµιση µήνα στο νέο έτος ανέρχονται σε 32.081,76 € και τα 

τακτικά 29.995,42 € σε τι ποσό ανέρχονται οι ίδιοι πόροι για τη στήριξη του Τεχνικού 

Προγράµµατος και για µια σειρά άλλα που έχετε εδώ µέσα περίπου εκατό κωδικούς 

αυτών των µεγεθών. Που σηµαίνει από ίδιους πόρους. Που προϋπολογίζετε τους 

ίδιους πόρους, όταν στον ενάµιση µήνα σήµερα, δηλαδή την προηγούµενη φορά 

ήµασταν 2.318 που σας είχα πει, σήµερα τα τακτικά είναι 30.000 και τα έκτακτα 

ανειδίκευτα είναι… Αν αµφιβάλλετε µπορώ να σας δώσω και το χαρτί από τα επίσηµα 

στοιχεία. 

  Θα ήθελα διευκρινίσεις σε αυτά τα σηµεία για να µας βοηθήσουν στην 

όλη κουβέντα µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Κάποιος άλλος συνάδελφος; Κύριε Γραµµατέα 

παρακαλώ να ανοίξουµε κατάλογο οµιλητών. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ανοίγει κατάλογος οµιλητών 

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

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Η κα ∆ήµαρχος µας είπε ότι µας παρουσιάζει ένα ειλικρινή και 

ισοσκελισµένο προϋπολογισµό. Εγώ επειδή δεν µιλώ µε λόγια αλλά µε αριθµούς, σας 

διαβάζω από τον προϋπολογισµό που µας κατέθεσε όσον αφορά τα έσοδα τα 

προϋπολογισθέντα για το 2012 ήταν 31.873.776,34 € τα βεβαιωθέντα είναι 

22.730.307,41 € και τα προϋπολογιζόµενα για το ’13 είναι 34.282.925,20 €. Η 

αναλήθεια αποδεικνύεται από τους αριθµούς και τα ψεύδη που λέει η κα ∆ήµαρχος. 

Πάµε τώρα στα έξοδα. Τι προέβλεπε ο προϋπολογισµός του 2012; Στα 

έξοδα: 31.873.776,34 €. Ποια είναι τα ενταλθέντα του 2012; 18.557.246,83 €. Τι µας 

προτείνει να ψηφίσουµε τώρα η κα ∆ήµαρχος; 34.282.925,20 €. Η κρίση δική σας 

όσον αφορά την ειλικρίνεια του προϋπολογισµού και την ισοσκέλισή του. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θέλω να σας θυµίσω ότι ο 

προϋπολογισµός του 2011 ψηφίστηκε µόνο από την Παράταξη που διοικεί το ∆ήµο 

από τη "Νέα Προοπτική", χωρίς να τον ψηφίσει κανένας από την αντιπολίτευση. Το 

2012 µπροστά στο αδιέξοδο που είχε δηµιουργηθεί τότε για να δώσουµε την ευκαιρία 

στη ∆ιοίκηση να µπορέσει –όπως µας είπε- να συνεχίσει το έργο της και παρά το ότι 

δεν υπήρχε η πλειοψηφία στην Παράταξη που διοικεί το ∆ήµο, οι ψήφοι της δικής 
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µας Παράταξης ήταν οι καθοριστικοί µε τους οποίους και ψηφίστηκε και ο 

προϋπολογισµός, αλλά και το δάνειο το οποίο θα έπρεπε να πάρει ο ∆ήµος. 

Τι έγινε στη διάρκεια του 2012; Αντί η κα ∆ήµαρχος και όσοι την 

ακολουθούν να συνεχίσουν µια συνετή πολιτική µιας και η αντιπολίτευση της έδωσε 

τη δύναµη να έχει προϋπολογισµό, έβαλε φέσι στο ∆ήµο ακόµη 1,5 εκ. Και ρωτάµε: 

είναι δυνατό σήµερα να νοµιµοποιείται ηθικά η κα ∆ήµαρχος να ζητάει από την 

αντιπολίτευση, την οποία διαρκώς καθυβρίζει µε τις ανακοινώσεις της τις ανώνυµες 

και επώνυµες, να της δώσουµε µια ακόµη ευκαιρία; Όχι κα ∆ήµαρχε, δεν έχετε ούτε 

το ηθικό δικαίωµα, ούτε το ηθικό ανάστηµα να ζητάτε τέτοιο πράγµα από την 

αντιπολίτευση. 

Και βέβαια λυπάµαι που η συνδιαλλαγή µε τον κ. Γρετζελιά δεν πέτυχε 

στις συναντήσεις που κάνατε. Ζητούσε πολλά φαίνεται ο κ. Γρετζελιάς, δεν του 

δώσατε, δεν βρέθηκε ο τρόπος τέλος πάντων για να τα βρείτε και τώρα πάλι ξανά 

στην αντιπολίτευση. Αλλά βέβαια κα ∆ήµαρχε αποδεικνύετε ότι εσείς προσωπικά και 

όσοι σας συµβουλεύουν δεν θέλετε να έχει ο ∆ήµος προϋπολογισµό. 

∆ιότι θα µπορούσατε να φέρετε σύµφωνα µε το νόµο το σχέδιο του 

προϋπολογισµού το µήνα Νοέµβριο, όπως προβλέπεται, αλλά εσείς αντί αυτού 

φροντίσατε στις 31 ∆εκεµβρίου να διαγράψετε τέσσερις από την Παράταξή σας και 

εν συνεχεία να φέρετε προϋπολογισµό, τον οποίο ζητάτε να σας τον ψηφίσει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆ηλαδή κάνατε ό,τι µπορούσατε για να φέρετε την πλειοψηφία 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου de facto εναντίον του προϋπολογισµού. 

Εάν είχατε τη σύνεση δεν θα κάνατε τις διαγραφές αυτές, αλλά αυτοί 

οι οποίοι σας συµβουλεύουν και εσείς προφανώς που τους ακούτε, έχετε µια άλλη 

λογική.  

Κυρία ∆ήµαρχε, όχι µόνο η υστέρηση εσόδων συνεχίζεται και καµία 

αναπτυξιακή πρόταση για τα έσοδα του ∆ήµου δεν προβάλλεται, αλλά θα σας πω ένα 

συγκεκριµένο γεγονός το οποίο αποδεικνύει περίτρανα, το πόσο αδιαφορείτε για τα 

έσοδα του ∆ήµου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 10 ∆εκεµβρίου του 

’12 αποφάσισε για την κατάρτιση όρων για την εκµίσθωση του επί της οδού 

∆εκελείας 41 ευρισκόµενου δηµοτικού ακινήτου, το «Ηρώδειο Πάρκο» εδώ έχω την 

απόφαση. Εδώ δεν έχετε ούτε κατεδαφίσεις, δεν έχετε ούτε αποφάσεις να σας 

αναστέλλουν. Έχουν περάσει κα ∆ήµαρχε δυο µήνες από τότε και δεν έχετε κάνει καν 
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τη διακήρυξη για να πάρει ο ∆ήµος λεφτά, που σηµαίνει ότι από εκεί ο ∆ήµος είχε ένα 

έσοδο πάνω από 35-40 χιλιάδες. Γιατί ακριβώς δεν σας ενδιαφέρει ο ∆ήµος, σας 

ενδιαφέρει µόνο η είσπραξη του µισθού σας. Τίποτε περισσότερο. 

Ο ∆ήµος κα ∆ήµαρχε βυθίζεται καθηµερινά και ο λαός απαιτεί την 

άµεση παραίτησή σας. Αυτή είναι η εντολή του λαού: να σας οδηγήσουµε σε 

παραίτηση και γι' αυτό εµείς µε τη δική µας ψήφο δεν πρόκειται σε καµία περίπτωση 

να συνηγορήσουµε να πάρει παράταση ζωής αυτή η συγκεκριµένη Παράταξη που 

διαλυµένη, διαλύει και το ∆ήµο. 

Ο πάπας παραιτήθηκε κα ∆ήµαρχε, εσείς νοµίζω ότι είστε µια σκάλα 

κάτω από τον πάπα. Παραιτηθείτε για να δώσετε λύση στο ∆ήµο! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν θα συµµετάσχω κ. Τοµπούλογλου, ούτε σκοπό έχω να υποµένω … 

δηµάρχων στις επόµενες εκλογές. Παρ' όλο τους χαµερπείς χαρακτηρισµούς που 

δέχοµαι εγώ η ίδια, έχω αποδείξει πως πρώτη εγώ δεν απειλούµαι και δεν 

συναλλάσσοµαι. Εάν εσείς αναφέρεστε σε µια συνάντηση µε τον κ. Γρετζελιά που δεν 

πέτυχε και όλα αυτά που είπατε περί µισθούς και «Ηρώδειο» και τα λοιπά, θέλω να 

σας απαντήσω το εξής κ. Τοµπούλογλου: είστε αντιπολίτευση και καλά κάνετε και 

λέτε αυτά τα πράγµατα γιατί είστε στο –αντί. ∆εν αναφερθώ στους δικούς µου που 

είναι στο –συ. Εσείς κ. Τοµπούλογλου που ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για το καλό 

αυτού του τόπου και για το καλό των δηµοτών, εγώ αυτή τη στιγµή στη Γραµµατεία 

πίσω στον κ. Πλέσσα θα καταθέσω όλα τα Προγράµµατα που δεν έχετε ψηφίσει για 

ΕΣΠΑ. Γιατί δεν σας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. 

  Όσον αφορά αν εµένα µε ενδιαφέρει να παίρνω το µισθό µου και 

επειδή σας κάλεσα να έρθετε να µου πείτε τις προτάσεις σας για τον προϋπολογισµό, 

αναφέρατε ξανά για ακόµη µια φορά ότι είµαστε η ∆ιοίκηση η επικίνδυνη, η ανίκανη, 

η άχρηστη… δεν θέλω να αναφέρω τι άλλο είπατε στη γραµµατέα µου.  

  Εµείς και εγώ προσωπικά σαν άπειρη, σαν ανίκανη και επικίνδυνη, κατ' 

αρχήν εύχοµαι να γίνετε ∆ήµαρχος και να γίνετε ανίκανος όπως εγώ. Το εύχοµαι 

πραγµατικά. Γιατί εγώ µέσα σε αυτό το διάστηµα της απειρίας µου, κατόρθωσα να 

κάνω πράγµατα για τους δηµότες, χωρίς όµως να γίνω κοκοράκι και να λέω 

πράγµατα. Το ότι αυτή τη στιγµή κατορθώσαµε και έχουµε από την Περιφέρεια τα 

2.276.000 € για τα όµβρια της Φιλαδέλφειας, ένα έργο που ξεκίνησε από τη θητεία 

του κ. Κόντου και εγώ το συνέχισα που θα µπορούσα να µην το συνεχίσω και να µην 
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πάρω τα λεφτά από το ΕΣΠΑ να το αφήσω και η Φιλαδέλφεια ακόµη να βασανίζεται, 

να µην κυνηγήσω τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ όσον αφορά τους Παιδικούς Σταθµούς, να 

µην κυνηγήσω να έχουν οι υπάλληλοι το µισθό τους στο ακέραιο… Τι άλλο να σας 

πω; 

  Για τον «Κένταυρο»; Το στολιδάκι της Φιλαδέλφειας που από το 2009 

δεν είχε σύµβαση και πληρώναµε πρόστιµα; Που εγώ δεν µπορούσα να συνεχίσω 

σύµβαση διότι ήταν παράνοµο να κάνω σύµβαση; Ότι έκανα τρεις και τέσσερις 

συναντήσεις µε Υπουργό, µε το ∆ιευθυντή ∆ασών, µε τη ∆ιεύθυνση ∆ασών και µέχρι 

και σήµερα µε τον κ. Ανδριόπουλο ο οποίος θα πήγαινε να πάρει την οριστική 

υπογραφή από τον Υπουργό, εκτός της τροπολογίας που µπορέσαµε και περάσαµε 

και ψηφίστηκε για τις προϋποθέσεις, για άλση, δάση και τα αυθαίρετα.  

  Εµείς λοιπόν η ανίκανη ∆ιοίκηση και η επικίνδυνη, γιατί εµείς δεν 

βγαίνουµε έξω να κερνάµε γλυκά και να λέµε στον κόσµο ότι «εγώ όταν θα γίνω 

∆ήµαρχος δεν θα πάρω το µισθό µου». Κύριε Τοµπούλογλου δεν µπορείτε να τον 

πάρετε το µισθό σας, θα πρέπει να επιλέξετε µεταξύ σύνταξης Εθνικής Τράπεζας και 

αν βγείτε ∆ήµαρχος την αντιµισθία σας. Μην δηµιουργείτε πάντα εντυπώσεις. 

Καταλάβατε; Μην µας λέτε τώρα για αντιµισθίες. Έχουµε κάνει πάρα πολλά πράγµατα 

εµείς η επικίνδυνη και ανίκανη ∆ιοίκηση, που εγώ ειλικρινά σας µιλάω 

θα καταθέσω να τα έχει στη Γραµµατεία µέσα, όλα τα ΕΣΠΑ που δεν ψηφίστε κ. 

Τοµπούλογλου, για το καλό των δηµοτών. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε όπως καταλαβαίνετε 

θέλω να απαντήσω επί προσωπικού που δηµιουργείται. Κυρία ∆ήµαρχε, τολµάτε και 

µιλάτε για το ΕΣΠΑ των Παιδικών Σταθµών, όταν εµείς υποδείξαµε στον κ. Καραβία 

να µπει στο Πρόγραµµα και είναι εδώ και να το επιβεβαιώσει.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο ΕΣΠΑ υποδείξατε εσείς στον κ. Καραβία; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ψεύδεστε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ ψεύδοµαι; Λοιπόν, να τελειώσουν οι εντυπώσεις κ. 

Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν σας διέκοψα. Σας σεβάστηκα, θα 

µε σεβαστείτε.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί θέλετε να δηµιουργείτε πάντα εντυπώσεις κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος διακόπτει τώρα κα ∆ήµαρχε; 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ένας που πραγµατικά ενδιαφέρεται για το καλό της πόλης … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, είστε µια ξένη στην 

πόλη µας και ξένη θα παραµείνετε. Ό,τι και να κάνετε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε η κα ∆ήµαρχος δείχνει 

το σεβασµό της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε η κα 

∆ήµαρχος είναι γνωστή για τη συµπεριφορά της και στους δηµότες και στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Τοµπούλογλου, βοηθήστε την κατάσταση, βοηθήστε τη 

διαδικασία. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω το εξής: η κα ∆ήµαρχος 

έχει φέρει στο χείλος της καταστροφής το ∆ήµο µε τις ενέργειες και τις παραλείψεις 

της. Τίποτε από όσα είπε, δεν είναι ακριβές. Εµείς ψηφίσαµε τον προϋπολογισµό 

πέρσι, ψηφίσαµε το δάνειο για το ∆ήµο, ψηφίσαµε το δάνειο για τον Ενιαίο Φορέα, 

αλλά δυστυχώς η κα ∆ήµαρχος µε την αλόγιστη πολιτική της έφερε το ∆ήµο να 

χρωστάει σήµερα επί δικών της ηµερών δηµιουργήθηκαν αυτά, 1,5 εκ. ευρώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου τώρα όµως κάνετε τοποθέτηση, έχετε ξεφύγει 

από το  προσωπικό. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω. Και τολµάει να λέει για 

εντυπωσιασµό, όταν εκείνη πρώτη προσπαθεί µε διάφορους τρόπους να υφαρπάξει 

ψήφους κάνοντας µικροπολιτική µε διορισµούς που τάζει και µε αυτά που κάνει µε τα 

διάφορα Προγράµµατα, στα οποία παίζει µε την ανεργία του κόσµου. Είναι ντροπή 

για τη ∆ήµαρχο να µιλάει έτσι. Ο λαός της έχει δώσει την απάντηση, της έχει γυρίσει 

την πλάτη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τοµπούλογλου … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ο λαός έχει γυρίσει την πλάτη στην κα 

∆ήµαρχο, δεν τολµάει να εµφανιστεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου θα µε αναγκάσετε να διακόψω. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Και όσο παραµένει στη θέση της, τόσο 

ο λαός της γυρίζει την πλάτη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ήταν αυτό επί προσωπικού κ. Τοµπούλογλου. Είπατε τα προσωπικά 

σας αλλά κάνατε τοποθέτηση. Γιατί οξύνετε την κατάσταση; Εσείς κάνατε έκκληση 
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και είπατε να είµαστε σε ήρεµο κλίµα. Απαντήσατε, σας έδωσα τον λόγο να 

απαντήσετε στο προσωπικό σας ,αλλά µετά το ανοίξατε. ∆εν χρειάζεται.  

  Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι νοµίζω ότι το έχουµε επαναλάβει πολλές φορές ο 

∆ήµος µας έχει φτάσει σε οριακό σηµείο. Επιλέγω να πω αυτά που θα πω σε δηµόσια 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ώστε να έχουν κι αυτό το χαρακτήρα της 

δηµοσιότητας και οι δηµότες να ξέρουν τι ο καθένας πρεσβεύει και τι λέει στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μιας και εκτός του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, υπάρχει πολύ 

θεληµένη ή αθέλητη παραπληροφόρηση και πολλές φορές διαστρέβλωση για το τι ο 

καθένας επιδιώκει µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Κύριοι συνάδελφοι θα τα πω µε όσο πιο σαφή τρόπο µπορώ, για να 

είναι για όλους κατανοητά και να µην διαστρεβλώνονται. Η στάση της Παράταξής µας 

απέναντι στη ∆ιοίκηση είναι µια στάση που δεν έχει καµία σχέση µε αυτή τη 

∆ιοίκηση, δεν έχει καµία ανοχή σε αυτή τη ∆ιοίκηση, καµία εµπλοκή στις πράξεις της, 

διότι θεωρούµε ότι αυτή η 10µελής οµάδα που διοικεί σήµερα το ∆ήµο, τον οδηγεί σε 

αδιέξοδα και σε λανθασµένη πορεία. 

Κύριοι συνάδελφοι η αντιπολίτευση έχει µεταξύ της πάρα πολύ 

µεγάλες διαφορές, πολλές φορές και σε ένταση αυτές οι διαφορές και µε την 

Παράταξη του Τοµπούλογλου και µε τους συναδέλφους εδώ από τα δεξιά µου και µε 

τους ανεξάρτητους. Όµως νοµίζω έχει ένα καθήκον σήµερα να υπερασπιστεί την 

τύχη του ∆ήµου. Και αυτό µπορεί να το κάνει όχι σε συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση, η 

οποία τι είναι σήµερα η ∆ιοίκηση; Είναι µια 10µελής οµάδα όχι ενιαία και όχι µε ίδιους 

στόχους.  

Σήµερα το ∆ήµο της Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας στην ουσία τον 

διοικεί µια πολύ µικρή και πολύ στενή οµάδα γύρω από την κα ∆ήµαρχο, η οποία 

κατά τη γνώµη µου έχει στόχους. Και αυτοί οι στόχοι καταδείχτηκαν µε µεγάλη 

ακρίβεια στην  υπόθεση της Πρωτοµαγιάς µε αµέλειες αλλά και συγκεκριµένες 

ενέργειες. 

Όταν ο κ. Καραβίας παρεξηγήθηκε ή στενοχωρήθηκε ή θεώρησε ότι 

πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει θέση για το τι είπε η δηµοσιογράφος η 

άγνωστη για µας, την οποία µπορούµε και να την καταδικάσουµε για ό,τι είπε, για 

την ουσία του θέµατος, για την πράξη των πραγµάτων και για τις δηλώσεις της κας 

∆ηµάρχου, δεν µπόρεσε να πει ούτε µια κουβέντα. 
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Αν κάποιος πρέπει να καταδικαστεί γι' αυτό το θέµα –κάνω µια 

παρένθεση- είναι η κα ∆ήµαρχος, που ψευδώς η ∆ήµαρχος της πόλης είπε ότι κάποιοι 

πήραν απόφαση για την αθώωση και ήταν και οµόφωνη. Ψέµατα και τα δύο! Γι' αυτό 

δεν είπε κανένας τίποτε, ούτε κανένας θίγεται για την ουσία των πραγµάτων, για τον 

ευτελισµό της πόλης µας σε ένα ∆ηµόσιο ακροατήριο σε όλο το πανελλήνιο. 

Κύριοι συνάδελφοι επειδή η κα ∆ήµαρχος δεν είναι εδώ έχει 

αποχωρήσει, αλλά παρουσίασε τη θητεία της ως µια πορεία αξιέπαινων και 

πραγµατικά σηµαντικών έργων, καταλαβαίνετε ότι µάλλον δεν βρίσκεται στην πόλη 

λέγεται Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω της 

και αυτοί που της τα λένε κακές υπηρεσίες προσφέρουν και στην πόλη. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να έχει προϋπολογισµό, αλλά δεν 

πρέπει να έχει τον προϋπολογισµό που εσείς θέλετε να κάνετε. ∆ιότι δεν είναι 

καθόλου αθώος, τα «ισοσκελισµένος», «ειλικρινής» και τα επίθετα διαφόρων ειδών 

δεν έχουν καµία σηµασία και καµία αξία. Επαναλαµβάνω και το λέω µε πολύ µεγάλη 

ευθύτητα και µε πολύ µεγάλη περισυλλογή: υπάρχει µια κλειστή οµάδα στο ∆ήµο που 

έχει στόχους και κάποιοι αθέλητα τους υπηρετούν. Αυτό δεν θα το επιτρέψουµε 

εµείς. 

Ανεξάρτητα το τι έχω τον κ. Τοµπούλογλου, ανεξάρτητα το τι έχω µε 

τον κ. Γρετζελιά, ανεξάρτητα µε το τι έχω µε τους συναδέλφους εδώ εκ των δεξιών 

µου, πρέπει εµείς να πάρουµε πρωτοβουλία να κρατήσουµε το ∆ήµο ζωντανό και να 

µην επιτρέψουµε τίποτε περισσότερο. 

Εάν είχατε κάνει τις διαδικασίες εγκαίρως θα µπορούσαµε κι εµείς όχι 

σε παρασκήνιο (πάρε µε τηλέφωνο, κάνε προτάσεις και τα λοιπά) αλλά να φέρουµε 

ένα προϋπολογισµό που πρέπει να είναι µεταβατικός για µια ∆ιοίκηση τέτοιου είδους 

και να λειτουργήσει ο ∆ήµος.  

Είναι η µόνη διέξοδος, µιας και από ό,τι καταλαβαίνω ούτε η κα 

∆ήµαρχος έχει καταλάβει ποια είναι η πραγµατική κατάσταση που σήµερα επικρατεί 

στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου και τα παρουσιάζει όλα µε ένα τρόπο τέτοιο, που είναι στο 

ιδεατό και στη φαντασία. 

Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ κάνω αυτή την πρόταση και να µε 

συγχωρέσουν οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης και οι ανεξάρτητοι και οι Παρατάξεις 

δεν κάνω σε κανέναν µαθήµατα ούτε θεωρώ τον εαυτό µου ικανό να κάνει 

µαθήµατα, είναι η µόνη λύση. Γιατί αυτό που λέτε και ο άµεσος εκβιασµός «αυτό τον 
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προϋπολογισµό θα ψηφίσετε», έχει στόχο. ∆εν είναι καθόλου αθώο και οι πράξεις σας 

µέχρι τώρα που δεν ήξερα κι εγώ έλεγα ότι έχουν µια αθωότητα, έχουν µια αµέλεια, 

έχουν µια άγνοια. Όµως δεν είναι έτσι, καθόλου δεν είναι έτσι. 

Και ας αναλογιστείτε και οι δέκα που έχετε αποµείνει τι γίνεται γύρω 

σας. Και αυτό που είπε ο κ. Χωρινός έτσι όπως το είπε για τον κ. Βαλασσά και λέει η 

κα ∆ήµαρχος «δεν υπάρχει εδώ κανένας Βαλασσάς», υπήρχε όµως Βαλασσάς.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Και σήµερα υπάρχει. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Και µπορεί να υπάρχει και σήµερα, δεν ξέρω δεν το έχω δει µε τα 

µάτια µου. 

  Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ αυτό προτείνω και κατά τη γνώµη µου αυτό 

πρέπει να γίνει. Η 10µελής σηµερινή ∆ιοίκηση που επαναλαµβάνω δεν είναι κάποια 

ενιαία οµάδα, θέλει να υποστηρίξει κάτι που γίνεται σε ένα πάρα πολύ στενό κύκλο, 

το οποίο για εµένα δεν είναι αποδεκτό.  

  Από την αρχή της θητείας σας είχα την υποχρέωση να αναµένω -δεν 

γνώριζα πρόσωπα και πράγµατα- είχα το καθήκον, αν θέλετε τη φιλοσοφία να δω τι 

είναι ο καθένας µας και τι κάνουµε εδώ πέρα. Τα πράγµατα έχουν παρεκτραπεί και 

δεν είναι καθόλου αθώα και δεν ξέρω για ποιο λόγο ο κ. Καραβίας είχε την ανάγκη να 

υποστηρίξει και να πει για την Οικονοµική Υπηρεσία η οποία κάνει θαύµατα και κάνει 

τροµακτικά και σπουδαία πράγµατα. 

  Ποια ανάγκη τον οδήγησε να το κάνει αυτό σε αυτή τη συνεδρίαση, 

όταν έχει βουίξει όλη η Ελλάδα όχι γι' αυτά που είπε η δηµοσιογράφος, αλλά για τα 

πραγµατικά και αντικειµενικά ζητήµατα της Πρωτοµαγιάς, τα οποία τα προσπεράσαµε 

µια πόλη ολόκληρη και κάνουµε πως δεν υπάρχουν. Τα οποία κύριοι συνάδελφοι 

υπάρχουν καταγεγραµµένα µε ακρίβεια. 

  Και δεν καταδικάζουµε κανέναν εδώ λέµε την αλήθεια. Αγαπητοί 

συνάδελφοι εγώ αυτό έχω να προτείνω και ας δείξουµε τουλάχιστον η αντιπολίτευση 

ένα πνεύµα να διαφυλάξουµε την πόλη. Γιατί αυτή η πόλη µας έχει τιµήσει. Αυτή η 

πόλη που λέγεται Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα µας έχει τιµήσει και δεν µας αρµόζει να 

την αφήσουµε και να την εγκαταλείψουµε. Όχι µε εκκλήσεις «Ψηφίστε για τους 

προµηθευτές» ή «δεν θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι». 

Εµείς θα φτιάξουµε ένα προϋπολογισµό, εγώ τουλάχιστον θα επιδιώξω 

αν και κάποιοι άλλοι θέλουν, που να είναι προϋπολογισµός που ελέγχει τη ∆ιοίκηση 
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πραγµατικά και που την οδηγεί να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, όχι αυτά 

που σκέφτεται να κάνει.  

Μόνο έτσι µπορούµε να βγούµε από το αδιέξοδο και αλίµονο αν αυτός 

ο ∆ήµος πάρει παράταση ένα χρόνο ακόµη η θητεία του. Θα περάσουµε ένα 

πραγµατικά πολύ µεγάλο και δύσκολο δράµα. ∆ιότι από την οµιλία της κας ∆ηµάρχου 

την οποία σαν πρόσωπο πρέπει να τη σεβόµαστε, να µην προσβάλλουµε, να µην της 

µιλάµε άσχηµα και δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό το πράγµα, αλλά δείχνει µια 

αµετροέπεια η οποία δεν είναι σωστή, ότι έχει φέρει ιδέες στο ∆ήµο µας είπε, ότι έχει 

κάνει νοικοκυροσύνη στο ∆ήµο κι άλλα διάφορα.  

Και εκεί συνάδελφοι επειδή ειπώθηκε για τα θέµατα των υποχρεώσεων 

του ∆ήµου σας λέω µε ακρίβεια ότι 4.975.000 € είχε χρέη ο ∆ήµος προς τους 

προµηθευτές 5.486.000 € έχει σήµερα, 510.000 € παραπάνω. Όµως χωρίς να 

προσθέσει καµία πάγια αξία, χωρίς να προσθέσει τίποτε σε αυτό που λέγεται πάγιο 

κεφάλαιο της πόλης.  

Και άλλοι χρέωσαν αλλά έκαναν κάποιους δρόµους, έφτιαξαν κάποια 

έργα, έκαναν κάποιες διανοίξεις, έστησαν µια παιδική χαρά και χρέωσαν το ∆ήµο. 

∆ηµιούργησαν όµως µια πάγια αξία για την πόλη. Εσείς καµία πάγια αξία, κανένα 

έργο. Και τα έργα τα οποία υπάρχουν στο ΕΣΠΑ, γιατί αυτό που λέτε δεν έχει 

εγκριθεί υπάρχει προοπτική να εγκριθούν τα 2 εκ. περίπου για το σύστηµα υπονόµων 

της πόλης. Μπράβο µας και συγχαρητήρια σε όλους µας και να έρχονται τέτοια έργα 

να τα κάνει η πόλη µας. 

Αυτή κύριοι συνάδελφοι είναι η κατάσταση και λέω στους 

συναδέλφους της αντιπολίτευσης ό,τι θέση και να πάρουν σε αυτή τη ∆ιοίκηση κατά 

την γνώµη µου έχουν δίκιο. Αλλά η µόνη λύση είναι αυτή. Οτιδήποτε άλλο απλώς θα 

δώσει ένα άλλοθι να συνεχίσετε αυτό που κάνετε µέχρι τώρα.  

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

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Απλά επειδή ο κ. Κόντος αναφέρθηκε στο όνοµά µου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει προσωπικό; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Για τους υπαλλήλους που αναφέρθηκε. ∆εν είναι προσωπικό επειδή 

είναι η Οικονοµική, οποιοσδήποτε υπάλληλος του ∆ήµου να ήταν, δεν είναι δικοί µου 

υπάλληλοι. Του ∆ήµου είναι, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ∆ήµο. Αύριο θα 

είναι σε άλλη ∆ιοίκηση, µεθαύριο σε άλλη, όποιος υπάλληλος και να ήταν το ίδιο θα 

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΗΓ-Κ93



 26 

έκανα. Και ο χειρότερος εγκληµατίας να είναι, δεν µπορεί οποιοσδήποτε να βγαίνει σε 

ένα κανάλι και να τον καταδικάζει. Αυτό είπα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Με ποιο δικαίωµα είπε η κα ∆ήµαρχος 

ότι η απόφαση ήταν οµόφωνη, κ. Καραβία; Με ποιο δικαίωµα, όταν εγώ έχω 

αποχωρήσει; Ψεύδεται ή δεν ψεύδεται;  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου εγώ είπα όσον αφορά … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ψεύδεται ή δεν ψεύδεται η ∆ήµαρχος; 

Συστηµατικά ψεύδεται. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου ό,τι αφορά εµένα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Υπήρχε οµόφωνη απόφαση; Όταν 

καταγγείλαµε τη διαδικασία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τοµπούλογλου. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου καταλάβατε τι είπα στον κ. Κόντο; Είπα ό,τι 

αφορά σε εµένα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχει σηµασία ποιος κάλεσε το κανάλι. Αν το κάλεσε η ∆ήµαρχος … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι θέλετε τώρα κ. Γρετζελιά; Να µπούµε στη λογική των καναλιών; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχει σηµασία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω τον λόγο να ρωτήσω τον κ. Κόντο, γιατί είπε ότι παρουσιάζω 

κάτι. Τι είναι αυτό ακριβώς που παρουσιάζω µέσα στον προϋπολογισµό; ∆ηλαδή τι 

παρουσιάζω; Ναι, ξέρω ότι είµαι άπειρη. Μέσα όµως στα δυο χρόνια της απειρίας µου 

έκανα πάρα πολλά πράγµατα κ. Κόντο.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Σε τι να απαντήσω τώρα; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και να σας πω και κάτι κ. Κόντο; Όλοι εσείς φτιάξατε παιδικές χαρές, 

το ένα το άλλο, εγώ το µόνο που έκανα µέσα σε όλο αυτό το διάστηµα ήταν να 

αποπληρώνω όλα αυτά που έκαναν οι προηγούµενες ∆ιοικήσεις. ∆εν κατάλαβα γιατί 

αυτή τη στιγµή µε βοµβαρδίζετε ότι «η κα ∆ήµαρχος εκείνο και το άλλο».  

  Και επίσης µου δίνεται η ευκαιρία αυτή τη στιγµή να πω ευχαριστώ 

πάρα πολύ για την κατανόηση που δείξατε στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

όλοι σας, που ξέρατε ότι έτρεχα για προσωπικό πρόβληµα στο Νοσοκοµείο και µε 

καλούσατε συνέχεια να είµαι εδώ και είναι η πρώτη φορά που λείπει ∆ήµαρχος σε 
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προϋπολογισµό. Ε, λοιπόν είχα µεγάλο οικογενειακό πρόβληµα, υπολόγιζα ότι θα 

µπορούσα να είµαι και δεν ήµουν. Συγνώµη που δεν ήµουν και ευχαριστώ πολύ για 

την κατανόηση που δείξατε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επειδή απάντησε σε εµένα η κα ∆ήµαρχος. Πρώτα απ' 

όλα δεν άκουσε τι είπα και µου απάντησε άλλα πράγµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Κόντο µην ανοίξουµε τώρα διάλογο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Όσο για το ότι απουσίασε στον προϋπολογισµό γιατί εγώ το είπα, 

όφειλε όχι να µας λέει ο Πρόεδρος «έρχεται, έρχεται, έρχεται», αλλά να µας πει ότι 

έχει ένα πρόβληµα να το σεβαστούµε. Κύρια ∆ήµαρχε, όσον αφορά το πρόσωπό µου, 

όχι εσάς όλους τους συναδέλφους τους σέβοµαι και ποτέ κανέναν προσπαθώ να µην 

προσβάλλω. Όχι µόνο εσάς που είστε ∆ήµαρχος ένας λόγος παραπάνω, αλλά δεν 

δέχοµαι αυτή την υπόµνηση. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σε εµένα αναφερθήκατε όµως κ. Κόντο, όχι στους άλλους 

συναδέλφους σας. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί µας έλεγε ο κ. Πρόεδρος ότι  «έρχεστε …». 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆ιότι Κύριε Πρόεδρε όταν υπάρχουν προβλήµατα υγείας κ. Κόντο, 

ξέρετε ότι δεν είναι προβλέψιµα.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: ∆εν ζήτησα εγώ να έρθετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς. Κύριε Κόντο εγώ το έλεγα µε την πληροφόρηση ότι θα έρθει.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ωραία πάµε παρακάτω, δεν µε απασχολεί εντάξει κ. Πρόεδρε δεν έχω 

πρόβληµα εγώ.  

  Ο κ. Βαλασσάς έχει τον λόγο. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για µας οι αλλαγές που έφερε η 

∆ιοίκηση οι τροποποιήσεις στον προϋπολογισµό σε σχέση µε την προηγούµενη 

συνεδρίαση θεωρούµε ότι δεν αλλάζουν την ουσία του χαρακτήρα του 

προϋπολογισµού. Για µας, όπως τοποθετηθήκαµε και στην προηγούµενη συνεδρίαση 

είναι προϋπολογισµός κοµµένος και ραµµένος στη λογική της υλοποίησης της 

αντιλαϊκής πολιτικής της κεντρικής εξουσίας, συγκυβέρνησης αλλά και όψιµων 

διαχειριστών του συστήµατος. 

  Εναρµονίζεται µε την πολιτική της συγκυβέρνησης στη λογική της 

ανταγωνιστικότητας, ενσωµατώνοντας για µια ακόµη χρονιά τα υπέρογκα για το λαό 

δηµοτικά τέλη, εναρµονίζεται µε την πολιτική της κεντρικής εξουσίας και 
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συγκυβέρνησης για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και ξεπούληµα των κοινωνικών δοµών 

του ∆ήµου, για να πληρώσει την κρίση ο λαός και για να βγει κερδισµένο το 

κεφάλαιο. 

  Αυτή ήταν και η οµολογία µέσα από την εισήγηση του κ. εισηγητή. 

∆εν το θέλουµε –είπε- αλλά τι να κάνουµε, δεν υπάρχουν λεφτά, συµµορφωνόµαστε 

προς τους νόµους και τις οδηγίες. Αυτό ακριβώς σας καταλογίζουµε κι εµείς, ότι 

δηλαδή είστε το µακρύ χέρι της κυβερνητικής πολιτικής, την εφαρµόζεται στους 

∆ήµους.  

Με το να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός σε λίγο χρονικό διάστηµα όχι 

πετρέλαιο δεν θα υπάρχει, όχι Σταθµοί δεν θα υπάρχουν, όχι πνευµατικό Κέντρο δεν 

θα υπάρχει, αλλά και οι εργαζόµενοι θα πρέπει να ανησυχούν για τις εργασιακές 

σχέσεις για τα δικαιώµατά τους. Γι' αυτό και οι εργαζόµενοι του ∆ήµου και 

συνολικότερα οι εργαζόµενοι θα πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να 

αντισταθούν σε αυτή την πολιτική, να συνενωθούν µε τις σπίθες πραγµατικά που 

υπάρχουν σήµερα στο µαζικό ταξικό Κίνηµα, να αντισταθούν.  

Έχουµε τα παραδείγµατα πρόσφατα των Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, 

τα παραδείγµατα των ναυτεργατών, το παράδειγµα των φτωχών και µικροµεσαίων 

αγροτών, οι εργαζόµενοι αυτό το δρόµο θα πρέπει να ακολουθήσουν, να ανάψουν 

αυτή τη µεγάλη φωτιά και σε αυτή την κατεύθυνση είναι προκηρυγµένη η απεργία 

στις 20 του Φλεβάρη, που θα πρέπει να ξεσηκωθεί όλος ο λαός και οι εργαζόµενοι να 

αντισταθούν, γιατί παίζονται σήµερα οι συλλογικές συµβάσεις. 

Το ταξικό Κίνηµα διεκδικεί την υπογραφή των συµβάσεων που δεν 

είναι θέµα οικονοµικό. Είναι θέµα θεσµικό. Συµβάσεις που έχουν κατακτηθεί µε αίµα, 

έχουν κατακτηθεί µε εξορίες και τα λοιπά. Εκεί, θα πρέπει οι εργαζόµενοι να 

στρέψουν την προσοχή τους. 

 

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

Κοοπελούσος Χρήστος 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Βαλασσά. Ο κ. Μάλλιος έχει τον λόγο. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στις 28 Ιανουαρίου του 2013 την 

προηγούµενη φορά δηλαδή, η ∆ηµοτική Αρχή έφερε για συζήτηση και ψήφιση στο 
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∆ηµοτικό Συµβούλιο το Πρόγραµµα δράσης, το Τεχνικό Πρόγραµµα και τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου του ’13. Αυτά τα δύο, που αποτελούν τον κορµό ύπαρξης 

του ∆ήµου έπρεπε να συζητηθούν και να αποφασιστούν µέχρι τέλος Νοεµβρίου. 

Η καθυστέρηση αυτή δεν είναι τυπική και δεν είναι και τυχαία. Ο 

∆ήµος είναι πλήρως αποσυντονισµένος, βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης. Η "Νέα 

Προοπτική", η Παράταξη του Γιώργου Αποστολάκη, δεν υφίσταται, έχει διασπαστεί. 

Ευθύνες υπάρχουν πολλές και προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό µπορεί να αφορά τα 

εσωτερικά της Παράταξης, έχει όµως µεγάλες επιπτώσεις στη λειτουργία του ∆ήµου, 

τον οποίο προσπαθεί να διοικήσει µια µικρή µειοψηφία δηµοτικών συµβούλων, που 

έχει µείνει πιστή στη ∆ήµαρχο. 

Αν κάτι τέτοιο είχε συµβεί στην Κυβέρνηση, θα είχε ήδη παραιτηθεί 

και όχι βέβαια από λόγους τυπικούς, αλλά από ουσιαστικούς αδυναµίας ∆ιοίκησης. 

Αυτή είναι όµως η µια πλευρά της πραγµατικότητας στο ∆ήµο µας. Η άλλη πλευρά 

αφορά τις µνηµονιακές πολιτικές που καταδυναστεύουν το λαό µας.  

Μεγάλο θύµα αυτών των πολιτικών είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση µέσω 

µιας καταστροφικής µεταρρύθµισης, που την ονόµασαν "Καλλικράτη". Με αυτό το 

χυδαίο τέχνασµα κατάφεραν ισχυρό πλήγµα αποσυναρµολόγησης στο πιο 

δηµοκρατικό θεσµό που έχει µακρά ιστορία στη χώρα µας, µε ρίζες εκατοντάδων 

χρόνων στο λαό µας. 

Με τις υποκειµενικές αδυναµίες της ∆ηµοτικής Αρχής και τις 

αντικειµενικές δυσκολίες του "Καλλικράτη", κληθήκαµε να συζητήσουµε και να 

εγκρίνουµε, έστω και καθυστερηµένα τέλος Γενάρη, ένα προϋπολογισµό πλασµατικό, 

ελλειµµατικό, αναποτελεσµατικό, κοινωνικά άδικο και βεβαίως µη αναπτυξιακό. Το 

ίδιο καλούµαστε και σήµερα. 

Όπως ήταν επόµενο η "∆ύναµη Πολιτών" καταψήφισε αυτό τον 

προϋπολογισµό. Η Παράταξή µας πιστεύει ότι µια ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να έχει 

συγκεκριµένες και καθαρές θέσεις και µε στήριγµα τη λαϊκή συµµετοχή. Να διεκδικεί 

και να δίνει λύσεις για τα µικρά και τα µεγάλα προβλήµατα που υποβαθµίζουν το 

βιοτικό επίπεδο. 

Στην προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας που µε τη στάση της 

επιχειρεί να υποτάξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να αποµονώσει τους δηµότες από τη 

συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων, που ενώ εκχωρεί αρµοδιότητες, περικόπτει 

την επιχορήγηση µέχρι τώρα 60%, που οδηγεί τους ∆ήµους σε επιβολή πρόσθετης 
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φορολογίας, εξωθώντας τους να µειώσουν ή να εκχωρήσουν σε ιδιώτες τις υποδοµές 

και τις υπηρεσίες τους. 

Σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη και καταστροφική πολιτική της γκιλοτίνας, 

της αύξησης των φόρων, της διόγκωσης της ανεργίας, της συρρίκνωσης των 

εργασιακών δικαιωµάτων, της µείωσης των µισθών και των συντάξεων, την 

εµπορευµατοποίηση της υγείας, της παιδείας, του πολιτισµού και του περιβάλλοντος. 

Σε αυτό τον Αρµαγεδώνα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αντιστέκεται, να διεκδικεί 

και να βρίσκεται στον αντίποδα των µνηµονιακών επιλογών.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ανάµεσα στις άλλες ιστορίες που θα 

λέγονται στις επόµενες γενιές, σε στιλ παραµυθιού «Μια φορά κι ένα καιρό, υπήρχε 

εργασία, υπήρχε µισθός και σύνταξη, υπήρχε παιδεία, υγεία και µια σειρά άλλες 

κοινωνικές παροχές…» κάπως έτσι λοιπόν σαν παραµύθι θα αναφέρουν οι παλιοί 

στους νεότερους ότι κάποτε υπήρχε και Αυτοδιοίκηση. 

Η ιστορία θα αρχίζει µε τους πολλούς ∆ήµους και τις πολλές 

Κοινότητες, που ο "Καποδίστριας" τους κατάφερε το πρώτο χτύπηµα. Όχι ο 

κυβερνήτης που κάποιοι ανόητοι έβαλαν το όνοµά του χωρίς αιδώ στην υποτιθέµενη 

µεταρρύθµισή τους. Και θα συνεχίζει η ιστορία µε τον "Καλλικράτη", το δεύτερο 

χτύπηµα στην Αυτοδιοίκηση, που είναι και η χαριστική βολή και πάλι δεν ήταν ο 

αρχιτέκτονας, αλλά η καταστροφική µεταρρύθµιση που κάποιοι άλλοι, πιο ανόητοι, 

έδωσαν το όνοµά του. 

Το συνηθίζουν φαίνεται αυτό οι διοικούντες γιατί και πρόσφατα 

έδωσαν στο σχέδιο αλλαγών που κάνουν στην παιδεία, το όνοµα «ΑΘΗΝΑ», η οποία 

αντί να οργανώσει τη θεϊκή παρέµβαση για να σωθεί η παιδεία, την επιστρατεύουν 

για να κλείσουν τους ναούς της γνώσης, όπως έκαναν επίσης και µε το Θεό των Θεών 

το ∆ία «Ξένιος Ζεύς» το ονόµασαν, που αντί να φιλοξενεί  βγαίνει παγανιά 

κυνηγώντας τους µετανάστες, αλλά και παλαιότερα το µάντη Τειρεσία αν θυµάστε, 

που αντί να προειδοποιεί για τη µαντική του τέχνη, κατέστρεψε τη µικροµεσαία Τάξη. 

Στην περίπτωση του "Καλλικράτη" όµως λέγεται ότι ήταν ειλικρινής. 

∆εν εννοούσαν τον αρχιτέκτονα που ήταν συνεργάτης του Ικτίνου στην κατασκευή 

του Παρθενώνα, αλλά ένα ρέµπελο λαµόγιο της αρχαίας Αθήνας που περιφέρονταν 

άσκοπα στην πόλη. Όπως και να έχει πάντως οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες 

εξανεµίστηκαν. Οι 6.128 ∆ήµοι και Κοινότητες του 1977 µειώθηκαν στους 325. 
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Η πεµπτουσία της Αυτοδιοίκησης όπως τη ζήσαµε, χάνεται. Το άµεσο 

πρόσωπό της σκοτεινιάζει. Άµεση δηµοκρατία, λαϊκή συµµετοχή και συνεπώς λαϊκή 

εξουσία αποτελούν λέξεις πλέον κενές περιεχοµένου. Η πολιτική αλλοτρίωση, η 

αποµάκρυνση και η αποξένωση των πολιτών από την εξουσία, είναι ο σκοπός της 

µεταρρύθµισης. 

Ασφυκτιά και πεθαίνει η Αυτοδιοίκηση που είναι ο βασικός µοχλός 

κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής µε κοινωνικές δράσεις διαχρονικές αλλά και 

απότοκες της οικονοµικής κρίσης. Αποσαθρώνεται η Αυτοδιοίκηση που σηκώνει 

αποκλειστικά το βάρος της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, µέσα από ένα ∆ίκτυο 

κοινωνικών Υπηρεσιών, που απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών και ιδιαίτερα 

στους φτωχούς, στους ανέργους και τους οικονοµικά ασθενέστερους. 

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί, τα ΚΑΠΗ, το Πρόγραµµα 

«Βοήθεια στο σπίτι», τα Κ∆ΑΠ, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τα Κέντρα Αλληλεγγύης 

για την ενίσχυση φτωχών αστέγων, η παροχή συσσιτίων, ρούχων, φαρµάκων και 

άλλα, είναι κάποιες από τις δοµές που αναγκαστικά θα κλείσουν και κατ’ επέκταση θα 

λείψουν από τους συµπολίτες µας που τόσο έχουν ανάγκη µε την εφαρµογή των 

µέτρων του Μνηµονίου. 

Και αυτό γιατί µετά το 60% περίπου που µειώθηκε η κρατική 

επιχορήγηση, τα τρία µνηµονιακά τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση της τρόικας 

εσωτερικού, προχωράει µετά από εντολές της τρόικας εξωτερικού σε επιπλέον 

περικοπές στους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αυτός ο δρόµος της ύφεσης και της 

λιτότητας, της φτώχειας και της ανεργίας, του ρουσφετιού και της αναξιοκρατίας των 

δανεικών και της υποταγής, δεν µας αξίζει. Όλοι µαζί έχουµε υποχρέωση να κάνουµε 

τις γειτονιές µας χώρους αγωνιστικής συµµετοχής, αλληλεγγύης, αντίστασης και 

ανατροπής.  

Μέσα από αυτό τον αγώνα θα σταµατήσει το σπιράλ απαξίωσης και 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιβάλλεται όµως µέχρι αυτό να γίνει τουλάχιστον κύριοι 

συνάδελφοι να µην ξεφτιλίζουµε, όπως έλεγε και ο ποιητής και όπως συµβαίνει στην 

πόλη µας.  

Μετά την καταψήφιση του προϋπολογισµού τέλος Γενάρη, κληθήκαµε 

σαν Παράταξη από τη ∆ήµαρχο να συζητήσουµε. Όπως γίνεται κατανοητό µας 

χωρίζει µεγάλη απόσταση από την πρακτική της ∆ηµοτικής Αρχής και το Πρόγραµµα 
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της "Νέας Προοπτικής", γι' αυτό και αρνηθήκαµε. Μας ενδιαφέρει ο ∆ήµος και οι 

συνθήκες διαβίωσης των συνδηµοτών µας, τόσο όσο και όλων όσοι βρισκόµαστε 

αυτή τη στιγµή στην αίθουσα, αλλά και άλλων. 

Για τούτο και θα συζητούσαµε το Πρόγραµµα δράσης και τον 

προϋπολογισµό, αν η πρόσκληση απευθυνόταν κάποιους µήνες πριν και θα έδειχνε 

βέβαια ειλικρινή διάθεση και όχι αποτέλεσµα ανάγκης της τελευταίας στιγµής. Σε 

αυτό τον προϋπολογισµό που σήµερα έρχεται για έγκριση, δεν υπάρχει διαφορά από 

τον προηγούµενο, γι' αυτό και τον καταψηφίζουµε. 

Για µας ο προϋπολογισµός εκτός από διεκδικητικός και αναπτυξιακός, 

πρέπει να κοινωνικά δίκαιος να στηρίζει το ∆ηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της 

Αυτοδιοίκησης, να αναπτύσσει το ∆ίκτυο αλληλεγγύης στο ∆ήµο και βεβαίως τον 

πρώτο λόγο στη σύνταξή του πρέπει να έχουν οι δηµότες γιατί πρέπει ο 

προϋπολογισµός να είναι συµµετοχικός.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Μαυράκη έχει τον λόγο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κατ' αρχήν κ. Πρόεδρε θα ήθελα να αλλάξουν οι δυο 

αποφάσεις, η µία της Οικονοµικής Επιτροπής η 16/2013 και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής είναι λανθασµένες ως προς τα έκτακτα έσοδα, τα οποία στον 

προϋπολογισµό στην εισηγητική δηλαδή αναφέρονται 13.129.539 ενώ και στις δύο 

αποφάσεις 12.737.210.  

Κύριοι συνάδελφοι κατ' αρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι η 

εµπεριστατωµένη όπως αναφέρεται εισηγητική έκθεση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου σχετικά µε τον επανασυνταχθέντα προϋπολογισµό, είναι ακριβώς η ίδια µε 

την εισήγηση που µας ήρθε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 28ης Ιανουαρίου 2013. 

Θα περίµενα όµως να αναφέρει συγκεκριµένα σε τι διαφέρει ο 

προϋπολογισµός αυτός από τον προηγούµενο και για ποιο λόγο αυξήθηκε κατά 

2.459.629 € µε αποτέλεσµα να ανέρχεται τώρα σε 34.282.000 αντί 31.823.000 € που 

είχε έρθει στις 28/1/2013 και απερρίφθη µε την υπ’ αριθµ. 7/2013 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Πιστεύω ότι σκοπίµως δεν αναφέρεται ο λόγος που προέκυψε αυτή η 

διαφορά. Γιατί από παραβολή που έκανα στους δυο προϋπολογισµούς απεδείχθη ότι 

η διαφορά οφείλεται σε σχετικό έγγραφο που ήρθε από την Περιφέρεια Αττικής µε το 

οποίο εντάσσεται στο Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ το έργο «Επέκταση του δικτύου 

συλλογής οµβρίων υδάτων στο πρώην ∆ήµο Φιλαδέλφειας» µε 2.767.500 € σελ. 6 
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από 11 των εσόδων και φανταστείτε κύριοι συνάδελφοι µε την τακτική που 

ακολουθούν οι Υπηρεσίες του ∆ήµου δεν γνωρίζει κανείς η αριστερά τι ποιεί η δεξιά. 

Γιατί το έγγραφο του έργου αυτού, ήρθε στο ∆ήµο το ∆εκέµβριο του ’12 δεν 

περιελήφθη στο πρώτο προϋπολογισµό που ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 28 

Ιανουαρίου του ‘13 και απερρίφθη και έρχεται τώρα µε το δεύτερο προϋπολογισµό 

µε αποτέλεσµα να αλλάζει το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού. 

Για παρεµφερείς λόγους κύριοι χαρακτηρίζοµαι από πολλούς ως 

αντιδραστική, γιατί κατ’ επανάληψη τονίζω ότι όλες οι δουλειές γίνονται στο πόδι. 

Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις που έγιναν σε ορισµένους κωδικούς αριθµούς τόσο 

των εσόδων όσο και των εξόδων, κατά τη γνώµη µου είναι υπερβολικές και 

αδικαιολόγητες. 

Ακόµη θα ήθελα να επισηµάνω και δεύτερη παράλειψη των 

Υπηρεσιών. Ο Κωδικός Αριθµός 83 µε τίτλο «Επιχορηγούµενες πληρωµές 

υποχρεώσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών», που έχει περιληφθεί στο σηµερινό 

προϋπολογισµό, σελ. 52 από 55 και 53 από 55, δεν είχαν καν περιληφθεί στον 

προηγούµενο προϋπολογισµό και έρχονται για πρώτη φορά σήµερα, ενώ η διαταγή 

αριθµός Πρωτοκόλλου 47490/18-12-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Οικονοµικών, ήταν σαφέστατη στο σηµείο αυτό. Αλλά δυστυχώς όπως αποδεικνύεται 

πέρασε απαρατήρητη από την αρµόδια Υπηρεσία. 

Και ερωτώ: εάν ο προηγούµενος προϋπολογισµός είχε εγκριθεί στις 28 

Ιανουαρίου του 2013 από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ήταν δυνατό να εγκριθεί από το 

Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε τέτοιες σοβαρές παραλείψεις;  

Ακόµη αναφέρει η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου ότι «… Κατά τη 

σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισµού φρόντισε ώστε να περιληφθούν στο 

σκέλος των εσόδων ποσά, τα οποία προβλέπονται από τη φορολογική νοµοθεσία, 

καθώς και όλες οι ισχύουσες και εγκεκριµένες µέχρι σήµερα αποφάσεις περί επιβολής 

των διαφόρων τελών». Αυτά όµως που αναφέρει, είναι τελείως ανακριβή, αφού δεν 

έχουν επανεισαχθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από αναβολή για να ληφθούν οι 

σχετικές αποφάσεις καθορισµού των συντελεστών πρώτον καθαριότητας και 

φωτισµού του ’12, δεύτερον των τελών νεκροταφείου που δεν έχουν καθοριστεί 

ούτε για το έτος ’12 αφού ακυρώθηκε η υπ’ αριθµ. 240/2011 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου από το Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε την 

υπ’ αριθµ. 4772044546/28-12-2011 απόφασή του, αλλά ούτε και για το έτος ’13 µετά 

την απόσυρση του θέµατος από αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 19ης ∆εκεµβρίου 
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του 2012 προκειµένου να έρθει µαζί µε την τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας 

του νεκροταφείου έτους 2008 που εκκρεµεί αδικαιολόγητα από τότε. 

Γιατί ως γνωστόν µετά τη συνένωση του πρώην ∆ήµου Χαλκηδόνας µε 

το ∆ήµο Φιλαδέλφειας έπρεπε να έχει προσαρµοστεί µε το νόµο "Καλλικράτης" , 

αφού έγινε ένας ∆ήµος.  

Και τρίτον τα τέλη διαφήµισης που ως γνωστόν δεν έχουν καθοριστεί 

για το ’12  µε αποτέλεσµα να εισπράττονται τα έσοδα αυτά µε παλιές αποφάσεις κατά 

παράβαση των νόµων που ορίζουν ότι τα τέλη καθορίζονται ετησίως µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Εκτός από τα τρία αυτά τέλη που προανέφερα, διαφεύγουν κι άλλα 

έσοδα τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισµό, όπως είναι το τέλος 

καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών για το έτος ’11, ’12 

και ’13 αφού ο ∆ήµος µας έχει δύο λαϊκές αγορές. Μάλιστα, η σχετική απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πρωτοκολλήθηκε στο 

∆ήµο µε αριθµό Πρωτοκόλλου 11611/27-9-2012 και δεν γνωρίζω γιατί δεν ελήφθη 

υπόψη. 

Όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραµµα 2013 πρώτον έχει συνταχθεί 

χωρίς προκαταρτικές εκθέσεις, προµελέτες, µελέτες ή άλλα στοιχεία βάσει των 

οποίων υπολογίζεται κατά προσέγγιση η δαπάνη των έργω που θα εκτελεστούν, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 208 του ν. 3463/2006.  ∆εύτερον, εφόσον ο ενιαίος πλέον 

∆ήµος απαρτίζεται από δύο δηµοτικές Ενότητες θα έπρεπε να περιλάβει και τα έργα 

που είναι απαραίτητα να εκτελεστούν και στο άνω και κάτω Κουκλάκι της Νέας 

Χαλκηδόνας, τα οποία θα έπρεπε να είχε υποδείξει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

∆ηµοτικής Ενότητας Χαλκηδόνας ώστε να περιληφθούν. Αλλά κι αυτά τα έργα που 

έχουν περιληφθεί για τη Νέα Χαλκηδόνα, έχουν υπολογιστεί µε ενδεικτικό κονδύλι 

100 €. 

Και τρίτον αφού το Τεχνικό Πρόγραµµα του ’13 επανασυντάχθηκε 

γιατί δεν υπάρχει η ηµεροµηνία και η υπογραφή του συντάξαντος. Όλες αυτές οι 

παραλείψεις γίνονται για κάποιο σκοπό;  

Όσον αφορά το ετήσιο Πρόγραµµα δράσης επισηµαίνω ότι κι αυτό δεν 

φέρει ούτε ηµεροµηνία ούτε υπογραφή από τους αρµόδιους υπαλλήλους και 

Αντιδηµάρχους που το συνέταξαν και φέρουν ακόµη τα ονόµατα των πρώην 

Αντιδηµάρχων κ.κ. Κότσιρα και Μπόβου.  
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Μετά από όσα προανέφερα θεωρώ ότι ο προϋπολογισµός αυτός είναι 

ανειλικρινής και πλασµατικός, µε πολλές παραλείψεις. Και για τον λόγο αυτό δεν 

µπορώ να τον ψηφίσω καθώς και το τεχνικό Πρόγραµµα και το Πρόγραµµα δράσης 

έτους ’13.  

Κύριε Πρόεδρε και κύριε Γραµµατέα παρακαλώ οι παρατηρήσεις να 

περιληφθούν και πάλι στο Σώµα της απόφασης. Ευχαριστώ πολύ. 

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

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Μετά τις 28/1 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που καταψηφίσαµε τον προϋπολογισµό η ∆ιοίκηση αν και 

αργά έκανε ένα άνοιγµα προς όλα τα µέλη της αντιπολίτευσης και τους 

ανεξάρτητους. 

Από ό,τι ξέρω οι µοναδικοί που παρουσιαστήκαµε σε αυτή τη 

συνάντηση ήµασταν εγώ, ο κ. Νικολόπουλος και ο κ. Κανταρέλης. Συζητήσαµε 

κάποια θέµατα πάνω στον προϋπολογισµό, βάλαµε κάποιους κωδικούς και 

αλλάχτηκαν κάποια πράγµατα. Όπως παραδείγµατος χάριν η απόφαση για τις 50.000 

€ για τους απόρους, είναι µια απόφαση που την πήραµε εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

και είχαµε πει ότι από το ’13 τα χρήµατα των απόρων θα πρέπει να πάνε για το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ήταν οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο 

κωδικός αυτός άλλαξε και τα χρήµατα έχουν πάει στην κοινωφελή. 

Όπως επίσης µειώσαµε τις δαπάνες της Πρωτοµαγιάς κατά 30.000 € 

και τα χρήµατα αυτά είπαµε να πάνε στον Ενιαίο Φορέα, όπως και πήγαν. 

Επισηµάναµε και κάποιους άλλους κωδικούς όπως αυτό που είχε αναφέρει ο κ. 

Γρετζελιάς στην 22 από 50 για «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων» ο οποίος 

αυξάνεται κατά 150.000 € από ό,τι µας εξήγησαν είναι ένα συνεχόµενο κονδύλι, το 

οποίο πρέπει να µπει. Αυτό µας έχουν πει. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Τι θα «πρέπει να µπει;»; 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Ότι είναι συνεχιζόµενη σύµβαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι µην διακόπτετε τον οµιλητή. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Για να καταλάβουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ολοκληρώσει και πιστεύω ότι θα καταλάβατε. 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Αυτό µας είχαν εξηγήσει γιατί το ίδιο ερώτηµα έκανε και ο κ. 

Γρετζελιάς σήµερα. 
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν υπήρχε στη σύµβαση πριν; 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Έτσι µου είπαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Λαζαρίδη σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο. Επισηµάναµε και 

στο προηγούµενο Συµβούλιο ότι ο ∆ήµος µας για να λειτουργήσει θα πρέπει 

τουλάχιστον από εδώ και στο εξής οποιαδήποτε σοβαρά θέµατα υπάρχουν, να 

συζητούνται από πριν µε την αντιπολίτευση, ώστε να µπορούν να ψηφίζονται. 

  Κύριοι συνάδελφοι εδώ βλέπω το εξής: αυτή τη στιγµή η ∆ιοίκηση 

φέρνει ένα προϋπολογισµό για να ψηφιστεί. Η ∆ιοίκηση αποτελείται από µια 10µελή 

οµάδα και αυτή τη στιγµή δεν είναι ούτε οι δέκα σε ένα σοβαρό θέµα, όπως είναι ο 

προϋπολογισµός. ∆ηλαδή ακόµη και η ίδια η ∆ιοίκηση των δέκα είναι διασπασµένη. 

∆εν δικαιολογείται σήµερα από αυτούς τους δέκα να λείπει οποιοσδήποτε. Ήξεραν ότι 

σήµερα είναι ο προϋπολογισµός, είναι µια οµάδα των δέκα θα έπρεπε τουλάχιστον 

αυτοί να είναι ενιαία και ούτε κι αυτή υπάρχει. 

  Εµείς πιστεύουµε τουλάχιστον οι τρεις που κουβεντιάσαµε, λείπει 

όµως ο κ. Κανταρέλης και βάλαµε κάποια θέµατα, θα πρέπει να λειτουργήσει ο ∆ήµος 

και για να λειτουργήσει ο ∆ήµος θα πρέπει να έχει κι ένα προϋπολογισµό. Έχουµε τις 

επιφυλάξεις µας, αλλά θα ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό. Ευχαριστώ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: ∆ηλαδή τι επιφυλάξεις; 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Αναφέρθηκα κ. Χωρινέ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Επί των παρόντων δεν µιλάµε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι θέλετε; Να κάνουµε λογοκρισία τι είπε ο κ. Λαζαρίδης; Ο κ. Μπόβος 

έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ο απαξιωτικός λόγος όλων σας µέχρι ενός 

ορισµένου σηµείου. Ούτε ανίκανος είµαι, ούτε ανεπαρκής είµαι, ούτε ανήθικος είµαι. 

∆εν θέλω να επιστρέψω, θα φτάσω σε ένα σηµείο όµως να µιλήσω σκληρά γι' αυτούς 

ειδικά που δεν έχουν προσφέρει τίποτε, µα τίποτε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Πόσο χαίροµαι όταν ακούω τους φίλους µου της Αριστεράς σαν να 

µιλάνε σε κανένα ακροατήριο για το Μνηµόνιο, για την εργασία και για όλα αυτά. 

Εδώ έχουµε µια πραγµατικότητα έχουµε ένα προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

 Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Από πού πηγάζει αυτό κ. Μπόβο; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Από αυτά που άκουσα κ. Μάλλιο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μάλλιο και κ. Μπόβο µην κάνετε διάλογο. 
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Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Μάλλιο η αποχή την οποία θα ψηφίσετε, είναι κατά. Αν έχετε τη 

δύναµη όµως όλοι εσείς να προχωρήσετε στην ψηφοφορία διότι πρέπει να ξέρετε ότι 

η αποχή είναι κατά. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: ∆εν απέχω, κατά θα ψηφίσω. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Να ψηφίσεις µε τη δύναµή σου κατά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο σας παρακαλώ µην µπαίνετε σε αντιπαράθεση. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Αλήθεια κύριοι συνάδελφοι γιατί τόσο πολύ σκληρά; Ο κοινός εχθρός 

δεν είναι η ∆ήµαρχος, εχθρός είναι ο ίδιος ο εαυτός µας. Ξέρετε κύριοι συνάδελφοι 

τόσα χρόνια προσπάθησαν ορισµένοι και εγώ µαζί, να απαξιώσουµε κάποια άλλη 

∆ιοίκηση και στο τέλος χάσαµε. ∆ιότι θεωρούσαµε τους εαυτούς µας δυνατούς και 

κραταιούς. Όχι κύριοι συνάδελφοι. 

  Η ∆ήµαρχος καλώς ή κακώς είναι αυτή που είναι. Προσπαθεί σε 

καθηµερινή βάση να µαθαίνει και να βελτιώνεται. Θα παραµείνει µέχρι το ’14 ή µέχρι 

το ’15.  

Εγώ δεν υπήρξα ποτέ µηρυκαστικό ζώο να αναµασώ την τροφή µου, 

είπα προχθές ορισµένα πράγµατα. Αλλά όµως είναι –λέει- γιατί αυξήθηκε ο 

προϋπολογισµός κατά 2.700.000 €. Μα όταν το κονδύλι για τα όµβρια ύδατα έρχεται 

το έγγραφο στις 27 ∆εκεµβρίου και ως εκ τούτου δεν είχε συµπεριληφθεί στον τότε 

προϋπολογισµό. Τι το κακό ότι τώρα συµπεριλαµβάνεται µέσα και αυξάνει;  

Σας είπα και την άλλη φορά ότι αν αφαιρέσουµε κάποια κονδύλια –

γελάνε ορισµένοι, άστους να γελάνε!- µα είτε τα 3.423.000 € που είναι οι κρατήσεις 

υπέρ τρίτων, που παλαιότερα στο λογιστικό σχέδιο δεν υπήρχε, είτε το 4.460.000 € 

είτε το 1.600.000 € που είπα την προηγούµενη φορά αν θυµάται κάποιος ή κάποιοι ή 

εγώ, ποιος ήταν ο Θωµάς Αντώνιος, ποιος ήταν ο Βρυώνης, ποια ήταν η Κόκο και 

όλοι αυτοί που ξεκινάνε από το 1900 τόσο, πρέπει όµως αυτό το 1.600.000 € να µπει 

έσοδο και έξοδο και να µην εισπραχθεί ποτέ. 

Κύριοι συνάδελφοι µειώθηκε το τεχνικό Πρόγραµµα, θα περίµενα από 

τους κυρίους συναδέλφους εδώ να πουν τούτο, αλλά το λέω εγώ: κυρία ∆ήµαρχε να 

ενηµερωθεί η Τεχνική Υπηρεσία ότι αν δεν είναι εξασφαλισµένοι οι πόροι δεν θα 

ξεκινήσει κανένα έργο. ∆ηλαδή εννοώ αυτά τα έργα που γράφει εξ ιδίων πόρων, ή 

από ΣΑΤΑ. Τα άλλα χρήµατα κύριοι τα 2.700.000 € ή τα 6.213.000 € που είναι από το 

ΕΣΠΑ να µην τα συµπεριλάβουµε;  
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Όταν είναι το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που είναι 700.000 € είναι 70% από το 

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και 30% από ΣΑΤΑ δεν πρέπει να συµπεριληφθεί αυτό 

το ποσό µέσα στο τεχνικό Πρόγραµµα; Γιατί όχι; Για πείτε µου λοιπόν γιατί. 

Ο προϋπολογισµός, ο απολογισµός έφτασε στα 19.981.150 € όπως 

είπα και την περασµένη φορά αν αφαιρέσουµε κάποια κονδύλια αγγίζουµε και 

φτάνουµε κάτω από το ποσό αυτό. Εποµένως είναι ειλικρινής και υλοποιήσιµος ο 

προϋπολογισµός.  

Κύριοι συνάδελφοι ακούω µε την έννοια ότι’ επιτάσεως και σε λίγες 

µέρες θα έρθει ο απολογισµός του ’11 εκεί ας φυλάξουµε όλοι ό,τι θέλουµε που θα 

µιλήσουµε επί πραγµατικών δεδοµένων και στοιχείων οικονοµικών εννοώ, πως είναι. 

Είναι λάθος ότι παραλάβαµε τοκοχρεολύσια 6.413.000 € και τώρα είναι 3.728.000 €; 

Αυτά τα 2.685.000 € που τα βρήκαµε και τα δώσαµε κύριοι;  

Όταν κύριοι παραλάβαµε 5.054.000 € υποχρεώσεις προς προµηθευτές 

και είµαστε τώρα 5.377.000 € αρνηθήκαµε εµείς ότι δεν κάναµε υπέρβαση; 

Χρεώσαµε το ∆ήµο; Όχι έλλειµµα κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συµπολίτες. Το 

έλλειµµα παραπέµπει αλλού. Είναι πονηρό. 

Ξέρετε κι εγώ έχω το Ταµείο εδώ στις 31/1 το Ταµείο του ∆ήµου που 

εισπράττει πληρώνεις και τα λοιπά. Θεωρήστε λοιπόν θετικό ότι ο δικός µας ∆ήµος µε 

όλες τις δυσκολίες που αντιµετώπισε, µειώσαµε τα ανταποδοτικά, µειώσαµε το 

νεκροταφείο, µειώσαµε όλα αυτά τα πράγµατα και όµως στεκόµαστε στα πόδια µας 

πληρώνονται οι υπάλληλοι και µε το παραπάνω.  

∆εν είµαστε κύριοι εµείς αυτοί οι οποίοι δεν έχουµε κάνει λάθος, µέσα 

στη ζωή θα κάνεις και λάθος. Ακούστε κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξέρετε όλοι µε 

την απόφαση 33/2012 του Ελεγκτικού συνεδρίου και νοµίζω ότι δεν κάνω λάθος, 

όλες οι προµήθειες τα πάντα, θα απορρέουν θα περνάνε µέσα από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και ως εκ τούτου ας σταµατήσουµε να λέµε ότι «έχεις σκοπιµότητα». 

Κύριοι συνάδελφοι γνωριζόµαστε µε πολλούς και έχουµε συνεργαστεί 

πολλά χρόνια. Το είχα πει και την άλλη φορά µε σεβασµό  θυµάµαι την πρώτη 12ετία 

του Σταµατιάδη, παρ' ότι είχαµε κάποιες αντιπαλότητες, αλλά αυτή η προσωπική 

απαξίωση της προσωπικότητας του άλλου, γιατί άραγε. Γιατί; ∆ηλαδή τι θέλετε τώρα; 

Να σας ρωτήσω κάτι ευθέως κύριοι συνάδελφοι: γιατί να συνεργαστώ µε κάποιον 

από εσάς αν τύχει, όταν µε έχετε περάσει γενιές δεκατέσσερις ότι είµαι ανίκανος, 
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ανεπαρκής; ∆εν θέλω να πω, θα το πω όµως όχι τώρα ποιος είναι ανεπαρκής και 

ανίκανος και ας µου δείξουν τι έχουν προσφέρει στην κοινωνία. 

Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι εγώ θα παρακαλέσω διότι δεν είναι δικό 

µου, ούτε καν είµαι ∆ιοίκηση εγώ, είµαι ένας δηµοτικός σύµβουλος που ανήκω στην 

Παράταξη, θα υπεραµυνθώ διότι ο κόσµος µε ψήφισε και µε έστειλε εκεί, δεν µε 

ενδιαφέρει ο καθένας γιατί έφυγε και γιατί έµεινε, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να 

κάνουµε όλοι την υπέρβαση. ∆εν ψηφίζεται ο προϋπολογισµός για τη ∆ιοίκηση της 

κας ∆ηµάρχου ή για τους Αντιδηµάρχους. Ο προϋπολογισµός θα ψηφιστεί για το 

∆ήµο, να λειτουργήσει ο ∆ήµος και οι υπάλληλοι του ∆ήµου να ηρεµήσουν για να 

είναι απερίσπαστοι στις δουλειές τους. 

Ξέρετε σε λίγο τα απορριµµατοφόρα θα είναι έξω σταθµευµένα, διότι 

δεν θα υπάρχει καύσιµο να εφοδιαστούν; Μόνο η µισθοδοσία έχει πληρωθεί. Γιατί 

άραγε; Και εγώ κάποτε διαφωνούσα, αλλά να πω και τούτο: δεν µε λοιδορείς εσύ 

αλλά ο τόπος. Αν εµείς είµαστε 20, εγώ θα ζητούσα διότι ξέρω όσο πιο δυνατή είναι 

µια απόφαση και ενισχυµένη, έχει θετικότερο αποτέλεσµα. 

Πως θα έρθετε κύριοι αύριο το πρωί να διοικήσετε όταν εγώ 

προσωπικά θα είµαι κάπου, θα είµαι είτε µπροστά είτε πίσω ή τελευταίος θα είµαι 

κάπου, θα θέλω να απαξιώσω τον άλλον. Για ποιο λόγο; Μέχρι ενός ορισµένου 

σηµείου. Την απαξιώσατε, µε απαξιώσατε, για ποιο λόγο; Και λυπάµαι πολύ όχι γι' 

αυτούς που έχουν λόγο και έχουν προσφέρει κάτι και θεωρούν ότι εµείς είµαστε 

µικροί. Ξέρετε κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συµπολίτες να σε απαξιώνει ένας 

άνθρωπος ένας δηµοτικός σύµβουλος που έχει – δεν έχει δυο χρόνια; Για ποια 

ανικανότητα µιλάτε κύριοι; Για ποια ανεπάρκεια; Ποιοι είστε εσείς δηλαδή 

κατευθυνόµενοι είστε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο σας παρακαλώ ολοκληρώνετε. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Τελειώνω. Συγχωρήστε µου τον τόνο, ακούστε αγαπητοί συµπολίτες 

αν ο προϋπολογισµός δεν ψηφιστεί, δεν έχει αντίκτυπο στη Γαϊτανά – Αποστολάκη τη 

∆ήµαρχο ούτε και σε εµένα, έχει αντίκτυπο για το ∆ήµο και κατ’ επέκταση για τους 

δηµότες. Τελεία και παύλα. 

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

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είχα σκοπό να µην πάρω τον λόγο 

συµφωνώ απόλυτα µε την οµιλία του κ. Κόντου, µπήκα όµως στον πειρασµό 

ακούγοντας τους διοικούντες. Λέγοντας ότι έχουν φέρει ένα προϋπολογισµό µε 
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σαφήνεια, µε ειλικρίνεια, µε ελάχιστο κόστος λειτουργικών δαπανών, µε πνεύµα 

νοικοκυροσύνης. 

  Εδώ σε 15 µέρες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχουµε δυο τρία σχέδια 

προϋπολογισµού. Το πρώτο 31 εκ., το δεύτερο 4/2 στην Οικονοµική Επιτροπή 33 εκ. 

και το σηµερινό σχέδιο 34 εκ. Πότε είστε ειλικρινείς και πότε µιλάτε µε σαφήνεια; 

Βεβαίως µιλάτε µε σαφήνεια, όταν έχετε φέρει ένα προϋπολογισµό διογκωµένο και 

ανειλικρινή. 

  Τολµώ να πω κα ∆ήµαρχε ότι ο προϋπολογισµός τον οποίο επικαλείστε 

ότι είναι ειλικρινής και νοικοκυρεµένος, δεν είναι ούτε ειλικρινής ούτε 

νοικοκυρεµένος, τολµώ να το χαρακτηρίσω «γαϊτάνιο έπος», σαν επικεφαλής.  

  Και τούτο γιατί ως προς τα έσοδα: έσοδα Πρωτοµαγιάς πέρσι 239.877 

€ φέτος τα µειώνετε 190.000 € γιατί υπολογίζετε ότι θα εισπράξετε λιγότερα; 

Οικογενειακοί τάφοι 4.500 €, 200.000 €, τέλος παρεπιδηµούντων 74.000 € 

εισπράξατε, 110.000 €, φόρο ζύθου 25.701 € εισπράξατε στο προηγούµενο σχέδιο 

είχαµε 55.000 € και τώρα 26.000 €. Πότε είστε ειλικρινείς; Πριν ή τώρα; Τέλος 

διαφήµισης εισπράξατε 65.000 € στο προηγούµενο σχέδιο είχατε 100.000 € και τώρα 

βάζετε 70.000 €. Πριν ήσασταν ειλικρινείς ή τώρα;  

Συνεχίζω: επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών 343.526 € εισπράξατε 

πέρσι και βάζετε 256.000 € και θα ήθελα να πω και σε εσάς κ. Λαζαρίδη επειδή 

ψηφίσαµε οµόφωνα, εδώ υπάρχει οµοφωνία ή κατ’ επιλογήν; Επειδή το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο ψήφισε 60.000 € οµόφωνα επιχορήγηση στις σχολικές Επιτροπές υπάρχει 

το ποσό αυτό µέσα; Αν υπάρχει, να µου το διαβεβαιώσετε. 

Ως προς τα έξοδα. Εκτύπωση βιβλίων 1.070 € πέρσι 15.000 € φέτος. 

Σκέφτεστε να κάνετε καµία συγγραφή και να την εκδώσετε; Πληροφοριακό σύστηµα 

0, 208.000 €, µισθώµατα κτηρίων 84.610 € στο προηγούµενο σχέδιο 120.000 € και 

τώρα 100.000 €. Τι έγινε; Ήσασταν ειλικρινείς πριν ή τώρα; 

∆εξιώσεις – εορτές 0 έξοδα 31/12, 50.000 € το προηγούµενο σχέδιο, 

20.000 € τώρα. Πριν ή τώρα είστε ειλικρινείς; Προµήθεια γάλακτος 18.783 € 31/12 

40.000 € στο προηγούµενο σχέδιο, 30.000 € τώρα. Μήπως σκέφτεστε να κάνετε και 

γιαουρτάκι να µοιράσετε στους εργαζόµενους;  

Μίσθωση µεταφορικών Μέσων 0 31/12 142.000 €. Συντήρηση 

οχηµάτων το έχει θέσει ο κ. Γρετζελιάς, στο προηγούµενο σχέδιο 50.000 €, τώρα 

150.000 €. Ποιο είναι αληθές; Πριν ή τώρα; ∆εν είχατε κάνει σωστά τους 
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υπολογισµούς; ΚΤΕΟ πινακίδες 0 31/12, 5.000 € στο προηγούµενο σχέδιο, 15.000 € 

τώρα. Που είναι η αλήθεια; Πριν ή τώρα;  Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 45.000 € 

στο προηγούµενο σχέδιο, 60.000 € τώρα.  

Οφειλές διαφόρων έργων, εδώ είναι το µεγάλο πανηγύρι! Κωδικός 

8081122001 σελ. 51 673.844,20 € στις 31/12 1.143.421,04 € στο προηγούµενο 

σχέδιο, 155.165,41 € τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι υπάρχει κατάσταση 

οφειλών; Και ποια είναι τα έργα αυτά; Και πως έγινε µέσα σε 10 µέρες να χρωστάµε 

1,5 εκ. και τώρα 155.000 €; Τα πληρώσατε; Τα ξοφλήσατε; Τι έχει γίνει; 

∆απάνες αναλωσίµων στη σελ. 51, στις 31/12 155.453,51 €, 

2.378.582,18 € και τώρα 360.859 €. Τι έγινε; Εξοφλήσαµε σε δέκα µέρες και τώρα 

µειώθηκε το ποσό; Λοιπές δαπάνες άλλα χρωστούµενα κι αυτά, 47.714 € στις 31/12, 

371.989,76 € στο προηγούµενο σχέδιο και 372.901,06 €. Και πολλά άλλα κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι. 

Ως εκ τούτου επειδή ο προϋπολογισµός δεν έχει ούτε το στοιχείο της 

ειλικρίνειας αλλά αυτό το οποίο διακρίνει κανένας είναι το ίδιο στοιχείο κα ∆ήµαρχε 

και κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι της διοικούσας πλειοψηφίας της διόγκωσης και της 

σπατάλης. ∆εν υπάρχει κανένα στοιχείο νοικοκυρέµατος κα ∆ήµαρχε. Ευχαριστώ 

πολύ. 

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

 Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηκώθηκα κάποια στιγµή να 

αποχωρήσω από αυτή τη συνεδρίαση γιατί αισθάνθηκα άσχηµα µέσα από µια 

συζήτηση που γινόταν µεταξύ της κας ∆ηµάρχου και του κ. Τοµπούλογλου. 

Επαναλαµβάνω ότι κάποια στιγµή σηκώθηκα για να φύγω να αποχωρήσω, γιατί 

θεωρώ ότι αυτές οι συζητήσεις δεν µε εκφράζουν πλέον. Πρέπει να οµολογήσω 

δηµόσια ότι πολλές φορές µίλησα και ακραία και το έκανα αυτό συνειδητά µέσα από 

την ψυχή µου γιατί έβλεπα που οδηγείται ο ∆ήµος µας πλέον.  

Τα αποτελέσµατα τα βιώνουµε σήµερα. ∆υστυχώς και σε γενικό και σε 

τοπικό επίπεδο. Και έχω πει σε παλαιότερες συνεδριάσεις ότι και η Αυτοδιοίκηση 

συνέβαλλε στη χρεοκοπία του τόπου, στην εξαθλίωση αυτού του λαού, όσο κι αν 

θέλουν κάποιοι να χρυσώσουν το χάπι.  

Κύριοι της αντιπολίτευσης θα το επαναλάβω για άλλη µια φορά, διότι 

αυτά που έχω δεσµευτεί ισχύουν και είναι µια απάντηση και στο γνωστό τοπικό 

έντυπο όπου λέει διάφορα πράγµατα και ας φροντίσει να πληρώσει και τη διαφήµιση 
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για έξι µήνες που είχε στα πλαίσια των στεγάστρων ιδιοκτησίας του ∆ήµου Νέας 

Φιλαδέλφειας, θα ήθελα να βεβαιώσω για άλλη µια φορά ότι όσα έχω υποσχεθεί, όλα 

θα υλοποιηθούν. Πολύ σύντοµα θα µάθετε. 

Και δεν το κάνω ούτε από εκδίκηση, ούτε θα είναι µια κίνηση σε βάρος 

συναδέλφων και ιδιαίτερα στο πρόσωπο της κας ∆ηµάρχου, για την οποία έχω 

µεγάλη ευθύνη και εγώ προσωπικά, διότι συνέβαλλα και εγώ προσωπικά µε την ψήφο 

µου στην επιλογή αυτή. Και θα ήθελα πράγµατι µετά από όλα αυτά που έχουν συµβεί 

να ζητήσω ως πολιτικός άνδρας και µια δηµόσια συγνώµη. ∆ηµόσια συγνώµη, για την 

επιλογή µου αυτή. Όχι ως άνθρωπος στο πρόσωπό της, αλλά ως ∆ήµαρχος. 

Απεδείχθη ότι ήταν µια λαθεµένη επιλογή. 

Πολλές φορές έχω ζητήσει την παραίτησή της, πράγµα που κάνατε και 

σήµερα εσείς η αντιπολίτευση σύσσωµη η αντιπολίτευση σχεδόν και ζητάτε την 

παραίτησή της. Θα µου πείτε «το πρόβληµα είναι η κα ∆ήµαρχος;». Βεβαίως είναι η 

κα ∆ήµαρχος. Πέρα από το επιτελείο που την περιτριγυρίζει και την περιστοιχίζει 

όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κ. Κόντος και έχουν σχέση µε τα ερωτήµατα που 

υπέβαλλα προ ηµερήσιας διάταξης διότι ήταν ερωτήµατα ουσίας. Ο κ. Κόντος τα 

έπιασε κα ∆ήµαρχε, ήταν ερωτήµατα ουσίας και από εκεί ξεκινάνε όλα. 

Το να µην ξέρει κανείς να µην γνωρίζει κανείς να ασκήσει ∆ιοίκηση, 

είναι το λιγότερο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ σας παρακαλώ για τον προϋπολογισµό. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σήµερα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ, µε όλο το σεβασµό είστε εκτός θέµατος. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Είναι µέσα στα θέµατα αυτά που συζητάµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα, αναφέρεστε συνέχεια στο όνοµα της κας ∆ηµάρχου. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Όχι µόνο στο όνοµα της ∆ηµάρχου και σε αυτά που ειπώθηκαν 

αναφέροµαι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για τον προϋπολογισµό µπορείτε να µας πείτε; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Για τον προϋπολογισµό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την πρότασή σας, εγώ αυτό θέλω να ακούσω και περιµένω από έναν 

έµπειρο συνάδελφο να µου πει για τον προϋπολογισµό. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Λογοκρισία θα κάνετε τώρα; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι εκτός θέµατος κα Αγαγιώτου. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Τι λέτε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό που σας λέω! 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου σας παρακαλώ πολύ, έχω τη δυνατότητα να 

αντιµετωπίσω τον οιονδήποτε εδώ µέσα. Κύριε Πρόεδρε έχω την καλύτερη των 

προθέσεων, απόψε ιδιαίτερα δεν έχω καµία πρόθεση να αντιδικήσω µε κανέναν.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το εύχοµαι να το έχετε πάντα αυτό. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Αυτό όµως που µε θλίβει από ό,τι βλέπω είναι ότι δεν θα περάσει πάλι 

ο προϋπολογισµός και δικαίως για εµένα δεν θα περάσει ο προϋπολογισµός, διότι εάν 

θα σταθούµε σε νούµερα αναφέρθηκαν οι προηγούµενοι συνάδελφοί µου. Εγώ ήρθα 

χωρίς κανένα στοιχείο, τα γνωρίζω όµως όλα όσα έχουν συµβεί και θα συµβούν από 

εδώ και πέρα. 

  Κύριε Λαζαρίδη, ο ∆ήµος πρέπει να έχει και κοινωνικό πρόσωπο 

ιδιαίτερα σήµερα που ο κόσµος πεινάει. Και όταν λέω ο λαός πεινάει, το εννοώ. ∆εν 

µπορεί σήµερα 20 άνθρωποι του ΚΗΦΗ να µένουν νηστικοί, γιατί δεν έδωσε ο ∆ήµος 

τις 5.000 € στον ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου όπου έχει αναλάβει µια πρωτοβουλία 

και σιτίζει 200 ανθρώπους καθηµερινά, δεν έδωσε 5.000 € για να µπορέσουν οι 

άνθρωποι να σιτιστούν. 

  Από εκεί και µετά τι να µιλήσουµε για νούµερα κ. Πρόεδρε; Για ποια 

νούµερα να µιλήσουµε; Για ποια έργα να µιλήσουµε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την πρότασή σας για τον προϋπολογισµό θέλω να ακούσω. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Μα αυτό σας εξηγώ. Για ποιον προϋπολογισµό να µιλήσουµε; Για τον 

ανύπαρκτο προϋπολογισµό; Αναφέρθηκαν οι προηγούµενοι συνάδελφοί µου και 

συµφωνώ απόλυτα µαζί τους. Και δεν ειπώθηκαν τα πράγµατα µε το όνοµά τους, 

διότι άµα θα αρχίσουµε να µιλάµε και να λέµε αλήθειες, πρέπει εδώ µέσα να σηκωθεί 

η τρίχα µας. Εγώ δηλαδή αν ήµουν Αντιδήµαρχος αυτή τη στιγµή σας µιλώ µε πολύ 

ειλικρίνεια, θα είχα υποβάλλει την παραίτησή µου µετά από αυτά που έχω ακούσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Χωρινέ. 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Ήσασταν κι εσείς κάποτε Αντιδήµαρχος … 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρία Χατζηδάκη πραγµατικά δεν θέλω να αντιδικήσω µαζί σας, δεν 

σας ξέρω δεν µε ξέρετε … 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Ούτε κι εγώ, ναι µε προσβάλλετε συνέχεια. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: ∆εν σας προσβάλλω κυρία µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Χατζηδάκη παρακαλώ µην κάνετε διάλογο θα πάρετε τον λόγο 

να µιλήσετε. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: ∆εν σας προσβάλλω κα Χατζηδάκη δεν έχω τίποτα µαζί σας. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Χωρινέ … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Καραβία. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Σας παρακαλώ Πρόεδρε. Είπατε τη ∆ήµαρχο ανίκανη, είπατε τους 

δέκα ότι … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα κάνετε διάλογο; ∆εν καταγράφεται ο διάλογος αυτός, σας 

παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Καραβία δεν έχετε τον λόγο; Το καταλαβαίνετε;  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Με λέει ανίκανο και δεν έχω τον λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας είπε προσωπικά ανίκανο; Θα πάρετε τον λόγο και θα απευθυνθείτε 

στον κ. Χωρινό να του πείτε γιατί σας είπε ανίκανο, έχετε το δικαίωµα επί 

προσωπικού. Κύριε Χωρινέ, σας παρακαλώ να προσέχετε λίγο δεν χρειάζεται συνέχεια 

να ισοπεδώνετε τα πάντα. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν ισοπεδώνω τίποτε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ ακούστε µε λίγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Σας ακούω µε προσοχή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην ισοπεδώνετε τα πάντα, µην προσβάλλετε συναδέλφους και µετά 

σας κακοφαίνεται γιατί οι συνάδελφοι θα πρέπει να απαντήσουν και λογικό είναι να 

απαντήσουν. Επειδή σας θεωρώ έµπειρο, αν θα πω κάτι το οποίο… Να σας πω κάτι κ. 

Χωρινέ; Τον τελευταίο καιρό θα προτιµούσα να ήσασταν ήρωας όταν ήσασταν 

Αντιδήµαρχος. Εκ των υστέρων γίνατε ήρωας. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Μα δεν µε αφήσατε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, δεν σας αφήσαµε. Όταν είχατε υπεύθυνη θέση εκεί σας ήθελα 

ήρωα, εγώ προσωπικά. Προσωπική µου άποψη αυτή. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κοίταγα να κάνω τη δουλειά µου και δεν µε αφήσατε. Ρωτήστε την κα 

∆ήµαρχο για το θέµα της λαϊκής και για το θέµα του Σπαθάρη. Ρωτήστε τη ∆ήµαρχο! 

Μην ξύνεστε στη γλίτσα του τσοπάνη, αυτό λέµε στο χωριό µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ξύνοµαι καθόλου κ. Χωρινέ. 
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Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Τρεις µήνες ως Αντιδήµαρχος πήγα να αλλάξω τα πράγµατα και δεν µε 

άφησε η κα ∆ήµαρχος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ρωτήστε τον κ. Χωρινό που έχει καταντήσει γραφικός σε κάθε … 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Είστε γραφική. Όχι µόνο γραφική και απαράδεκτη ως ∆ήµαρχος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο. Τι θα γίνει; Μα είναι 

δυνατό; Κυρία ∆ήµαρχε θέλετε να µιλήσετε; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σε κάθε συνεδρίαση εδώ έρχεστε να πείτε «να παραιτηθεί η 

∆ήµαρχος».  Ωραία αν ήσασταν Αντιδήµαρχος θα το ζητούσατε; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Αν ήθελα να είµαι Αντιδήµαρχος θα ήµουν τέσσερα χρόνια όπως εσείς 

η ίδια το δηλώσατε, αλλά εγώ δεν συµβιβάστηκα. ∆εν συµβιβάστηκα κα ∆ήµαρχε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ … 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Και το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι οι διατελέσαντες ∆ήµαρχοι εάν τα 

αξιώµατα για εµένα υπήρχαν ποτέ αυτοσκοπός. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Στο 

ερώτηµά µου δεν απαντήσατε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Κοσµά έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Κύριοι συνάδελφοι δεν χρειάζεται τόση ένταση, µπορούµε να τα λέµε 

και µε πιο χαµηλόφωνα και για να καταλαβαινόµαστε. Ακούστηκε στην αίθουσα πάρα 

πολλές φορές ότι ο ∆ήµος είναι σε αδιέξοδο και πράγµατι εγώ αναρωτιέµαι σήµερα 

ποιοι πρέπει να προβληµατιστούν σήµερα για το µέλλον της πόλης. Γιατί είναι σε 

αδιέξοδο; Εµείς πρέπει να προβληµατιστούµε ή αυτούς που επέλεξε ο 

φιλαδελφιώτικος λαός και τους έστειλε να διοικήσουν; 

  Γιατί δεν προχωρά τίποτε στο ∆ήµο; Γιατί διαλύθηκε η Παράταξη που 

είχε διαπροσωπικές διαφωνίες; Ποιοι πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία να 

συναινέσουν για να περάσει ο προϋπολογισµός; Ποιοι είναι τελικά υπόλογοι για την 

κατάντια αυτού του ∆ήµου; Είναι κρίµα ο καθένας να βγάζει την ουρά του απ' έξω 

και αντί να βλέπουµε την ουσία, να λέει ο καθένας τα δικά του εδώ µέσα. Επιτέλους 

έχει ένα όριο. ∆εν ξέρω αν θα  µπορέσω να ξανασυζητήσω και να καθίσω σε 

∆ηµοτικό Συµβούλιο που πραγµατικά ξεφεύγει η συζήτηση και άλλο είναι το θέµα και 

αλλού το πάµε. 

  Πιστεύω ότι ο επικεφαλής της Παράταξής µας ο Σταύρος Κόντος πήρε 

µια πρωτοβουλία κι έκανε µια πολύ σοβαρή πρόταση. Πραγµατικά υπάρχει αδιέξοδο. 
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Όµως υπάρχει διέξοδος κύριοι συνάδελφοι και δεν ξέρω πως θα βρεθεί ο τρόπος να 

καθίσει η αντιπολίτευση να φτιάξει προϋπολογισµό, να περάσει, να το δούµε θετικά 

για να προχωρήσει ο ∆ήµος για την επόµενη µέρα. 

  Κυρία ∆ήµαρχε ήθελα να ακούσω µια συγνώµη για την ανακοίνωση 

που κάνατε στον «Ant-1» νοµίζω ότι ο κ. Κόντος διαχώρισε τη θέση του και δεν ήταν 

οµόφωνη η απόφαση. Θα έπρεπε τουλάχιστον αυτό να ειπωθεί από πλευράς σας και 

σήµερα τουλάχιστον εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ακούσουµε τη συγνώµη σας. 

  Ειλικρινά θα παρακαλέσω κύριοι συνάδελφοι να σταθούµε στο ύψος 

των περιστάσεων. Όλοι ξέρουµε τι σηµαίνει επόµενη µέρα αν δεν περάσει ο 

προϋπολογισµός. Όµως να σταθούµε στην πρόταση αυτή που έκανε ο κ. Κόντος. 

Νοµίζω ότι σε τρεις µέρες µπορεί να έρθει προϋπολογισµός και να περαστεί και έτσι 

δεν θα υπάρχει καµία διαφωνία. Και επιτέλους υπόλογοι είναι κάποιοι που φτάσαµε 

εδώ και φωνάζουν και βγαίνουν και από πάνω. Ε, όχι δεν µπορώ να το δεχτώ αυτό. 

Εµείς σαν αντιπολίτευση και σαν Παράταξη προσπαθήσαµε να βοηθήσουµε µέχρι 

σήµερα. Ευχαριστώ. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Κοσµά πραγµατικά θα ζητήσω συγνώµη για το οµόφωνο, δεν 

ήταν επί σκοπού, όµως θα έπρεπε να ζητήσουµε και όλοι συγνώµη από τους δηµότες 

της Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας που δεν υπάρχει ακόµη προϋπολογισµός για να πάει 

η πόλη µπροστά. Και εµείς να τρέχουµε να κάνουµε το καλύτερο. 

  Πραγµατικά προσπαθούµε εµείς οι δέκα που µείναµε, που είµαστε η 

µειοψηφία, να κάνουµε το καλύτερο για την πόλη και πραγµατικά το έχουµε 

κατορθώσει µέσα σε τόσες δυσκολίες στις δύσκολες οικονοµικά συνθήκες που 

περνάµε, να κάνουµε το καλύτερο. Πιστέψτε το ή όχι, αλλά θεωρώ ότι όλοι οι 

προηγούµενοι πριν από εµένα λειτούργησαν µε τα καλύτερα δεδοµένα στο ∆ήµο για 

να κάνουν πράγµατα, είτε λεγόταν δάνεια, είτε λεγόταν επιχορηγήσεις του κράτους, 

είτε λεγόταν οτιδήποτε εµείς αυτή τη στιγµή βρεθήκαµε στη χειρότερη συγκυρία και 

έχουµε κάνει τα καλύτερα και τα τρέχουµε και προσπαθούµε να πάρουµε 

Προγράµµατα τα οποία δεν ψηφίζονται ούτε από τη συµπολίτευση, ούτε από την 

αντιπολίτευση. Γιατί ο καθένας έχει το σκοπό του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και 

πιστεύω ότι πρέπει να έχουµε αύριο το πρωί προϋπολογισµό. 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε η κα Παπαλουκά Ευτυχία 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλέσω να µην µε διακόψει 

κανείς διότι θέλω να µιλήσω πολιτικά για τον προϋπολογισµό τις αιτίες του και τι 

πρέπει να γίνει και σας µιλώ και µε την ιδιότητα του πρώην ∆ηµάρχου της πόλης µας 

και θέλω την προσοχή όλων σας. 

Ακούω και από συµπολίτευση και από αντιπολίτευση και θετικά και 

αρνητικά. Ακούω κάποιες φωνές του παρελθόντος που θέλουν να στιγµατίζουν 

κάποιους ανθρώπους που σηµατοδότησαν την πόλη και είναι στις καρδιές πολλών 

συµπολιτών µας και δεν µπορούν να το χωνέψουν ακόµη. Αυτούς θα τους κρίνει 

όπως κι εµένα και τον καθένα µας, ο λαός της πόλης µας. 

Πρώτη επισήµανση. ∆εν υπάρχει καµία διαπροσωπική αντιδικία αυτών 

που διαφωνήσαµε ή διαγραφήκαµε µε τους υπόλοιπους δέκα. Υπάρχει διαφορετική 

αντίληψη για τη διαχείριση των πραγµάτων. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, 

ίσως κάποιοι θέλουν να επωφεληθούν ενόψει των οργάνων για να βρουν κάποιες 

τρύπες και κάποιες θέσεις και κάποια τηλέφωνα για να κάνουν εκείνα που στο 

παρελθόν έκαναν. 

Η βασική αιτία αυτής της κατάληξης και του αδιεξόδου και 

απευθύνοµαι στους δέκα, είναι η θεσµική εκτροπή των πραγµάτων. Αν αυτό το 

καναβάτσο που έχει φτάσει η συµπολίτευση δεν το αντιλαµβάνεται, δεν 

αντιλαµβάνεται και δεν έχει καν αίσθηση τι γίνεται στην πόλη, τι γίνεται εδώ µέσα, τι 

ακούγεται απ' έξω και τι κουτσοµπολεύεται πιο έντονα παραέξω.  

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αλλάξετε ρότα και σας το λέω πολιτικά. 

Αφήστε τα αξιώµατα, δεν µπορείτε να µε καλείτε εµένα να συζητήσουµε και δεν έχω 

κανένα λόγο να κρύψω, παρ' ότι διάφοροι γράφουν τα διάφορα ποσώς µε 

ενδιαφέρει, αλλά δεν έχω να φοβηθώ την αλήθεια. Όπου κλήθηκα, συνοµίλησα και 

συνοµίλησα µε αρχές, µε οργανόγραµµα και µε θέσεις. Κάποιοι δεν βολεύονται. ∆εν 

γίνεται παιδιά, γελάει η πόλη έξω! Το βλέπετε, όλες οι πλευρές, µηδενός 

εξαιρουµένου κι αν ρωτήσουµε και τους από πίσω, ακόµη χειρότερα δεν πάει άλλο. 

Έχετε σοβαρή ευθύνη πρώτον να ανακαλέσετε τις διαγραφές. ∆εν 

µπορείτε τους µεν να τους βρίζετε προηγούµενα και στην αρχή του λόγου σας, στη 

συνέχεια να διαγράφετε άλλους και να τους καλείτε, λες και είναι τα παραπαίδια. 

Υπάρχουν κάποιες αξίες στην Αυτοδιοίκηση που πρέπει να τις ξαναβάλουµε στο 

βάθρο των όποιων συζητήσεων. Έχει διαρραγεί η ψυχική σχέση και εµπιστοσύνη στο 

όνοµα κάποιου αξιώµατος. Έρχονται και παρέρχονται. 
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Αντιλαµβάνοµαι αγαπητέ Γιώργο την ανησυχία σου για τον 

προϋπολογισµό. Το παραµύθι και η καραµέλα «ο ∆ήµος» να σταµατήσει. Όλοι εδώ 

µέσα εξίσου αγαπούν το ∆ήµο και πολύ περισσότερο αυτοί που είναι απ' έξω και µην 

ξεχνάτε ότι έχουµε κάποιους εντολείς και κάποιους εντολοδόχους να εκτελέσουµε. Αν 

νοµίζουν κάποιοι ότι εξελέγησαν ελέω βασιλέως ή δεν ξέρω επί τιµή µια ζωή να 

κατέχουν τα αξιώµατα, πλανώνται πλάνη οικτρά, κάτι που το συναντά ο καθένας µας 

έξω, πολλώ δε µάλλον στις επόµενες εκλογές. 

Αυτός καθαυτός ο προϋπολογισµός πρέπει να έχει πολιτικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά. ∆εν τα έχει. ∆εν µε ενδιαφέρει τι πήρατε από τον έναν 

φορέα και τα βάλατε στον άλλον φορέα τις 50.000 εδώ και τις κάνατε από εκεί 

80.000. Όταν σήµερα ο κόσµος πεινάει και δεν έχει να πληρώσει το νερό του, το φως 

του και βλέπετε τι ακούµε κάθε µέρα, πρέπει να έχει έντονα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά ο προϋπολογισµός. 

Αυτό για να γίνει, δεν γίνεται µε αυτό τον προϋπολογισµό. Που 

σηµαίνει ποιες είναι οι προϋποθέσεις που εµείς θα µπορούσαµε να πούµε 

προϋπολογισµό προοπτικής και κοινωνίας. Πάµε σε ένα προϋπολογισµό αυτόν, που 

δεν έχουµε ψηφίσει δηµοτικά τέλη. Απαράδεκτο ηθικά, πολιτικά και αυτοδιοικητικά. 

Πουθενά στον κόσµο, πουθενά στους ∆ήµους. Χτες στο Γαλάτσι µίλαγε για 50% 

µείωση των δηµοτικών τελών. Χτες ήµουν µε το ∆ήµαρχο της Θήβας µείωση 50% 

στα έσοδά του από 200.000 € 110.000 εισέπραξαν. 

Πάµε στο νεκροταφείο. Ακόµη χειρότερα εκεί µε ακυρωθείσα απόφαση 

και της Περιφέρειας. ∆εν µπορούµε να πάµε έτσι. Τέλη διαφήµισης στον 

προηγούµενο προϋπολογισµό της περασµένης εβδοµάδας είχατε έσοδα 0 σε αυτόν 

βάλατε 10.000 € και προτείνετε και αυξήσεις. Μα η διαφήµιση έχει πεθάνει 95%. Από 

πού να εισπράξετε και µε αυξηµένες τιµές; ∆εν είναι λύση αυτό που κάνει η τρόικα να 

το κάνουµε κι εµείς εδώ. Αυτό που κατηγορούµε και αυτοί που ψήφισαν και τους 

τρεις, έρχονται εδώ µέσα και χειρότερα από αυτούς. 

Θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήµατα µε µια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου την επόµενη εβδοµάδα 6 η ώρα, να περάσουν: µείωση δηµοτικών τελών, 

µείωση τελών νεκροταφείου, µείωση τελών διαφήµισης και όποιες άλλες τέτοιες 

εκκρεµότητες και στις 8 η ώρα ένας προϋπολογισµός ο οποίος θα φτιαχτεί µε 

κοινωνικά χαρακτηριστικά. 
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Τι σηµαίνει αυτό; Είναι στα 34 εκ., κύριοι σας δίδεται η τελευταία 

ευκαιρία, µπορεί κάποιοι να κάνετε γκριµάτσες, την άλλη φορά θα είστε επτά, την 

παράλλη πέντε και στο τέλος δεν ξέρω ποιος θα έχει µείνει. Γιατί θα είναι τέτοια η 

κοινωνική κατακραυγή, που αν δεν αντιλαµβάνεστε το καναβάτσο το πολιτικό που 

έχετε πέσει, µε τις προσωπικές στάσεις και µην χάσουν κάποιοι κάποια πράγµατα, 

είναι θέµα δικό σας. 

Που σηµαίνει αυτός ο προϋπολογισµός, γιατί άκουσα µε πολύ προσοχή 

αυτό που είπε και ο κ. Κόντος και απευθύνθηκε σε όλους, δεν απευθύνοµαι σε όλους 

κυρίες και κύριοι απευθύνοµαι σε εσάς και στις τρεις υπόλοιπες Παρατάξεις της 

αντιπολίτευσης που έχουµε και πολιτικά κοινωνικά χαρακτηριστικά τέτοια, που µας 

διαφοροποιούν από αυτό που σήµερα όλος ο λαός υποφέρει. 

Εσείς οι ίδιοι διαχωρίσατε τη θέση σας, κάποιοι άλλοι θέλουν να µας 

ταυτίσουν µε κάποιους άλλους. ∆εν έχουµε καµία σχέση, έχουµε άλλο τρόπο ζωής, 

άλλα ιδανικά άλλα πιστεύω, άλλα οράµατα για την Αυτοδιοίκηση. Εάν είστε 

αποφασισµένοι να αλλάξετε το σήµερα, σας δίδεται η τελευταία ευκαιρία.  

Γιατί µόνο έτσι θα σταµατήσει αυτή η σχέση που λέγεται έλλειψη 

εµπιστοσύνης να διαχειριστούν τα πράγµατα κάποιοι. ∆εν γίνεται κυρίες και κύριοι, 

δεν µπορούµε να λέµε για οποιοδήποτε πράγµα 50.000 € προχθές 150.000 € αύριο, 

ξέχασα τη σύµβαση, ή ακόµη και να εκβιάζουµε στο παράδειγµα που έφερα προχθές, 

που ο άνθρωπος αυτός θα µπορούσε να πάρει τη δουλειά µε όλους τους τύπους και 

νοµιµότατα και να γίνεται 31 του µηνός. Γιατί τον εκβιάζατε; Ποιοι τον εκβιάζατε; Και 

γιατί έγιναν όλα µαζί, ενώ θα µπορούσε να γίνει από την αρχή του χρόνου που 

πασχίζει και είναι εκεί και δουλεύει όπως δουλεύει. 

Έτσι λοιπόν µε αυτές τις λογικές µε αυτές τις νοοτροπίες δεν 

µπορούµε κύριοι. ∆εν µας φταίει για εµένα ούτε ο «Ant-1» ούτε αυτοί που το 

έβγαλαν εδώ, ή το «Τροµακτικό» που το πήρε πανελλαδικά και λέει ο περίγελος ο 

∆ήµος µας. ∆εν µας φταίει κανένας από όλους αυτούς. Φταίνε οι κακοί χειρισµοί. 

Είναι πολύ εύκολη η διαχείριση της Πρωτοµαγιάς. Αρκεί να υπάρχει 

βούληση να γίνει το σωστό: άδεια, ένταλµα και έλεγχος. Και όχι µπιρ-µπαρά και 

αναθέτουµε σε κάποιους που είχαν µάθει να διαχειρίζονται έτσι τα πράγµατα. Γιατί να 

προστατεύσω Αντιδήµαρχε κάποιους οι οποίοι εµπεριστατωµένα στο πόρισµα 

ελέγχονται; ∆εν λέω όλοι, δεν λέω ίσα να είµαστε δίκαιοι γιατί ο καθένας µπορεί να 
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έχει το µέτρο, αλλά δεν θα το κρίνω εγώ αυτό και ούτε εγώ έστειλα στη δικαιοσύνη 

αυτά.  

Αυτοδιοικητικά µιλάγαµε εδώ µέσα για την Πρωτοµαγιά, να φτιάξουµε 

Επιτροπή από όλες τις Παρατάξεις να διαχειριστεί, να φτιάξουµε Επιτροπή για τους 

φτωχούς από όλες τις Παρατάξεις να το διαχειριστεί. Άλλη λίστα από εδώ άλλη λίστα 

από εκεί. ∆εν µπορεί κύριοι να πάει έτσι. 

Σας λέω: εµείς σας δίνουµε µια τελευταία ευκαιρία και το κάλεσµα 

αυτό είναι και σε αυτές τις φωνές που άκουσα από τον Σταύρο Κόντο που συµφωνώ 

απόλυτα και ο προϋπολογισµός πρέπει να πέσει κατά 6-7 εκ. και δεν ξέρω πόσο 

ακόµη. Γιατί τα έσοδα του ∆ήµου αν δεν κάνω λάθος είναι 19 εκ., έως τα 34 εκ., 

εντάξει µπήκαν και τα 2.700.000 και µην λέµε τρέξαµε και το Πρόγραµµα. Το 

Πρόγραµµα ήταν δροµολογηµένο, είχε ξεκινήσει µια εποχή … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά παρακαλώ ολοκληρώστε έχετε υπερβεί κατά πολύ το 

χρόνο σας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Παπανικολάου να µάθετε να ακούτε. Εάν δεν είχε 

δροµολογηθεί η διαδικασία που είναι επίπονη, οι µελέτες που είναι χρονοβόρες, µόνο 

η ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής Μπριτάνια το ξέρει η κα Καβακοπούλου … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, έχετε κατά πολύ υπερβεί το χρόνο σας 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ξεκίνησε στον πρώτο – δεύτερο χρόνο το δικό µου και 

ολοκληρώθηκε, βγήκε το ΦΕΚ µετά από 13 χρόνια. ∆εν σηµαίνει επειδή έβγαλες το 

ΦΕΚ πάει να πει ότι το έκανες. Είχε µια προδιαδικασία, ο πρώην ∆ήµαρχος το ξέρει το 

αντιλαµβάνεται αυτό που λέει και ωρίµασε από τις συνθήκες και τα λοιπά … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ σας παρακαλώ! Κανένας σεβασµός στο Προεδρείο κ. Γρετζελιά. 

∆εν το περίµενα από εσάς. Σας είπα ότι θα σας αφήσω 15 λεπτά, έχετε υπερβεί τα 15 

λεπτά και δεν σέβεστε το Προεδρείο, αν µη τι άλλο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Φαίνεται Πρόεδρε δεν έχεις αντιληφθεί σε ποια κατάσταση είστε 

και αντί να πεις να ανοίξουµε τα αυτιά µας µπας και … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα συνέχεια το κάνετε αυτό κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πάλι τα ίδια. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνέχεια το κάνετε. Μα µόνο εσείς µπορείτε να τα πείτε; Οι άλλοι 

συνάδελφοι δεν ξέρουν; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν θέλω να πω κάτι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆υο λεπτά κα ∆ήµαρχε να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ να ολοκληρώσει. Ολοκληρώστε κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτό τον προϋπολογισµό κα ∆ήµαρχε δεν θα τον ψηφίσουµε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Εγώ θέλω να προτείνω κάτι. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά, 

αναφέρεστε σε µια οµάδα είκοσι ανθρώπων … 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

(∆ιαλογικές συζητήσεις - Κλειστά πρακτικά) 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχω διακόψει κανέναν σας και δεν έχω 

προσβάλλει και κανέναν σας. Είστε είκοσι άνθρωποι εδώ και εγώ προσπαθώ να 

ακούσω µια πρόταση του κ. Γρετζελιά, που καλά κάνει και κάνει τις προτάσεις του, 

αλλά δεν αφορά την αντιπολίτευση. Αυτά που λέει ο κ. Γρετζελιάς θα πρέπει να τα 

πει όταν έχουν καλεστεί και οι είκοσι να µιλήσουµε όλοι µαζί. ∆εν αφορά ούτε τους 

δηµότες, ούτε την αντιπολίτευση.  

  Το εσείς και τι θα κάνετε και οδηγίες προς ναυτιλλόµενους µεταξύ σας, 

που εσείς µοιράζατε φυλλάδια και προσπαθούσατε όλο αυτό το διάστηµα µε έναν 

άνθρωπο που έφυγε, για να βγείτε ∆ιοίκηση  και να υπάρχει αυτή τη στιγµή 

αντιπαλότητα µεταξύ σας, είναι λάθος. Εγώ προτείνω …  αν θέλετε το καλό των 

δηµοτών. Αυτό είναι δικό σας θέµα όπως είναι και της αντιπολίτευσης, η οποία θέλει 

το καλό των δηµοτών. 

  Μέσα σε αυτό που λέει ο κ. Γρετζελιάς που δεν αφορά την 

αντιπολίτευση, να κάνουµε µια συνάντηση µόνο µε τους είκοσι και να τελειώνει. ∆εν 

έχει καµία σχέση όλο αυτό που αναφέρατε απόψε κ. Γρετζελιά ο λόγος σας για τον 

προϋπολογισµό … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω κάτι; Είναι πολύ συνηθισµένο για σας να απαξιώνετε τους 

ανθρώπους και να κάνετε το χεράκι έτσι. Η πρότασή µου είναι: αν θέλετε εσείς που 

παλέψατε για να είστε Παράταξη και ∆ιοίκηση και δεν είστε και θέλετε να 

µοιραστείτε, αυτά όλα να τα πείτε µέσα στην Παράταξή σας. ∆εν χρωστάει η 
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αντιπολίτευση -η αντιπολίτευση θα πει τις απόψεις της- τίποτε να ακούει το δικό σας 

λόγο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε παραµονή Πρωτοχρονιάς η κα ∆ήµαρχος … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Μαυράκη αφήστε την να τελειώσει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να µοιραστούν κα ∆ήµαρχε; 

Μοιράζετε τίποτε; 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Έστειλε δικαστικό κλητήρα µε την παραίτησή µας. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε τι να µοιραστείτε; 

Μοιράζετε τίποτε;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις - Κλειστά πρακτικά) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να ολοκληρώσω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ δυο λεπτά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχω την προηγούµενη απόφαση αγαπητοί συµπολίτες που είναι 

110 φύλλα. Μέσα εδώ είναι όλες οι προτάσεις που κάναµε και κύριοι συνάδελφοι δεν 

αποδεχτήκατε καµία. Λυπάµαι. Είναι η προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, η υπ’ αριθµ. 7/2013 όπου η κα Μαυράκη είπε ένα, δύο, τρία … εγώ είπα 

ένα δύο, η Ευτυχία οκτώ. Καµία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι τώρα που θέλετε να πείτε κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη αυτό λέτε; ∆εν ήρθατε να τα εκθέσετε µέσα στην Παράταξη 

αυτά. Καλεστήκατε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι να σας πω τώρα; Τα λέτε εδώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να είσαι σοβαρός.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ σοβαρός είµαι. Εσάς περίµενα να είστε πιο σοβαρός. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έναν που έχεις διαγράψει, δεν έχεις το δικαίωµα και το ηθικό 

ανάστηµα να τα λες αυτά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποια είπα κ. Γρετζελιά; Καλεστήκατε από την Παράταξη και τα λέτε 

εδώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τελείωσα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εδώ παίζεται θέατρο παραλόγου και νοµίζουν κάποιοι ότι… ξέρω 

εγώ. Έχουµε ασθενή µνήµη, δεν έχουµε καθόλου µνήµη; Είµαστε στη χώρα των 

Λωτοφάγων όπου ξεχνιούνται τα πάντα; 31 ∆εκεµβρίου πάρθηκε µια απόφαση και 

σύσσωµοι οι δέκα που έχουν µείνει, είπαν ότι η κα Μαυράκη, ο κ. Χωρινός, η κα 

Παπαλουκά και η κα Αγαγιώτου είναι επιζήµιοι, άχρηστοι, ακολουθούν τη χαοτική 

αντιπολίτευση και την τυφλή και πρέπει να φύγουν από την Παράταξή µας.  

4 Γενάρη 5 η ώρα το απόγευµα χτύπησε ο δικαστικός κλητήρας στην 

πόρτα του καθενός µας και µας επέδωσε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου …. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Σε παρακαλώ κ. Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είστε εκτός θέµατος. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν είµαι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα είναι για τον προϋπολογισµό, δεν είναι δυνατό να µας 

αναφέρεται σε κάθε Συµβούλιο για τις διαγραφές. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ακούστηκε το όνοµα και ειπώθηκαν πράγµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι ειπώθηκε; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ήρθε λοιπόν δικαστικός επιµελητής στην πολυκατοικία µου, 

χτύπαγε τα κουδούνια και αναρωτιόταν η πολυκατοικία τι µε θέλει ο δικαστικός 

επιµελητής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι θέµα συζήτησης; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτοί οι κύριοι σήµερα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνέχεια σε κάθε Συµβούλιο κ. Γρετζελιά; Σε κάθε Συµβούλιο θα λέµε 

για τις διαγραφές; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Να µην τοποθετείστε κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι εσείς τοποθετείστε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Έχω να πω ότι σήµερα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εδώ και στις δηµαιρεσίες το συζητήσατε και ήταν καθ’ υπέρβαση, ο 

προεδρεύων το έκανε, το προηγούµενο το λέγατε … 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Όσο το συζητάτε εσείς, εσείς είπατε στον κ. Γρετζελιά. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είστε εκτός θέµατος κα Αγαγιώτου. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είµαι πολύ εντός θέµατος και θα το καταλάβετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκτός θέµατος είστε κα Αγαγιώτου. Προϋπολογισµό συζητάµε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Σήµερα λοιπόν που συζητάµε τον προϋπολογισµό, έχουµε τα εξής 

δεδοµένα: έχουµε µια ∆ιοίκηση που ενώ για άλλα τύρβαζε πάρα πολύ καιρό, 

ασχολιόταν µε όλα τα άλλα θέµατα, να βγάζει ανακοινώσεις για το τι έκανε ο καθένας 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να διαγράφει όλους τους προηγούµενους µήνες, έφτασε 28 

Ιανουαρίου να φέρει για πρώτη φορά τον προϋπολογισµό. 

  Όπως έχω πει µε ένα κατ’ επανάληψη εκβιαστικό δίληµµα: ή το 

ψηφίζετε τώρα ή ο ∆ήµος δεν λειτουργεί. Ακούγεται από τα χείλη όλης της δεκάδας 

συνεχώς για όλα τα θέµατα. Μόνο αυτό υπάρχει. Μήπως ήταν ευθύνη της 

αντιπολίτευσης ή των ανεξάρτητων αν ήρθε 28 Ιανουαρίου; Μήπως η ∆ιοίκηση 

έπρεπε από τον Οκτώβρη να αρχίσει να συζητάει προϋπολογισµό; Αλλά τότε είχε να 

λύσει άλλα θέµατα;  

  Αυτό που έχω να πω είναι ένα. Σήµερα ακούστηκε µια πρόταση και 

από τους δυο πρώην δηµάρχους, ξέρετε όλοι έχετε µια σχέση και πολιτική και φιλική 

µε τον κ. Γρετζελιά, αλλά δεν µπορώ σήµερα να µην επισηµάνω τη στάση του κ. 

Κόντου, που µπορεί να έχουµε έρθει πολλές φορές σε διαφωνία, στέκοµαι σε αυτήν. 

Απλώς πήρα τον λόγο για να την επισηµάνω.  

  Πρέπει να γίνει ένας προϋπολογισµός, χαίροµαι και σας τιµώ κ. Κόντο 

γι' αυτή την πρόταση. Πρέπει να γίνει ένας προϋπολογισµός που να ελέγχει αυτή τη 

∆ιοίκηση γιατί η ∆ιοίκηση αυτή έχει αποδείξει ότι δεν έχει αυτοέλεγχο. Και µόνο αυτό 

είναι για το καλό του ∆ήµου. Εγώ σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσω. Ευχαριστώ 

πολύ. 

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

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνδηµότες 

σήµερα έγινα µάρτυρας ακόµη µια φορά του να ακούσω διάφορες απόψεις και 

ιδιαίτερα από ανθρώπους που έχουν πολυετή εµπειρία και συµµετοχή στα δηµοτικά 

δρώµενα.  

  Αλλά ταυτόχρονα επειδή τουλάχιστον η µνήµη µου δεν µε απατά, 

θέλω να κάνω κι εγώ κάποιες διαπιστώσεις. Άκουσα από τον κ. Γρετζελιά αρχικά για 
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το κοινωνικό προφίλ που πρέπει να έχει ο ∆ήµος, την ηθική που θα πρέπει να έχει η 

∆ηµοτική Αρχή και τα λοιπά.  

  Ήθελα να ήξερα την αυτοκριτική του γι' αυτά που είχε κάνει εκείνος 

όταν ήταν η ∆ιοίκηση, όταν έπαιρνε τους διπλούς και τριπλούς µισθούς, τα έχει 

αναρωτηθεί; Ή στο πρόσφατο παρελθόν που µε την επιλογή του να προτείνει στην 

Παράταξη της "Νέας Προοπτικής" την κα Γαϊτανά και µετά εφόσον βγήκε η κα 

Γαϊτανά, είδε ότι πλέον δεν µπορεί η γυναίκα δεν έχει τη γνώση να ανταπεξέλθει, 

έρχεται και λέει «έκανα λάθος» και τώρα έρχεται να µας κάνει και κήρυγµα για το 

πώς πρέπει να είναι ο προϋπολογισµός και πως πρέπει να είναι ο τρόπος ∆ιοίκησης; 

  Όταν έκανε τις επιλογές του εκείνος δεν ήξερε που οδηγούµαστε; Και 

η δική µας η Παράταξη ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν οι φαύλοι, οι ψεύτες; Γιατί εµείς 

αυτά τα λέγαµε και προεκλογικά και µετεκλογικά για το τι πρόκειται να συµβεί. Αλλά 

τότε φαίνεται ότι η µνήµη του κ. Γρετζελιά είναι ασθενής και τα ξεχνάει και έρχεται 

µόνο στο σήµερα και βλέπει. 

Από την άλλη πλευρά άκουσα τον κ. Κόντο να µιλάει ότι θα πρέπει να 

βρεθεί µια συµβιβαστική λύση ένας προϋπολογισµός που θα πρέπει να στηρίξει, να 

πάει σε κάποια δεδοµένα πράγµατα να το πω χοντρικά, που θα τα τηρήσει αυτή η 

∆ηµοτική Αρχή. Η µέχρι στιγµής συµπεριφορά της σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής δείχνει 

ότι µπορούµε να έχουµε και το ελάχιστο ψήγµα εµπιστοσύνης ότι πρόκειται να 

ακολουθήσουν αυτά τα οποία θα ψηφίσουµε; 

Τα παραδείγµατα που έχω είναι πάρα πολλά. Για τους ειδικούς 

συνεργάτες που είχαµε πει εµείς ότι δεν πρέπει να είναι και µέχρι πόσο καιρός πέρασε 

για να το βάλει η ∆ιοίκηση στον προηγούµενο προϋπολογισµό για να έρθει τελικά 

προς ψήφιση και από τι περάσαµε για να φτιάσουµε εδώ. 

Επίσης να θυµίσω το εξής: την πρώτη χρονιά όταν φέρατε τον 

προϋπολογισµό ο κ. Κόντος τον είχε ψηφίσει και η Παράταξή του. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι τον είχε καταψηφίσει. Είναι στα 

πρακτικά, έχεις καταψηφίσει και τον πρώτο χρόνο και το δεύτερο. Τα αναζήτησα 

σήµερα. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εν πάση περιπτώσει εγώ είχα την εντύπωση ότι το είχε 

ψηφίσει. Το δεύτερο χρόνο υπήρχε ένα δάνειο το οποίο αφορούσε τους οφειλέτες, 

όπου το µεγαλύτερο µέρος των οφειλών προέρχονταν από τη συγκεκριµένη 

∆ιοίκηση, τη ∆ιοίκηση του κ. Κόντου και δεν µπήκε καν στη διαδικασία να ψηφίσει 
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για το πώς θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το δάνειο. Ενώ εµείς που δεν 

είχαµε ούτε καν κάνει αυτά τα έξοδα, ούτε ήµασταν ∆ιοίκηση το ψηφίσαµε. ∆είξαµε 

πραγµατικά την εµπιστοσύνη µας και είπαµε «προχωρήστε», ανεξάρτητα αν αυτό 

πήρε µια άλλη τροπή και το κράτος µε δικό του νόµου έφερε να καλυφθούν αυτές οι 

οφειλές. 

  Αλλά λέµε το τι στάση έχουν κρατήσει οι Παρατάξεις, δεν πρέπει να τα 

ξεχνάµε αυτά τα πράγµατα και τώρα ερχόµαστε να πούµε ότι πρέπει να καθίσουµε 

παιδιά όλοι µαζί για το συµφέρον του ∆ήµου; Με ποια εµπιστοσύνη; Εδώ υπάρχει µια 

παρέα ανθρώπων, είτε µέσα από το ∆ήµο είτε έξω από το ∆ήµο που θέλουν να 

εξυπηρετήσουν την πάρτι τους και µόνο … 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Όταν θα λέτε κάτι, να το τεκµηριώνετε κιόλας. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Αυτά είναι γνωστά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κυρία Αντιδήµαρχε πάρτε τον λόγο να µιλήσετε και να απαντήσετε, 

µην πετάγεστε έτσι. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και καµία εµπιστοσύνη δεν µπορούµε να έχουµε σε αυτή τη 

µικρή παρέα η οποία έχει µείνει. Καµία απολύτως εµπιστοσύνη.  

  Είπε ο κ. Χωρινός για τις διαφηµιστικές. Αν µη τι άλλο έπρεπε να το πει 

ο κ. Χωρινός για την επόµενη µέρα να ξηλωθούν; Εσείς από µόνοι σας δεν έπρεπε να 

το έχετε κάνει από πριν;  

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Όταν ήταν ο κ. Χωρινός δεν τις ξήλωνε 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν υπήρχαν τότε διαφηµίσεις 

κυρία µου, να τα ξέρετε καλά. Εσείς τώρα πέντε µήνες δηµοτική σύµβουλος τα 

µάθατε όλα ξαφνικά. Μπράβο σας! 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: ∆εν έχω την πείρα σας, αλλά κάτι ξέρω κι εγώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κύριε Τοµπούλογλου να απευθύνεστε στο Προεδρείο. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Έπρεπε λοιπόν να κάνει την καταγγελία ο κ. Χωρινός για να 

ευαισθητοποιηθεί η ∆ηµοτική Αρχή και την επόµενη µέρα να πάει να της κάνει 

αποξήλωση; Και µερική αποξήλωση, δεν είδαµε να τις έχει αποξηλώσει όλες. Έπρεπε 

να το πει; Οι ίδιοι από µόνοι τους δεν γνώριζαν; ∆εν ήταν ∆ιοίκηση; δεν ήξεραν πως 

πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγµατα; Από πού να αρχίσεις και που να τελειώσεις! 

∆εν υπάρχει.  
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  Και ζητάνε υπευθυνότητα από την αντιπολίτευση, η οποία όλο αυτό το 

χρονικό διάστηµα και την έχει δείξει και µε τον τρόπο µε τον οποίο ψηφίζει τα 

θέµατα και µε  τον τρόπο µε τον οποίο στέκεται µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. από 

εκεί και πέρα οι εκκλήσεις της κας ∆ηµάρχου … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου είστε εκτός θέµατος. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Βγάλτε εκτός τάξης! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είστε εκτός θέµατος, δεν είπατε τίποτε για τον προϋπολογισµό. Κάνατε 

κριτική σε όλους, αλλά δεν είναι το θέµα µας αυτό και έχετε υπερβεί κατά πολύ το 

χρόνο σας. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μάλιστα κ. Πρόεδρε συγνώµη δεν θα το ξανακάνω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου αν θέλετε να κάνουµε λογοπαίγνια να κάνουµε, 

αλλά σας παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο λίγο. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τι να σεβαστώ; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ολοκληρώσετε. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Μάλιστα ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εγώ ευχαριστώ. Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο. 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε η κα Παπανίκα Αικατερίνη 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι, αγαπητοί συµπολίτες και 

κα ∆ήµαρχε που ως συνήθως είστε µέσα. ∆εν ξέρω αν είναι µόνο σε εµένα δυνατή η 

αίσθηση ότι πολλές φορές εδώ µέσα έχουµε την εικόνα µιας αίθουσας ∆ικαστηρίου 

περισσότερο παρά ενός ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Γιατί πολλοί από εµάς βρίσκουν την ανάγκη µέσω του χρόνου που 

έχουν, να πουν τι έχουν κάνει από το 1980, από το 1990 δεν ξέρω κι εγώ από πότε. 

Για να έρθουµε στο σήµερα, νοµίζω µε αυτά που ακούσαµε από την ∆ήµαρχο, 

φάνηκε ότι έχουµε µια τελείως διαφορετική πολιτική φιλοσοφία.  

Πέρα του ότι ο προϋπολογισµός ήρθε εντελώς ετεροχρονισµένος, 

χωρίς να εµφανίζει την πραγµατικότητα, ήρθε ένα µήνα µετά ακριβώς όπως τα ΕΣΠΑ 

που µας κουνούσε η κα ∆ήµαρχος πριν και θα τα κατέθετε και στα πρακτικά, γι' αυτό 

δεν τα ψηφίσαµε κα ∆ήµαρχε να σας το θυµίσω, δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ σε αυτές 

τις συνεδριάσεις. Τα ΕΣΠΑ που µας κουνούσατε πριν, τα φέρνατε ετεροχρονισµένα, 

γι' αυτό δεν τα ψηφίζαµε. 
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Από εκεί και πέρα το βασικό του προϋπολογισµού είναι το εξής: για να 

µην αναφερόµαστε σε πολλά πράγµατα για να δούµε ότι είναι ανεδαφικός, πείτε µας 

που θα βρείτε τα περίπου 2 εκ. ευρώ των ιδίων πόρων του ∆ήµου για το Τεχνικό 

Πρόγραµµα. Από πουθενά. Μιλάµε λοιπόν για ένα τελείως ανεδαφικό προϋπολογισµό. 

Σε αυτή τη λογική εµείς, η τυφλή η χαοτική αντιπολίτευση και όλες 

αυτές οι όµορφες λέξεις και τα κοσµητικά επίθετα που µας στολίσατε πριν από ένα 

µήνα περίπου σε µια πολύ καλή επιστολή την οποία ακόµη δεν την έχουµε συζητήσει 

µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά θα έρθει ο καιρός της, δεν µπορούµε να 

συνεργαστούµε. ∆εν γίνεται. 

Παράλληλα άκουσα και τον κ. Γρετζελιά που έθεσε διαχωριστική 

γραµµή σήµερα από τη δική µας Παράταξη και καλά έκανε γιατί όντως µας χωρίζει 

χάος και µε τον κ. Γρετζελιά οι απόψεις µας είναι εντελώς διαφορετικές. Να 

υπενθυµίσω ότι όλα αυτά που λέµε, οι προτάσεις που κάνουµε έχουν µια βάση. όλα 

αυτά που έχουµε προτείνει κατά καιρούς πράγµατα που αφορούν τον προϋπολογισµό 

µέσα σε αυτά τα δυο χρόνια, έχουν βάση έχουν ουσία. Είναι προτάσεις µε αρχή και 

τέλος. 

Προτάσεις, τις οποίες δεν έχετε µπει καν στη διαδικασία να τις βάλετε 

επί τάπητος και µε µολύβι και χαρτί να δείτε ποιο είναι το καλό του τόπου που 

επικαλείστε σήµερα, αλλά µε τις πράξεις σας δεν το κάνετε ποτέ. Το µοναδικό 

πράγµα που κάνετε είναι να φέρεστε στον κόσµο σαν να είναι κοπάδι µε πρόβατα, να 

έχετε οριοθετήσει το µαντρί στα σύνορα της πόλης και να φωνάζετε τα πρόβατα 

όταν πρέπει να φοβίσουν εµάς. 

Εµείς δεν είµαστε λύκοι. Εµείς µε τις προτάσεις που κάνουµε, 

δείχνουµε ότι θέλουµε το καλό της πόλης, ενδιαφερόµαστε για την πόλη. ∆εν έχουµε 

θέσεις, δεν έχουµε αξιώµατα, αυτό που κάνουµε από τη θέση που έχουµε, είναι να 

προτείνουµε λύσεις. Λύσεις, που εσείς τις πετάτε στον κάλαθο των αχρήστων. Και ναι 

κα ∆ήµαρχε  ήταν της Παράταξής µας η πρόταση για το ΕΣΠΑ των Παιδικών Σταθµών 

και καλώ τον κ. Καραβία να το πει, είναι εδώ.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν είναι έτσι … 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Όταν έγινε λοιπόν χρησιµοποίησε την πρόταση που είχαµε κάνει 

εµείς. Εγώ δεν κάνω διάλογο, θα πείτε ό,τι έχετε να πείτε µετά. Κατ' αρχήν να σας 

πω κάτι; Και µόνο η ανάγκη που έχετε να δικαιολογήσετε µετά από την τοποθέτηση 
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του κάθε δηµοτικού συµβούλου, δηλώνει την ενοχή σας. Αυτό, πρέπει να το 

καταλάβετε. Εγώ να σας προστατεύσω θέλω αυτή τη στιγµή. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Μην το κάνετε, γιατί δηλώνει την ενοχή σας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Όταν ο οποιοσδήποτε δηµοτικός σύµβουλος … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσκολέτο παρακαλώ µην κάνετε διάλογο, ολοκληρώστε. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: ∆εν κάνω διάλογο, τοποθετούµαι. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τον διακόπτει συνέχεια η κα 

∆ήµαρχος. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Όταν κάποιος έχει την ανάγκη να τοποθετείται µετά από την 

τοποθέτηση του κάθε δηµοτικού συµβούλου, δηλώνει ενδόµυχα ενοχή. Την 

καταλαβαίνουµε, ξέρουµε την ανάγκη σας να δικαιολογηθείτε για όλα αυτά τα οποία 

έχετε κάνει, ξέρουµε και καταλαβαίνουµε την ανάγκη σας να προσπαθήσετε µε τα 

όποια µέσα έχετε πλέον και ό,τι σας έχει αποµείνει να σταθείτε, µε ψέµατα όµως δεν 

µπορείτε να το κάνετε. Βρείτε λύσεις, ακούστε αυτά που προτείνει ο καθένας µας 

εδώ µέσα και από εκεί και πέρα πορευτείτε. Με αυτή την πορεία που έχετε διαλέξει 

όµως, είναι πασιφανές ότι εµείς δεν µπορούµε να συµπλεύσουµε. Αυτά και καλή 

τύχη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή αποκαλέσατε κοπάδι µε πρόβατα.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Βάσει των ενεργειών σας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είπατε για προτάσεις και λύσεις. Εγώ µέσα σε όλη αυτή τη βραδιά 

όπως και την προηγούµενη του προϋπολογισµού που δυστυχώς όπως ήταν τα 

πράγµατα για εµένα άσχηµα, δεν µπόρεσα να είµαι και διάβασα τα πρακτικά, ο 

προϋπολογισµός και τις δυο βραδιές και σήµερα δεν είχε προτάσεις. Είχε µόνο 

πολιτική. 

Ούτε πάλι ακούσαµε κάποιες προτάσεις για τον προϋπολογισµό. 

Ακούσαµε πάλι ότι δεν έχετε προτάσεις, ότι δεν έχετε λύσεις, ότι δεν µας ακούσατε, 

ότι για κάποια ψυχολογία και προσπαθώ να δικαιολογηθώ. Ούτε προσπαθώ να 

δικαιολογηθώ ούτε τίποτε. Προτάσεις σας καλέσατε να έρθετε να µας δώσετε, δεν 

µας τις δώσατε γιατί µας θεωρείτε µια ∆ιοίκηση ανίκανη και επικίνδυνη. Η ανίκανη και 
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επικίνδυνη αυτή ∆ιοίκηση όλο αυτό τον καιρό στα δυο χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά 

πράγµατα, τα οποία κακώς για εµένα κ. Κοσκολέτο είµαι ένας άνθρωπος επειδή 

πέσατε στην ψυχολογία, που δεν θα σηκώσω ψηλά αυτό που κάνω. Θα κάνω αυτό 

που πρέπει σωστά, όχι για να το κάνω και να το ακούσει ο κόσµος.  

Μέσα σε όλο αυτό το διάστηµα όπως είπα και πριν δυο ώρες σχεδόν, 

κατορθώσαµε να πάρουµε από την Περιφέρεια τα 2.700.000 για τα όµβρια της 

Φιλαδέλφειας ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα της Φιλαδέλφειας που πληµµυρίζει, 

κατορθώσαµε να έχουµε χρηµατοδότηση για δυο Παιδικούς Σταθµούς πάρα πολύ 

βασικό, κατορθώσαµε στο ακέραιο να έχουν τη µισθοδοσία τους οι υπάλληλοι, 

κατορθώσαµε να ψηφίσουµε τροπολογία για άλση – δάση µαζί µε άλλους τέσσερις 

∆ηµάρχους και µε τρεις – τέσσερις συναντήσεις µε τον Υπουργό τότε τον κ. 

Παπακωνσταντίνου, µε το Γενικό ∆ιευθυντή ∆ασών, αύριο µεθαύριο υπογράφονται 

και οι τροποποιήσεις οπότε ο «Κένταυρος» το στολιδάκι µας θα είναι νόµιµο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Αυτό το στολιδάκι το λέτε ειρωνικά κα ∆ήµαρχε; Γιατί σας 

άκουσα και το είπατε και πριν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσκολέτο µη διακόπτετε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Σας λέω τι κατορθώσαµε εµείς … 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Γιατί για τους Φιλαδελφιώτες, επειδή δεν ξέρω αν … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν σας διέκοψα όταν µιλούσατε κ. Κοσκολέτο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσκολέτο, µας κάνατε παρατήρηση ότι σας διακόπτει. Τώρα; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας αναφέρω τουλάχιστον τέσσερα πέντε πράγµατα που εµείς η 

ανίκανη και επικίνδυνη και η άπειρη ∆ιοίκηση τρέξαµε. Και εσείς µε ειρωνευτήκατε και 

µε υποτιµήσατε. ∆εν µε απασχολεί καθόλου. Είστε αντιπολίτευση και καλά κάνετε. 

Θέλετε να σας πω κι άλλα δέκα πράγµατα που έχουµε κάνει για την πόλη; Πάρα 

πολλά.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Επιµένετε µόνο στο … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς µένετε µόνο στις εντυπώσεις, όλοι εσείς και µε το λαϊκισµό σας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσκολέτο σας παρακαλώ µην κάνετε αυτό που δεν θέλετε να 

σας κάνουν. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Έχει φέρει ένα Πρόγραµµα η προηγούµενη ∆ιοίκηση;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσκολέτο γιατί κάνετε αυτό που δεν θέλετε να σας κάνουν οι 

άλλοι; Μη διακόπτετε. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου γιατί δεν παρεµβαίνετε τώρα που µε διακόπτει ο 

κ. Κοσκολέτος να του κάνετε παρατήρηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είµαι εγώ γι' αυτό κα ∆ήµαρχε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν σέβεστε το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. φεύγετε συνέχεια. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι το σέβεστε εσείς. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε συνέχεια µέσα – έξω. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το σέβεστε εσείς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως εγώ είµαι παρών πάντα εδώ. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ έχω να κάνω ακόµη µια πρόταση κ. Τοµπούλογλου. Όταν 

κάνουµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο πληρώνεται να κάνουµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

και να καταθέτετε προτάσεις σοβαρές, να ορίσουµε µία µέρα «ξεκατινιάσµατος», µια 

φορά το µήνα και να µην το πληρώνουν οι δηµότες. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Για τις κατινιές ξέρετε καλά εσείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ δεν είναι επίπεδο αυτό. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα όσον αφορά το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο σας πληροφορώ ότι δεν πληρωνόµαστε, δεν το ξέρετε ούτε αυτό όµως. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ διακοπή πέντε λεπτών. 

∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι συνεχίζουµε τη συνεδρίαση. 

ΠΟΛΙΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Μπορώ να έχω τον λόγο σας 

παρακαλώ;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για ποιο θέµα κύριε; 

ΠΟΛΙΤΗΣ: Είπε ο κ. Τοµπούλογλου ότι είχε ψηφίσει το δάνειο για µας τους 

προµηθευτές, το κράτος έδωσε τα λεφτά και η κα ∆ήµαρχος πήρα τηλέφωνο και το 

είχε συνδέσει µε τον προϋπολογισµό. Τι δουλειά έχουν τα λεφτά τα δικά µου µε τον 

προϋπολογισµό της χρονιάς; Μπορεί να µου απαντήσει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα θα έρθει η κα ∆ήµαρχος να τη ρωτήσετε. 

ΠΟΛΙΤΗΣ: Έδωσα τα προϊόντα µου στον κ. Κόντο στο κόστος γιατί στην πόλη µου 

τα έδωσα και ακόµη µε εµπαίζετε.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό να καθίσουν οι συνάδελφοι και θα σας δώσω τον λόγο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε τον λόγο επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Που υφίσταται το προσωπικό; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Σε αυτά που είπε η κα ∆ήµαρχος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι σας είπε δηλαδή; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Αυτά που είπε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγκεκριµένα πέστε µου. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Μίλησε για µισθούς, για αποζηµιώσεις των ∆ηµοτικών 

Συµβουλίων και για ξεκατινιάσµατα, θέλω τον λόγο επί προσωπικού.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι προσωπικό. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Είναι προσωπικό, αναφέρθηκε στο Σώµα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό είναι … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ το Προεδρείο κρίνει αν υπάρχει 

προσωπικό. Όχι ο καθένας µπορεί να λέει επί προσωπικού. Σε δυο λεπτά πέστε αυτό 

που θέλετε να πείτε. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Το πρώτο σκέλος για το θέµα των αποζηµιώσεων εµείς δεν 

παίρνουµε αποζηµιώσεις από τις αρχές του ’13 όπως η κα ∆ήµαρχος παίρνει το µισθό 

της. Το πρώτο σκέλος είναι βασικό και ξεκαθαρισµένο. 

  Το δεύτερο σκέλος για το θέµα του ξεκατινιάσµατος, επειδή πιστεύω 

σε πολλούς αλλά τουλάχιστον εµένα το δικό µου το ύφος δεν τα σηκώνει κάτι τέτοια, 

εγώ τη λέξη ξεκατινιάσµατα δεν τη δέχοµαι και άλλοι έχουν κονέ µε µεσηµεριανές 

εκποµπές και κάνουν κάτι τέτοιου είδους πράγµατα. Εγώ δεν τα σηκώνω. Να 

προσέχουµε τι λέµε εδώ µέσα, διαφορετικά θα τις κάνουµε τις συζητήσεις έξω από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο στα καφενεία. Εδώ µέσα δεν είναι καφενείο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσκολέτο γι' αυτό διέκοψα τη συνεδρίαση όπως καταλάβατε, 

γιατί ειπώθηκαν φράσεις που … 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Να ξέρουµε τι λέµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσκολέτο σας παρακαλώ … 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: ∆εν έχουµε κονέ εµείς µε µεσηµεριανές εκποµπές. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσκολέτο θα σας καλύψω. ∆εν θέλετε να ακούσετε; Γι' αυτό 

διέκοψα τη συνεδρίαση γιατί ακούστηκαν κουβέντες που δεν αρµόζουν στο ∆ηµοτικό 
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Συµβούλιο να ακούγονται και γι' αυτό έκανα διακοπή. Πιστεύω ότι µπορούµε να 

συνεχίσουµε.  

  Παρακαλώ καθίστε και πείτε µας τι θέλετε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώµη µπορώ να απαντήσω πρώτα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι βεβαίως µισό λεπτό, απαντήστε κα ∆ήµαρχε στον κ. Κοσκολέτο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν καταλαβαίνω τι εννοείτε µεσηµεριανές εκποµπές ή οτιδήποτε, εγώ 

ανέφερα ότι σε όλα τα ∆ηµοτικά Συµβούλια αντί να υπάρχουν –αν το ακούσατε και 

µπορείτε να πάρετε και τα πρακτικά- να το διαβάσετε κιόλας- ότι στην προηγούµενη 

συνεδρίαση του προϋπολογισµού δεν αναφέρθηκε τίποτε που να έχει καµία πρόταση 

οικονοµική το πώς µπορεί να συνταχθεί ο προϋπολογισµός, που ξέρετε πολύ καλά ότι 

είναι το εργαλείο του ∆ήµου να λειτουργήσει ο ∆ήµος, αλλά ακούστηκαν διάφορα 

άλλα πράγµατα. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ δεν σας διέκοψα κ. Κοσκολέτο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσκολέτο, είπατε την άποψή σας, σας παρακαλώ!  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πρότεινα λοιπόν αν θέλουµε να έχουµε τέτοιες αντιπαραθέσεις που 

επειδή έχει επικαλεστεί πολλές φορές η λέξη «ξεκατίνιασµα» στα ∆ηµοτικά Συµβούλια 

πρότεινα να κάνουµε µια µέρα µέσα στο µήνα σε ένα συγκεκριµένο χώρο που να 

βρισκόµαστε όλοι και να εκτονωνόµαστε µέσα από αυτό. Γιατί πρέπει να 

πληρώνονται τα ∆ηµοτικά Συµβούλια; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε σας παρακαλώ µην χρησιµοποιείτε αυτή τη φράση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μα δεν πληρώνεται κανένας. Άλλωστε 

τα ξεκατινιάσµατα τα ξέρετε µε την Τατιάνα εσείς, τα ξέρετε καλά! Τα κάνατε 

προεκλογικά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ! 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει εσείς δεν πάτε εκεί, πάτε αλλού κ. Τοµπούλογλου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ δεν αρµόζει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τα ξέρετε καλά, τα κλάµατα και 

ξεκατινιάσµατα τα ξέρετε καλά, αλλά σας µάθαµε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκατινιάζεστε κάθε µέρα στον κόσµο κ. Τοµπούλογλου. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα ∆ήµαρχε µην χρησιµοποιείτε τη φράση 

«ξεκατινιάσµατα» δεν αρµόζει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Της είπαν να τα πει, η καηµένη. Της 

είπαν να τα πει! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ ο κύριος. 

Α. ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ: Είµαι προµηθευτής από το 2010 έχω ένα τιµολόγιο στο ∆ήµο και η 

κα ∆ήµαρχος, δεν λέω για τον προηγούµενο ∆ήµαρχο, παίρνω τηλέφωνο και 

τελευταία έχει συνδέσει τα λεφτά που ήταν δάνειο, τώρα είναι επιχορήγηση, τα έχει 

συνδέσει µε τον προϋπολογισµό. Τι δουλειά έχουν τα λεφτά τα δικά µας, µε τον 

προϋπολογισµό της χρονιάς; Μπορείτε να µου απαντήσετε; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως και θα σας απαντήσω. Εάν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισµός 

δεν µπορούµε να πληρώσουµε. Αυτή τη στιγµή έχουµε τα λεφτά στο ∆ήµο από τη 

χρηµατοδότηση που είχαµε τρέξει παράλληλα τότε µε το δάνειο να πληρώσουµε τους 

προµηθευτές και αν δεν ψηφιστεί προϋπολογισµός, δεν µπορούµε να πληρώσουµε 

τίποτε, πέρα της µισθοδοσίας.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε γιατί λέτε ψέµατα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου γιατί παίρνετε τον λόγο; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω ψέµατα; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι ψέµατα λέω; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Λέει ψέµατα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έδωσε µια απάντηση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί λέει ψέµατα; ∆ιότι η εκταµίευση 

των χρηµάτων θα γίνει από το Ταµείο Παρακαταθηκών σε λογαριασµούς που θα 

υποδείξουν οι προµηθευτές που τους χρωστάµε λεφτά και δεν έχει καµία 

µεσολάβηση ο ∆ήµος. Έτσι µε ενηµέρωσε ο κ. Μπόβος. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μεσολάβηση µπορεί να µην έχει ο ∆ήµος, αλλά χωρίς προϋπολογισµό 

πέραν µισθοδοσίας δεν µπορεί να πληρώσει τίποτε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Χρησιµοποιούν τους προµηθευτές 

ψευδώς για να πιέσουν. Είναι ψέµατα της κας ∆ηµάρχου. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ κ. Τοµπούλογλου δηµιουργείτε µια κακή 

εντύπωση … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό ο κ. Μπόβος να δώσει µια διευκρίνιση σε αυτό που 

ακούστηκε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Τότε γιατί φέρατε προϋπολογισµό 28/1 και δεν σκεφτείτε τους 

ανθρώπους; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου έδωσα τον λόγο στον κ. Μπόβο. Ξεφύγαµε τελείως! 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Η διαδικασία πληρωµής έχει ως εξής: από το ∆ήµο θα περάσουν όλα 

τα εντάλµατα τα τιµολόγια, θα ελεγχθούν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 

και στη συνέχεια τµηµατικά θα πηγαίνουν στο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για να 

πληρώνονται οι προµηθευτές, χωρίς να µεσολαβεί ο ∆ήµος ως προς την πληρωµή µε 

τον αριθµό. Λέω όµως το εξής πράγµα να το ξέρουµε Χάρη µιας και µε 

επικαλέστηκες: κάθε δαπάνη του ∆ήµου πρέπει να περνάει µέσα από τον 

προϋπολογισµό. Εφόσον ο προϋπολογισµός δεν εγκριθεί, δεν µπορεί να πληρωθεί.  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε, αν είναι έτσι όπως σας το είπαν αν είναι έτσι όπως σας 

πληροφόρησαν, πηγαίνετε στο Παρακαταθηκών να τα πάρετε, αφού δε µεσολαβεί ο 

∆ήµος. Εάν δεν περάσει ο προϋπολογισµός αυτό το ποσό να φανεί στον 

προϋπολογισµό, δεν µπορεί να σας πληρώσει ούτε το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Παπανικολάου στον περσινό 

προϋπολογισµό ήταν το ποσό αυτό;  Το δάνειο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν υπήρχε δάνειο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Υπήρχε εναλλακτικά το δάνειο ή η 

επιχορήγηση. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Βεβαίως. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν ή δεν ήταν; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ήταν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί λοιπόν λέτε ψέµατα ότι δεν 

υπάρχει; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τι ψέµατα κ. Τοµπούλογλου; Έχετε βγάλει όλο τον κόσµο 

ψεύτες! 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι δεν υπάρχει ο προϋπολογισµός; 

Έχετε κάνει τη διαδικασία επικαιροποίησης των δικαιολογητικών;  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Τοµπούλογλου άλλο πράγµα µας λέτε τώρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα κάνουµε διάλογο τώρα; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε κάνει µε τους προµηθευτές; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το συνειδητοποιείτε ότι για να πληρωθεί κάποιος πρέπει να 

περάσει ο προϋπολογισµός; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου θα διακόψω ξανά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου είχε τον λόγο; Τον 

παίρνω κι εγώ αυθαίρετα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και για τους δύο το λέω. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού µιλάει εκείνος δεν θα 

απαντήσουµε εµείς;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ δεν έχει κανείς τον λόγο. Ο κ. Καραβίας έχει τον λόγο ως 

αρµόδιος Αντιδήµαρχος. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Καθηµερινά έχω τηλεφωνήµατα από προµηθευτές. Κατ' αρχήν 

ρωτάω πότε είναι τα τιµολόγιά τους. Εάν είναι µέχρι 31/12/2011 τους ενηµερώνω ότι 

θα πληρωθούν από την επιχορήγηση που έδωσε το κράτος. Αυτή η επιχορήγηση δεν 

θα έρθει καθόλου στο ∆ήµο, είναι στο Ταµείο Παρακαταθηκών, θα ελεγχθούν τα 

χαρτιά τους από το ∆ήµο, θα κατατεθούν κάτω µε αριθµό τραπέζης δικό τους.  

  Αφού ελεγχθούν και από το Υπουργείο θα µπουν τα λεφτά σας στο 

λογαριασµό σας. Αλλά αυτό, για να µπουν τα λεφτά σας στο λογαριασµό σας, πρέπει 

ο ∆ήµος να έχει προϋπολογισµό. Αυτή είναι η διαφορά για να µπορεί να πληρώσει. 

∆εν θα πληρωθεί κανείς από το ∆ήµο, θα πληρωθείτε από το Παρακαταθηκών, που 

τα λεφτά είναι ήδη µέσα.  

  ∆ηλαδή µε λίγα λόγια: Εάν αύριο εµείς είχαµε προϋπολογισµό, η 

Οικονοµική από το πρωί µέχρι το βράδυ θα έκοβε εντάλµατα µε σειρά χρονολογίας 

γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε διαφορετικά από το ’06, από το ’07, θα ελεγχθούν, 

θα πάνε στο Παρακαταθηκών, θα ελεγχθούν και από το Υπουργείο και εφόσον είναι 

εντάξει όλα τα χαρτιά σας θα πληρωθείτε απ' ευθείας από το Παρακαταθηκών. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Τσεσµελή ποιανού έτους είναι η υποχρέωση; 
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Α. ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ: Είναι από το Μάιο του 2010. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Είναι µέσα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, µην βιάζεστε διότι θα ακολουθείτε µια 

σειρά από τα αρχαιότερα χρέη προς τα νεότερα. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Το είπα από το ’06 µπορεί να είναι. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γιώργο σε παρακαλώ. Λέω, αν πούµε ότι έχουµε πρώτη οφειλή 

έτους ’06 ή ’05 θα αρχίσει η εξόφληση των υποχρεώσεων των παλαιοτέρων προς τα 

νεότερα. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Το είπα κ. Γρετζελιά, το κατάλαβε ο άνθρωπος. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Τσεσµελή, καλό είναι να σταµατήσει µην ανησυχείτε 

οσονούπω θα αρχίσει η διαδικασία. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή εµένα ψεύτρα δεν θέλω να µε αποκαλεί κανείς και δεν έχω πει 

ποτέ ψέµατα στη ζωή µου. Εδώ έχω το έγγραφο το οποίο έχει έρθει υπογεγραµµένο 

από την κα Όλγα Καντάρα στις 7/2 µε Πρωτόκολλο 1674/11-2-2013 και εδώ µε 

Πρωτόκολλο 7/2 πάλι 63257197 από το γραφείο του κ. Στυλιανίδη, που αν θέλετε 

µπορώ να σας το διαβάσω όλο, το οποίο λέει: «Έναρξη ισχύος του προϋπολογισµού 

του 2013 των ∆ήµων. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της από 18/11/2012 

πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου Α228…». 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μην µας το διαβάζετε όλο, στο δια ταύτα, το συµπέρασµα.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  Ωραία στο δια ταύτα. «Από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει µέχρι 

στιγµής στο Υπουργείο Εσωτερικών προκύπτει ότι έχουν υποβληθεί για έγκριση 

περίπου τα 2/3 των προϋπολογισµών αλλά σε µεγάλο ποσοστό δεν έχουν ακόµη 

ελεγχθεί και εγκριθεί από τις Υπηρεσίες µας. Όπως σας επισηµάνθηκε και τηλεφωνικά 

τόσο από εµένα όσο και από το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου, εξ αιτίας αυτής 

της καθυστέρησης από την 1η Φεβρουαρίου του 2013 δεν είναι δυνατή η εκτέλεση 

καµίας δαπάνης από τους ΟΤΑ, πλην της µισθοδοσίας, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει 

η οµαλή λειτουργία δοµών βαρύνουσας κοινωνικής σηµασίας όπως τα ΚΑΠΗ, οι 

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί, η µεταφορά µαθητών αλλά και η καταβολή των 

επιδοµάτων κοινωνικής πρόνοιας στους δικαιούχους Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου, τα 
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οποία καταβλήθηκαν κανονικά από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους ∆ήµους στις 

4/2/2013.» 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία ∆ήµαρχε νοµίζω είναι αρκετά. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, δεν µπορούµε να πληρώσουµε. ∆εν είµαι ούτε ψεύτρα ούτε 

κλέφτρα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αναφέρει πουθενά για τα δάνεια; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου εντάξει, αν δεν σας ικανοποιεί η απάντηση, αυτή 

είναι η απάντηση της κας ∆ηµάρχου. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τελειώσαµε. Αν δεν έχουµε προϋπολογισµό, δεν έχουµε ΤΙΠΟΤΑ.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώµη, αναφέρεται συγκεκριµένα 

λοιπόν σε τι δεν µπορείτε να κάνετε. Που αναφέρεται για τις υποχρεώσεις του ∆ήµου 

στις ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχει; Που αναφέρεται αυτό; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υποχρεώσεις του ∆ήµου είναι κι αυτές κ. Τοµπούλογλου. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας το πω αµέσως. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Που αναφέρετε; ∆ιαβάστε µας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας το ξαναδιαβάσω; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι το ακούσαµε. Εγώ δεν άκουσα να 

λέει για ληξιπρόθεσµες οφειλές. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: «∆εν είναι δυνατή η εκτέλεση καµίας δαπάνης από τους ΟΤΑ πλην της 

µισθοδοσίας των υπαλλήλων». 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν µιλάει για τις ληξιπρόθεσµες 

οφειλές, αναφέρεται όµως συγκεκριµένα σε άλλες. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λέτε τώρα; Θέλετε να δηµιουργήσετε εντυπώσεις κ. Τοµπούλογλου 

ότι εµείς δεν θέλουµε να πληρώσουµε; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι διαβάζετε κάτι, που δεν ισχύει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εξαντλήθηκε αυτό το θέµα κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Και κάτι ακόµη. Ποια διαδικασία έχετε 

κάνει µέχρι τώρα;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου δεν έχετε τον λόγο. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε ζητήσει τα πιστοποιητικά που 

χρειάζονται από τους οφειλέτες; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ πολύ, δεν έχετε τον λόγο. Ο κ. 

Καραβίας έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Μια απάντηση στον κ. Κοσκολέτο, δεν είναι εδώ βέβαια αλλά και ο κ. 

Τοµπούλογλου το ανέφερε για το θέµα του ΕΣΠΑ. Επανειληµµένα µέσα στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο έχω πει ότι έχουµε συνεργαστεί πάνω σε αυτό το κοµµάτι δεν έχω κρύψει 

τίποτε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Η ∆ήµαρχος δεν το ξέρει όµως. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Το ξέρει, το έχει ακούσει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μα το αρνείται. Ακούσατε κα ∆ήµαρχε 

τι λέει;  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: ∆εν το αρνείται. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το ακούσατε; Ότι συνεργαστήκαµε για 

το ΕΣΠΑ. Ακούσατε τι είπε ο κ. Καραβίας τώρα; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου θα µε αφήσετε να ολοκληρώσω; Όταν ήµουν 

Πρόεδρος στον Ενιαίο Φορέα ήταν το Πρόγραµµα για τους Βρεφονηπιακούς ήταν 

διετές. Ό,τι είχαµε πάρει, είχαµε πάρει. Είχα βάλει τους υπαλλήλους και έψαχναν και 

λέω «συνέχεια παιδιά, ρίχνετε µια µατιά µη τυχόν βγάλουν κάτι έξτρα να µπούµε 

µέσα να το προλάβουµε». Όταν ενηµερώθηκα ότι κάτι κινείται και ήσασταν κι εσείς 

ενήµερος, µε φωνάξατε, συναντηθήκαµε και µου είπατε «Γιώργο, για να διευκολυνθεί 

να προλάβεις να το πάρεις, υπάρχει άνθρωπος που µπορεί να σε ενηµερώσει 

ακριβώς» και αυτό έκανα. και φυσικά µε βοηθήσατε και βοηθήσαµε κι εµείς τα παιδιά 

κάτω να τρέξουν και να πάρουµε αυτό που έπρεπε να πάρουµε για το ∆ήµο. Τίποτε 

παραπάνω. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η απάντηση για το αν 

βοηθάµε για το ΕΣΠΑ. Αυτό, από το δικό σας άνθρωπο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου παίρνετε τον λόγο συνέχεια αυθαίρετα! Ο κ. 

Παΐδας έχει τον λόγο. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Κυρίες και κύριοι, σήµερα µετά την προηγούµενη συνεδρίαση για τον 

προϋπολογισµό περίµενα να ήµασταν πάνω στο θέµα και να µιλήσουµε κυρίως για 

τον προϋπολογισµό. Πάλι δεν το κάναµε.  
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  ∆εν θα κουράσω, δεν άκουσα όµως προτάσεις ακριβώς να βάλουµε 

κάτω ακόµη και τόσες ώρες αντί να φωνασκούµε εκτός θέµατος και ο καθένας τα 

εσώψυχά του, θα είχαµε κάτσει κάτω όλο αυτό το διάστηµα και θα είχαµε δει σχεδόν 

κωδικό προς κωδικό και θα βλέπαµε όλοι µαζί, ο καθένας δηλαδή µε τις παρατηρήσεις 

του που µπορούσε να βελτιωθεί, όπως κάποιοι νοµίζουν, ο προϋπολογισµός και να 

ψηφιστεί. Να φύγουµε σήµερα από εδώ και ο προϋπολογισµός να έχει ψηφιστεί. 

  Συµφωνώ µε πολλούς προλαλήσαντες κυρίως το θέµα επί της ουσίας 

το κάλυψε η εισήγηση το µόνο που ακούσαµε, από την αντιπολίτευση ο κ. Κόντος και 

ο κ. Μπόβος. Φαίνεται σήµερα κάποιοι ενοχλήθηκαν από τη στάση της ∆ηµάρχου, 

εγώ είµαι πολύ µικρός για να δίνω συµβουλές, αν εδώ αρχίσουµε και λέµε αλήθειες, 

γιατί µέχρι ώρα δεν λέγαµε αλήθειες, τα πράγµατα θα πάνε πολύ πιο καλά. Σας 

ευχαριστώ. 

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

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Για να είµαστε ειλικρινείς έτσι όπως τον είδα εγώ αυτό τον 

προϋπολογισµό, παρ' ότι άκουσα όλα όσα ειπώθηκαν εδώ µέσα, ουσιαστικά ο 

προϋπολογισµός ό,τι έσοδα είχε ο ∆ήµος πέρσι περίπου στα 20 εκ., αν εξαιρέσουµε 

δηλαδή τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ, τις λογιστικές τακτοποιήσεις που κάνει η Οικονοµική 

Υπηρεσία ουσιαστικά πάµε και χαλάµε περίπου στα 20 εκ., όσα είχαµε έσοδα και 

πέρσι και αυτό γιατί έτσι το υποχρεώνει και ο νόµος. 

Για να είµαστε ειλικρινείς λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι αυτός ο 

προϋπολογισµός είναι ένας προϋπολογισµός για να λειτουργήσει στη συγκεκριµένη 

οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, στοιχειωδώς ο ∆ήµος. ∆εν είναι 

ούτε τους κρεµαστούς κήπους της Βαβυλώνας θα κάνουµε και δεν µπορούµε κιόλας 

γιατί βλέπετε ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία, αλλά δεν νοµίζω ότι θα µπορούσε να γίνει 

µε την οικονοµική κατάσταση που υπάρχει στη χώρα σήµερα και που έχει µεταφερθεί 

και στους ∆ήµους. ∆ιότι όπως είπε ο Αντιδήµαρχος ο κ. Καραβίας πριν και µου 

φαίνεται το άκουσα και από τον κ. Κόντο, το άνοιγµα είναι 500.000 € αλλά έχουµε 

πάρει 2 εκ. λιγότερη επιχορήγηση αυτή τη διετία.  

Εγώ έκανα µια έκκληση την περασµένη φορά και θα την ξανακάνω και 

θα την κάνω όσο πιο ήρεµα γίνεται, γιατί δυστυχώς εδώ όποιος µιλάει ήρεµα κάποιοι 

αισθάνονται ότι απολογείται. ∆εν απολογείται κανένας απλώς δεν χρειάζεται να 

φωνάζουµε, ας πει ο καθένας την άποψή του, θα κρίνει ο κόσµος, δεν υπάρχει 
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κανένας λόγος να υπάρχουν φωνές και όλοι θα κριθούµε πιστεύω στο τέλος από την 

πορεία µας. 

Εγώ θα κάνω µια πρόταση. Καλέστηκε η αντιπολίτευση, ας έρθει να 

κάνει τις προτάσεις της πάνω στον προϋπολογισµό, να δούµε. Αν και εγώ θεωρώ, 

χωρίς να είµαι απόλυτα σίγουρος θα το συζητήσουµε και µε την Υπηρεσία, ότι δεν 

είναι και πού ευέλικτος πλέον αυτός ο προϋπολογισµός. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει 

µεγάλη ευελιξία να γίνουν πράγµατα. 

Ας έρθουν όµως να κάνουν τις προτάσεις τους όπως τους πρότεινε η 

κα ∆ήµαρχος, γι' αυτό το προτείναµε. Να υπάρχουν οι προτάσεις να µπορούν να 

αξιολογηθούν. Τώρα, εάν όπως εµείς έχουµε το πρόβληµά µας, υπάρχει και 

πρόβληµα στην αντιπολίτευση το ποιος θα πάρει κεφάλι µπροστά από το άλλον και 

το ποιος θα κάνει τις πιο ωραίες προτάσεις εδώ πέρα, εντάξει κι αυτό δεκτό. αλλά ας 

δούµε και την πόλη, γιατί η πόλη αυτή τη στιγµή έχει πρόβληµα και αυτή είναι η 

πραγµατικότητα.  

Έχει πρόβληµα και διότι υπάρχει η οικονοµική κατάσταση που υπάρχει 

σήµερα στη χωρά,  αλλά κι ένα έξτρα πρόβληµα διότι δεν βρίσκουµε µια άκρη µεταξύ 

µας να βγάλουµε δυο κόκκινες γραµµές αι να πούµε «µέχρι εδώ, αυτά θα τα 

κάνουµε, τα υπόλοιπα δεν θα τα κάνουµε». Θα κυλίσει αυτός ο ενάµισης χρόνος και 

µετά ο κόσµος θα αποφασίσει ποιος θα θέλει να είναι η επόµενη ∆ιοίκηση. δεν θα 

λανσάρεται κανένας ως ο «επόµενος υποψήφιος ∆ήµαρχος ή ο επόµενος δηµοτικός 

σύµβουλος». Αυτά θα τα κρίνει ο κόσµος στο τέλος. Νοµίζω ότι αυτό ζητάει ο κόσµος 

από εµάς σήµερα.   

Ας το συνειδητοποιήσουµε και επειδή βλέπω κι εγώ ότι δεν θα περάσει 

πιθανό και σήµερα ο προϋπολογισµός, ας έρθει η αντιπολίτευση ξανακάνω ως 

έκκληση, να κάνει τις προτάσεις της να τις συζητήσει και µε την  Υπηρεσία να δούµε 

τι θα γίνει µε αυτή την υπόθεση, να λειτουργήσει ο ∆ήµος γιατί εδώ και 12-13 µέρες 

δεν µπορεί να πληρωθεί τίποτε. Ευχαριστώ. 

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

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι συζητούµε 3,5 ώρες και 

αποτέλεσµα µηδέν. Εκείνο που θα επισηµάνω και θέλω να το πω ξεκάθαρα είναι ότι 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι πολύ κάτω των προσδοκιών. ∆εν είναι ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο αυτό. Αυτή την επισήµανση θέλω να κάνω και την κάνω πρώτα στον 

εαυτό µου ως Προεδρείο, µετά στον Πρόεδρο και στο Γραµµατέα και σε όλους εµάς. 
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Ας προσπαθήσουµε τουλάχιστον να είµαστε συγκεκριµένοι, να µην 

καλύπτει ο ένας τον άλλον µε διαφορετικά λόγια για τα ίδια πράγµατα, για να 

µπορούµε να είµαστε και συντοµότεροι. Όµως σε αυτό πρέπει να συµβάλλουµε όλοι. 

Και πως θα συµβάλλουµε όλοι, όταν η ίδια η ∆ιοίκηση δηµιουργεί προβλήµατα. Η ίδια 

η ∆ιοίκηση! Από τη ∆ήµαρχο  µέχρι τον δέκατο. Αν είναι δυνατόν! 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Σας δηµιούργησα εγώ προσωπικά σε εσάς; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Άλλα λέει ο ένας άλλα λέει ο άλλος. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κάνετε λάθος. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όλοι κοιτάτε να ξεφύγετε από την ευθύνη. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Μην µας βάζεις όλους σε ένα τσουβάλι. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Προσπαθείτε να ξεφύγετε από την ευθύνη και είναι ευθύνη όλων 

σας. Άκουσα µε πολύ προσοχή αυτά τα οποία είπε ο κ. Γρετζελιάς, γίνεται µια 

προσπάθεια µια προσέγγιση από τη µεριά της ∆ηµάρχου προς τον κ. Γρετζελιά και 

γενικότερα από την από εκεί παρέα. 

  Και θέλω να απαντήσω στην κα ∆ήµαρχο, εάν η κα ∆ήµαρχος ψάχνει 

το ανάστηµά της µέσω του κ. Γρετζελιά, το έχει χαµένο. 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Σας παρακαλώ, ήµαρτον κ. Πρόεδρε.  

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Για τον προϋπολογισµό µιλάµε. Έλεος! 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: ∆εν είµαι εκτός θέµατος για τον προϋπολογισµό. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο, πήρατε τον λόγο τα ισοπεδώσατε όλα συλλήβδην 

βάλατε και το Προεδρείο µας ισοπεδώσατε, αυτό νοµίζω ότι δεν µπορεί να το 

δεχτούν οι συνάδελφοι. Μιλάτε για τον εαυτό σας, αν θέλετε. ∆ηλαδή το Προεδρείο 

είναι υπεύθυνο γι' αυτά που λέτε; ∆εν προσπαθούµε; Εδώ µαζί δεν είµαστε; ∆εν 

ανταλλάσσουµε απόψεις πως θα αντιµετωπίσουµε την κατάσταση; Και τα 

ισοπεδώνετε όλα κ. Αντιπρόεδρε; Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν να ανακαλέσετε κάποια 

από αυτά τα πράγµατα και µην τα ισοπεδώνετε όλα. Πέστε την άποψή σας για τον 

προϋπολογισµό, αλλά µην µπαίνετε σε αυτή τη λογική. Θερµή παράκληση προς εσάς. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ακούσαµε από συναδέλφους ότι γίνονται διάφορες προσεγγίσεις 

και καλώς γίνονται.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι σχέση έχουν οι προσεγγίσεις; 
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Για τον προϋπολογισµό µιλάµε. Οι προσεγγίσεις αυτές γίνονται 

προς ψήφιση του προϋπολογισµού γιατί οι δέκα δεν φτάνουν. Έτσι δεν είναι; 

Φτάνουν; ∆εν φτάνουν. Και λέω λοιπόν ότι εάν ψάχνει η κα ∆ήµαρχος στο πρόσωπο 

του κ. Γρετζελιά να στήσει το ανάστηµά της, θα αποτύχει. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: ∆εν αφορά όµως αυτό. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αυτή είναι η δική µου άποψη από αυτά τα οποία βλέπω, από τις 

τοποθετήσεις τις οποίες έκανε ο κ. Γρετζελιάς.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε …. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είναι η πραγµατικότητα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε επί του προϋπολογισµού έχετε να πείτε κάτι; Κάποια 

πρόταση έχετε συγκεκριµένη; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Σας λέω ότι το επίπεδο του Συµβουλίου µας είναι πάρα πολύ 

χαµηλό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε, πρόταση επί του προϋπολογισµού έχετε να κάνετε; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Έκανε ο επικεφαλής της Παράταξής µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, άρα δεν χρειάζεται να πείτε τίποτε άλλο. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Και είπατε ότι δεν θα πάρει και κανένας τον λόγο, εδώ βλέπω ότι 

όλοι πήραν τον λόγο και ο καθένας είπε τα δικά του. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όποιοι ήταν εκτός θέµατος τους είπα ότι «είστε εκτός θέµατος» κ. 

Κοπελούσο. Εσείς µου λέγατε ότι ο τάδε είναι εκτός θέµατος και εσείς κάνετε το ίδιο. 

Σας παρακαλώ, δεν θέλω αυτό να το κάνω. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Με αντιπαραθέσεις, είπε η κα ∆ήµαρχος «κατορθώσαµε το ένα, 

κατορθώσαµε το άλλο», δέκα «κατορθώσαµε» άκουσα. Μα κα ∆ήµαρχε  δεν 

κατορθώσατε … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ψέµατα είπε; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Λέω λοιπόν ότι η κα ∆ήµαρχος από την αρχή που προέκυψαν όλα 

αυτά στην Παράταξή της που δεν µε ενδιαφέρει τι προέκυψε, έπρεπε από την αρχή 

να τους καθίσει κάτω και όχι µετά από δυο χρόνια µετά από διαγραφές, µετά από 

παραιτήσεις, µετά δεν ξέρω από τι. Είναι µεγάλη η δική σας ευθύνη κα ∆ήµαρχε, 

πρέπει να το καταλάβετε. Η συµπεριφορά σας γενικότερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
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είναι απαράδεκτη, τουλάχιστον οι σύµβουλοί σας αυτοί που σας παρακολουθούν, δεν 

σας λένε δυο λόγια;  

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Τοµπούλογλου! 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κυρία Καβακοπούλου είστε µία από τους υπεύθυνους κι εσείς.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Βασική υπεύθυνη είναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνετε κατάχρηση του χρόνου. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Οι αλήθειες είναι πικρές, είναι η πραγµατικότητα όµως και τα 

ξέρετε και οι ίδιοι εσείς οι δέκα που προσπαθείτε καθηµερινώς να προσεγγίζει ο ένας 

τον άλλον για το µέλλον.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο είστε τελείως εκτός θέµατος. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ένα λεπτό σε παρακαλώ. ∆εν είµαι εκτός θέµατος … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα να µας λέτε για τις προσεγγίσεις και το τι κάνει ο ένας µε τον 

άλλον; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Οποιεσδήποτε προσεγγίσεις και αν γίνουν, στο κενό θα πέσουν. 

Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγµα. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Χατζηδάκη έχει τον λόγο. 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Θεωρώ ότι ο προϋπολογισµός είναι πραγµατικός και αξιόπιστος. 

Όσον αφορά το σκέλος των δαπανών περιοριστήκαµε στις απολύτως απαραίτητες 

προκειµένου να προτάξουµε σαν πρώτη προτεραιότητα την εξόφληση των παλαιών 

χρεών. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών, καταφέραµε να πάρουµε µια 

επιχορήγηση για την αποπληρωµή των χρεών αυτών. 

Έχουµε καταφέρει απορρόφηση κοινοτικών πόρων µέσω ΕΣΠΑ για 

έργα υποδοµής, όπως τη χρηµατοδότηση για τα όµβρια ύδατα. Μη ψηφίζοντας τον 

προϋπολογισµό, δυστυχώς δεν θέλετε να λειτουργήσει ο ∆ήµος µας. Γνωρίζετε ότι µη 

ψηφίζοντας τον προϋπολογισµό θα υπάρξει πρόβληµα στην καθαριότητα, µη έχοντας 

καύσιµα, οι Παιδικοί Σταθµοί δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν, καθώς και τα ΚΑΠΗ, 

οι υπάλληλοι του Νοµικού Προσώπου µετά το Μάρτιο δεν θα µπορούν να 

πληρωθούν.  
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Η κάθε Υπηρεσία του ∆ήµου θεώρησε και έπραξε να βάλει στον 

προϋπολογισµό τα απολύτως απαραίτητα. Εάν δεν τα ψηφίσετε, είστε αποφασισµένοι 

να τραβήξετε τα πράγµατα εντελώς στα άκρα, αδιαφορώντας πλήρως για το τι θα 

γίνει στην πόλη µας και την ευθύνη θα την έχετε εσείς και µόνο εσείς, απέναντι 

στους πολίτες µας και στους εργαζόµενους. Ευχαριστώ. 

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

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι συµπολίτες θα 

ήθελα να θυµίσω κάτι που είχα πει στη ∆ήµαρχο στις 13 Ιουλίου του 2011 επτά  

µήνες περίπου αφ' ότου ανέλαβε το δηµαρχείο. Είχα πει ότι ζω 45 χρόνια σε αυτή την 

πόλη και είναι η χειρότερη ∆ήµαρχος που έχει περάσει στα χρονικά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γραµµένε δεν είναι το θέµα µας αν είναι η πιο ακατάλληλη 

∆ήµαρχος, για τον προϋπολογισµό θέλω να πείτε στο θέµα µας. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Θα φτάσω εκεί. Στις 13 Φεβρουαρίου κάνω την ίδια δήλωση 

λοιπόν … 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Αφήστε τον! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί κ. Κοσκολέτο;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να µην κάνει κρίσεις; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Θα τον λογοκρίνετε; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Άστον να µιλήσει, ό,τι θέλει να πει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µην φωνάζετε κ. Τοµπούλογλου δεν καταλαβαίνω από 

αυτά.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε τον να ολοκληρώσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν καταλαβαίνω από αυτά! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε εµείς από εκφοβισµούς και 

φίµωση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν εκφοβίζω, τον κανονισµό εφαρµόζω. Είναι εκτός θέµατος ο κ. 

Γραµµένος. Ο κ. Αντιπρόεδρος που ανήκει στην Παράταξή σας πριν λίγο είπε αυτά 

που είπε και τώρα άλλο µέλος της Παράταξής σας λέει τα ίδια. Κάνει αυτό που 

καταδίκασε ο Αντιπρόεδρος. Προς Θεού, δεν θα το επισηµάνω; 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: ∆εν κάνω το ίδιο. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ επί του θέµατος, έκκληση. ∆εν χρειάζεται 

συνηγόρους ο κ. Γραµµένος νοµίζω µπορεί να καταλάβει και να συνεννοηθούµε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι αφορά την Παράταξή µας, κύριε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ απευθύνοµαι στον κ. Γραµµένο σα ∆ηµοτικό σύµβουλο. Κύριε 

Γραµµένε σας παρακαλώ επί του θέµατος. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Στις 13 του Φλεβάρη έρχοµαι να επιβεβαιώσω πάλι το ίδιο που 

είχα πει τότε.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ό,τι λέει ο καθένας από εµάς … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο παίρνετε τον λόγο; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ναι, γιατί απευθύνεσαι και σε εµένα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι απευθύνοµαι. Πριν. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Η ∆ήµαρχος απευθύνθηκε στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα σε 

εµάς και είπε ότι δεν κάνουµε προτάσεις σε αυτήν και γενικότερα στη ∆ιοίκηση. εδώ 

έχω να πω το εξής: οι προτάσεις σαφώς έχουν γίνει και θα υπενθυµίσω δυο τρεις 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Το πρώτο είναι τα λεωφορεία της ∆ηµοτικής 

Συγκοινωνίας.  

  Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στα περίπτερα είχαµε πει σε 

προηγούµενο Συµβούλιο ότι τα περίπτερα της πόλης ανήκουν πλέον στο ∆ήµο και 

από εκεί θα µπορούµε να έχουµε κάποια έσοδα. Επίσης όσον αφορά το Πρόγραµµα 

του ΕΣΠΑ η επιχορήγηση των Παιδικών Σταθµών ώστε ο κόσµος να µην πληρώνει 

τροφεία. 

  Πέρσι, δώσαµε την ευκαιρία στη ∆ήµαρχο και στη ∆ιοίκηση ψηφίσαµε 

προϋπολογισµό και δάνειο, αλλά δυστυχώς δεν είδαµε κάτι το ιδιαίτερο. Επίσης θα 

ήθελα να τονίσω το εξής και ιδιαίτερα στην κα ∆ήµαρχο που αναφέρθηκε 

προηγούµενα για κάποια έργα: µην καρπώνεστε έργα που δεν ανήκουν στη ∆ιοίκηση 

τη δική σας, ανήκουν στη ∆ιοίκηση Κόντου και Αποστολάκη. Οι δυο Παιδικοί Σταθµοί 

όσο και τα τεχνικά έργα των οµβρίων, δεν ανήκουν σε εσάς. Στον αείµνηστο 

Αποστολάκη και στον κ. Κόντο ανήκουν. 

  Κλείνοντας εκείνο που έχω να µεταβιβάσω είναι ότι είµαι σίγουρος πως 

δεν κινείστε στην πόλη γιατί δυστυχώς ακούγονται διάφορα όσον αφορά την 

ανυπαρξία σας και επίσης ότι είναι υπό εγκατάλειψη.  
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  Έχω επίσης να πω το εξής: στον περσινό προϋπολογισµό σε κάποια 

παράγραφο έγραφε τη λέξη «πρόσοδοι» και θα σας θυµίσω αυτό που είχα πει γιατί 

είχα αναλάβει το συγκεκριµένο θέµα και ήµουν ο πρώτος οµιλητής, είχα πει ότι στη 

λέξη «πρόσοδος» γι' αυτούς που ίσως να µην γνωρίζουν τη λέξη όπως κι εγώ δεν τη 

χρησιµοποιούσα, το λεξικό το λέει πεντακάθαρα ότι είναι «έσοδα αποκτούµενα από 

κινητή ή ακίνητη περιουσία, χωρίς εργασία». Έχετε απαξιώσει όλα, µα όλα τα 

δηµοτικά κτήρια της πόλης και δεν νοικιάζεται κανένα. ∆εν έχουµε έσοδο ούτε ένα 

ευρώ από όλα τα κτήρια της ακίνητης περιουσίας που ανήκουν στο ∆ήµο.  

  Αυτά είχα να πω, αυτά που ακούτε. Σας τα είπα και πέρσι, δεν ξέρω αν 

τα θυµάστε, θέλετε να σας υπενθυµίσω; Τον «Κένταυρο», το «Τσιπουράδικο» … 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Τα παράνοµα εννοείτε να νοικιάσουµε; Ο «Κένταυρος» παράνοµος 

είναι, δεν το γνωρίζετε; 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Επειδή ζούµε στην ίδια πόλη θα σας απαντήσω. 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Παράνοµο είναι. ∆εν το γνωρίζετε; Πως θα νοικιάσουµε; 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: 45 χρόνια που ζω σε αυτή την πόλη είναι παράνοµο; 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Παράνοµα νοικιαζόταν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν τα ξέρετε. Το Ηρώδειο είναι 

παράνοµο; Τα καταστήµατα του ΕΟΚ είναι παράνοµα; Αφού δεν ξέρετε, µην µιλάτε. 

Αν δεν ξέρετε, να µάθετε, να σας τα γράφουν. 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Σας µιλάω για τον «Κένταυρο». Εσάς να σας τα γράφουν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν τα ξέρετε, να σας τα γράφουν. 

Εγώ δεν εγώ δεν µάθει να µου γράφουν εσύ διαβάζεις. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Για όνοµα του Θεού! 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Ο «Κένταυρος» είναι παράνοµος. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Οι παιδικές χαρές στην Χαλκηδόνα έχουν πιστοποίηση κα 

Χατζηδάκη, που είναι νόµιµες οι παιδικές χαρές; Το ξέρετε αυτό; 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Παράνοµες είναι;  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Έχουν πιστοποίηση οι παιδικές χαρές στην Χαλκηδόνα; ∆εν έχουν 

κα Χατζηδάκη. 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Τις παιδικές χαρές δεν τις νοικιάζουµε.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Παρακαλώ επειδή έχω τον λόγο θα µπορούσα να τελειώσω;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γραµµένε δεν έχετε τον λόγο. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Σας παρακαλώ, τον είχα προηγουµένως. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν τον έχετε τώρα. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Μα δεν ολοκλήρωσα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπορώ να σας τον αφαιρέσω οποιαδήποτε στιγµή κρίνω. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: ∆εν ολοκλήρωσα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε τον διέκοψαν; Ο 

συνήγορος της κας ∆ηµάρχου τον διέκοψε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιος τον διέκοψε; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Η κα Χατζηδάκη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον διέκοψε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί λοιπόν δεν τον αφήνετε να 

ολοκληρώσει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσείς πόσες φορές έχετε διακόψει τους πάντες; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα λοιπόν να είστε εδώ και να µην 

επιτρέπετε τις διακοπές. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ο Αντιπρόεδρος. Μπορώ να λείψω για πέντε και να προεδρεύσει. 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Κύριε Τοµπούλογλου δεν είµαι συνήγορος. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Γι' αυτό το επίπεδο µιλούσα προηγουµένως. Ορίστε κύριοι! Τα 

βλέπετε; 

Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ. Νικολόπουλος Φώτιος και Λαζαρίδης 

Πέτρος 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Κλείνοντας έχω να σας πω το εξής: µπαίνοντας η άνοιξη, ο 

κινηµατογράφος του Άλσους, είναι το τελευταίο ακίνητο που νοικιάζει ο ∆ήµος και να 

είστε σίγουροι ότι δεν θα νοικιαστεί φέτος λόγω του ότι υπάρχει ένα παράνοµο 

κτίσµα µέσα και µετά τον τελευταίο έλεγχο … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο είναι το παράνοµο; 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Το παράνοµο είναι το κυλικείο. Είµαι Πρόεδρος στη συγκεκριµένη 

Επιτροπή … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βγήκε στη σύνταξη ο κύριος. 
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Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Ο συγκεκριµένος κύριος θα βγει στη σύνταξη. Και φέτος λοιπόν 

ανήκει το µίσθωµα έχει δοθεί, δεν ξέρω τι έχει κάνει τέλος πάντων όσον αφορά τα 

οικονοµικά δεν µε αφορούν εµένα, είναι άλλοι που πρέπει. Εκείνο που θέλω να πω 

εγώ είναι ότι καλό θα είναι να δούµε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, κάνω µια 

έκκληση να δει το συγκεκριµένο θέµα γιατί φέτος ο µοναδικός κινηµατογράφος 

θερινός στην πόλη, δεν θα λειτουργήσει γι' αυτό τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ που µε 

ακούσατε προσεκτικά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πάντως σα δικηγόρος κ. Πρόεδρε προσφέροµαι να φτιάξω τα 

συµβόλαια τις διακηρύξεις και να µισθωθούν αυτά, να µην χάνει δραχµή ο ∆ήµος που 

είναι λίαν απαραίτητο το ένα ευρώ. Ρωτήστε δικηγόρους καλούς, αν µπορούν αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τη δεχόµαστε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρή η πρόταση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να σταµατήσει λοιπόν αυτή η καραµέλα του παράνοµου.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να απαντήσω λίγο και να πω δυο πράγµατα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Την ακίνητη περιουσία του ∆ήµου την αξιοποιήσαµε µε τον καλύτερο 

τρόπο και µεταφέραµε τις Υπηρεσίες. Όσον αφορά το Άλσος και όλα τα ακίνητα που 

υπάρχουν µέσα, όπως είναι ο «Κένταυρος», το «Τσιπουράδικο», η εκκλησία και όλα 

αυτά, ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια περνούσαν από δικαστικές 

αποφάσεις, τα πάντα. Το µεγάλο πρόβληµα ήταν πάντα ο «Κένταυρος» από το 2009 

και µετά. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Μην ξεχνάτε ότι από τη θητεία που αναλάβατε εσείς ο 

«Κένταυρος» είχε τα προβλήµατα. Μέχρι και την εποχή του κ. Κόντου, λειτουργούσε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γραµµένο σας παρακαλώ παίρνετε τον λόγο και λέτε κάτι το 

οποίο δεν ισχύει κατ' αρχήν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γραµµένο αν θέλετε να σας απαντήσω. Εγώ ήρεµα θέλω να σας 

απαντήσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για την προσφορά σας 

κατ' αρχήν. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ ήρεµα µπορώ να σας απαντήσω;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία ∆ήµαρχε … 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν είναι δυνατό να µην µε αφήνετε να σας απαντήσω για τον 

«Κένταυρο». Από το 2009 έχει λήξει η σύµβαση και έχει περάσει ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

το 2010 µείωση µισθώµατος που δεν µπορούσαµε να την περάσουµε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία ∆ήµαρχε … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι «Κυρία ∆ήµαρχε και κυρία ∆ήµαρχε», µε βγάζετε έξω από τα ρούχα 

µου. Ο «Κένταυρος» έχει καταντήσει µια αηδία. ∆εν θέλω εγώ να έχω τον 

«Κένταυρο»; Έλεος πια!  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία ∆ήµαρχε … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι θα µε ακούσετε εµένα κ. Γρετζελιά τώρα! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κα ∆ήµαρχε, σας παρακαλώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Καλά, µην µας κάνετε και ντα-ντα, αλλά να ξέρετε λέτε «δεν 

ξέρω» και ρωτάµε τον γιατρό 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν ξέρω να σας απαντήσω ότι από το 2009 ότι δεν έχει σύµβαση ο 

«Κένταυρος»; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν ξέρετε νοµικά. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν ξέρω ότι δεν έχει σύµβαση ο «Κένταυρος» από το 2009; Θα µε 

τρελάνετε;  Έλεος πια! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι µπορούµε να προχωρήσουµε; Κυρία ∆ήµαρχε σας 

παρακαλώ κλείστε το. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα µε τρελάνετε; Όλα τα ξέρετε όλοι σας; Το θέµα µας κ. Πρόεδρε 

είναι ο προϋπολογισµός και όχι ο «Κένταυρος». 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κα ∆ήµαρχε που µου το επισηµαίνετε. Ο κ. Κουτσάκης 

έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι κατ' αρχήν 

ειλικρινά θλίβοµαι για την κατάσταση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που απόψε 

παρακολούθησα. ∆ηµοτικοί σύµβουλοι που πρώτη φορά βγαίνουν να λένε ανίκανη 

και άχρηστη τη ∆ήµαρχο, να λένε πράγµατα εκτός προϋπολογισµού, µόνο και µόνο 

για να δικαιολογήσουν τη στάση τους ή τη θέση τους µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

∆εν λύνονται έτσι τα προβλήµατα. Ο προϋπολογισµός ο οποίος 

συντάσσεται έχει διάφορα στοιχεία τα οποία δεν µπορεί να τα αµφισβητήσει κανένας. 

Αφού οι Υπηρεσίες κάνουν τις εισηγήσεις τους πρώτα πάτε και ρωτάτε τις Υπηρεσίες, 
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οι Υπηρεσίες κάνουν τις εισηγήσεις τους που πάντα πρέπει να είναι οι ανάγκες των 

Υπηρεσιών και µπορεί να είναι και λίγο φουσκωµένος και έρχεται στη συνέχεια στο 

∆ήµο και η Υπηρεσία των Οικονοµικών και συντάσσεται ανάλογα µε τις δυνατότητες 

του ∆ήµου. 

Τι έχουµε αυτή τη στιγµή εδώ και το µεµφόµαστε και το 

καυτηριάζουµε και δήθεν έτσι και δήθεν αλλιώς, αφού αυτή τη στιγµή ξέρετε ότι 

έχετε την πλειοψηφία εδώ από τις 28 Γενάρη και δεν σας άρεσε ο προϋπολογισµός, 

γιατί δεν βρεθήκατε όλοι µαζί να φέρετε σήµερα ένα προϋπολογισµό που εσείς θα 

είχατε … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Μην µε διακόπτετε κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν κατάλαβα τι εννοείτε.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Είπα η πλειοψηφία που δεν δέχεται αυτό τον προϋπολογισµό που 

συνέταξε η Υπηρεσία. Γιατί τον προϋπολογισµό αυτό τον συνέταξαν όλες οι 

Υπηρεσίες και το διαµόρφωσε η Οικονοµική Υπηρεσία. Τι περιλαµβάνει λοιπόν αυτός 

ο προϋπολογισµός; Γιατί η πολιτική είναι δηµιουργία, είναι φιλοσοφία, δεν είναι 

φιλολογία. Έχει όσα εισπράξαµε πέρσι τα περσινά εισπραχθέντα, έχει τους δυο 

Παιδικούς Σταθµούς αυτούς αναφέρουµε ως ΕΣΠΑ και όχι τα τροφεία των Παιδικών 

Σταθµών αυτή τη στιγµή και τα αντιπληµµυρικά της Φιλαδέλφειας. Έχει την 

επιχορήγηση και τη λογιστική τακτοποίηση. Αυτός είναι ο προϋπολογισµός.  

  Ο προϋπολογισµός ο οποίος αυτή τη στιγµή είναι τσίµα – τσίµα και ίσα 

- ίσα για να µπορεί πραγµατικά να γίνει ένας προϋπολογισµός. Τώρα, εάν οι αιτιάσεις 

και ο λόγος ο οποίος συνήθως έχει αντίλογο, θεωρείται επιχείρηµα για να µην 

ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό αυτό, ειλικρινά σας µιλώ, εκπλήσσοµαι. 

  Η ∆ήµαρχος η οποία πολεµιέται από όλους θα κάτσει ∆ήµαρχος µέχρι 

το ’14 και αν γίνει και παράταση µέχρι το ’15, είτε το θέλουµε είτε δεν το θέλουµε. 

Το θέµα είναι αυτό; Το θέµα είναι να κάνουµε εκτροπή και λέτε αυτή τη στιγµή µέσα 

εδώ ότι είστε δηµοκράτες, ότι πρέπει να την αναγκάσουµε να φύγει. Αυτά που 

ψηφίζει ο λαός, είναι αυτές οι προτάσεις που κάνετε; Αυτή είναι η δηµοκρατία που 

διδάσκετε; Αυτό είναι το παράδειγµα που διδάσκετε;  

  Είναι δυνατό αυτή τη στιγµή να λέτε ότι ο ∆ήµος που σήµερα είµαστε 

οι δέκα αυτοί που αποµείναµε χωρίς να µέµφοµαι τους υπόλοιπους δέκα οι οποίοι 

έχουν φύγει δεν έχω τίποτε, θα ήθελα να είµαστε όλοι µαζί, γιατί µαζί αναλάβαµε 
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αυτό το έργο και την ευθύνη, να προχωρήσουµε αυτή την πόλη µπροστά και κακώς 

που αυτή τη στιγµή είµαστε χωριστά και δεν είµαστε µαζί πράγµατι να γίνει αυτό που 

πρέπει να γίνει και σήµερα να µην υπάρχει η ανάγκη κανενός και για τίποτε. Αλλά 

όταν το δέντρο πέφτει, καθένας ξυλεύεται πάνω σε αυτό. 

  ∆εν είναι δυνατό να ακούω αυτή τη στιγµή ότι δεν ψηφίζω το 

προϋπολογισµό για διάφορους λόγους. Φέρτε προϋπολογισµό που εσείς νοµίζετε και 

θα τον ψηφίσουµε εµείς. Αλλιώς είστε υπεύθυνοι και στο ∆ήµο και στους δηµότες και 

στους εργαζόµενους και σε όλη την πολιτική την οποία αυτή τη στιγµή από εδώ και 

πέρα θα θέλετε να εκφράσετε. 

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

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

παίρνοντας αφορµή από την τελευταία φράση του κ. Κουτσάκη, νοµίζω ότι έχουµε 

µπερδέψει εδώ τους ρόλους µας. Η αντιπολίτευση δεν εισηγείται προϋπολογισµό, η 

∆ιοίκηση εισηγείται προϋπολογισµό. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη της διοίκησης. Αν 

δεν είστε ικανοί να την ασκήσετε, παραιτηθείτε να έρθουµε εµείς να κάνουµε 

προϋπολογισµό και να δείτε  πως θα πάει η πόλη. ∆εν θα υποκαταστήσουµε όµως 

εσάς στο έργο σας σε καµία περίπτωση. 

Βέβαια όπως αποδείχθηκε αγαπητοί συνάδελφοι ο καυγάς είναι για το 

πάπλωµα. Η κα ∆ήµαρχος µας είπε «ελάτε να µοιράσουµε», ο κ. Γρετζελιάς τη βλέπει 

για να δει και να ζητήσει τα δικά του και παραιτήσεις Αντιδηµάρχων που δεν 

παραιτούνται για να βάλει τους δικούς του. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.  

Ούτε κοινωνική ευαισθησία έχει ο κ. Γρετζελιάς, που ξέρουµε πολύ 

καλά ποια πολιτική ακολούθησε και ποια πολιτική υπηρέτησε και βάζει σήµερα και µία 

φραγή ανάµεσα στη δική µας Παράταξη και απευθύνεται στις άλλες προοδευτικές 

όπως τις αποκαλεί Παρατάξεις. ∆εκτή η φραγή.  

Πράγµατι κ. Γρετζελιά µε εσάς δεν είχαµε, δεν έχουµε και δεν θέλουµε 

να έχουµε καµία σχέση πολιτική. Καµία πολιτική σχέση! Είστε ένας άλλος κόσµος, 

εκφράζετε µια άλλη νοοτροπία και µια άλλη πολιτική που εµάς µας βρίσκει κάθετα 

αντίθετους, όπως µας έβρισκε και όταν ήσασταν ∆ήµαρχος. 

Εδώ έχουµε και µια πρόταση του φίλου κ. Κόντου. Κύριε Κόντο είχατε 

δίκιο όταν µου λέγατε το 2012 να µην ψηφίσω τον προϋπολογισµό, είχατε απόλυτο 

δίκιο. Πράγµατι έκανα λάθος. Γιατί τους έδωσα την ευκαιρία να διοικήσουν ένα χρόνο 
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και αν θέλετε να συνεχίσουν την καταστροφική πολιτική τους και να χρεώνουν το 

∆ήµο. 

Αλλά τώρα όµως, όταν µου λέτε να κάνουµε ένα προϋπολογισµό 

ανάγκης είναι δυνατό εµείς να υποκαταστήσουµε τη ∆ιοίκηση και να δώσουµε την 

ευκαιρία σε αυτή τη ∆ιοίκηση να συνεχίσει να λειτουργεί καταστροφικά για την πόλη; 

Όχι κ. Κόντο. Εµείς έχουµε µια πάγια αρχή: αυτή η ∆ιοίκηση πρέπει να παραιτηθεί. 

Εάν ήταν κοινοβουλευτική Κυβέρνηση, χάνοντας την εντολή του Σώµατος που είναι 

το Κοινοβούλιο, το τοπικό Κοινοβούλιο είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα έπρεπε να 

είχε παραιτηθεί. Ελέω νόµου παραµένουν και µας απείλησε προηγουµένως ο κ. 

Κουτσάκη ότι µπορεί να µείνουν κι ένα χρόνο ακόµη. Θα δώσουµε λοιπόν εµείς την 

ευκαιρία µε την ψήφο µας να συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη ∆ιοίκηση; Όχι κ. Κόντο. 

Νοµίζω ότι πραγµατικά η τοποθέτησή σας η περσινή µου δίνει το 

δικαίωµα να σας πω ότι πράγµατι πέρσι είχατε δίκιο το αναγνωρίζω, φέτος όµως εµείς 

δεν πρόκειται να συµπράξουµε σε καµία τέτοια διαδικασία. Ας συµπράξει ο κ. 

Γρετζελιάς που κάνει τις µυστικές συναντήσεις και όποιος άλλος θέλει. Εµείς είµαστε 

εκτός. 

Επίσης θέλω να πω ότι όσον αφορά τις προτάσεις που ελέχθη σε 

όλους τους τόνους ότι δεν κάνουµε προτάσεις, θα τις απαριθµήσω, αν και τις είπε ο 

κ. Γραµµένος προηγουµένως. Σας κάναµε πρόταση να αποφύγουµε τη δαπάνη για τα 

δηµοτικά λεωφορεία, η κα Καβακοπούλου είχε άλλη άποψη. Σαπίζουν τα δηµοτικά 

λεωφορεία στο νεκροταφείο απ' έξω.  

Σας κάναµε πρόταση να αξιοποιήσετε τα ακίνητα. Λέτε για τον 

«Κένταυρο» κα ∆ήµαρχε. Επειδή έχουµε να συζητήσουµε για τον προϋπολογισµό, 

γιατί δεν λέτε ότι σας έκανε πρόταση γραπτή µάλιστα ο τότε ενοικιαστής του 

«Κενταύρου» να µειώσετε το ενοίκιο και να συνεχίσει να λειτουργεί ο «Κένταυρος» 

υπό τον τότε ιδιοκτήτη αφού είχαµε πρόβληµα παρανοµιών και αφού δεν 

µπορούσαµε να δηµοπρατήσουµε. Έτσι το είχε κάνει ο κ. Κόντος.  

∆εν είχαµε πράγµατι συµβόλαιο µέχρι το 2009 σωστά το λέτε, αλλά ο 

∆ήµος εισέπραττε χρήµατα. Εσείς όµως επί 10 µήνες αδιαφορήσατε και την 1η 

Νοεµβρίου ήρθε ο κ. Ρηγόπουλος και σας παρέδωσε τα κλειδιά. Γι' αυτό ο ∆ήµος 

χάνει τα έσοδα. ∆ιότι δεν κάνατε µια ρεαλιστική πρόταση γιατί πολύ απλά, όπως λέει 

ο κ. Ρηγόπουλος προς τα έξω, δεν υπήρχε άνθρωπος να συνοµιλήσει κανένας από τη 

∆ιοίκηση.  
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Μπορούσατε λοιπόν να έχετε τον «Κένταυρο» εν λειτουργία να µην 

χάνουµε έσοδα και ο ∆ήµος να µην έχει σήµερα απαξιώσει την περιουσία του.  

Λέτε για τις προτάσεις µας. Σας κάναµε πρόταση για το νεκροταφείο, 

σας είπαµε να δηµοπρατήσετε το δικαίωµα της αποκλειστικής αφής των καντηλιών. 

Ένα µεγάλο έσοδο. Αδιαφορήσατε. Σας είπαµε να κάνετε δηµοπρασία για τα µάρµαρα  

που µένουν από τις εκταφές. Αδιαφορήσατε.  

Σας είπαµε ότι θα πρέπει να πάρετε από το 2011 το Πρόγραµµα του 

ΕΣΠΑ για να αποφύγουµε τα τροφεία των Παιδικών Σταθµών. Το ’11 αδιαφορήσατε 

και το ’12 στο παρά πέντε εξ αιτίας µας το πήρατε. Άρα η αντιπολίτευση έχει κάνει 

πολλές και συγκεκριµένες προτάσεις. Η δική σας όµως ανεπάρκεια ως ∆ιοίκηση, µας 

οδήγησε στα σηµερινά χάλια.  

Και βεβαίως είναι πολύ ωραίο να σηκώνετε το ανάστηµά σας και να 

νοµίζετε ότι έχετε ανάστηµα ενώ είναι σκιά. Κανένα έργο νέο δεν φέρατε στην πόλη. 

Συνεχίσατε το έργο του Αποστολάκη όσον αφορά τον Παιδικό Σταθµό που εκείνος το 

είχε ξεκινήσει και είχε παραµείνει σε αδράνεια διότι υπήρχε ένα πολεοδοµικό 

πρόβληµα το οποίο λύθηκε, συνεχίσατε το έργο του κ. Κόντου στον Παιδικό Σταθµό 

της Φιλαδέλφειας που εκείνος το είχε δροµολογήσει και το είχε εντάξει στο ΕΣΠΑ, 

συνεχίσατε το έργο επίσης το οποίο ο κ. Κόντος ξεκίνησε για τα όµβρια ύδατα και 

την αντιπληµµυρική προστασία της πόλης.  

Κανένα νέο έργο δεν µπορέσατε να εντάξετε στο ΕΣΠΑ. Γιατί ακριβώς 

είστε ανεπαρκής ως ∆ιοίκηση και το ανεπαρκής δεν είναι προσωπικός χαρακτηρισµός, 

είναι πολιτικός χαρακτηρισµός. Είστε ∆ήµαρχος, δεν απευθύνοµαι στο πρόσωπο 

Γαϊτανά, απευθύνοµαι στη ∆ήµαρχος Γαϊτανά, η οποία κατά την εκτίµηση του λαού 

της πόλης είναι πλήρως ανεπαρκής για να ασκήσει τα καθήκοντά της. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λαϊκή οργή είναι δεδοµένη. 

Εκδηλώνεται σε κάθε στιγµή και πραγµατικά λυπάµαι που δεν παίρνετε το µήνυµα 

της εποχής, το µήνυµα της πόλης που θέλει να απαλλαγεί από τη ∆ηµοτική Αρχή που 

σήµερα ασκείται. Ξέρετε πολύ καλά ότι είστε βιδωµένοι στις καρέκλες σας ελέω 

νόµου. Ο κόσµος δεν σας θέλει, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σας έχει γυρίσει την πλάτη. 

Φροντίστε να δώσετε τη λύση: παραιτηθείτε άµεσα.  

Εµάς αυτή είναι η αποστολή µας, ο λαός µας έταξε να είµαστε 

αντιπολίτευση, να σας κρίνουµε, να σας ελέγχουµε. Σας δώσαµε πέρσι µια ευκαιρία, 
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δεν την εκµεταλλευτήκατε, υπερχρεώσατε το ∆ήµο και εποµένως σήµερα δεν έχουµε 

το δικαίωµα να προδώσουµε τη λαϊκή εντολή που είναι να φύγετε το συντοµότερο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να απαντήσω στον κ. Τοµπούλογλου σε όλα αυτά που είπε περί 

ανεπάρκειας, για τον «Κένταυρο», για τα λεωφορεία, για το νεκροταφείο, για το ότι 

είµαστε σκιά. 

Σκιά δεν είµαστε κανενός και δεν επιτρέπω στον εαυτό µου να είµαι 

σκιά κανενός. Όσον αφορά τον «Κένταυρο» κ. Τοµπούλογλου αν εγώ συνέχιζα να 

υπάρχει ο κ. Ρηγόπουλος χωρίς σύµβαση και να εισπράττω λεφτά χωρίς σύµβαση, θα 

ήσασταν ο πρώτος που θα µε καταγγέλλατε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνετε µεγάλο λάθος .. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν σας διέκοψα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο. Θα πει αυτά 

που έχει να πει η κα ∆ήµαρχος και µετά προχωράµε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως µετά θα της απαντήσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν θα απαντήσετε, δεν έχετε το δικαίωµα. Μετά είναι ο κ. Κόντος. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ο «Κένταυρος», από µόνος του ήρθε ο κ. Ρηγόπουλος διότι θεώρησε 

το 2010 όταν έληξε η σύµβασή του το 2009, το 2010 µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

που πραγµατικά ψηφίστηκε µείωση µισθώµατος στον «Κένταυρο» χωρίς σύµβαση, 

αλλά χωρίς σύµβαση δεν µπορείς να εισπράξεις λεφτά. Είσαι ∆ήµος, δεν είσαι ιδιώτης 

απέναντι σε ιδιώτη να κάνεις µια συµφωνία. Εγώ δεν µπορούσα να εισπράξω λοιπόν 

λεφτά παράνοµα. 

∆εύτερον, όσον αφορά τα λεωφορεία της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, ή 

τα λεωφορεία της µετακίνησης των µαθητών που θέλαµε να βάλουµε τα λεωφορεία 

της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας που δεν γινόταν, εµείς φροντίσαµε και τρέξαµε και δεν 

µας κοστίζουν τίποτε τα λεωφορεία για τη µετακίνηση των µαθητών, γιατί µας τα 

πληρώνει η Περιφέρεια.  

Παραλάβαµε λεωφορεία µετακίνησης µαθητών µέσα στον 

προϋπολογισµό µε 200.000 € έξοδα και τα φτάσαµε στο µηδέν. Το φτάσαµε την 

προηγούµενη χρονιά στα 60.000 € την πιο προηγούµενη στα 100.000 € και τώρα 

φτάσαµε στο µηδέν, διότι τα έξοδα είναι µηδέν στα λεωφορεία γιατί µας τα δίνει η 

Περιφέρεια.  
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Όσον αφορά το νεκροταφείο για την αφή των καντηλιών, για τα 

µάρµαρα για οτιδήποτε, όταν εγώ προσπάθησα να φέρω όλο αυτό το σύστηµα σε 

διαγωνισµό και να εισπράττει ο ∆ήµος, όλοι σας µου κάνατε πόλεµο.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιο διαγωνισµό φέρατε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τοµπούλογλου. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν θα σας απαντήσω, θα µε ακούσετε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πάλι λέτε ανακρίβειες; Ποιο 

διαγωνισµό φέρατε; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν ήταν απ' ευθείας ανάθεση κατ' αρχήν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι κυρία µου, φέρατε διαγωνισµό για 

να έχουν κάποιοι το µοναδικό δικαίωµα να φτιάχνουν τα µνήµατα. Όχι αυτά που 

είπαµε εµείς. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου ακριβώς θα σας απαντήσω στο επόµενο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τα πρακτικά που έχω, για ό,τι έχετε πει γιατί δεν τα έχω µαζί 

µου. Τελειώνει το θέµα του νεκροταφείου. 

  Θέλω να σας απαντήσω για τα όµβρια, γιατί είπατε τα σχολεία και τα 

όµβρια. Εντάξει τα όµβρια ξεκίνησαν από τον κ. Κόντο το 2008, όµως θα µπορούσα 

εγώ όταν ανέλαβα να µην συνεχίσω, να µην κάνω συµπληρωµατική µελέτη και να 

µην προσπαθήσω µέσω της Περιφέρειας να πάρω Πρόγραµµα ΕΣΠΑ και να πάρω 

αυτή τη στιγµή σχεδόν τα 3 εκ. για τα όµβρια. Θα µπορούσα να µην το έχω κάνει κ. 

Τοµπούλογλου. ∆εν ήταν έργο του κ. Κόντου, ο κ. Κόντος το ξεκίνησε. 

 (∆ιαλογικές συζητήσεις) 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν είµαστε ανεπαρκείς κ. Τοµπούλογλου. Τρέξαµε τα πάντα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Και ανεπαρκείς και ακατάλληλοι είστε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς τρέχετε να µοιράζετε γλυκά και εµείς τρέχουµε στην Περιφέρεια 

και σε Υπουργεία να κάνουµε πράγµατα για το ∆ήµο κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να παραιτηθείτε. Εγώ µοιράζω από 

την τσέπη µου γλυκά, δεν τα πίνω, έχω άλλες προτεραιότητες. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν θα σας απαντήσω άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ, παίρνετε το µικρόφωνο συνέχεια. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τα γλυκά σας ενόχλησαν! Από την 

τσεπούλα µου είναι τα γλυκά. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τρέξτε να µοιράσετε γλυκά και εµείς στην Περιφέρεια και στα 

Υπουργεία να πάρουµε Προγράµµατα! ∆εν έχω να σας πω τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε τελειώσατε; Τελείωσε. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε πρώτα απ' όλα βεβαίως η κα 

∆ήµαρχος έχει το δικαίωµα να παίρνει τον λόγο όποτε θέλει, αλλά είµαστε εδώ 33. 

Άµα όποιος λέει κάτι θέλει να του απαντάει, δεν είναι αυτή η καλύτερη διαδικασία 

αυτή και θα πρέπει να επιλέξετε κάτι διαφορετικό. 

Κύριοι συνάδελφοι σήµερα πιεζόµαστε και εν µέρει εκβιαζόµαστε ότι ο 

∆ήµος δεν έχει προϋπολογισµό, διότι είναι στενά τα χρονικά περιθώρια. Αν όµως 

είχατε φέρει τον προϋπολογισµό τουλάχιστον το ∆εκέµβριο για να µην πω το 

Νοέµβριο, θα είχαµε όλο το χρόνο µπροστά µας να βρούµε κάποιες λύσεις ή να 

συζητήσουµε κάποιες λύσεις. 

Αγαπητοί συνάδελφοι η βλάβη είναι ανήκεστος και φαίνεται δεν 

διορθώνεται! Θα πω όµως το εξής που κατά τη γνώµη µου έχει σηµασία. Εγώ θα 

συµφωνήσω µε τον κ. Τοµπούλογλου και µε τον Γιάννη που είπε αν εµπιστευόµαστε, 

εγώ πράγµατι δεν εµπιστεύοµαι, όπως και µε αυτή την πρόταση που έκανε ο κ. 

Τοµπούλογλου αν έχει µια θεσµική δυνατότητα να υλοποιηθεί. 

Αν υπήρχε θεσµικός τρόπος να ανατραπεί αυτή η ∆ιοίκηση, θα ήµουν 

κι εγώ σύµφωνος να κάνουµε ό,τι είναι δυνατό. ∆υστυχώς όµως η πρόταση που κάνει 

είναι ανεδαφική και δεν µπορεί να έχει αποτέλεσµα και θα έλεγα επιπροσθέτως ότι 

είναι άγονο για την αντιπολίτευση, όταν έχει µια τόσο προβληµατική ∆ιοίκηση 

µπροστά της, να µεταφέρει ευθύνες το ένα κοµµάτι στο άλλο. Κατά τη γνώµη µου 

αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. 

Κύριοι συνάδελφοι εγώ έχω µια τελείως διαφορετική θεώρηση για τα 

πράγµατα και θα σας την εξηγήσω. Θα την εξηγήσω κυρίως στον κ. Μπόβο που τον 

ξέρω πολλά χρόνια και τον εκτιµώ. Επειδή είπε ότι τον λέµε ανεπαρκή, ή ανίκανο. 

Εγώ ποτέ δεν το είπα αυτό και θέλω να δηλώσω ενώπιον όλων ότι δεν σας θεωρώ 

ούτε ανεπαρκείς ούτε ανίκανους και κυρίως έχετε πλάνη µεγάλη, τεράστια πλάνη 

εσείς και άλλοι πολλοί, αν νοµίζετε ότι η κα ∆ήµαρχος ότι δεν είναι έξυπνη. Είναι 

πανέξυπνη. Για εµένα, είναι πάρα πολύ έξυπνη και χρησιµοποιεί αυτή την εξυπνάδα 

που έχει, κατά το δοκούν για τους δικούς της λόγους. Και αποδεικνύω ότι είναι 
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έξυπνη, χρησιµοποιεί και τη γλώσσα που θέλει να χρησιµοποιήσει όταν θέλει να 

εκθέσει τους άλλους και να βγει αυτή απ' έξω.  

Είναι µεγάλο λάθος νοµίζουµε µέσα σε αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

ότι η κα ∆ήµαρχος είναι ένα αδύναµο άτοµο, ένα όχι έξυπνο άτοµο, που ό,τι κάνει το 

κάνει από άγνοια. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν τις ικανότητές τους, έχουν την εξυπνάδα 

τους, αλλά λογικό είναι κάποιοι να έχουν λιγότερη ή περισσότερη εµπειρία. 

Και λέω: όταν η κα ∆ήµαρχος που λέτε πως δεν είναι έξυπνη και δεν 

ξέρει, δηλώνει στον «Ant-1» ακριβώς: «… η διευρυµένη Εκτελεστική Επιτροπή 

αθώωσε…» τρίτο ενικό, όχι αυτή που πρότεινε να αθωωθούν, που ήταν Πρόεδρος και 

το εισηγήθηκε. Αυτός που ακούει λοιπόν µια έξυπνη γυναίκα γιατί είναι πολύ έξυπνη 

για εµένα, λέει «αυτή η γυναίκα κατήγγειλε αυτούς που αθώωσαν, γιατί αυτή δεν είχε 

αθωώσει και ο Κόντος που ήταν εκεί, οµόφωνα ψήφισε την αθώωσή τους», θα έλεγα 

πανέξυπνη σκέψη.  

Λέει εδώ «εσείς που είστε Παράταξη» όχι αυτή. Έτσι είπε «εσείς, που 

είστε Παράταξη οι είκοσι» αυτή είναι απ' έξω. Κατά τη γνώµη µου είναι και πάρα 

πολύ έξυπνη και κάνει αυτό που θέλει να κάνει µε πολύ µεγάλο και πολύ 

αποτελεσµατικό τρόπο. Και όποιος λέει ότι δεν είναι έξυπνη και δεν ξέρει, νοµίζω ότι 

κοροϊδεύει τον εαυτό του. Γι' αυτό και είπα ότι η θέση µας είναι ακριβώς γι' αυτό 

επειδή είστε έξυπνη. Αν δεν ήσασταν έξυπνη θα λέγαµε «υπάρχει πρόβληµα, να 

βοηθήσουµε».  

Αγαπητοί συνάδελφοι παράδειγµα «Κένταυρος». Λέει η κα ∆ήµαρχος 

και το λέει και στον κόσµο: «πήρα τον «Κένταυρο» χωρίς σύµβαση, εισέπρατταν 

χωρίς σύµβαση και µείωσαν και το ενοίκιο». Έτσι είναι; Οµόφωνα το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο δέχτηκε την παράταση της σύµβασης για να εισπράττει και µε απόφαση 

ασφαλιστικά µέτρα του ιδιοκτήτη έγινε µείωση του ενοικίου. Εµείς το µειώσαµε;  

Αυτό τι είναι; Χαζοµάρα ή µεγάλη εξυπνάδα; Κατά τη γνώµη µου είναι 

πάρα πολύ µεγάλη εξυπνάδα και συγχωρήστε µου και µεγάλη πονηριά. Αυτή είναι η 

κα ∆ήµαρχος, που κι εγώ είχα την αυταπάτη και τη λανθασµένη σκέψη ότι αυτή η 

∆ήµαρχος θέλει βοήθεια, διότι είναι άπειρη. Βεβαίως θα έπρεπε να τη βοηθήσουµε 

όταν είναι άπειρη, αλλά όταν κάνει τέτοιες κινήσεις δείχνει ότι είναι πάρα πολύ 

έξυπνη και χειρίζεται πάρα πολύ καλά τα θέµατα. Και αν κάνετε πως δεν 

καταλαβαίνετε εσείς, εµείς καταλαβαίνουµε. 
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Κύριοι συνάδελφοι για τα αντιπληµµυρικά. Εγώ λέω µπράβο σε αυτούς 

που πήραν τη χρηµατοδότηση. Κάναµε εµείς την αρχή, συνέχισε η χρηµατοδότηση, 

έτσι πρέπει να γίνεται σε ένα ∆ήµο. Ούτε λέω ότι το έργο το έκανε µόνο η ∆ιοίκηση 

του Κόντου που έκανε τη µελέτη, όµως η µελέτη ήταν σηµαντική αρχή και βεβαίως 

να πάρουµε τα λεφτά. ∆εν θα σας στερήσουµε αυτό το δικαίωµα να πείτε ότι πήρατε 

τη χρηµατοδότηση. 

Αλλά αν κάτσουµε να βάλουµε κάτω τι δεν κάνατε, θα ήταν πάρα 

πολλά. ∆εν θα κρύψουµε όµως κι αυτά που κάνατε. Βέβαια η κα ∆ήµαρχος 

παρουσιάζει την εικόνα της ∆ιοίκησης του ∆ήµου ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγµατα 

και πάρα πολύ σπουδαία. Εντάξει δεν είναι ζήτηµα, ας το κρατήσει για τον εαυτό της. 

Κύριοι συνάδελφοι, εγώ λέω το εξής: επειδή δεν µπορούµε να σας 

επιτρέψουµε και θεωρώ ότι η τοποθέτηση του κ. Τοµπούλογλου το είχα πει και στην 

Οικονοµική Επιτροπή στον κ. Κοσκολέτο ό,τι θέση και να πάρει η αντιπολίτευση θα 

την καταλάβω.  

Αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι άγονη αυτή η πρόταση, εµείς έχουµε 

υποχρέωση η αντιπολίτευση για να µην µείνει ο ∆ήµος ακυβέρνητος γιατί πάνω απ' 

όλα µας έχει τιµήσει αυτή η πόλη, να βρούµε κάποιες λύσεις. Μόνο που µας πιέζετε 

εσείς και µας εκβιάζετε, γιατί εσείς δηµιουργήσατε τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. 

Αν ήµασταν τώρα στις 14 Νοεµβρίου ή στις 7 ∆εκεµβρίου δεν θα 

συζητάγαµε, θα είχαµε όλο το χρόνο και να συζητήσουµε. Και βέβαια είναι και 

ντροπή για κάποιους που ενοχοποιούν κάθε συζήτηση. ∆ηλαδή εάν ο κ. Γρετζελιάς 

βρει τον κ. Βαλασσά στο δρόµο και του πει «Καλησπέρα», είναι ότι το ΚΚΕ 

συνεργάζεται µε τον Γρετζελιά. Εάν ο κ. Τοµπούλογλου µε βρει εµένα και µου πει 

«Χρόνια πολλά» είναι ότι ο κ. Τοµπούλογλου τα έχει  βρει µε τον κ. Κόντο. ∆εν είναι 

έτσι κύριοι συνάδελφοι. Αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, θα έλεγα ας κάνουν κάτι 

άλλο στη ζωή τους να βγάλουν το ψωµί τους και όχι αυτό. Ας κάνουν κάτι άλλο πιο 

αποδοτικό και πιο χρήσιµο να το έχουµε και για πολλά χρόνια. ∆εν είναι αυτή η 

ουσία. 

Η ουσία είναι ότι ο ∆ήµος δεν νοµίζω ότι ούτε ο κ. Τοµπούλογλου 

αλλά ούτε και οι συνάδελφοι λένε πως δεν πρέπει να έχει προϋπολογισµό. Όλοι λέµε 

να έχει προϋπολογισµό, πρέπει να έχει προϋπολογισµό. Αλλά όχι αυτόν που θέλετε να 

κάνετε εσείς και αυτόν που θέλει να κάνει η κα ∆ήµαρχος, που επαναλαµβάνω είναι 

πανέξυπνη και ας λέτε εσείς ό,τι θέλετε.  
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Και εγώ το κατάλαβα και το διαπίστωσα και θα το φέρω στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και θα το δηµοσιοποιήσω στην υπόθεση της Πρωτοµαγιάς, να πούµε τι 

είπε ο καθένας µας, τι διαπιστώσεις κάναµε και τι αποτέλεσµα βγάλαµε. Και ποιος 

ήταν ο κακός από τους επτά που ήταν εκεί; Ο Κόντος που ψήφισε ότι οι υπάλληλοι 

έχουν ευθύνη, ούτε ότι είναι ένοχοι, ούτε ότι έκλεψαν, ούτε ότι έκαναν οτιδήποτε. 

Έχουν όµως σαφέστατη κατοχυρωµένη και καταγεγραµµένη ευθύνη για τις πράξεις 

τους και για την αµέλειά τους. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο έξυπνος και ποιος είναι ο 

πονηρός. 

Κύριοι συνάδελφοι από ό,τι φαίνεται ο προϋπολογισµός δεν θα 

ψηφιστεί. Εγώ θα πάρω µια πρωτοβουλία στους συναδέλφους µου που τους ξέρω, 

δεν θα µε παρεξηγήσουν, δεν κάνω παραινέσεις σε κανέναν, δεν συµβουλεύω 

κανέναν, ούτε τον κ. Γρετζελιά ο οποίος έχει τη δική του εµπειρία, ούτε τους άλλους 

συναδέλφους, ούτε βεβαίως τον κ. Τοµπούλογλου που θεωρώ ότι είναι άγονο να 

επιτίθεται σε εµένα, γιατί δεν έχει αυτό αξία τώρα αυτή τη στιγµή. Θα κάνω µια 

πρωτοβουλία µήπως αποκτήσει ο ∆ήµος, προϋπολογισµό. Αλλά δεν θέλω ούτε 

εκβιαστικά διλήµµατα να µας βάζετε, ούτε και να µας κάνετε παραινέσεις.  

Κύριε Μπόβο, σας λέω ότι εγώ ποτέ δεν σε είπα ανίκανο και δεν 

πιστεύω ότι είσαι ανίκανος, πιστεύω ότι είσαι ικανότατος δηµοτικός σύµβουλος, µε 

πείρα στα δηµοτικά πράγµατα και επειδή είπες «όχι συλλήβδην µην µας 

τσουβαλιάζετε» και εσύ σε παρακαλώ πολύ όχι συλλήβδην και  µην µας 

τσουβαλιάζεις. Γιατί ο καθένας λέει αυτό που είναι να πει. 

Κύριοι συνάδελφοι εγώ έκανα µια προσπάθεια, ούτε γιατί ξεχωρίζω 

ούτε θέλω να µπω επικεφαλής πουθενά και οι συνάδελφοι έκαναν τις προτάσεις τους 

και οι συνάδελφοι έχουν τις απόψεις τους που τις σέβοµαι και ο κ. Γρετζελιάς µε την 

πείρα του είπε κάποια πράγµατα, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Και µην παριστάνουµε 

ότι είναι µόνο νούµερα, ο προϋπολογισµός δεν είναι µόνο νούµερα. Είναι σκέψεις και 

κατεύθυνση. Και δυστυχώς έχουµε καταλάβει ότι και οι σκέψεις και η κατεύθυνση, 

δεν είναι πάντα στον καλύτερο δρόµο.  

Και κάτι τελευταίο να πω γιατί το θεωρώ δίκαιο. Εµείς αν θα κάνουµε 

µια πρόταση, δεν θα ανατρέψουµε τα δεδοµένα του ∆ήµου, δεν έχουµε τέτοιο 

δικαίωµα, τέτοια εντολή δεν έχουµε, να ανατρέψουµε δηλαδή συλλήβδην και 

οριστικά τα δεδοµένα του ∆ήµου. Αν θα κάνουµε πρόταση θα είναι στα δεδοµένα του 

∆ήµου ένας µεταβατικός προϋπολογισµός µε τα απολύτως αναγκαία. Αυτό θα 

κάνουµε γιατί διαφορετικά δεν θα µπορέσει να λειτουργήσει ο ∆ήµος. Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βαλασσάς έχει τον λόγο. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Θέλω να ξεκινήσω αποκαθιστώντας τα πράγµατα γιατί ειπώθηκε 

νοµίζω από τον κ. Χωρινό ότι σύσσωµη η αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτηση της 

∆ηµάρχου ή της ∆ηµοτικής Αρχής. Εµείς νοµίζω από την τοποθέτησή µας κάναµε 

ξεκάθαρο ότι δεν βάζουµε το θέµα αυτό, εµείς βάζουµε το θέµα καταψήφιση του 

προϋπολογισµού πολιτικά για τους δικούς µας λόγους και θέλω να διαχωρίσω τη θέση 

µου και να γίνει αυτή η διευκρίνιση. 

  Είπα και στην προηγούµενη συνεδρίαση στη δευτεροµιλία µου ότι οι 

λόγοι που εµείς καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό είναι διαφορετικοί από τις άλλες 

Παρατάξεις εδώ και τις απόψεις. Εµείς δεν καταψηφίζουµε ούτε για τις διαγραφές και 

για την κρίση στη "Νέα Προοπτική", ούτε για το τιµολόγιο όπως αναφέρθηκε στην 

προηγούµενη συνεδρίαση της τελευταίας στιγµής χωρίς σύµβαση και τα λοιπά.  

  Επίσης δεν καταψηφίζουµε όπως ανέφερε και ο κ. Κόντος στην 

προηγούµενη συνεδρίαση ότι δεν είναι προϋπολογισµός που αυξάνει τα έσοδα, 

υπερασπιζόµενος δηλαδή την πολιτική των εσόδων της θητείας του, φαντάζοµαι. 

Εντάξει θεµιτό είναι κι αυτό, αλλά διαχωρίζουµε τη θέση µας.  

  Επίσης καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό γιατί αυτή η ∆ηµοτική 

Αρχή είναι ικανή και όχι ανίκανη κ. Τοµπούλογλου. Είναι ικανή, να προσαρµόζει όπως 

ήταν ικανές και οι διαχρονικές ∆ηµοτικές Αρχές να προσαρµόζουν τον προϋπολογισµό 

στις εκάστοτε συνθήκες. Και σήµερα ανάλογα µε τις συνθήκες η σηµερινή ∆ηµοτική 

Αρχή προσαρµόζει τον προϋπολογισµό στην πολιτική της κεντρικής εξουσίας.  

  Και αν κ. Τοµπούλογλου τα βλέπατε προεκλογικά αυτά τα θέµατα και 

τα πράγµατα ότι θα έφταναν εκεί, γιατί πέρσι ψηφίσατε τον προϋπολογισµό; Άλλαξε 

κάτι σε σχέση µε φέτος;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Λάθος µου και το είπα. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Γι' αυτό εµείς κάνουµε αυτό το διαχωρισµό και σα "Λαϊκή 

Συσπείρωση" πολιτικά καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό. 

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

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κατ' αρχήν θα ήθελα να θυµίσω κάτι που δεν αναφέρθηκε όταν 

ανέφεραν για τα ακίνητα που παραµένουν ξενοίκιαστα, αν έχει η Χαλκηδόνα ένα 

κτήριο στο οποίο στεγάζεται το αστυνοµικό Τµήµα. Τι ενοίκιο παίρνει ο ∆ήµος από 

αυτό το κτίσµα εκεί; Ανήκει κατ' αρχήν στη Χαλκηδόνα; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι βεβαίως. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Τι ενοίκιο παίρνει;  

ΠΟΛΙΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Μηδέν στρογγυλό! 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Απλώς βάζω ένα ερώτηµα. ∆εύτερον, επειδή µάλλον ο κ. Μπόβος 

αναφέρθηκε όπως ελέχθη και προηγουµένως ότι συλλήβδην η αντιπολίτευση 

αναφέρει ότι είναι ανίκανοι και τα λοιπά, εγώ προσωπικά αλλά και η Παράταξη που 

εκπροσωπώ σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιεί τέτοιες εκφράσεις και δεν θα 

ήθελα να ενταχθώ σε εκείνους που κρίνουν προσωπικά κάτι. Κρίνουµε πολιτικές και 

αυτό έχει σηµασία. Παρακαλώ άλλη φορά να µην αναφερθεί κάτι τέτοιο σε ό,τι 

αφορά εµένα. 

  Τελειώνω, θυµίζοντας επειδή αναφέρθηκαν πάρα πολλά 

και ξεφύγαµε από εκείνο που πραγµατικά συµβαίνει και στο ∆ήµο µας και στη χώρα 

µας. Απλώς θα αναφέρω δυο φράσεις από την προηγούµενη οµιλία µου. Είπα το 

εξής: «αυτός ο δρόµος της ύφεσης και της λιτότητας, της φτώχειας και της ανεργίας, 

του ρουσφετιού και της αναξιοκρατίας, των δανεικών και της υποταγής, δεν µας 

αξίζει. Όλοι µαζί έχουµε υποχρέωση να κάνουµε τις γειτονιές µας χώρους αγωνιστικής 

συµµετοχής, αλληλεγγύης, αντίστασης και ανατροπής. Μέσα από αυτό τον αγώνα θα 

σταµατήσει το σπιράλ απαξίωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιβάλλεται όµως –

και γι' αυτό κυρίως αναφέροµαι ξανά- µέχρι αυτό να γίνει, τουλάχιστον να µην 

ξεφτιλίζουµε -όπως έλεγε και ο ποιητής και όπως συµβαίνει στην πόλη µας- την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτό που συνέβη σήµερα ήταν ένας εξευτελισµός συνεχής, 

όπως και τις προηγούµενες φορές του θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Μάλλιο µου επιτρέπεις; Αυτό που λέτε γιατί δεν το κάνετε εσείς; 

Να έρθουµε κι εµείς. Κάντε το! 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Τι να κάνουµε; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτό που λέτε: αγώνα, κινητοποίηση. Γιατί δεν το κάνατε; 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Το κάνουµε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κάντε το. Το µεγαλύτερο Κόµµα εκπροσωπείτε, εµείς είµαστε τίποτε. 

Κάντε το. βλέπω ότι το λέτε και δεν το κάνετε όµως. Κάντε το και θα είµαστε κι εµείς 

κοντά σας.  

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

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΗΓ-Κ93



 93 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Επιγραµµατικά θα πω πέντε πράγµατα. Κατ' αρχήν αν ήµουν ένας 

απλός δηµοτικός σύµβουλος θα είχα αποχωρήσει όπως ο κ. Νικολόπουλος και ο κ. 

Λαζαρίδης. 

Αγαπητοί συνάδελφοι από το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

νοµίζω ότι επειδή απουσίαζε η ∆ήµαρχος είχα πάρει µια πρωτοβουλία και είπα θα 

καλεστούν όλοι για να πούµε τις προτάσεις µας. Καλεστήκατε. ∆εν ήρθε κανείς, πέρα 

από τους τρεις ανεξάρτητους. Θα το είχαµε λύσει τώρα. Θα είχατε πει τις προτάσεις 

σας, τον προϋπολογισµό όπως θέλετε και θα είχαµε λύσει. Μακάρι να κάτσουµε τώρα 

αν θέλετε να το λύσουµε.  

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Εγώ έστειλα µε fax τις προτάσεις. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Αντιδήµαρχε … 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Χωρινέ σας παρακαλώ µην µε διακόπτετε τώρα. Ναι, αυτοί οι 

τρεις που έφυγαν, όπως το λέτε κι εσείς.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο, η ώρα είναι δύσκολη. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Αυτό που µε ενδιαφέρει είναι κύριοι όχι προσωπικά για εµένα αλλά 

για το ∆ήµο, ο ∆ήµος να έχει προϋπολογισµό. Με ενδιαφέρει να πληρωθεί η ρύθµιση 

της ΕΥ∆ΑΠ, που αν δεν τα καταφέρουµε θα τη χάσουµε και θα φάει ο ∆ήµος τις 

100.000 € πρόστιµο που είχε φάει και θα τις ξαναφάει και δεν θα µπορούµε να τις 

βγάλουµε. Με ενδιαφέρει να µπουν τα αυτοκίνητα να βγάλουν ΚΤΕΟ. Αυτό µε 

ενδιαφέρει εµένα να λειτουργήσει ο ∆ήµος τίποτε παραπάνω. 

  Όσο γι' αυτά που ειπώθηκαν για «πιστούς στη ∆ήµαρχο», όχι δεν είµαι 

πιστός στη ∆ήµαρχο έτσι όπως ειπώθηκε, είµαι πιστός στον όρκο που έδωσα όταν 

µπήκα εδώ µέσα! 

Ανάγκη για λειτουργία του ∆ήµου νοµίζω ότι έχουµε όλοι. ∆εν θα 

απολογηθώ για κανέναν από τους δέκα που έχουµε παραµείνει, ποιος λείπει ποιος 

είναι εδώ και γιατί δεν είναι.  

Κυρία Μαυράκη, έχει έρθει ένα έγγραφο που λέει «Τέλη καθαριότητας, 

φωτισµού» για το 2013: «Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου…» να µην 

σας τα διαβάζω όλα γιατί δεν έχουµε χρόνο «… Συνεπώς εφόσον δεν εκδοθεί η νέα 

απόφαση, ισχύουν οι συντελεστές όπως αυτοί είχαν καθοριστεί µε προηγούµενη 

νόµιµα εκδοθείσα απόφαση». 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δυο λεπτά γιατί έχει απευθυνθεί σε εµένα.  
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Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Επειδή το συζητούσατε γι' αυτό, όχι προσωπικά για σας. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Είπατε ότι τα δηµοτικά τέλη µπορούν να µείνουν τα ίδια.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Όχι εγώ. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Στο νεκροταφείο γιατί βάλατε 350.000 € επιπλέον; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Μαυράκη … 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Εξαρτάται τι ερώτηµα κάνατε, πρώτον. Και δεύτερον… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Μαυράκη! 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Σας παρακαλώ να απαντήσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να απαντήσετε σε τι κα Μαυράκη;  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν θέλω να απαντήσω στην κα Μαυράκη. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Για το νεκροταφείο που βάλατε 350.000 € κάναµε αύξηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Μαυράκη; Είπατε την άποψή σας … 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Μα δεν αφήνετε ποτέ να µιλήσουµε, σας παρακαλώ κ. 

Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, πήρατε τον λόγο είπατε την άποψή σας … 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Μα τι να σας πω; Πιο πολύ µιλάτε εσείς παρά εµείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά, αυτή είναι δική σας εκτίµηση. Όταν δεν σέβεστε το Προεδρείο τι 

να κάνουµε. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Σας παρακαλώ! Στο νεκροταφείο βάλατε 350.000 € 

επιπλέον κάναµε αύξηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Αντιδήµαρχος θα κλείσει το θέµα. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Είναι οι οικογενειακοί τάφοι κα Μαυράκη, γι' αυτό βάλαµε αυτό το 

ποσό.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Είναι φοβερό αυτό να 

µην µπορούµε να µιλήσουµε! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπατε την άποψή σας, πως δεν µπορείτε να µιλήσετε κα Μαυράκη; 

Πως το λέτε αυτό κα Μαυράκη; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κυρία Μαυράκη ακούσατε; Οι οικογενειακοί τάφοι είναι αυτό το 

ποσό. 
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  Άκουσα ότι από 31 εκ., πήγαµε στα 34 εκ. Μα µόνο 3 εκ., είναι η 

επιχορήγηση που πήραµε για την αποχέτευση. Από τα 30 εκ. στα 34 εκ. Απλό είναι. 

∆εν θέλει µαθηµατικά!!!  

  Γιατί η Πρωτοµαγιά είναι 190.000 €. Υπόµνηµα: «Μείωση τιµής τέλους 

κατάληψης για την εµποροπανήγυρη της Πρωτοµαγιάς…..», πάλι δεν τα διαβάζω όλα 

είναι από τους µικροπωλητές «… Κατόπιν αιτήµατος των µελών και λόγω της 

οικονοµικής κρίσης που έχει βυθιστεί η χώρα, προτείνουµε 35% µείωση στα ενοίκια. 

Ειδικότερα για τη φετινή χρονιά ο εορτασµός της Πρωτοµαγιάς λόγω του Πάσχα, 

είναι ταυτόχρονα µε άλλες τέσσερις εµποροπανηγύρεις». Ό,τι είχε γίνει και το ’11. 

«… Και το παρελθόν έχει δείξει ότι οι συνάδελφοι προτιµούν να συµµετάσχουν σε 

άλλη εµποροπανήγυρη η οποία έχει φτηνότερο ενοίκιο αντί της Πρωτοµαγιάς». 

  Όπως πήραµε τις υποχρεώσεις της ∆ιοίκησης, έτσι πήραµε και τα έργα 

και τα συνεχίσαµε. Επιτυχία είναι ότι συνεχίσαµε, ότι καταφέραµε να κάνουµε και 

δεύτερη µελέτη που µας ζήτησαν. Ο κ. Κόντος ξεκίνησε τη µελέτη επιτυχώς πολύ 

ωραία, πήραµε το έργο και τελειώσαµε. ∆εν είναι επιτυχία για το ∆ήµο; Για εµένα 

είναι;  

Τα περίπτερα. Έχει γίνει ήδη … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μου επιτρέπεις να σε διακόψω; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ναι, αν αυτό κατάλαβα; Ό,τι θέλει ο καθένας καταλαβαίνει κ. 

Γρετζελιά εδώ µέσα. Ό,τι θέλει ο καθένας! Αυτό κατάλαβα εγώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μπορώ να κάνω το ερώτηµα; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Όχι δεν θέλω άλλα ερωτήµατα. Για τα περίπτερα, για τα ακίνητα που 

αναφέρθηκε ο κ. Τοµπούλογλου. ∆εν είναι εδώ η κα ∆ρόσσου, της έχω δώσει ήδη 

εντολή να προχωρήσει το διαγωνισµό, όπως και του ΟΕΚ µε το κουρείο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Καραβία, δεν είναι θέµα της κας 

∆ρόσσου. Η κα ∆ρόσσου έχει τελειώσει τη δουλειά της, δικό σας θέµα είναι. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Όχι δεν είναι. Είναι θέµα της Επιτροπής, πρέπει να βγει η Επιτροπή κ. 

Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ε, πως όχι. Χωρίς Επιτροπή πως θα γίνει ο διαγωνισµός;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουν ήδη αποφασιστεί. ∆ικό σας 

θέµα είναι. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου για να ενοικιαστούν τα ακίνητα, θα σας το πει 

και ο κ. Κοσκολέτος, ειδικά το Ηρώδειο που αναφέρατε όχι τα µικρά, Σωτήρη, ποιο 

είναι αυτό το πιστοποιητικό που πρέπει να υπάρχει για να ενοικιαστούν;  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Το ενεργειακό. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ωραία. Μίλησα µε την Τεχνική Υπηρεσία, δεν είναι αρµόδια να µας το 

βγάλει. Πρέπει να το αναθέσουµε έξω. Για να το αναθέσουµε έξω, θέλει χρήµατα. 

Ποιον θα πληρώσουµε; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Επί δύο µήνες … 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Εγώ µιλώ για τώρα κ. Τοµπούλογλου, δεν µιλάω για πριν δυο µήνες. 

Για σήµερα µιλάω. 

  Για τα περίπτερα κ. Τοµπούλογλου. Έχει πάρει ήδη εντολή η ∆ηµοτική 

Αστυνοµία να κάνει όλη την καταγραφή και να προχωρήσουµε.  

  Σίγουρα έκκληση δεν µπορώ να κάνω για τον προϋπολογισµό, ας πάµε 

παρακάτω και βλέπουµε. Τελειώνω µε ένα προσωπικό προς τον κ. Χωρινό όχι στους 

υπόλοιπους κυρίως που φυσικά δεν λένε ανίκανους ούτε τη ∆ήµαρχο ούτε τον 

Πρόεδρο.  

  Κύριε Χωρινέ, είπατε ανίκανη τη ∆ήµαρχο και τους δέκα που έχουν 

µείνει και ότι υπάρχουν συνωµοσίες και τα λοιπά. ∆εν κάνω καµία συνωµοσία κ. 

Χωρινέ, καµία απολύτως.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ανεπαρκείς σας είπα. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Και να σας πω και κάτι; Κύριε Χωρινέ, η πρώτη πατάτα που έγινε στο 

∆ήµο, ήταν επί αντιδηµαρχίας σας και συγνώµη για την έκφραση. Με την λαϊκή. Την 

παίρνατε από εδώ, την πηγαίνατε από εκεί. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Την υπονοµεύσατε εσείς. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Εµείς; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Εσείς, µε τη ∆ήµαρχο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Με την εµπειρία σας καταφέρατε να δηµιουργήσετε διάσπαση στην 

Παράταξη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Καραβία µην κάνετε διάλογο. 
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Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ο κ. Τουλιάτος αν είναι εδώ και η Νοµική Υπηρεσία … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ δεν έχετε τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Η ανίκανη δεκάδα και η άπειρη, δεν έχει κάνει πατάτα ακόµη χοντρή!  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Θα πρέπει να ντρέπεστε γι' αυτό που αναφέρετε. Θα πρέπει να µου 

ζητήσετε όλοι σας συγνώµη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ, µα είναι δυνατό να γίνεται αυτό;  Ο κ. Καραβίας δίνει τις 

απαντήσεις, κάποια πράγµατα ειπώθηκαν και πρέπει να απαντήσει ο Αντιδήµαρχος. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ όλους, ελπίζω σύντοµα να έχουµε 

προϋπολογισµό. Να είστε καλά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί δηµοτικοί σύµβουλοι, ειπώθηκαν πάρα πολλά απόψε, είπαµε 

πάρα πολλά και εκτός προϋπολογισµού. Θεωρώ όµως ότι ο προϋπολογισµός είναι ένα 

εργαλείο του ∆ήµου και οφείλουµε αυτή τη στιγµή όλοι να υπερψηφίσουµε αυτό τον 

προϋπολογισµό που είναι υποχρεωτικό εργαλείο για τη λειτουργία του ∆ήµου και των 

θεσµών και που θεωρώ ότι αυτός ο προϋπολογισµός αντικατοπτρίζει την εικόνα ενός 

Οργανισµού, που µέσα από αντίξοες συνθήκες και δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες, 

προσπαθεί µε ρεαλισµό και ειλικρίνεια να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του 

και να µας οδηγήσει σε µια τροχιά ανάπτυξης. ∆εν έχω τίποτε άλλο να σας πω, 

πιστεύω ότι πρέπει όλοι να ψηφίσουµε αυτό το εργαλείο που λέγεται 

προϋπολογισµός για να λειτουργήσουµε. Ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Υπέρ του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Μπόβος, 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, 
∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης, Κ.Α.Μάλλιος,  Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα, Ζ.Χωρινός, 
Ε.Παπαλουκά, Χ.∆ηµακόπουλος, Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη (σύνολο 
19). 
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Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα µέσω της αριθ. 
16/2013  νέας απόφασης Οικ. Επιτροπής εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού 
φακέλου και : 
 

• τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας) 
 

• των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α του άρθρου 
72, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 76, των παρ. 1-3 του άρθρου 86, των παρ. 
1-9 του άρθρου 266 και παρ. 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 
(«Πρόγραµµα Καλλικράτης») 
 

• τα οριζόµενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. 47940/18-12-2012 ΚΥΑ 
 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(9 ΥΠΕΡ - 19 ΚΑΤΑ)  
 
 

Απορρίπτει την υποβληθείσα µε την αριθ. 16/2013 απόφαση Οικ. Επιτροπής νέα 

εισήγηση 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   8/2013. 

 

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 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
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Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
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 

 
 

 
 

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΗΓ-Κ93



 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΗΓ-Κ93


