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ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, Τεχνικού Προγράµµατος 
και Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2013, βάσει της 
αριθ.18/2013  νέας απόφασης-εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
µετά το αριθ. πρωτ. 9655/8374/26-2-2013 έγγραφο του Γεν. Γραµµατέα 
Αποκ/νης ∆ιοίκησης Αττικής». 
  
 
 
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 
4.3.2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. Πρωτ. 
2574/5/28-2-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2013) 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: 9/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3029/8-3-2013 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 4.3.2013 ειδικής 
Συνεδρίασης Νο. 5/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
συζητήθηκε το παρακάτω µοναδικό θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :      ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ     
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ _______ 
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                                Βαλασσάς Βεργής 
Κότσιρας Παύλος                                                      Παπανίκα Αικατερίνη                                           
Παϊδας Αδαµάντιος                                              
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη            
Τάφας Ηλίας                                                           
Κουτσάκης Μιχαήλ    
Παπανικολάου Νικόλαος                                         
Παπακώστας Γεώργιος                                            
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΗΓ-Κ26



 3 

Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα                                                
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
    
Σηµειώνεται ότι  από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  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 και οι υπάλληλοι της ∆/νσης Τ.Υ.  κ.κ. Ε.Σγουράκη και 
Π.Μανής,  κληθέντες στη Συνεδρίαση προκειµένου να παράσχουν, λόγω υπηρεσιακής 
αρµοδιότητος, πληροφορίες προς το Σώµα σχετικά µε το µοναδικό θέµα της Η.∆.. 
 

Απουσίες :  

 

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

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

 

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

έναρξη της σηµερινής 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. 
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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. 2568/28-2-2013 έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 18/2013 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. 18/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ληφθείσα κατά την έκτακτη Συνεδρίαση της 28/2/2013 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. 6/2013 έκτακτης Συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 
Αριθ. Απόφασης : 18/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

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

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 28 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 2481/6/27-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
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δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Κουτσάκης Μιχαήλ  
4) Παΐδας Αδαµάντιος και 5) Πολίτης Σταύρος, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος    2) Καβακοπούλου Αγανίκη     
  3) Τάφας Ηλίας   και 4)  Κόντος Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 

• Σηµειώνεται ότι ο κ. Α.Παΐδας καταλαµβάνει, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 3852/10, την κενωθείσα θέση του τακτικού 
µέλους της πλειοψηφίας κ. Χ.Μπόβου, του οποίου η έγγραφη 
παραίτηση, µετά την παρέλευση µηνός από την κατάθεσή της στο 
γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου, θεωρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 54 παρ. 4 του ανωτέρω Νόµου, ότι έχει γίνει οριστικώς 
αποδεκτή. 

  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 
οµόφωνα η Ο.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 
3852/10 συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 5/2013 και µε αριθ. πρωτ. 2476/27-2-2013 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής επί του θέµατος :  
 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
   
  Από το πρακτικό της αριθ. 4/2013 Συνεδρίασης  
  της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 
            Χαλκηδόνος. 
 
Αριθ. Απόφασης :5/2013 

 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

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

 
 
Σήµερα Τετάρτη 27-2-2013 , στο Γραφείο ∆ηµάρχου το οποίο εδρεύει στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια , 
συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος   
προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που ρητά προβλέπονται στα άρθρα 
62 και 63 του Ν.3852/2010 ( « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») µετά την υπ΄αριθ. 
Πρωτ.2455 /27-2-2013 πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας 
Γαϊτανά - Αποστολάκη η οποία επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος του 
Συµβουλίου χωριστά.  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δηµοτική 
υπάλληλο Μολακίδου Αλίκη. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, διότι από τα ( 5 ) µέλη του Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής 
ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

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

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

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

Πρασίνου. 
 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής 
Επιτροπής και εισηγούµενη το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης , το οποίο 
οµόφωνα η Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 συµφώνησαν να συζητηθεί ως κατεπείγον, είπε 
τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Σύµφωνα  µε, 
 
1. Το άρθρο 266 , παρ. 1-5 του Ν. 3852/2010(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)  

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

 
2. Το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 18183/2-4-2007 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.∆.∆Α , όπου : 
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«1. Η διάρθρωση των ετησίων προγραµµάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των 
Νοµικών του Προσώπων αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών 
τους. 
2. Το περιεχόµενο των ετησίων προγραµµάτων δράσης προκύπτει από την 

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

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

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

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

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

• Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισµού. 
 
 

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

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

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

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

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

10. Το 2465/27-2-2013 έγγραφο της ∆/σης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε το 
οποίο η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 
«Κυρία Πρόεδρε, 

 
  Θέτω υπόψη σας εκ νέου σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισµού 
Eσόδων και Εξόδων, καθώς και το  Ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το 
Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος οικ. έτους 2013 
και εµπεριστατωµένη εισηγητική έκθεση επ΄ αυτού, προκειµένου να τα 
επεξεργαστεί η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου, αφού λάβει υπόψη της και 
αξιολογήσει και τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου καθώς και της 
Επιτροπής διαβούλευσης. Το σχέδιο του προϋπολογισµού αιτιολογεί πλήρως 
τα κονδύλια των εσόδων και τις πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία 
φαίνεται ότι ο προϋπολογισµός αυτών βασίστηκε στα µέχρι τώρα οικονοµικά 
δεδοµένα του παρελθόντος οικονοµικού έτους και στα κατά προσέγγιση 
υπολογιζόµενα να πραγµατοποιηθούν έσοδα τρέχοντος οικ. έτους.  
    Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας, αφού τα καταρτίσει 
(συντάξει) θα τα υποβάλλει εκ νέου για συζήτηση και απόφαση στο ∆ηµοτικό 
µας Συµβούλιο, το οποίο θα ψηφίσει επ’ αυτών σε ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό 
συνεδρίαση. 
   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & 
Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του 
προϋπολογισµού», των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των 
παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του 
άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στην 
ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004 (περί καθορισµού του 
τύπου των προϋπολογισµών των δήµων), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
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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) 12.721.952,00 €, 
έκτακτα έσοδα (1) 13.129.539,00 €, έσοδα προηγούµενης χρήσης (2) 
1.684.700,00 €,  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) 1.430.484,10 €   (Σύνολο εσόδων  34.536.925,10 € ).     
   
   Τα έξοδα έχουν ως εξής : Σύνολο εξόδων 34.425.014,87  € και αποθεµατικό 
κεφάλαιο 111.910,23  €  (Σύνολο εξόδων  34.536.925,10 €).      
   
  Κατόπιν αυτών καλείται η Ο.Ε. να καταρτίσει (συντάξει) τον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου οικ. έτους 2013, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και 
µε τα ως άνω εκτεθέντα οικονοµικά δεδοµένα και να εγκρίνει την υποβολή του 
µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ψήφισή του.» 
 
 
Βάσει των ανωτέρω σας παραθέτω το νέο προσχέδιο του Προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2013 , µαζί µε το 
υπόψη µας τεθέν σχέδιο του  Ετησίου  Προγράµµατος  ∆ράσης και  του 
Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013  και σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος , αφού έλαβε 
υπόψη της : 

• την εισήγηση της  Προέδρου , 

• το σχετικό εισηγητικό έγγραφο της ∆/σης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε 
αριθ. Πρωτ. 2465/27-2-2013 

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

• Το αριθ. Πρωτ.2188/21-2-2013 έγγραφο του Τµήµατος Υποστήριξης 
Πολιτικών Οργάνων και ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου  - Γραφείο 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί Κατάρτισης και Ψήφισης του 
Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 2013 του 
∆ήµου στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
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• Το αριθ.πρωτ.9655/8374/26-2-2013 απαντητικό  έγγραφο του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής αναφορικά στην 
Κατάρτιση – Ψήφιση Προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2013. 

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

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

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

 µαζί µε το υπόψη τεθέν σχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης  και του 
Τεχνικού Προγράµµατος  έτους 2013 
όπως εµφανίζονται  στο συνηµµένο νέο προσχέδιο του Προϋπολογισµού και 
τα τεθέντα σχέδια του Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης και Τεχνικού 
Προγράµµατος,  τα οποία αποτελούν  αναπόσπαστα µέρη της παρούσας 
απόφασης.  
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό  5/2013 
 
 
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. 6/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 
5/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, 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 

(4 ΥΠΕΡ- 1 ΚΑΤΑ) 
 

   Επανακαταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και το Τεχνικό Πρόγραµµα 
του ∆ήµου έτους 2013, επανασυντάσσει τον προϋπολογισµό Εσόδων-
Εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 διαµορφώνοντας την εισηγητική 
έκθεση, που εµφανίζει σύνολο εσόδων 34.536.925,10 €,  σύνολο εξόδων 
34.425.014,87  € και αποθεµατικό κεφάλαιο 111.910,23  €  [Σύνολο εξόδων  
(συµ/νου αποθεµατικού) 34.536.925,10 €] και τα επανυποβάλλει προς 
ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.    
     
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Σ.Πολίτης, ο οποίος 
δήλωσε αντίθετος στο σύνολο του προϋπολογισµού που υπακούει στις 

ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΗΓ-Κ26



 11 

γενικές κατευθύνσεις της κεντρικής εξουσίας, σύµφωνα και µε τις θέσεις  που 
έχουν κατ΄ επανάληψη διατυπώσει, ως δηµοτική παράταξη, στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  18/2013 
 

 
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: Κύριε Καραβία θέλετε να πείτε δυο λόγια για τον 

προϋπολογισµό; Και να κάνω µια έκκληση, θα ήθελα να παρακαλέσω εάν 

είναι δυνατό σήµερα να µιλήσουν µόνο οι επικεφαλής των Παρατάξεων, το 

θέµα έχει εξαντληθεί για να συντοµεύουµε. Παράκληση κάνω. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε την 

προηγούµενη φορά το είχαµε προτείνει εµείς αυτό, δεν έγινε δεκτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ πριν αρχίσει η 

διαδικασία, εάν όµως αυτό που λέτε γίνει δεκτό, να το συµφωνήσουµε εκ των 

προτέρων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπορώ να σας πω ότι από την πλειοψηφία ο κ. Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικών θα πει δυο λόγια. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε εµείς δεν έχουµε επικεφαλής, δεν θα 

έχουµε δυνατότητα να µιλήσουµε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Κανταρέλη και κάποιοι ανεξάρτητοι θα µιλήσουν. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ ανήκω στην Παράταξη εγώ όµως έχω τη 

δική µου φωνή, αν χρειαστεί να µιλήσω, θα µιλήσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει εγώ έκανα µια πρόταση. Θα ανοίξουµε κατάλογο 

οµιλητών κ. Γραµµατέα, ο χρόνος θα είναι αυτός που προβλέπει ο κανονισµός 

για τον καθένα για να µην έχουµε αντεγκλήσεις. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για όσους θέλουν να µιλήσουν, δεν µπορώ να τους φιµώσω. 

Κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν να µιλήσουν, δεν µπορώ να µην τους δώσω 

τον λόγο, θα κρατήσουν το τρίλεπτο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θα 

παρακαλούσα εφόσον δεν γίνεται δεκτό καθ’ ολοκληρίαν να ανοίξετε τον 

κατάλογο οµιλητών τώρα, να ανακοινώσετε τους οµιλητές, γιατί όταν έρχεται η 

όρεξη του καθενός να µιλήσει θα το κάνουµε πάλι θα γυρίσουµε στις 2 η ώρα. 

Άρα πρώτα ο κατάλογος οµιλητών και µετά να µιλήσει ο Αντιδήµαρχος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό ακριβώς είπα κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να ανακοινωθεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκτός από εσάς κ. Τοµπούλογλου, γράψτε τον κ. Κόντο, ο κ. 

Μάλλιος είναι επικεφαλής, η κα Γκούµα, η κα Μαυράκη, ο κ. Μπόβος, ο κ. 

Παΐδας, η κα Αγαγιώτου, ο κ. Γρετζελιάς, ο κ. Κανταρέλης, ο κ. Χωρινός και ο 

κ. Πλάτανος. 

  Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών ο κ. Καραβίας έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Μια κουβέντα για τον ∆ήµαρχο Σταύρο Κόντο, µια κουβέντα 

προσωπική. ∆ήµαρχε, δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή σου για την πορεία, 

εγώ αυτό που εύχοµαι είναι να βρεθούν άνθρωποι σαν κι εσένα µε το ήθος 

σου, να βοηθήσουν ώστε ο νέος ∆ήµος να πάει µπροστά. Να είσαι καλά. 

Αγαπητοί συνάδελφοι βρισκόµαστε σήµερα εδώ για τρίτη φορά 

για να εγκρίνουµε ένα προϋπολογισµό του ∆ήµου µας. Ένα προϋπολογισµό, 

που όπως έχουµε πει επανειληµµένα τις προηγούµενες δυο φορές, 

απεικονίζει µε σαφήνεια και ειλικρίνεια τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση του 

∆ήµου µας. 

Ένας προϋπολογισµός, που όπως γνωρίζετε όλοι είναι το 

εργαλείο του ∆ήµου, το έχουµε πει επανειληµµένα. Σίγουρα υπάρχουν 

αριθµοί µέσα, σίγουρα πρέπει να τους δούµε, αλλά σίγουρα πρέπει να 

λειτουργήσει και ο ∆ήµος. Εγώ θέλω να πω δυο πράγµατα µόνο. Τα 

προβλήµατα στο ∆ήµο έχουν αρχίσει ήδη και είναι τεράστια. Εάν θέλουµε να 

µην καταστρέψουµε αυτό το ∆ήµο, θα πρέπει σήµερα να ψηφίσουµε ένα 

προϋπολογισµό. 
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Θα πρέπει σήµερα να πάρουµε µια απόφαση όλοι µαζί, να 

στηρίξουµε αυτή την πόλη και να µην τη διαλύσουµε. Θα σας αναφέρω απλά 

ότι ήδη έχουν έρθει στο ∆ήµο κατασχετήρια για το Νοµικό Πρόσωπο, ήδη οι 

συµπολίτες µας µου έχουν φέρει ατοµικές ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσµων 

χρεών τους στην Εφορία µε τους τόκους µέσα, ήδη µου έχουν φέρει κλητήριο 

από ∆ικαστήρια για επιταγές που έχουν και δεν µπορούν να πληρώσουν, ήδη 

οι Παιδικοί δεν έχουν τρόφιµα, τα απορριµµατοφόρα ήδη σταµάτησαν και 

έπεται συνέχεια. 

Ένα από τα προβλήµατα είναι η ΕΥ∆ΑΠ το είπα και θα το 

ξαναπώ. Γιατί θα το ξαναπώ; Γιατί ενώ καταφέραµε να αποφύγουµε το 

πρόστιµο τουλάχιστον και µπήκαµε σε µια διαδικασία αποπληρωµής, 

βρισκόµαστε πάλι στη δεινή θέση να χάσουµε το διακανονισµό και να χρεωθεί 

πάλι ο ∆ήµος µε τις 100.000 ευρώ. 

Έχω µια ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. που καταγγέλλει την ΕΥ∆ΑΠ για την απαράδεκτη και 

πρωτοφανή απόφαση που πήρε να κατασχέσει λογαριασµούς µισθοδοσίας 

του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας φυσικά για οφειλές προς την 

Υπηρεσία. Εκτός από αυτό έκοψε και το νερό στους Παιδικούς Σταθµούς, στα 

ΚΑΠΗ, στα Γυµναστήρια και καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη 

στιγµή ο ∆ήµος Κερατσινίου. ∆εν θέλω να βρεθεί και ο δικός µας ο ∆ήµος 

στην ίδια κατάσταση, είναι πολύ κρίµα.  

∆έχοµαι ότι αργήσαµε να φέρουµε τον προϋπολογισµό, ναι, 

αλλά τον έχουµε φέρει από Γενάρη. Μπήκε Μάρτης. ∆εν είναι το θέµα µας τα 

νούµερα συνάδελφοι! Οι αντιπαραθέσεις µας είναι το θέµα. Ας ξεπεράσουµε 

και ας πάρουµε µια απόφαση σήµερα.  

Όποιες προτάσεις πέσουν στο τραπέζι σήµερα θέλω να τις 

συζητήσουµε και να τις λύσουµε εδώ και τώρα και από αύριο το πρωί ο 

∆ήµος να λειτουργήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Κότσιρας Παύλος 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα µιλήσω λίγο 

περισσότερο γιατί δεν θα µιλήσει κανείς άλλος από την Παράταξή µου όπως 

είδατε, δεν δήλωσε κανένας ότι θα µιλήσει θα µιλήσω λίγο περισσότερο εγώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πόσο χρόνο θέλετε κ. Τοµπούλογλου; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέω για να µην µε διακόψετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν θέλω να σας διακόψω, πόσο χρόνο θέλετε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα δεκάλεπτο. Θα ξεκινήσω 

από το ψήφισµα των εργαζοµένων. Πολύ ενδιαφέρον πράγµατι που κάθε 

φορά κινητοποιούνται οι εργαζόµενοι για να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό. 

Έχω όµως να θέσω ορισµένα ερωτήµατα προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

κυρίως των εργαζοµένων.  

Ήθελα να µου πείτε, ενώ έχει δηµοσιευτεί ο Οργανισµός του 

∆ήµου που προβλέπει ότι δεν µπορεί ∆.Ε. να είναι ∆ιευθυντής του ∆ήµου 

γιατί δεν διαµαρτυρηθήκατε ποτέ εργαζόµενοι να εφαρµοστεί ο Οργανισµός 

που έχει ψηφιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο;  

∆εύτερο ερώτηµα. Γιατί διαµαρτυρηθήκατε ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των εργαζοµένων του ∆ήµου για το ότι στο νεκροταφείο παραµένουν οι ίδιοι 

αµετακίνητοι υπάλληλοι επί σειρά ετών; 

Τρίτη ερώτηση. Γιατί δεν διαµαρτυρηθήκατε ποτέ για τις 

επιλεκτικές µετακινήσεις που γίνονται και µάλιστα έχω υπόψη µου µια 

υπάλληλο που µετακινήθηκε πέντε φορές µέσα σε ένα χρόνο; Γιατί δεν 

διαµαρτυρηθήκατε αγαπητοί του Σωµατείου των εργαζοµένων για το ότι 

καθυστερούν σκοπίµως από τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου να αποστείλουν τους 

φακέλους για να κριθούν οι υπάλληλοι του ∆ήµου;  Από το Υπηρεσιακό 

Συµβούλιο εννοείται. 

Και κάτι ακόµη. Καλώς ή κακώς οι εκλογές που γίνονται στο 

Σωµατείο των εργαζοµένων έχουν και πολιτικο-κοµµατικό χαρακτήρα. Είναι 

γνωστό ότι η πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανήκει στις Παρατάξεις 

της Αριστεράς. Οι Παρατάξεις της Αριστεράς λοιπόν στις οποίες ανήκει η 

πλειοψηφία του συγκεκριµένου ∆ιοικητικού Συµβουλίου των εργαζοµένων, 

µας είχαν κατηγορήσει πέρσι εµάς ως δεκανίκι που ψηφίσαµε τον 

προϋπολογισµό. ∆εν σας άκουσα να διαµαρτυρηθείτε γι' αυτό.  
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Εµείς σεβόµαστε τους εργαζόµενους, δεν σεβόµαστε αυτούς οι 

οποίοι έχουν επιλεκτική µνήµη και επιλεκτική γραφή.  

Έρχοµαι στο θέµα. Σήµερα κάνατε µια εισήγηση για τον 

προϋπολογισµό, έχουµε ήδη πει τις απόψεις µας παραµένουµε στις απόψεις 

που έχουµε εκφράσει µέχρι τώρα, αλλά επισηµαίνω ένα γεγονός το οποίο 

ακριβώς δείχνει τον τρόπο που ασκείται τη ∆ιοίκηση. Για τον λόγο αυτό που 

σας θεωρούµε ότι δεν πρέπει να µείνετε ούτε στιγµή ακόµη στο ∆ήµο. 

Στην εισήγηση που µας στείλατε έχετε επιλεκτικά επισυνάψει 

δυο έγγραφα: ένα έγγραφο που αφορά τον προϋπολογισµό και το υπογράφει 

ο κ. ∆ηµήτριος Καλογερόπουλος ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης και ένα δεύτερο έγγραφο που το υπογράφει η κα Μπελιά είναι από 

τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών 

και απαντά µόνο σε εµένα σε ερώτηµα. Απορώ ποιος τυφλοπόντικας βρήκε 

το έγγραφο αυτό που δεν κοινοποιείται στο ∆ήµο. Το βρήκατε. 

∆εν είπατε όµως ότι έχετε πάρει και ένα άλλο έγγραφο το οποίο 

τώρα µοιράζουµε στους συναδέλφους δηµοτικούς συµβούλους από τις 24/9 

που είναι η παροχή διευκρινίσεων επί του ενδεχοµένου καταψήφισης από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2013 του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, που απαντά σε ερώτηµά µου. 

Αυτό, που σας κοινοποιείται κα ∆ήµαρχε και κ. Αντιδήµαρχε εδώ 

είναι το έγγραφο διότι κοινοποιείται αυτό, αυτό που έχετε βάλει στην εισήγηση 

δεν κοινοποιείται σε εσάς το έχετε φαίνεται βρει κάπου στα σκοτεινά. Έχετε 

λοιπόν αποκρύψει το έγγραφο αυτό το οποίο ακριβώς αναφέρεται σε δυο 

πράγµατα: πρώτον στην τεράστια ευθύνη που έχετε για το ότι δεν τηρήσατε 

τις προθεσµίες. Θα το διαβάσω, το έχω µοιράσει σε όλους τους συναδέλφους 

γιατί κοινοποιείται στο ∆ήµο. ∆εν είναι γνωστό κύριοι, θα το είχατε βάλει στην 

εισήγηση αν ήταν γνωστό, βάλατε αυτό που δεν σας έχει έρθει στο ∆ήµο για 

να µε εκθέσετε.  

Αλλά από την άλλη µεριά όµως ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά 

αγαπάει και το νοικοκύρη. Εδώ λοιπόν έχετε πάρει από τις 24 Σεπτεµβρίου 

έγγραφο που σας µιλάει για τις προθεσµίες που πρέπει να υποβάλλετε τον 

προϋπολογισµό. Γιατί εµείς επειδή έχουµε µια υπεύθυνη στάση δεν 

διανοηθήκαµε να κάνουµε την κίνηση αυτή την τελευταία στιγµή. Ξέραµε ότι 
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θα έρθουν τα πράγµατα στη σηµερινή κατάσταση, βλέπαµε ότι έχετε διαλυθεί 

ως Παράταξη ότι έχετε διαλύσει το ∆ήµο και είχαµε από τότε φροντίσει να 

ειδοποιήσουµε και την Περιφέρεια και το ∆ήµο ουσιαστικά, µιας και 

κοινοποιείται η απάντηση. 

Λέει λοιπόν το έγγραφο που αποκρύψατε κα ∆ήµαρχε: 

«Προς κ. Τοµπούλογλου Χάρη 

Κοινοποίηση ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας 

ΘΕΜΑ: 

Παροχή διευκρινίσεων επί του ενδεχοµένου καταψήφισης από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2013 του 

∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας σχετικό το από 13/8 ερώτηµά σας: 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήµατός σας σας γνωρίζουµε ότι: 

1. Από τις διατάξεις του Νόµου 3463/2006 και του 3852/2010 

αρµόδιο όργανο για την ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

είναι αποκλειστικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

2. Αναφορικά µε τις προθεσµίες κατάρτισης και ψήφισης του 

προϋπολογισµού  

Α. Μέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου κάθε έτος άρθρο 266 η Εκτελεστική 

Επιτροπή έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύνταξης του 

προσχεδίου του προϋπολογισµού του ∆ήµου του εποµένου 

οικονοµικού έτους µε βάση τις γενικές αρχές κατάρτισης του 

προϋπολογισµού. Πριν από τη σύνταξη του προσχεδίου του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου από την Εκτελεστική Επιτροπή 

έχει προηγηθεί η συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

∆ιαβούλευσης.  

Β. Μέχρι το τέλος του µηνός Οκτωβρίου του προηγούµενου 

οικονοµικού έτους η Οικονοµική Επιτροπή συντάσσει τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου σύµφωνα µε το προσχέδιο αυτού 

που κατάρτισε και εισηγήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή. 

Γ. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι τέλος του µηνός Νοεµβρίου του 

προηγούµενου οικονοµικού έτους που αυτός αφορά ψηφίζει 

τον προϋπολογισµό του ∆ήµου σε ειδική για τον σκοπό 
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συνεδρίαση µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης σύµφωνα 

µε το σχέδιο που κατάρτισε η Οικονοµική Επιτροπή. Αν το 

σχέδιο του προϋπολογισµού δεν καταρτιστεί και δεν υποβληθεί 

όπως προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, η αν ο 

Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν µεριµνήσει να 

συγκληθεί το Συµβούλιο ως το τέλος Νοεµβρίου, το Συµβούλιο 

συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή µετά την 

ηµεροµηνία αυτή και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφιση του 

προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισµό κατά τα 

προαναφερόµενα, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου τη δεύτερη 

Κυριακή του ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους και προχωρεί στη 

σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισµού η οποία θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Η προθεσµία 

ψήφισης του προϋπολογισµού µπορεί να παραταθεί µέχρι την 

28η Φεβρουαρίου µόνο για τον προϋπολογισµό του έτους που 

ακολουθεί, αυτό της διενέργειας των δηµοτικών εκλογών. 

3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 160 ώσπου να αρχίσει να 

ισχύει ο νέος προϋπολογισµός και πάντως όχι αργότερα από το 

τέλος Μαρτίου του εποµένου έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του 

έτους που έχει λήξει, µόνο ως προς την πληρωµή: 

Α. Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 

του άρθρο 158 των δαπανών που γίνονται για ειδικούς 

σκοπούς βάσει διάταξης νόµου κατόπιν αποφάσεων 

χρηµατοδότησης από την κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών 

που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριµένων έργων 

ή δράσεων, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει 

οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον προϋπολογισµό του 

περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές 

προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών. Η 

ισχύς του άρθρου 160 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικου Κώδικα 

έχει εφαρµογή  µόνο κατά την περίπτωση νόµιµης κατάρτισης 
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και ψήφισης του προϋπολογισµού του έτους που ακολουθεί 

αυτό των δηµοτικών εκλογών, που παρατείνεται από τη 

διάταξη του άρθρου 159 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά ο 

προϋπολογισµός. Για τις λοιπές περιπτώσεις µη σύννοµης 

εκπρόθεσµης ή καθυστερηµένης ψήφισης του 

προϋπολογισµού, µετά την ηµεροµηνία έναρξης του νέου 

οικονοµικού έτους έχει εφαρµογή η διάταξη της παρ. 4 του 

άρθρου 159 που ορίζει ότι η µη τήρηση των προθεσµιών 

κατάρτισης του προϋπολογισµού και ψήφισης, αποτελεί 

σοβαρή παράβαση καθήκοντος».  

  Αυτό το έγγραφο το οποίο σας έχει έρθει, το αντίθετο από το 

άλλο το οποίο µας βάλατε στην εισήγηση δεν σας έχει έρθει, το βρήκατε 

κάπου προφανώς το βρήκε η κα Αµπατζή η οποία είναι σε αυτά ικανότατη, 

δεν το βάλατε γιατί πολύ απλά δεν σας συνέφερε να το βάλετε. ∆εν έχετε 

τηρήσει τίποτε από όλα αυτά. 

Είστε σε µια σαφή παράνοµη πορεία, έχετε ευθύνες για 

παράβαση καθήκοντος, σας έχει έγκαιρα ενηµερώσει η Περιφέρεια από τις 

24/9 κρύψατε και τώρα το έγγραφο και βεβαίως κα ∆ήµαρχε και κύριοι 

συνάδελφοι της πλειοψηφίας, αυτό ακριβώς αποδεικνύει τη συµπεριφορά 

σας, αποδεικνύει τον τρόπο που διοικείται, αποδεικνύει τον τρόπο που θέλετε 

να πάρετε ψήφο για τον προϋπολογισµό. 

Θα σας πω και κάτι ακόµη και θα κλείσω. Νοµίζω ότι ο 

προϋπολογισµός είναι ένα εργαλείο για µια ∆ιοίκηση ενός ∆ήµου για µια 

∆ιοίκηση που σέβεται τον εαυτό της και σέβεται και την πόλη. Εσείς έχετε 

καταγραφεί στη συνείδηση του κόσµου, δεν θα το επαναλάβω το ξέρετε πάρα 

πολύ καλά και από την άλλη µεριά βεβαίως καταγγέλλετε τη χαοτική και τυφλή 

αντιπολίτευση, ή το δεκανίκι που µας έχουν πει άλλοι και όταν χρειάζεται την 

ψήφο της αντιπολίτευσης τη ζητάτε για να κάνετε τη δουλειά σας. 

Πρέπει να προσδιορίσουµε τους ρόλους µας. Εµείς είµαστε 

αντιπολίτευση, ο λαός µας έχει τάξει για ένα συγκεκριµένο ρόλο εδώ: να 

κρίνουµε και να ελέγχουµε τη ∆ηµοτική εξουσία. ∆εν είµαστε ούτε 

συγκυβέρνηση, ούτε Παράταξη η οποία έχει µαζί σας το ίδιο Πρόγραµµα, ούτε 

θα µπορούσαµε να έχουµε µαζί σας το ίδιο Πρόγραµµα και την ίδια λογική.  
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∆εν µπορείτε λοιπόν να ζητάτε από µια αντιπολίτευση που την 

καταγγέλλετε συνεχώς και από µια αντιπολίτευση η οποία σας έδειξε τις 

προθέσεις της πέρσι και ψήφισε προϋπολογισµό, δάνειο, τη ∆ιοίκηση των 

Νοµικών Προσώπων να ζητάτε από την αντιπολίτευση να γίνει συµπολίτευση.  

Επειδή καταλαβαίνω την αδυναµία σας και επειδή δεν έχετε 

άλλο τρόπο επικαλούµαι και πάλι τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα και ζητώ την παραίτηση της ∆ηµοτικής Αρχής στο σύνολό της, της 

Παράταξης που συγκυριακά εξελέγην ως πλειοψηφία του ∆ήµου και τη 

διενέργεια δηµοτικών εκλογών σύµφωνα µε το νόµο. 

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

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να ρωτήσω τον κ. Τοµπούλογλου από πού κατ' αρχήν 

έκρυψα το έντυπο. Το έντυπο αυτό που εµφανίστηκε, δεν εµφανίστηκε τυχαία. 

Εµφανίστηκε µετά την απάντηση της Περιφέρειας, αφού στείλαµε όλα τα 

έγγραφα δυο φορές που δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός και επειδή το 

έχετε λάβει αν δεν κάνω λάθος µε αριθµό Πρωτοκόλλου 2415/27-2-2013 και 

µε αριθµό Πρωτοκόλλου της Περιφέρεια 9655 έχετε λάβει την απάντηση που 

έχει στείλει η Περιφέρεια και η Περιφέρεια η ίδια έστειλε αυτό το έντυπο έτσι.  

  Λοιπόν, δεν είχαµε να κρύψουµε κανένα έντυπο και απάντηση 

προς εσάς, αυτή είναι η απάντησή µου και µπορώ να σας το δώσω. Αυτό που 

διαβάσατε εσείς µας το έστειλε η Περιφέρεια στις 27/2. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά, µιλάµε σε άλλο επίπεδο 

τώρα, εντάξει συνεχίστε δεν πειράζει. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Την απαξίωση στον εαυτό σας κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία µου δεν καταλαβαίνετε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και αν εµείς είµαστε επικίνδυνοι και όλα αυτά που κάνουµε είναι 

παράβαση καθήκοντος, παράβαση καθήκοντος είναι που δεν ψηφίζετε εσείς 

προϋπολογισµό κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εκβιασµούς από κανέναν δεν 

δέχτηκα στη ζωή µου. Εσύ τους ξέρεις τους εκβιασµούς προφανώς, εγώ 

εκβιασµούς δεν δέχοµαι. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχήν δεν σας διέκοψα όταν µιλούσατε κ. Τοµπούλογλου.  
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µας πας στην εισαγγελία; Τι 

θα µας κάνεις δηλαδή; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά έτσι ξέρετε να κάνετε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι ξέρω! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ πολύ µη διακόπτετε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν σας διέκοψα κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί που σηκώνει εκβιασµούς µε 

τα έντυπα που έχετε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω κάτι; Ούτε σας εκβίασα ποτέ, σας σεβάστηκα\ 

Λοιπόν, δεν σας απαντάω. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Καλύτερα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου γιατί διακόπτετε; Σας ακούσαµε µε 

ευλάβεια, αφήστε να πει την άποψή της η κα ∆ήµαρχος. Ο κ. Κόντος έχει τον 

λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι σε προηγούµενη συνεδρίαση είχα ορίσει τη 

στάση µου απέναντι στη ∆ιοίκηση και είχα πει ότι δεν θέλω να έχω καµία 

σχέση µε τη ∆ιοίκηση σα ∆ιοίκηση όχι σαν πρόσωπα, διότι δεν έχω ίχνος 

εµπιστοσύνης στις πράξεις της ∆ιοίκησης. 

Μια στάση, που απορρέει όχι από προσωπική εµπάθεια ή από 

προσωπική αντιπαράθεση, αλλά από σειρά γεγονότων που έφτασαν σε µια 

κορύφωση και µε οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Άρα θέλω να υπενθυµίσω 

ότι οι κλήσεις µας να συζητήσουµε θέµατα του προϋπολογισµού ή οτιδήποτε 

άλλο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ήµου προσωπικά και εκτός του 

θεσµικού πλαισίου, σας είχα επισηµάνει ότι δεν έχουν κανένα νόηµα. 

Μας καλείτε για κάποια πράγµατα, ξέρετε πως δεν θα έρθουµε 

απλώς για να πείτε πως δεν ερχόµαστε. Με σαφήνεια και ακρίβεια σας το 

είπα: µην µε καλέσετε δεν θα έρθω. Μας καλείτε για να λέτε πως δεν ήρθαµε 

και δεν ενδιαφερόµαστε. 

Αυτή η στάση έχει ονοµατεπώνυµο, έχει αιτίες, έχει γεγονότα. 

∆εν είναι έτσι. Και επειδή προκαλούµαι µερικές φορές αν µε προκαλέσετε θα 

σας πω ποια είναι τα γεγονότα, ποιες είναι οι αιτίες που η έλλειψη, θα έλεγα η 

δυσπιστία έγινε πλήρης έλλειψη εµπιστοσύνης. 
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Γεγονότα συγκεκριµένα. Κύριοι συνάδελφοι πρέπει να 

καταλάβουµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αυτό έχει µια ∆ιοίκηση η οποία είναι 

αποψιλωµένη, είναι ∆ιοίκηση µειοψηφίας και πρέπει αυτό να το λάβει σοβαρά 

υπόψη της για να µπορέσει να λειτουργήσει έστω στα ορισµένα βασικά 

πράγµατα. Άρα ό,τι γίνεται στο ∆ήµο µας σήµερα πρέπει να έχει τη 

συναίνεση, να έχει τον έλεγχο και την αποδοχή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Έχετε οριστικά χάσει αυτό που λέµε τη δεδηλωµένη και την 

έχετε χάσει και µε εκκωφαντικό τρόπο όχι απλώς την έχετε χάσει µε µια δυο 

ψήφους. Απλώς επισηµαίνω ότι στο ∆ήµο της Φιλαδέλφειας αυτό δεν συνέβη 

ποτέ. Ποτέ. Από τη µεταπολίτευση και µετά ποτέ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν 

έχασε την πλειοψηφία και µε τόσο θα έλεγα εκκωφαντικό τρόπο. 

Τώρα για την ουσία του ζητήµατος για να δούµε αν µπορεί ο 

∆ήµος να λειτουργήσει. Θα έλεγα ότι η στάση των εργαζοµένων τους οποίους 

γνωρίζω και είναι άνθρωποι αξιοπρεπέστατοι και κάνουν τη δουλειά της, ήταν 

τελείως ατυχής από όλες τις απόψεις, από τη στάση που κρατάνε από την 

παρέµβαση που κάνουν και από τις παρεµβάσεις που δεν έκαναν. Να µην 

επαναλάβω αυτά που είπε ο κ. Τοµπούλογλου γιατί µπορεί να πει ότι 

συµφωνώ µαζί του. Πράγµατι συµφωνώ γιατί όσα ειπώθηκαν είναι έτσι. 

Που βρισκόµαστε σήµερα; Βρισκόµαστε στη διαδικασία που λέει 

ότι µέχρι τέλος Μαρτίου µπορούµε να καταβάλλουµε από τον προηγούµενο 

προϋπολογισµό τις υποχρεωτικές δαπάνες. Και να διαβάσουµε ποιες είναι οι 

υποχρεωτικές δαπάνες ποιες προβλέπει το άρθρο 158; Να τις διαβάσουµε, 

για να µην νοµίζουµε\ Τι λέει η απάντηση που µας στείλατε; Λέει ότι «\ 

Επίσης η δυνατότητα δαπανών µέχρι την έναρξη ισχύος του νέου 

προϋπολογισµού ορίζεται (το άρθρο 160 διάρκεια της ισχύος του 

προϋπολογισµού) ώσπου να αρχίσει ο νέος προϋπολογισµός εφόσον δεν έχει 

ψηφιστεί και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου. Ισχύει ο 

προϋπολογισµός του προηγούµενου έτους ως προς τις υποχρεωτικές 

δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 όπως 

συµπληρώθηκαν µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόµου 4036». 

Ποιες είναι αυτές; Που λέµε δεν έχουµε πετρέλαιο και δεν 

µπορούµε να κάνουµε τη δουλειά µας. Άρα έχουµε προθεσµία µέχρι το 

Μάρτιο. Για ποιες δαπάνες; Να σας τις διαβάσω. Οι δαπάνες είναι: τα έξοδα 

παράστασης ή αποζηµίωσης των συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις 
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συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Συµβουλίου, της ∆ηµοτικής 

Επιτροπής καθώς και τα έξοδα κίνησης του Προέδρου και των τοπικών 

Συµβουλίων. Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού περιλαµβανοµένων 

και των κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης. Οι παροχές σε είδος για τη προστασία 

των εργαζοµένων, η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των Υπηρεσιών, η 

δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, 

καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς 

και κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικό. 

Γιατί δεν ήρθατε να αγοράσετε καύσιµα; Από πού προβλέπεται 

ότι δεν έχετε να αγοράσετε καύσιµα;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Επίτηδες τα κάνουν αυτά. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις 

δηµοτικές και κοινοτικές Υπηρεσίες, τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης, 

τοκοχρεολύσια δανείων, έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης 

οχηµάτων, ετήσιες εισφορές υπέρ του Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων, οι 

δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των 

προγραµµατικών συµβάσεων, οι επιχορηγήσεις των Ιδρυµάτων και Νοµικών 

Προσώπων που εδρεύουν στο ∆ήµο, η δαπάνη για την εκτέλεση των 

τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων µπορούµε να πληρώσουµε, οι εισφορές 

που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους.  

  Και ο νέος νόµος λόγω των γεγονότων προβλέπει εκτός από 

αυτές και ορισµένες άλλες επίκαιρες που λέει: τα ποσά για την καταβολή των 

προνοµιακών επιδοµάτων και η προµήθεια υλικών και τροφίµων για την 

άσκηση της αρµοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Οι 

δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραµµάτων 

δράσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων, οι δαπάνες που απορρέουν από 

συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων εργασιών προµηθειών υπηρεσιών και 

µελετών.  

Τίποτα λοιπόν από αυτά που απαιτεί ο ∆ήµος για να 

λειτουργήσει µέχρι τέλος Μαρτίου δεν µπορείτε να µην το κάνετε. Τίποτε από 

όλα αυτά. Εκτός κι αν δεν ξέρουµε να τα κάνουµε.  

Ας πάµε τώρα στο αν υπάρχει λύση για το πρόβληµα. Εγώ θα 

κάνω πάλι µια πρόταση που έκανα, θα την κάνω εδώ στο ∆ηµοτικό 
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Συµβούλιο δεν την κάνω ούτε κατ’ ιδίαν σε κανέναν, ούτε να µε καλέσετε να 

σας την κάνω ούτε πρόκειται να κάνω τίποτε µαζί σας όχι γιατί είναι 

προσωπικό το ζήτηµα, αλλά γιατί είπα ποια είναι η στάση µου απέναντι στη 

∆ηµοτική Αρχή. 

Εµείς µπορούµε να ψηφίσουµε ένα προϋπολογισµό που 

αυστηρά θα προβλέπει µόνο αυτές τις υποχρεωτικές δαπάνες. Αυστηρά, για 

να λειτουργήσει ο ∆ήµος και τις περιέγραψα και µπορείτε και να τις διαβάσετε. 

Θα µου πείτε «κάποια δαπάνη πέρα από αυτά δεν θα κάνει ο ∆ήµος;». 

Βεβαίως και θα κάνει. Όµως θα έχουµε ένα αποθεµατικό ό,τι να κάνουµε 

τέτοια δαπάνη θα τη ζητάει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα αποφασίζει να την 

κάνει.  

Εν λευκώ προϋπολογισµό σε αυτή τη ∆ιοίκηση κατά τη γνώµη 

µου κι εγώ προσωπικά δεν πρέπει να δώσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Γιατί 

απέδειξε ότι δεν µπορεί να χειριστεί αυτή την υπόθεση. Ούτε σε εποπτεία 

είστε, έχει αρµοδιότητες η κα ∆ήµαρχος να τις εκτελέσει, ούτε σε έλεγχο κακής 

χρήσης είστε. Είµαστε σε διαδικασία µόνο συναίνεσης. Το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και η πλειοψηφία που έχει διαµορφωθεί της αντιπολίτευσης, που 

δεν είναι ενιαία βέβαια αλλά αποτελεί αριθµητικά υπέρτερο αριθµό δηµοτικών 

συµβούλων, έχει το δικαίωµα και την απαίτηση θα έλεγα όχι να εποπτεύει, 

αλλά να ελέγχει τις πράξεις της ∆ιοίκησης που σήµερα διοικεί το ∆ήµο.  

Εάν συµφωνείτε σε αυτό και αν συµφωνούν και άλλοι µπορούµε 

να κάνουµε αυτό τον προϋπολογισµό, άµα θέλουµε να έχουµε 

προϋπολογισµό και να προβλέψουµε σε αυτό τον προϋπολογισµό και την 

πληρωµή των ανθρώπων οι οποίοι περιµένουν τα χρήµατά τους. Και να 

προβλέψουµε σε αυτό τον προϋπολογισµό και ό,τι αναγκαίο είναι. Αλλά θα το 

προβλέψει, θα το µελετήσει και θα το αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Οι εκβιασµοί του τύπου ότι θα έχουµε πειθαρχικές διώξεις ή 

οτιδήποτε άλλο, είναι όχι µόνο αστήρικτες αλλά είναι και αστείες. Αλίµονο εάν 

ο νόµος µπορεί να βάλει όρους στη συνείδηση των δηµοτικών συµβούλων. 

Όρους βάζει σε πράξεις πειθαρχικού χαρακτήρα, όχι σε αποφάσεις της 

συνείδησης του καθενός. Θα υποχρεώσω εγώ δηλαδή την κα Κοσµά, τον κ. 

Γρετζελιά ή την κα Γκούµα να ψηφίσει τον προϋπολογισµό; Όχι ποτέ. 
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Αν θέλετε, εγώ το απευθύνω και στους υπόλοιπους 

συναδέλφους να κάνουµε τέτοιο προϋπολογισµό, έχουµε περιθώριο έστω 

καθυστερηµένα µέχρι τέλος Μαρτίου και ας αφήσουµε να λέµε αυτά που λέµε 

και κακώς θεωρούµε ότι δεν µπορούµε να κάνουµε τις δουλειές µας, ώστε να 

κάνουµε ένα προϋπολογισµό για τη λειτουργία του ∆ήµου και επαναλαµβάνω 

ό,τι αποθεµατικό έχουµε και δηµιουργηθεί, θα το χρησιµοποιούµε κατά τη 

συνείδηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κατά την συναίνεση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Είναι νοµίζω η µοναδική λύση που έχουµε για να αποκτήσει ο 

∆ήµος προϋπολογισµό και να λειτουργήσει. Ο µοναδικός τρόπος για να 

καταλάβει η µειοψηφία που διοικεί το ∆ήµο και θα έλεγα είναι εκκωφαντική 

µειοψηφία δεν είναι µια απλή µειοψηφία, να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε 

ώστε και οι εργαζόµενοι να µην κάνουν στάσεις αδικαιολόγητες κατά τη γνώµη 

µου και λανθασµένες χωρίς να έχουν µελετήσει το θέµα, τους οποίους νοµίζω 

είναι πιο µελετηµένοι άλλωστε φορές, για να προχωρήσει ο ∆ήµος. 

Εγώ αυτά έχω να πω κύριοι συνάδελφοι αν θέλετε 

απαλλαγµένος και από σκοπιµότητες. Το απευθύνω και στους συναδέλφους 

που είναι ανεξάρτητοι και στους συναδέλφους που είναι η µεγάλη πλειοψηφία 

και στους συναδέλφους που είναι οι µικρότερες µειοψηφίες. Αυτό µπορούµε 

να κάνουµε και αυτό νοµίζω πως πρέπει να γίνει. Και εκεί, θα έχουµε ένα 

προϋπολογισµό. ∆εν µπορείτε να λάβετε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αυτό 

λευκή εντολή να εκτελέσετε προϋπολογισµό.  

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

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Συγνώµη, συζητάµε για τον προϋπολογισµό. Μιλάει ο 

πρώην ∆ήµαρχος, η κα ∆ήµαρχος δεν είναι καν στη θέση να ακούσει αυτά;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έκανε µια πρόταση \ 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Προσέξτε, δεν το λέω ότι δεν τα ακούει από τα 

µικρόφωνα, τον περιφρονεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πήγε στην τουαλέτα, τι να κάνουµε. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πόση ώρα;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το ξέρω αυτό πόση ώρα. 
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ευχαριστούµε πολύ κα ∆ήµαρχε, πρέπει να το πω εγώ 

για να έρθετε.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μάλλιο είστε επικεφαλής ενώ η κα Γκούµα δεν είναι 

επικεφαλής.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Έχει ξαναγίνει γι' αυτό το λέω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κα Γκούµα δεν υπάρχει πρόβληµα.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Σε απάντηση σε όλες τις φήµες που αναφέρονται στη 

διάλυση των Υπηρεσιών του ∆ήµου, θέλουµε να πούµε ότι αυτές οι φήµες 

έχουν ένα και µοναδικό σκοπό: την ψήφιση ενός ακόµη αντιλαϊκού 

προϋπολογισµού.  

Γι' αυτό κι εµείς επιτρέψτε µας να πούµε ότι όλες αυτές οι φήµες 

έχουν στόχο την κινδυνολογία και τον εκβιασµό. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της 

«Λαϊκής Συσπείρωσης» καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό µε βασική µας 

θέση τη συστηµατική παρακράτηση πόρων από την κεντρική ∆ιοίκηση. 

Όπως ανέφερα η καταψήφιση από τους δηµοτικούς 

συµβούλους της «Λαϊκής Συσπείρωσης» του προϋπολογισµού δεν έχει να 

κάνει ούτε µε µικροκοµµατικά παιχνίδια ούτε µε τίποτε άλλο. Είµαστε ενάντια 

στη συστηµατική παρακράτηση και την καταγγέλλουµε κάθε φορά των πόρων 

από την κεντρική διοίκηση από τις Κυβερνήσεις µε την ανοχή και τη στήριξη 

των δηµοτικών Παρατάξεων που στηρίζονται από ΠΑΣΟΚ, Νέα ∆ηµοκρατία, 

∆ΗΜΑΡ και Συνασπισµό, που έχει ως στόχο τη διαρκή µείωση της κρατικής 

χρηµατοδότησης και µόνιµα και παράνοµα. 

Συνεπώς ακριβώς γι' αυτούς τους λόγους οι διαρροές ότι δεν θα 

λειτουργεί ο ∆ήµος γιατί δεν θα ψηφιστεί αυτός ο αντιλαϊκός προϋπολογισµός 

δεν αληθεύουν και γι' αυτό θέλω να θυµίσω κάποια παραδείγµατα. Όπως τα 

τρόφιµα είχαν λήξει στους Παιδικούς Σταθµούς πρόπερσι µε προϋπολογισµό, 

τροφεία µπήκαν πέρσι µε προϋπολογισµό και παρά την καταψήφιση στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το πετρέλαιο είχαµε διαρκώς ανά τρίµηνα προβλήµατα 

γιατί πολύ απλά έληγε η απ' ευθείας ανάθεση και αυτό φαντάζοµαι ότι έχει 

συµβεί και πάλι. Προβλήµατα δηλαδή και µε την καθαριότητα είχαµε ξανά.  
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Ο υπερχρεωµένος ∆ήµος µε δυσκολία πληρωµών που µας 

έχουν φτάσει να στεκόµαστε στο αν θα πάρουµε πρόστιµο από την ΕΥ∆ΑΠ ή 

όχι, έγινε µε προϋπολογισµούς χρόνια τώρα και µε δάνεια. Με 

προϋπολογισµούς που είχαν ούτως ή άλλως αντιλαϊκή κατεύθυνση και που 

είχαν ούτως ή άλλως στόχο τις ιδιωτικοποιήσεις. 

∆εν υπήρχαν είδη υγιεινής για παράδειγµα για να καθαριστούν 

οι λεκανίτσες των µικρών παιδιών, µε προϋπολογισµό. Απλήρωτοι 

εργαζόµενοι στο ∆ήµο πέρσι ένα οκτάµηνο, µε προϋπολογισµό. Η «Βοήθεια 

στο Σπίτι» να παραπαίει όχι µόνο στο δικό µας ∆ήµο σε όλους τους ∆ήµους 

στην Ελλάδα, µε προϋπολογισµούς γίνεται. 

Άλλωστε σε ανάλογες περιπτώσεις αναλαµβάνει η Περιφέρεια 

να υλοποιήσει ένα προϋπολογισµό που να καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες 

όπως είναι η µισθοδοσία, η γραφική ύλη και τα λοιπά.  

Αυτό που έχει σηµασία όµως αυτή την περίοδο της συνολικής 

επίθεσης που δέχονται οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα, στην 

παραπέρα υποβάθµιση του βιοτικού µας επιπέδου για να εξασφαλιστεί η 

ανάκαµψη για το µεγάλο κεφάλαιο, είναι να µπορέσουν να µην έχουν καµία 

αυταπάτη πλέον, να καταφέρουν να βγάλουν συνολικά συµπεράσµατα και να 

κατανοηθεί ότι ούτως ή άλλως οι ∆ήµοι για να λειτουργήσουν θα 

χαρατσωθούν µε νέους φόρους, ανταποδοτικά και άλλα για τη λαϊκή 

οικογένεια.  

Και ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να οργανώσουν την 

πάλη τους για να µπορέσουν να ξεφύγουν από αυτές τις αυταπάτες ότι η 

τοπική ∆ιοίκηση είναι κάτι διαφορετικό από την κεντρική ∆ιοίκηση. Μια απλή 

µικρογραφία είναι το µακρύ χέρι όπως έχουµε ξαναπεί και έχουµε καταγγείλει 

και µε µεγαλύτερη ώθηση από τον "Καλλικράτη" να γίνει το µακρύ χέρι της 

Κυβέρνησης. 

Γι' αυτό άλλωστε και λέτε αρκετές φορές επιχειρηµατολογείτε 

πολλοί από εσάς ότι «διαφωνώ µε την πολιτική, αλλά τι να κάνουµε αυτό 

πρέπει να κάνουµε γιατί είναι νόµος», το ακούµε και από αυτούς που 

ψηφίζουν και από αυτούς που καταψηφίζουν. «Έγινε νόµος, διαφωνώ µε την 

πολιτική που τον έφτιαξε νόµο, αλλά ας το εφαρµόσουµε», είστε όντως το 

µακρύ χέρι! 
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Με βάση τον "Καλλικράτη" και την οικονοµική κατάσταση που 

επικρατεί στο ∆ήµο δεν θα µας φαινόταν καθόλου περίεργο να έχουµε και 

οικονοµική εποπτεία σύντοµα από το Υπουργείο Εσωτερικών, που αυτόµατα 

για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισµός µε βάση τις προβλέψεις του νόµου, θα 

σηµάνει και δεκαπλασιασµό στους φόρους ακινήτων και τα λοιπά. 

Με αυτά ως γνώµονα στόχος θα έπρεπε να είναι να 

αντιπαλέψουµε να δοθούν τα χρωστούµε από τον κρατικό προϋπολογισµό 

και όχι να προσπαθούµε να πέσουµε από την Σκύλα στη Χάρυβδη. Εµείς 

επιµένουµε ότι και να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός τα προβλήµατα θα 

παραµείνουν και θα οξυνθούν γιατί είναι προβλήµατα συνολικότερα που 

έρχονται από την πολιτική που εσείς εφαρµόζετε και ότι δεν έχουν βάση άλλο 

οι αυταπάτες.  

Χρειάζεται να οργανωθούµε σε Σωµατεία, σε Επιτροπές αγώνα 

στις γειτονιές για να µπορέσουµε να τα αντιπαλέψουµε. Ευχαριστώ. 

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

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Καραβία να ρωτήσω κατ' αρχήν από πότε είναι το 

χρέος στην ΕΥ∆ΑΠ; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: (Απάντηση εκτός µικροφώνου) Από το 2000 κ. Μάλλιο. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Και έφτασε στο 2013 για να µην έχει πληρωθεί; Το αφήνω 

ασχολίαστο! 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι µε ηµεροµηνία 19 Φεβρουαρίου 

του ’13 η «∆ύναµη Πολιτών» έλαβε πρόσκληση για να καταθέσει προτάσεις 

για τον προϋπολογισµό. Τον προϋπολογισµό του 2013. Στη σύσκεψη που 

έγινε δεν συµµετείχαµε και αυτή τη φορά. Ενηµερώσαµε τηλεφωνικά τη 

∆ήµαρχο ότι ισχύουν οι απόψεις που αποστείλαµε µε fax στην προηγούµενη 

συνάντηση µετά την πρώτη απόρριψη του προϋπολογισµού, καθώς επίσης 

και ότι ισχύει και το περιεχόµενο της οµιλίας µου στη δεύτερη συνεδρίαση για 

τον προϋπολογισµό και το Πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου για το ’13. 

Όµως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να σταθούµε λίγο στο 

έγγραφο της 19ης Φεβρουαρίου διότι επισηµαίνεται ότι: «\ Παρά το γεγονός 

ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδρίασε για την έγκριση του προϋπολογισµού 

δυο φορές µέχρι σήµερα, χωρίς να ληφθεί απόφαση και ενώ όλες οι εκ του 

νόµου προβλεπόµενες προθεσµίες –κ. Τοµπούλογλου αναφέρατε κάποιες 
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προθεσµίες οι οποίες\- το έγγραφο µας καλούσε για σύσκεψη, η ειλικρίνεια 

δηλαδή της πραγµατικότητας. Για τον σκοπό αυτό έχουν παρέλθει, 

συνεχίζουµε να µην έχουµε προϋπολογισµό µε αποτέλεσµα\» και τα λοιπά.  

∆ηλαδή στο έγγραφο που υπογράφει η ∆ήµαρχος δεν 

αναφέρεται ότι συνεχίζουµε να µην έχουµε προϋπολογισµό διότι δυο φορές 

καταψηφίστηκε, ο προτεινόµενος προϋπολογισµός από την ίδια και την οµάδα 

τη µειοψηφική που διοικεί το ∆ήµο.  

Τη δεύτερη φορά το αποτέλεσµα ήταν 9 υπέρ µε 19 κατά, την 

πρώτη φορά αν θυµάµαι καλά ήταν 10 µε 20. Ο προϋπολογισµός και το 

Πρόγραµµα δράσης είναι τα κυρίαρχα εργαλεία λειτουργίας ενός Οργανισµού 

εν προκειµένω του ∆ήµου, για τα οποία απαιτείται αυξηµένη αλλά δεν αρκεί 

µόνο αυξηµένη αλλά και οµονοούσα πλειοψηφία για την υλοποίησή τους και 

όχι ένα ξεπέταγµα µιας στιγµιαίας πλειοψηφίας, ιδίως αν αυτή προέλθει µέσα 

από κάποιο καταναγκασµό του νόµου. Απαράδεκτο και εν πολλοίς υποθετικό 

κατά τη γνώµη µου. 

Πράγµα για το οποίο δεν πρέπει να αισθάνεται υπερήφανη η 

∆ήµαρχος. Ο συσχετισµός ψήφων που διαµορφώθηκε στις δυο συνεδριάσεις 

για τον προϋπολογισµό δεν είναι η πρώτη φορά που εµφανίστηκε στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά τη διάσπαση της «Νέας Προοπτικής» και από ό,τι 

φαίνεται κάπως έτσι θα πάει το πράγµα, αν κάτι δραστικό δεν συµβεί. 

Εδώ είναι το οριακό σηµείο προβληµατισµού µας. Από τη µια 

µεριά οι 20 που µάλλον είναι 23 γιατί έλειπαν και κάποιοι στις ψηφοφορίες 

που αναφερθήκαµε, που δεν συντάσσονται µε τη διοικούσα το ∆ήµο οµάδα 

και τη ∆ήµαρχο και από την άλλη η ∆ήµαρχος που τους εγκαλεί γιατί δεν 

ευθυγραµµίζονται µαζί της. 

Το ότι η «Νέα Προοπτική» ξεκίνησε µε 20 δηµοτικούς 

συµβούλους και τώρα έχει 10 –προς το παρόν τουλάχιστον- αυτό δεν 

απασχολεί καθόλου την κα Γαϊτανά. Το ότι στο ∆ήµο κουµάντο κάνει µια 

µειοψηφία, δεν προβληµατίζει καθόλου τους 10 συµπολίτες µας που 

απέµειναν στη «Νέα Προοπτική» και οι οποίοι διαπιστώνουν καθηµερινά την 

αδυναµία ακόµη και να στελεχώσουν τις υποχρεωτικές θέσεις που προβλέπει 

ο Οργανισµός λειτουργίας του ∆ήµου. 

ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΗΓ-Κ26



 29 

Και επιπλέον κυκλοφορούν φήµες για κυρώσεις σε όσους δεν 

ψηφίσουν ένα ψόφιο προϋπολογισµό µιας φθίνουσας µειοψηφίας. Φτάνοντας 

µάλιστα στο άκρο άωτον της αναίδειας και κυριολεκτώ, να αποδίδουν ευθύνες 

και να κατηγορούν τη «∆ύναµη Πολιτών» και εµένα προσωπικά γιατί δεν 

µπορούν να πληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις. 

«Να απευθυνθείτε στο Μάλλιο που δεν ψηφίζει τον 

προϋπολογισµό» ήταν η προτροπή σε συµπολίτη που πήγε να ζητήσει λεφτά. 

Το ότι πέρα από κάθε ηθική υπόσταση πολιτική εννοείται, έχουν γαντζωθεί 

στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου, δεν τους απασχολεί. Το ότι αποτελείτε κύριοι και 

κυρίες της «Νέας Προοπτικής» µειοψηφία, δεν περνάει από το µυαλό σας 

καθόλου. Γιατί άραγε;  

Έχετε ιππεύσει την τοπική εξουσία εκµεταλλευόµενοι το κενό 

του νόµου. Το κενό, που δεν προβλέπει τη δεδηλωµένη, που δεν προβλέπει 

την αποποµπή όταν η πρώτη Παράταξη απολέσει την πλειοψηφία. 

Κοντολογίς δηλαδή είστε νόµιµοι, όµως κύριοι και κυρίες της ∆ηµοτικής Αρχής 

ό,τι είναι νόµιµο δεν είναι και ηθικό. Εσείς ακολουθείτε την πολιτική του 

αλήστου µνήµης µέγιστου πολιτικού ανδρός Βουλγαράκη, του 

καταδικασµένου όµως από τη λαϊκή συνείδηση. 

Αυτό ακριβώς έχει συµβεί και µε εσάς. ∆εν έχετε χάσει µόνο την 

πλειοψηφία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είστε καταδικασµένοι και στη λαϊκή 

συνείδηση. Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο λιγότερο κακό θα κάνετε στην 

πόλη.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τις απόψεις της «∆ύναµης 

Πολιτών» για τον προϋπολογισµό και το Πρόγραµµα δράσης, έχουµε πολλές 

φορές καταθέσει. Ας πούµε λίγα λόγια όµως και σήµερα. Για µας ο 

προϋπολογισµός εκτός από διεκδικητικός και αναπτυξιακός, πρέπει να είναι 

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. 

Ετούτος ο προϋπολογισµός και το Πρόγραµµα δράσης που για 

τρίτη φορά συζητάµε, είναι πλασµατικός, ελλειµµατικός, αναποτελεσµατικός, 

κοινωνικά άδικος και βεβαίως µη αναπτυξιακός. Είναι ένας προϋπολογισµός 
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παιδί του αίσχιστου "Καλλικράτη" και του ανθρωποκτόνου Μνηµονίου που 

αποτυπώνει την αποσάθρωση της Αυτοδιοίκησης του µεγάλου και ιστορικού 

θεσµού για τη χώρα µας 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, τους 

άνεργους, τους οικονοµικά ασθενέστερους.  

Αυτός ο προϋπολογισµός είναι µια µικρογραφία του κρατικού 

προϋπολογισµού που έχει συντάξει η τρόικα εσωτερικού κατ’ εντολή της 

τρόικας εξωτερικού.  

Είναι ξεκάθαρο ότι οι Παιδικοί Σταθµοί και οι 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% που µειώθηκε η κρατική 

επιχορήγηση τα τρία µνηµονιακά τελευταία χρόνια κατ’ εντολή των 

τοκογλύφων δανειστών είναι επιπλέον περικοπές, θα έχουµε επιπλέον 

περικοπές. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ανέφερα την προηγούµενη φορά 

στην οµιλία µου 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. Αν δεν φύγει αυτή η τροϊκανή Κυβέρνηση της εθνικής ντροπής 

τόσο το σπιράλ απαξίωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα βαθαίνει.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι µπορεί όπως λένε κάποιοι ο 

προϋπολογισµός να είναι της πλάκας και για τούτο όµως κατά τη γνώµη µου 

πολύ επικίνδυνος, θα συµπλήρωνα όµως ότι έχουµε και µια ∆ηµοτική Αρχή 

αναντίστοιχη των ακραίων πολιτικών συνθηκών που ζούµε, µια ∆ηµοτική 

Αρχή µειοψηφική αλλά ταυτόχρονα και αλαζονική. Αυτό το µίγµα διαµορφώνει 

µια ∆ιοίκηση πολύ, µα πάρα πολύ επικίνδυνη για το ∆ήµο. Ευχαριστώ. 
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Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος 

 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε έχω µια ερώτηση για τον κ. Μάλλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραβίας. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Μάλλιο κάποια στιγµή αναφερθήκατε και είπατε ότι 

πολίτης που πήγε να πάρει λεφτά \ 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Του είπαν από το δηλαδή. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Γενικώς από το ∆ήµο. Επειδή καθηµερινά έρχονται σε εµένα, 

δεν σας είπε «ο κ. Καραβίας µου είπε να πας στο Μάλλιο» να το 

διευκρινίσουµε αυτό.  

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Όχι βέβαια. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Νά ‘στε καλά. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επιτρέπετε να 

πω κάτι στον κ. Καραβία; 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Καραβία ειρήσθω εν παρόδω προσωπικά σας 

εκτιµώ. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Καραβία, απλώς να πω 

ότι επειδή εγώ µιλώ µε ονόµατα και διευθύνσεις, χτες µε έπιασε η ιδιοκτήτρια 

του ΚΑΠΗ επί της Εφέσου και µου είπε ότι της είπε ο κ. Παΐδας συγκεκριµένα 

–δεν αναφέροµαι σε εσάς- ότι πήγαινε στον Τοµπούλογλου να πάρεις τα 

ενοίκια που σου χρωστάµε από το ’12. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: ∆εν έχω µιλήσει µε την κυρία και ούτε καν τη ξέρω. Να τη φέρετε 

εδώ µπροστά, να το πει µπροστά µου.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας πω το όνοµά της. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παΐδα αυτά είναι λόγια, µην µπαίνετε στη συζήτηση.  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Ούτε καν έχω µιλήσει, το διαψεύδω αυτό. ∆εν έχω µιλήσει, να τη 

φέρετε εδώ µπροστά µου! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι ζούµε ένα 

∆ηµοτικό Συµβούλιο ακόµη όπου είµαστε µπροστά σε εκβιασµούς και 
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επικοινωνιακά τρικ. Ενώ αυτή η ∆ιοίκηση για δυο συνεχόµενες φορές έχει 

φέρει σχεδόν τον ίδιο προϋπολογισµό και έχει καταψηφιστεί, χωρίς να κάνει 

καµία άλλη προσπάθεια χωρίς να ακούσει καµία πρόταση, είτε της 

αντιπολίτευσης είτε των ανεξαρτήτων, ξαναφέρει τον ίδιο προϋπολογισµό και 

ρωτώ για ποιο λόγο. 

  ∆εν καταλαβαίνουν; Ή έχουν κάτι στο πίσω µέρος του µυαλού 

τους; ∆εν µπορώ να πω ότι δέκα άνθρωποι συν την κα ∆ήµαρχο δεν 

καταλαβαίνουν καθόλου. Καταλήγω λοιπόν στο συµπέρασµα ότι κάτι άλλο 

υπάρχει στο πίσω µέρος του µυαλού τους. Και αυτό είναι τα επικοινωνιακά 

τρικ και τα παιχνίδια που αντί να ασκήσουν ∆ιοίκηση σοβαρή και υπεύθυνη, 

σκέφτονται µονίµως επικοινωνιακά τρικ και παιχνίδια. 

Και αυτά ποια είναι; Ξαναφέρνουµε ένα προϋπολογισµό, τον 

καταψηφίζει πάλι το σύνολο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αλλά βγαίνουµε στον 

κόσµο και λέµε αυτά τα γνωστά «κοιτάξτε τα απορριµµατοφόρα δεν τα 

κινούµε, κοιτάξτε οι Παιδικοί Σταθµοί δεν µπορούν να δουλέψουν». 

Ακούστε να δείτε κύριοι της ∆ιοίκησης, αν δεν µπορείτε να 

βγάλετε τα απορριµµατοφόρα, αν δεν µπορείτε να έχετε τρόφιµα στους 

Παιδικούς Σταθµούς να φύγετε από ∆ιοίκηση. Το να παριστάνετε τη ∆ιοίκηση, 

το να έχετε τις θέσεις σας, το να πληρώνεστε και απλώς να κάνετε 

διαπιστώσεις, δεν σας τιµά. Ή είστε ∆ιοίκηση, ή δεν είστε.  

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Γεωργαµλής Λύσανδρος 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Οφείλατε όταν είδατε δυο φορές αυτές ο προϋπολογισµός 

δεν ψηφίστηκε, να πάρετε µέτρα να αλλάξει αυτός ο προϋπολογισµός. Τι 

νόηµα έχει τρίτη φορά συνεχόµενη; Παίζετε; Ή νοµίζετε ότι απευθύνεστε σε 

χαχόλους εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο; Τι άλλαξε δηλαδή µετά από 15 µέρες 

αυτός ο προϋπολογισµός θα ψηφιζόταν; ∆εν άλλαξε απολύτως τίποτε.  

Απλώς είµαι σίγουρη ότι πριν φέρετε τον προϋπολογισµό αυτό 

που κάνατε όλοι µαζί, είναι να έχετε έτοιµη µια ανακοίνωση στα συρτάρια σας 

όταν σήµερα θα καταψηφιστεί για να την κυκλοφορήσετε αύριο στον κόσµο. 

Γιατί µονίµως ασχολείστε µε αυτά τα πράγµατα. Από το Νοέµβρη και τον 

Οκτώβρη δεν ασχολείστε µε τον προϋπολογισµό, ασχολιόσασταν πως θα 
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διαγράψετε, πως θα συκοφαντήσετε, πως θα διαβάλλετε συναδέλφους. Μόνο 

αυτή είναι η απασχόλησή σας καθηµερινά. 

Συµφωνώ απόλυτα µε ∆ήµαρχο τον κ. Κόντο. Εν λευκώ 

προϋπολογισµό µια ∆ιοίκηση µειοψηφίας δεν µπορεί να πάρει την ψήφισή του 

από αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Και αυτό µας ζητάτε: εν λευκώ να πούµε 

ναι, διοικείστε. Όχι κύριοι! Γιατί η πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου λέει 

ότι δεν µπορείτε να διοικήσετε σωστά.  

Άρα πρέπει να αλλάξετε αυτό τον προϋπολογισµό, πρέπει να 

γίνει κάτι άλλο. Ο κ. ∆ήµαρχος έκανε µια πρόταση, δεν ξέρω αν αυτή θα είναι 

εδώ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σίγουρα όµως ένας προϋπολογισµός 

µειοψηφίας και ειδικά από τη ∆ιοίκησή σας δεν µπορεί να περάσει. Τι τον 

φέρατε κ. Αντιδήµαρχε τρίτη φορά; ∆εν σας καταλαβαίνω. Παίζετε µε το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο; Τι άλλαξε; Κάνατε προσκλήσεις προς τις δηµοτικές 

Παρατάξεις. Καµία δεν προσήλθε. Οι ανεξάρτητοι δεν ήρθαν οι περισσότεροι, 

γιατί φέρατε τρίτη φορά τον προϋπολογισµό; Επικοινωνιακά παιχνίδια, τρικ. 

Παίζουν τα παιδιά εκεί µέσα και απλώς παριστάνουν τους ∆ηµάρχους και 

τους Αντιδηµάρχους για να παίρνουν τους µισθούς.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κυρία Αγαγιώτου δεν παριστάνω κανένα Αντιδήµαρχο και δεν 

παίρνω κανένα µισθό! Αυτά τα κάνατε εσείς κα Αγαγιώτου όταν ήσασταν 

Αντιδήµαρχος. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εσείς κ. Καραβία παίζετε. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Και δεν παίζω µε κανέναν. ∆εν είµαι παιδάκι κα Αγαγιώτου να 

παίζω. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Παίζετε. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Εσείς παίζετε.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Παίζετε κ. Καραβία µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατ' αρχήν 

όταν έχετε παραιτηθεί εδώ µέσα επανειληµµένα δυο και τρεις φορές. Έτσι κι 

αλλιώς παίζετε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου σας παρακαλώ! 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Λέτε ψέµατα και γι' αυτό αναφέρεστε στις εφηµερίδες. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αλλά το κακό είναι ότι παίζετε και µε το ∆ήµο τώρα. Βρήκατε 

άλλο παιχνίδι! Αφού παραιτηθήκατε από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση \ 

ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΗΓ-Κ26



 34 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πιο ήρεµα κα Αγαγιώτου, µην κάνετε χαρακτηρισµούς.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Γιατί παραιτήθηκα; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αφού παραιτηθήκατε από τον Ενιαίο Φορέα \ 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ λέει ψέµατα η κα Αγαγιώτου. 

Κυρία Αγαγιώτου, γιατί παραιτήθηκα από την Κοινωφελή Επιχείρηση; Πείτε 

µου γιατί παραιτήθηκα από την Κοινωφελή Επιχείρηση.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αφού παραιτηθήκατε από δηµοτικός σύµβουλος \ 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κυρία Αγαγιώτου θα µου το διευκρινίσετε αυτό; Θα µου 

διευκρινίσετε γιατί παραιτήθηκα;  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Καραβία θα µιλήσω όπως θέλω εγώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου σε εµένα απευθύνεστε, σας παρακαλώ πολύ.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ αποχωρώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ κα Αγαγιώτου µην χρησιµοποιείτε 

εκφράσεις, δυναµιτίζετε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε αποχωρούµε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έδωσε το σύνθηµα η κα 

∆ήµαρχος να αποχωρήσετε. Παιδιά, έδωσε σύνθηµα! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τοµπούλογλου!!! 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κυρία Αγαγιώτου θα µου πείτε την παραίτηση από την 

Κοινωφελή Επιχείρηση; Θα µου την πείτε; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Παραιτηθήκατε από την Κοινωφελή Επιχείρηση, 

παραιτηθήκατε από τον Ενιαίο Φορέα \ 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Πείτε µου κα Αγαγιώτου από την Κοινωφελή Επιχείρηση, γιατί 

αποφεύγετε να πείτε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν αποφεύγω, δεν θα µου πείτε εσείς πως θα µιλήσω. Θα 

µιλήσω όπως θέλω εγώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου σας παρακαλώ πάρα πολύ, µην δυναµιτίζετε. 

Σας παρακαλώ πολύ δεν το καταλαβαίνετε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν δυναµιτίζω κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνετε χαρακτηρισµούς.  
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν κάνω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέστε την άποψή σας. Εγώ σας λέω µην κάνετε 

χαρακτηρισµούς κι εσείς κάνετε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είπα κανένα χαρακτηρισµό; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: ∆εν είπατε ότι παίζουµε;  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είναι πολιτική άποψη αυτή.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου τελειώσατε; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Όχι δεν τελείωσα, δεν µε αφήνει ο κ. Καραβίας. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Αν λέτε ψέµατα δεν θα σας αφήσω να µιλήσετε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Παραιτηθήκατε εδώ µέσα από δηµοτικός σύµβουλος και το 

ξαναπήρατε πίσω, αυτά τα παιχνίδια καλά τα κάνατε. Το θέµα είναι τώρα ως 

Αντιδήµαρχος παίζετε και µε το ∆ήµο. Τρεις φορές φέρνετε ένα 

προϋπολογισµό ο οποίος έχει καταψηφιστεί και δεν καταλαβαίνω τον λόγο.  

Και είπα ότι είναι µόνο επικοινωνιακός. Έχετε ήδη έτοιµη µια ανακοίνωση που 

θα τη βγάλετε αύριο, θα τη µοιράσετε στα έντυπα και τα site για να πουν, τι. 

Ότι η πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι ανεύθυνη και δεν ψηφίζει 

τον προϋπολογισµό που η υπεύθυνη µειοψηφία, η υπεύθυνη ∆ιοίκηση τον 

φέρνει.  

  Ένας υπεύθυνος Αντιδήµαρχος Οικονοµικών όταν 

καταψηφίζεται για δυο φορές ο προϋπολογισµός κοιτάει να δει τι θα αλλάξει.  

  Και µέσα σε αυτό το παιχνίδι λυπάµαι που το λέω, το έχω 

καταγγείλει και πέρσι και µάλιστα δεν ήταν τόσο εύκολες οι συνθήκες πέρσι 

γιατί ήµουν µόνη µου σε αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν είπα ότι δεν είναι 

δυνατό το Σωµατείο των εργαζοµένων να εγκαλεί δηµοτικούς συµβούλους 

γιατί ψηφίζουν το ένα θέµα ή όχι, είτε είναι αυτό προϋπολογισµός. ∆εν είναι 

αυτή η δουλειά του Σωµατείου. Αν ήταν αυτή η δουλειά του θα έπρεπε να 

ανησυχήσει από το Νοέµβρη, από το ∆εκέµβρη, από τις αρχές Γενάρη τι 

γίνεται µε τον προϋπολογισµό του ∆ήµου; Θα υπάρξει προϋπολογισµός του 

∆ήµου; Αν το Σωµατείο ανησυχούσε που εγκαλεί σήµερα εµάς, θα έπρεπε να 

είχε εγκαλέσει τη ∆ιοίκηση µήνες πριν. Όµως για τη ∆ιοίκηση σιωπά το 

Σωµατείο, το µόνο που ξέρει να κάνει είναι να εγκαλεί τους δηµοτικούς 

συµβούλους.  
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  Τελειώνοντας αυτό που έχω να πω είναι ότι αν δεν καταλάβει η 

∆ιοίκηση ότι είναι µια µειοψηφία και ότι αυτός ο προϋπολογισµός που θα 

συνταχτεί και θα περάσει δεν µπορεί ποτέ να της δίνει εν λευκώ τη ∆ιοίκηση 

του ∆ήµου και ότι πρέπει να γίνει ένας προϋπολογισµός συναινετικός, τότε η 

∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για το κατάντηµα αυτού του ∆ήµου. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συµπολίτες κατάπτυστη στη λαϊκή 

συνείδηση. Ποιος είναι άραγε κατάπτυστος στη λαϊκή συνείδηση; Το έχω πει 

ξανά: θα περπατάω σε όλη µου τη ζωή µε το κεφάλι ψηλά, διότι δεν έχω 

δώσει δικαιώµατα ποτέ, µα ποτέ σε όλη µου τη ζωή, είτε στο ∆ήµο είτε εκεί 

που υπηρετούσα επάξια. Ούτε η οικογένειά µου έχει προκαλέσει. 

  Κύριοι συνάδελφοι µήπως αντιπολίτευση σηµαίνει λασπολογία 

και παραπληροφόρηση; Όχι κύριοι. Έχουµε κάνει ένα λάθος όλοι. Εγώ 

σέβοµαι όλους και έχω απαίτηση να µε σεβαστούν, έχω απαίτηση να 

σεβαστούν τον λόγο, ποτέ να µην τον υιοθετήσουν, όπως κι εγώ γι' αυτούς. 

  Είπα προηγουµένως για τον κ. Κόντο ότι πραγµατικά έχει λόγο 

και συνέπεια λόγου. Αλλά όµως κύριοι συνάδελφοι µιλάµε για ένα 

προϋπολογισµό, είµαστε δέκα. Άλλοι ανήκουν στη ∆ιοίκηση και άλλοι ανήκουν 

στην Παράταξη. Είναι φυσικό τω λόγω. Ανήκω στην Παράταξη έχω ηθική 

υποχρέωση όµως την Παράταξη αυτή να τη στηρίξω, όσο µπορώ και µε όλες 

µου τις δυνάµεις. 

  Αλήθεια, αν ήταν κάποιος άλλος ∆ιοίκηση τι θα έκανε σε αυτό το 

ρηµάδι τον προϋπολογισµό; Τι θα έκανε; Είναι κάποια κονδύλια τα οποία 

πρέπει να γίνουν, να µπουν. Εγώ σέβοµαι να καθίσουµε απόψε όλη τη νύχτα 

εδώ και να συµφωνήσουµε. ∆εν έχει δικαίωµα ούτε η ∆ήµαρχος, ούτε εγώ, 

ούτε κανένας. Θα πρέπει απόψε να συµφωνήσουµε σε ένα προϋπολογισµό. 

  Μιλάνε ορισµένοι για τα ανταποδοτικά ότι είναι –λέει- 4 εκ. τα 

έσοδα και τα έξοδα 3.159.000 € ενδεχοµένως να ακουστεί. Που το βρήκαν 

αυτό το πράγµα; 4.037.000 € είναι τα έξοδα και τα έσοδα είναι 3.888.000 € 

διότι όταν πληρώσαµε τη ∆ΕΗ την οποία είχαµε βάλει τότε το φωτισµό 

500.000 € και έγιναν 900.000 € γι' αυτό υπάρχει το άνοιγµα. 

  Θα ακουστεί κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συµπολίτες ότι το 

Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου εξ ιδίων πόρων είναι 2 εκ. Πλάνη οικτρά. 
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∆ιαβάζουµε και ερµηνεύουµε όπως εµείς θέλουµε. Λάθος της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, το οµολογώ. Τι στο καλό ήθελαν να γράψουν ΣΑΤΑ πόροι του 

∆ήµου; Άλλο η ΣΑΤΑ άλλο οι πόροι του ∆ήµου. 

  Κύριοι συνάδελφοι ΣΑΤΑ εισπράξαµε πέρσι 447.520 € και αν 

θέλετε να σας πω και το άλλο ότι και 401.105 € τα οποία µας τα χρώσταγαν 

από το ’11. Αλήθεια, το Τεχνικό Πρόγραµµα αναφέρει µέσα 646.893,70 € 

ΣΑΤΑ και πόροι του ∆ήµου. Κακώς το έβαλαν εδώ αν θέλετε, αλλά µην 

στεκόµαστε εδώ. Θα µπορούσαν να βάλουν όσα εισπράξαµε πέρσι 447.000 € 

και να βάλουν τα άλλα εξ ιδίων πόρων. ∆εν υπάρχουν πόροι.  

Γράφει «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», ΣΑΤΑ πόροι ∆ήµου 1.380.000 €. ∆εν 

είναι πόροι του ∆ήµου, είναι το Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 70% και 30% η 

ΣΑΤΑ. Που στεκόµαστε και λέµε θα δώσουµε το δικαίωµα στην κα ∆ήµαρχο 

και στους συνεργάτες της και σε όποιους άλλους να κάνουν έργα 

εκατοµµυρίων; Από πού κι ως πού; Με τι λεφτά κύριοι συνάδελφοι;  

Θέλετε αυτή τη στιγµή και παρακαλώ πάρα πολύ, το 1.380.000 

€ που σας είπα προηγουµένως τα οποία ψηφίσαµε περί το τέλος από το 

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 699.895 € κύριοι συνάδελφοι ΣΑΤΑ πόροι του 

∆ήµου να διαγραφούν οι πόροι του ∆ήµου. Είναι 100.000 € που είναι τα 

σχολεία. Να διαγραφεί. Να µην γίνουν. Να γίνουν 10.000 € και το είχα πει και 

την άλλη φορά και το επαναλαµβάνω κα ∆ήµαρχε και όλοι όσοι µε ακούτε εκ 

των Υπηρεσιών.  

Εάν δεν είναι εξασφαλισµένοι οι πόροι, κανένα έργο δεν θα 

ξεκινήσει. ∆εν θα το βαφτίζουµε εµείς όπως θέλουµε και στην πορεία θα το 

κάνουµε εξ ιδίων πόρων και πόροι δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να µείνουν οι 

60.000 € που είναι διαµόρφωση του 23 τετραγώνου στο νεκροταφείο. Αυτό 

πρέπει να γίνει, να τελειώσει αυτό που είχε ξεκινήσει κάποτε.  

Κύριοι συνάδελφοι εγώ δεν θα ασχοληθώ ούτε θα πω µε τη 

φιλοσοφία του προϋπολογισµού αν είναι έτσι ή αν είναι αλλιώς, θα ήθελα 

απόψε κοιτάζω όλους κατάµατα διότι δεν έχω να φοβηθώ το ελάχιστο. ∆εν θα 

φύγουµε από εδώ! Θα καθίσουµε ένα - ένα κονδύλι ποια πρέπει να βγουν και 

πρέπει να µπουν, ούτως ώστε ο προϋπολογισµός σήµερα να ψηφιστεί και να 

προχωρήσουµε αύριο.  
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Στο σηµείο αυτό προσήλθε η κα Παπαλουκά Ευτυχία 

 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Το να λέµε ό,τι θέλουµε για να εντυπωσιάσουµε είναι στον 

άνθρωπο µέσα, λυπάµαι που ξεκινήσαµε από 20 και έχουµε φτάσει τώρα 10. 

Αλλά νοµίζω ότι ζούµε, κινούµεθα εδώ µέσα σε αυτή τη µικρή κοινωνία της 

Φιλαδέλφειας, που ο καθένας ξέρει τον άλλον µε το µικρό του όνοµα. Λυπάµαι 

ειλικρινά, αν είµαστε εµείς οι 20 όχι θα τολµούσε κανένας να διαφωνήσει, είναι 

πρωτάκουστο από το 1979 που έχω ασχοληθεί µε τα κοινά εδώ µέσα ποτέ, 

µα ποτέ. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες όχι σε αυτό το µεγαλείο. Ευθύνεται η κα 

∆ήµαρχος; Ευθύνεται ο Μπόβος; Ευθύνεται κάποιος άλλος, ο οποίος δεν του 

πέρασε αυτό που ήθελε;  

  Κύριοι το έχω πει άλλη µια φορά και θα το ξαναπώ και σας ζητώ 

συγνώµη: η επίπλαστη πλειοψηφία την οποία έχετε, είναι ό,τι το χειρότερο. 

Αυτό, θα το βρείτε όλοι µπροστά. Έχετε όλοι το προνόµιο να γράφετε στα site, 

να απαξιώνετε, να λέτε. ∆ιάβασα σήµερα σε ένα site «ο ∆ήµος\» Παναγιά 

µου λέω βόηθα, τι συµβαίνει; ∆ιάβασα είναι κάπου στα Γρεβενά. Γράψτε εκεί 

µέσα ποιο ∆ήµο αφορά, να είναι στην επικεφαλίδα. Μην µου κινείτε την 

περιέργεια να ψάξω να το βρω να το διαβάσω µέχρι να δω τι στο καλό 

συµβαίνει.  

  Λοιπόν κύριοι συνάδελφοι σας παρακαλώ πάρα πολύ, µπορεί 

µε κάποιους από εσάς –µπορεί, λέω- να βρεθούµε στο ίδιο Συµβούλιο του 

χρόνου ή µετά από τέσσερα – πέντε χρόνια, δεν πέφτει η ∆ήµαρχος όσο και 

να φωνάζουµε όλοι εµείς. ∆εν πέφτει. Θέλετε κενό νόµου; ∆εν πέφτει. Από 

εκεί και πέρα τελειώνει η φασαρία. Ας σταθούµε και να συµφωνήσουµε όλοι, 

δεν θα γίνει καµία δαπάνη, δεν θα γίνει καµία απ' ευθείας ανάθεση το είπα και 

προχθές απόφαση 3312 του Ελεγκτικού συνεδρίου λέει ότι όλες οι αποφάσεις 

και αναθέσεις θα περνάνε µέσα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. δεν είναι αν θα 

πρέπει να εξαντλήσουµε τα περιθώρια του Μαρτίου για να µπορέσουµε να 

πληρώσουµε το φως, το νερό, το τηλέφωνο. Εγώ λυπάµαι και το είχα πει: 

αυτός πήρε πέρσι τα καύσιµα δεν έµεινε ούτε µια µέρα απλήρωτος. Ενώ ο 

άλλος του χρωστάµε από το ’10 και κάνουν εκβιασµό. 

  Όσον αφορά για τους υπαλλήλους. Έχουν κι αυτοί την ίδια 

αγωνία που έχουν ορισµένοι να λειτουργήσει ο ∆ήµος. ∆εν έχει σηµασία το 
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20ήµερο αυτό για το τέλος του Μαρτίου περνάει εύκολα. Κύριοι συνάδελφοι, 

κυρία ∆ήµαρχε, ας αφήσουµε στην πάντα ό,τι µας χωρίζει που δεν µας 

χωρίζει τίποτε. Τα πάντα µας ενώνουν, αγαπάµε το ∆ήµο µε την ίδια αγάπη 

και το σεβασµό που υπηρέτησαν ορισµένοι τόσα χρόνια.  

  ∆εν µπορεί να φτάνουµε σήµερα και να µην µπορούµε να 

ψηφίσουµε ένα προϋπολογισµό 33 άτοµα. Ξέρετε, όταν η απόφαση είναι 

ενισχυµένη, έχει περισσότερες θετικές ψήφους, έχει θετικότερο αποτέλεσµα 

από εκεί που ζητάς κάτι.  

  Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συµπολίτες συγχωρέστε µε αλλά 

πραγµατικά αυτό που βιώνω δυο χρόνια της απαξίωσης, της ανυπαρξίας, της 

ανυπακοής και τόσα άλλα δεν θέλω να εκφραστώ µε απρέπεια γιατί δεν κάνει. 

∆εν κάνει για τον εαυτό µου γιατί υπηρετώ τον ανθρώπινο παράγοντα, όσο 

µπορώ πιο ανθρώπινος. ∆εν δέχοµαι από κανέναν όµως να µε αποκαλεί 

ανίκανο, ανεπαρκή. Από πού κι ως που;  

  Να δεχτώ ποιο πρότυπο κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί 

συµπολίτες; Ούτε τον εαυτό µου ορισµένες φορές δεν το δέχοµαι ως πρότυπο 

διότι κι εγώ έχω κάνει λάθη. Ποτέ όµως δεν απαξίωσα την προσωπική ζωή 

του άλλου που προσπαθείτε µε το δικό σας τρόπο\ Μην γελάτε αγαπητοί 

συµπολίτες, εµείς θα έρθουµε µεθαύριο να διεκδικήσουµε την ψήφο τη δική 

σας και εσείς πρέπει να έχετε αποκρυσταλλώσει γνώµη, όχι επειδή ορισµένοι 

σας χαϊδεύουν τα αυτιά. Αυτοί που σας λένε την αλήθεια και µόνο την αλήθεια 

όσο πικρή κι αν είναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε κ. Κουτσάκη θέλετε κάτι επί της διαδικασίας. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε εδώ κάποιοι πήραν τον 

λόγο και δεν νοµίζω να το έκαναν σκοπίµως αλλά παραπληροφόρησαν το 

Σώµα, τόσο ο κ. Τοµπούλογλου όσο και ο κ. Κόντος παραπληροφόρησαν το 

Σώµα µη γνωρίζοντας την εγκύκλιο 47490 που λέει ξεκάθαρα µέχρι πότε 

µπορούν να γίνουν όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό κ. Κουτσάκη, υπάρχει ο ∆ιευθυντής της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας \ 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: ∆εν ξέρω αν υπάρχει, εγώ αυτή τη στιγµή είµαι δηµοτικός 

σύµβουλος ο οποίος γνωρίζω το θέµα και είµαι υποχρεωµένος να παρέµβω 
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στη διαδικασία και να αποκαταστήσω την τάξη. Το τι θα ψηφίσουµε αυτή τη 

στιγµή στο προϋπολογισµό \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη σας παρακαλώ \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε γιατί υποτιµάτε τη νοηµοσύνη των 

δηµοτικών συµβούλων; ∆εν θέλουµε κανένα κ. Λαρδή να µας ενηµερώσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Γρετζελιά, 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ κι εγώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Λαρδής δεν είναι ο «καθένας» είναι ο ∆ιευθυντής της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ενηµερώσει το Σώµα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ αφήστε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφήστε µας 

να εκφραστούµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας είπε κανείς να µην εκφραστείτε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ κα ∆ήµαρχε διαβάστε πρώτα εσείς και µετά 

να λέτε για τους υπόλοιπους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά θα εκφραστείτε αλλά η Οικονοµική Υπηρεσία ο 

∆ιευθυντής της πρέπει να µας δώσει κάποιες διευκρινίσεις. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε έχω τον λόγο \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουτσάκη δεν σας αφαιρώ τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αφήστε µε να ολοκληρώσω, να πω αυτό που πρέπει και 

µετά στη συνέχεια \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέστε αυτό που θέλετε να πείτε και το Σώµα πιστεύω ότι πρέπει 

να ενηµερωθεί από το ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας για κάποιες 

διευκρινίσεις που πρέπει να µας δώσει. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Μα δεν έχω καµία αντίρρηση άλλο το ένα άλλο το άλλο. 

Εγώ αυτή τη στιγµή λέω ότι ως δηµοτικός σύµβουλος \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί της διαδικασίας είναι αυτό που είπατε; 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι επί της διαδικασίας κ. Κουτσάκη. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Πως δεν είναι επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τοποθέτηση κάνετε. 
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Όχι κ. Πρόεδρε δεν είναι τοποθέτηση. Το Σώµα 

παραπληροφορείται έτσι, η εγκύκλιος 47490 η διυπουργική Εσωτερικών και 

Οικονοµικών λέει ξεκάθαρα ότι µπορούν \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μόνο οι µισθοί. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Τελειωµένα πράγµατα. ∆εν µπορεί καµία άλλη δαπάνη \ 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ αν είναι έτσι όπως το λες να πω ότι κάνω λάθος. Τα 

χαρτιά εσείς µας τα στείλατε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κόντο, γι' αυτό είναι ο ∆ιευθυντής της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Κουτσάκη, αυτά τα χαρτιά εσείς µας τα στείλατε. Αν 

υπάρχει αυτό που λες και δεν το έχω δει εγώ, να το δεχτώ. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Θα παρακαλέσω το Σώµα αφού λάβει υπόψη του, να 

ξέρετε ότι δεν µπορούµε να προµηθευτούµε τίποτε και δεν προµηθευόµαστε, 

αλλά αν θέλετε αυτή τη στιγµή µπορείτε να κάνετε όλους τους κωδικούς 100 

ευρώ έχετε το δικαίωµα την πλειοψηφία έχετε ό,τι θέλετε κάνετε, αλλά αυτό 

δεν σηµαίνει ότι αύριο το πρωί µπορεί να έχουµε καύσιµα, χαρτικά και όλα τα 

άλλα τα οποία εσείς λέτε.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μια ερώτηση. Κύριε Κουτσάκη, εγώ θα δεχτώ αυτά που 

λέτε: γιατί τρίτη φορά φέρνετε τον ίδιο προϋπολογισµό και µάλιστα την τρίτη 

φορά \ 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ πολιτικά δεν θα απαντήσω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ! Όταν θα λες για τα µεν να είσαι έτοιµος και 

για τα δε.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Μιλάω για τα µεν, γιατί ειπώθηκαν. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί ήρθατε και µας κάνατε προτάσεις κ. Γρετζελιά; 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ δεν θα µπω σε αυτή τη συζήτηση.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας καλέσαµε δυο φορές. Όλους σας! Ήρθατε και µας κάνατε 

προτάσεις; Σας παρακαλώ πολύ τώρα και λέτε τώρα στον κ. Κουτσάκη \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θέλετε να ακούσετε; 119 σελίδες \ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί εσείς τον 4790 δεν το ξέρατε ότι µέχρι 31/1 \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν ακούτε, γι' αυτό θα πάτε έτσι. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σιγά! ∆εν πειράζει. Και εσείς πάτε εκεί που πρέπει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Υπ’ αριθµ. 7 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι 

119\ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µην µιλάτε όλοι µαζί.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λέτε κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γραµµατέα, δώστο γιατί δεν το έχει διαβάσει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ. Κύριε Κουτσάκη τελειώσατε; 

Παρακαλώ κ. Γρετζελιά να τελειώσει ο κ. Κουτσάκης και µετά έχετε εσείς τον 

λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ δεν πήρα τον λόγο αυτή τη στιγµή να αναπτύξω 

πολιτικό λόγο, είπα ότι δεν θα πάρω τον λόγο και δεν έχω καµία ανάγκη να 

πάρω τον λόγο. Εγώ είπα ότι αυτά που ειπώθηκαν δεν ισχύουν. Πρέπει το 

Σώµα να ενηµερωθεί και ανάλογα έχει το δικαίωµα να ψηφίσει ό,τι θέλει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη είναι ο ∆ιευθυντής της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

επαναλαµβάνω θα του δώσω τον λόγο να δώσει κάποιες διευκρινίσεις. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Γρετζελιά, µπορεί να µην θέλετε εσείς αλλά θέλω εγώ κ. 

Γρετζελιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι είπατε κ. Γρετζελιά; Προς το Προεδρείο κάτι είπατε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Στον Αντιδήµαρχο τον κ. Καραβία λέω που λέει ότι «θέλω 

εγώ». Στο γραφείο του έπρεπε να το έχει κάνει από πριν αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εγώ σας λέω ότι το Σώµα θεωρώ ότι πρέπει να ενηµερωθεί 

από το ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Εάν δεν θέλετε εσείς µην το 

ακούτε, υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που πιστεύω ότι θέλουν.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχετε εφαρµόσει το νέο Οργανισµό για να είναι ∆ιευθυντής; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ∆ιευθυντής της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγκρίθηκε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι εγκρίθηκε είναι στο Υπηρεσιακό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, κύριε Τοµπούλογλου θέλετε κάτι να ρωτήσετε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γρετζελιά! Αυτή τη θέση έχει. 

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

σας πω ότι άκουσα την πρόταση του κ. Κόντου η οποία είναι µια πρόταση 

πραγµατικά απεµπλοκής από το σηµερινό αδιέξοδο και επί της διαδικασίας 

θέλω να σας πω ότι η πρόταση αυτή τουλάχιστον τη δική µας την Παράταξη 

τη βρίσκει σύµφωνη.  

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

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι συγνώµη για τον εκνευρισµό, διότι εδώ 

έχουµε χάσει κάθε αίσθηση του αυτονόητου. Ό,τι προκύπτει και θα 

συµφωνήσω µε την τοποθέτηση του κ. Μάλλιου όσον αφορά το πολιτικό 

σκεπτικό που ανέπτυξε, διότι στην προκειµένη περίπτωση έχουµε έλλειµµα 

δηµοκρατίας και δηµοκρατικής λειτουργίας µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

∆εν είναι τυχαίες ούτε οι διαγραφές που γίνονται στο παρά 

πέντε, ούτε όλα τα άλλα ούτε τα ίδια και τα ίδια. Σαν να λένε «τι θα κάνετε; 

Μία, δύο, πέντε φορές; Θα σηκώσετε τα χέρια στο όνοµα “κινδυνεύει ο 

∆ήµος”». Και δυστυχώς µπαίνει και το Σωµατείο του ∆ήµου µας σε αυτή τη 

λογική που είναι το µεγαλύτερο λάθος. ∆εν θέλω να πω τίποτε παραπάνω. 

∆έστε το εξής: όπως ξέρετε στην εισήγηση για το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο την κάνει η Οικονοµική Επιτροπή. Έχετε µέσα στα χαρτιά σας την 

υπ’ αριθµ. 18/2013 απόφαση. Για πάτε στη 2η σελίδα: «..  η κενωθείσα θέση 

του τακτικού κ. Μπόβου I» εκλέξαµε ποτέ τον κ. Μπόβο τακτικό της 

Οικονοµικής Επιτροπής; Ποτέ. Έχω και την άλλη απόφαση που εκλέξαµε, αν 

δεν την έχετε πάρτε την.  Ουδέποτε εξελέγην τακτικό µέλος ο κ. Μπόβος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά για να καταλάβω τι λέτε \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να ολοκληρώσω. 2η σελ. «\ οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και νόµιµα κλητεύτηκαν σηµειώνεται ότι ο κ. Παΐδας καταλαµβάνει βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 74 την κενωθείσα θέση του τακτικού µέλους». 

  Ξέρετε γιατί το κάνατε αυτό; Να σας πω γιατί κύριοι συνάδελφοι. 

Όταν είχαµε διαδικασίες δηµαιρεσιών δεν ανακοινώθηκαν οι Αντιδήµαρχοι. 

Ξέρετε γιατί; Αφού είχαν µείνει δέκα, µην πούµε ποιοι θα είναι γιατί οι άλλοι 

πέντε δεν θα ψήφιζαν.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι είναι αυτά κ. Γρετζελιά; 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε εκτός θέµατος κ. Γρετζελιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι κάνετε τώρα; Ερµηνεύετε τα αποτελέσµατα των δηµαιρεσιών; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα µε αφήσετε να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν σας αφήνω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν κατάλαβα! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερµηνεύετε τα αποτελέσµατα των δηµαιρεσιών που έγιναν το 

Γενάρη; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα µου κόψετε τον λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, θα σας αφαιρέσω τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Για ποιο λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί θα κάνετε ανάλυση; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχει σχέση µε αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν έχει καµία σχέση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Περιµένετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέστε την ουσία και αφήστε \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Η ουσία είναι ότι \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ κ. Γρετζελιά δεν θα ερµηνεύσετε τα 

αποτελέσµατα των δηµαιρεσιών αυτή τη στιγµή ή θα κάνετε ανάλυση. Πέστε 

µας ακριβώς τι θέλετε, ποια είναι η ουσία. Την ουσία µπορείτε να µου πείτε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Η απόφαση αυτή είναι άκυρη µε την οποία εισάγεται ο 

προϋπολογισµός στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνετε λάθος. Που βασίστηκε η ακυρότητα της απόφασης θέλω 

να µου πείτε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ουδέποτε υπήρξε ο κ. Μπόβος τακτικό µέλος. Πάρτε και 

την απόφαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνετε λάθος. Τη στιγµή που τη θέση του Προέδρου την πήρε ο 

κ. Καραβίας, ο πρώτος αναπληρωµατικός γίνεται τακτικός. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν καταλάβατε, αυτό σας λέω λοιπόν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ότι; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κάνατε ψηφοφορία να \ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι σηµαίνει αυτό;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ακούστε το. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς έτσι είχε γίνει και επί προεδρίας σας κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ακούστε το λοιπόν, κάντε την ψηφοφορία να µην χαθεί 

ψήφος \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εάν είναι παράνοµο κάντε ένσταση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βγαίνει ο κ. Καραβίας στην Οικονοµική \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας λέω: αν είναι παράνοµο να κάνετε ένσταση κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφήστε µε \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι να σας αφήσω; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γιατί ενοχλείστε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ενοχλούµαι καθόλου αλλά µας αναφέρετε τώρα τις 

δηµαιρεσίες και µας κάνετε αναλύσεις κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφήστε µε να κάνω την τοποθέτησή µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν θα κάνετε. Επί του προϋπολογισµού, σας παρακαλώ, 

όχι για την Οικονοµική Επιτροπή. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί του προϋπολογισµού, λοιπόν ο κ. 

Καραβίας εκλέγεται τακτικό µέλος και είναι πέντε από την πλειοψηφία \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνεχίζετε κ. Γρετζελιά να λέτε αυτό που θέλετε να πείτε.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Μα η απόφαση \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Μαυράκη. Η απόφαση τα γράφει αυτά που 

λέει ο κ. Γρετζελιάς. Τι λέει; Και συνεχίζουµε να βγάζουµε τον κ. Καραβία και 

υπάρχει σκοπιµότητα; Σας παρακαλώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Παπακώστα, µέτραγες στο πρωτοδικείο αν βγαίνεις ή 

δεν βγαίνεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν θα µας επιβληθείς! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν κατάλαβα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν θα µας επιβληθείς, ούτε θα µας φιµώσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, δεν έχετε τον λόγο.  
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας αφαιρώ τον λόγο γιατί είστε εκτός θέµατος και λέτε ό,τι 

θέλετε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Καραβία \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχετε τον λόγο κ. Γρετζελιά. Γιατί σκόπιµα κάνετε αυτό το 

πράγµα. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε γιατί δεν τον αφήνετε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Μάλλιο είναι εκτός θέµατος και λέει 

ανακρίβειες και πράγµατα τα οποία δεν ισχύουν. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι βάζω θέµα διαδικασίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι θέµα; Τι θέλετε; Να κρατήσω τον χρόνο; Πέστε τι θέµα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να αποφασίσει το Προεδρείο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για το χρόνο; Υπάρχει κανονισµός. Θα αποφασίσει το Σώµα για 

τον χρόνο; Τον χρόνο σας τον έχετε υπερέβη κατά πολύ.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παπακώστα \! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφήστε τα «Παπακώστα» εγώ σας λέω κ. Γρετζελιά. ∆εν 

σέβεστε ούτε τον εαυτό σας, ούτε το Προεδρείο, ούτε τη διάρκεια της θητείας 

σας που ήσασταν ∆ήµαρχος. Τίποτε δεν σέβεστε! Προσπαθείτε αυτό που 

κάνατε και όταν ήσασταν Πρόεδρος και όταν ήσασταν ∆ήµαρχος θέλετε να το 

κάνετε και τώρα. Λοιπόν, ο χρόνος σας έχει λήξει ήδη προ πολλού, δεν έχετε 

τον λόγο. ∆εν υπάρχει επί της διαδικασίας. ∆ιακοπή δέκα λεπτά δεν έχετε τον 

λόγο. 

∆ΙΑΚΟΠΗ 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καθίστε. Τι θέλετε κ. 

Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι έκανα πρόταση µοµφής 

στο πρόσωπο του Προέδρου, διότι όποτε παίρνω τον λόγο συνεχώς µε 

διακόπτει και δεν µε αφήνει, λογοκρίνοντάς µε σε κάθε βήµα λόγου, δεν µε 

αφήνει να ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν είστε εκτός θέµατος \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα παρακαλέσω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει 

απόφαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αν ισχύει αυτό. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Παρακαλώ να µην φτάνουµε σε τέτοια σηµεία τώρα. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα κ. Κόντο τι συµπέρασµα βγάζετε ότι έχω κάτι εγώ µε τον κ. 

Γρετζελιά;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα µε λογοκρίνετε κάθε φορά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχω κάτι εναντίον σας κ. Γρετζελιά; Αν θέλετε να το πω και στα 

πρακτικά να καταγραφεί: ο µόνος δηµοτικός σύµβουλος από τη Νέα 

Χαλκηδόνα που σας στήριζε, ήµουν εγώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφήστε τα \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι «αφήστε τα», θα τα ακούσετε κ. Γρετζελιά. Όταν σας 

κατηγορούσαν όλοι για τουβλάκια και γι' αυτά που κάνατε. Αυτά που σας λέω 

εγώ τώρα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Στο θέµα µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και τώρα αγκαλιάζεστε µε άλλους ανθρώπους και καλά κάνετε, 

δικαίωµά σας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ, στο θέµα µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ικαίωµά σας να αγκαλιάζεστε µε όποιον θέλετε, σας λέω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχω κάνει µια πρόταση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι πρόταση κάνατε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να την επαναλάβω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι να την επαναλάβετε για την πρόταση µοµφής; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πάρει απόφαση το Σώµα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κάντε ψηφοφορία κ. Γραµµατέα. 
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν νοµίζω ότι πρέπει να φτάσουµε εδώ, 

κ. Γρετζελιά µην φτάνουµε σε τέτοια σηµεία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφού το ζητάει ο κ. Γρετζελιάς τι θέλετε να κάνω εγώ; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μα µου κόβει τον λόγο χωρίς να αρχίσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν είστε εκτός θέµατος θα σας αφαιρώ τον λόγο. Όταν κάνετε 

κριτική για τις δηµαιρεσίες που είναι πριν τρεις µήνες και είµαστε εκτός 

προϋπολογισµού, εάν υπάρχει κάποια ένσταση για την Οικονοµική ότι είναι 

παράνοµη η συγκρότησή της, να κάνατε ένσταση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Η σηµερινή απόφαση κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποια απόφαση; Για την Οικονοµική δεν λέτε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ, αυτή εισηγείται το θέµα \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι βεβαίως το γνωρίζουµε κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το γνωρίζετε; Που είµαι εκτός θέµατος; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν η Οικονοµική δεν είναι σύννοµη να κάνετε ένσταση να 

αποφασίσουν τα αρµόδια όργανα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γιατί χαρακτηρίζετε ότι είµαι εκτός θέµατος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είστε όταν κάνετε κριτική ότι έγινε σκόπιµα γιατί ήµασταν δέκα, 

ή ήµασταν πέντε ή ήµασταν τρεις για να ψηφιστεί ο Καραβίας\ κάτι τέτοια 

λέγατε.   

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχω το δικαίωµα να µιλάω ελεύθερα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως αλλά να µην λέτε για τις δηµαιρεσίες που ήσασταν 

προεδρεύων εσείς. Μιλάτε για τις δηµαιρεσίες που κάνατε τη διαδικασία εσείς 

κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Της Οικονοµικής την κάνατε εσείς, όχι εγώ. Μόνο του 

Προεδρείου. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ας δώσουµε το υπόλοιπο του χρόνου στον 

κ. Γρετζελιά και ας τα αφήσουµε τώρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει µιλάτε για οτιδήποτε άλλο εκτός από τον 

προϋπολογισµό. Εάν θα είναι ανίκανη η ∆ιοίκηση, αν θα παραιτηθεί η 

∆ιοίκηση, εάν θα φύγουµε όλοι για να µπείτε εσείς. Ελάτε κ. Γρετζελιά να 

αναλάβετε εσείς ∆ήµαρχος. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε καταλάβετε κάτι για να δουλεύει εύρυθµα και 

νόµιµα το Σώµα της Οικονοµικής: ο κ. Καραβίας ως τακτικό εκλεγέν µέλος 

πρέπει να παραιτηθεί για να πάρει τη θέση του µε το 74.7. ο 

αναπληρωµατικός πρώτος Παΐδας. Το καταλάβατε; ∆ιορθώστε το από εδώ 

και πέρα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είπατε αυτό από την αρχή κ. Γρετζελιά, ότι αν υπάρχει κάτι 

παράτυπο, αν έγινε κάποια παράτυπη αυτό µπορούσατε να το πείτε και να 

συνεχίσετε, αλλά εσείς µας κάνατε ανάλυση πως έγιναν οι δηµαιρεσίες. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μα δεν υπήρχε απαρτία Πρόεδρε, γι' αυτό έγινε αυτό. Γιατί 

ήταν δύο απόντες, τέσσερις \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά να καταλαβαινόµαστε, αν θέλατε να βοηθήσετε 

για την εύρυθµη λειτουργία που επικαλείστε, θα έπρεπε να κάνετε µια 

παρατήρηση να διορθωθεί κάτι παράτυπο που ίσως έγινε. Αυτό έπρεπε να 

κάνετε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να συνεχίσω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με την πείρα σας αυτό έπρεπε να κάνετε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφήστε την πείρα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να συνεχίσετε, αλλά όχι για ένα µισάωρο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι σύµφωνα µε το άρθρο 65 του 

"Καλλικράτη" το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι το ανώτερο όργανο του ∆ήµου γι' 

αυτό και οι απαντήσεις που δόθηκαν µε τα έγγραφα που δόθηκαν, αποφασίζει 

και εγκρίνει τον προϋπολογισµό. Αυτό είναι στην παρ. 1 που είναι αρµόδιο για 

όλα τα θέµατα του ∆ήµου εκτός εκείνα που τα ονοµατίζει ο νοµοθέτης και είναι 

κάπου αλλού. 

Υπάρχει και µια άλλη παράγραφος. Εάν πάτε στην παρ. 3 του 

65 λέει το εξής: «\ Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα 

δικαιώµατα και τις εισφορές». Εδώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι υπάρχει 

πρόβληµα του ελεγκτή νοµιµότητας, ο οποίος δεν κάνει σωστά τη δουλειά 

του, ο οποίος ξέρει να δίνει αυτές τις απαντήσεις που µας έστειλαν τι 

προβλέπει το άρθρο 141, 143 τάχα για να φοβηθούµε και δεν καλεί την κατά 

παράβαση καθήκοντος ∆ηµοτική Αρχή να της πει «που είναι οι φόροι, τα τέλη 

και τα δικαιώµατα νεκροταφείου, δηµοτικά τέλη, διαφηµίσεις, τέλη 
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πεζοδροµίων» και τα λοιπά τα οποία είναι προϋπόθεση για τη σύνταξη του 

προϋπολογισµού. Το λέει ρητά η παρ. 3 όποιος αµφιβάλλει έχω εδώ µπροστά 

µου τον Κώδικα. 

Τι σηµαίνει αυτό; Αποφεύγει η ∆ηµοτική Αρχή να φέρει αυτά 

προς ψήφιση για δεύτερη φορά. Γιατί; Οι προηγούµενες αποφάσεις που 

επικαλούνται µέσα στον προϋπολογισµό και λένε «παίρνουµε τα δικαιώµατα 

τα δηµοτικά που προέβλεπε η προηγούµενη απόφαση του ’11 και του ’12 το 

ίδιο κάνουµε για το νεκροταφείο, το ίδιο κάνουµε και για τη διαφήµιση». 

Οι αποφάσεις όµως εκείνες ήταν ενός χρόνου διάρκειας. ∆εν 

προέβλεπαν στο αποφατικό τους ότι και µέχρι λήψεως νεωτέρας θα ισχύουν 

του ’12, αν δεν πάρουµε του ’13 να ισχύουν και µέχρι το ’15. Προέβλεπαν 

µόνο για το ’13. 

Πέρα αυτού υπάρχει και απορριπτική της Νοµαρχίας για τα 

δηµοτικά τέλη και δικαιώµατα του νεκροταφείου, ακυρωτική. Πως θα την 

υπερπηδήσει η Περιφέρεια τώρα και θα πει «εγκρίνω» κάτι που µας λέει εδώ 

είστε παράνοµοι και δεν πρέπει να το κάνετε και πρέπει να το διορθώσετε. 

Έτσι για να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός του ∆ήµου θα πρέπει 

άµεσα είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, να έρθει εισήγηση για τα δηµοτικά 

τέλη έτους ’13 µειωµένα -δεν αντέχει ο κόσµος το καταλαβαίνετε- µειωµένες οι 

διαφηµίσεις, δεν υπάρχει διαφήµιση έξω. Το να αυξάνουµε τις τιµές δώρον – 

άδωρον. Αν τις µειώσουµε κάτι µπορεί να εισπράξει ο ∆ήµος. 

Στο νεκροταφείο όποιες υπάρχουν, δεν υπάρχουν στην έκταση 

το βαθµό και την ένταση. Η διαφήµιση έχει πέσει 95% στην Ελλάδα. 

Υποφέρουν τα µεγάλα Μέσα «Νέα», «Ελευθεροτυπία» όλος ο έντυπος Τύπος 

όλος ο ηλεκτρονικός έχει κάµψει τεράστια στη διαφήµιση πολλώ δε µάλλον σε 

επίπεδο ∆ήµου. Ενώ αν µειώσουµε τις τιµές θα διευκολύνουµε και τους 

χρήστες και κάτι θα εισπράξει ο ∆ήµος.  

Τα ίδια και στο νεκροταφείο. Ξέρετε πόσο στοιχίζει  µια κηδεία 

σήµερα όταν άλλα νεκροταφεία έχουν κάνει 30-50 και στα δηµοτικά τέλη και 

στα τέλη του νεκροταφείου; Να έρθουν λοιπόν αυτά 6 η ώρα µια µέρα την 

άλλη εβδοµάδα στις 8 η ώρα ο προϋπολογισµός στις εξής κατευθύνσεις: 

∆εν θα υπάρχει σε κανένα κωδικό καµία ελαστική δαπάνη. Θα  

µπουν µόνο οι ανελαστικές δαπάνες και εδώ δεν θα υπάρχει για ειδικό 
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γραµµατέα όταν δεν έχουµε να πληρώσουµε στους Παιδικούς Σταθµούς 

τροφεία, δεν έχουµε την πολυτέλεια να δίνουµε µισθό, κάτι που θα µπορούσε 

να γίνει από πολλούς άλλους. 

∆εν µπορεί να έχει το Τεχνικό Πρόγραµµα ιδίους πόρους. 

Κατάλαβα το θεολογικό λόγο του Μπάµπη του φίλου µου όσον αφορά πρέπει 

να το ξεχώριζε η Τεχνική Υπηρεσία. Μα την πρώτη το  έκανε, τη δεύτερη το 

έκανε και την τρίτη φορά πάλι έτσι έρχεται. Μόνο µια δαπάνη θα µπει εξ ιδίων 

πόρων κύριοι συνάδελφοι: αυτή που θα προβλέπει για το άλσος τον 

καθαρισµό το οποίο για πολλούς λόγους το καλοκαίρι λόγω θέρους µε ένα 

τσιγάρο µε ένα σπίρτο µπορεί να λαµπαδιάσει. 

Όλα τα άλλα πρέπει να φύγουν και θα πω και κάτι: επειδή 

ακούσαµε εµείς οι διαγραφέντες ή ανεξάρτητοι θέλουµε να φάµε θέσεις 

κάποιων Αντιδηµάρχων, όχι κύριοι συνάδελφοι. Αυτά κάνει η θεσµική εκτροπή 

που κάνατε αυτό που είπα στην αρχή του λόγου µου. Είναι σαν αυτό που είπε 

ο κ. Μάλλιος ή ο κ. Τοµπούλογλου τι λέτε για τον Γρετζελιά». «Ο Γρετζελιάς 

δεν ψηφίζει τα δάνεια, ο Γρετζελιάς δεν ψηφίζει εκείνο και δεν µπορείτε να 

πληρωθείτε τα γνωστά», αυτά τα ξέρουµε τα ακούµε κάθε µέρα. 

Θα πω και κάτι άλλο και εδώ χρειάζεται µεγαλοπρέπεια από 

τους Αντιδηµάρχους. Είναι στις υποχρεωτικές δαπάνες. Οι δηµοτικοί 

σύµβουλοι µε νόµο δεν παίρνουν τις παραστάσεις τα 40 ευρώ. Να 

υποβάλλουν δήλωση παραίτησης από το µισθό τους όλοι οι Αντιδήµαρχοι, 

έτσι ώστε και το τελευταίο ευρώ που θα εξοικονοµηθεί να δοθεί στην 

κοινωνική πολιτική, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στους Παιδικούς Σταθµούς  

και σε άλλες παραµέτρους. 

Και θα πω κάτι και για σας κα ∆ήµαρχε. ∆εν θα πρέπει να 

γελάτε, υπάρχει ένα άρθρο στον Κώδικα που λέει παύση. Το άρθρο 147. Όχι 

µόνο εσάς, όλων και επαναπροκήρυξη εκλογών Εγώ δεν γελάω, θέλω να σας 

πω ότι στο ∆ήµο πληρώνεστε γιατί επιλέξατε αυτό το µισθό και δικαίωµά σας. 

Με µια προϋπόθεση: να έρχεστε να εργάζεστε στο ∆ήµο. Όποτε περνάω από 

το ∆ηµαρχείο εγώ και πάρα πολλοί συνάδελφοι είστε παντελώς απούσα, η 

εικόνα είναι τραγική. ∆εν λειτουργεί τίποτε κα ∆ήµαρχε \. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε εκτός θέµατος κατ' αρχήν και θα έπρεπε να σας το πει ο 

κ. Πρόεδρος αυτό.  
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ είµαι εκτός θέµατος; Έχει σχέση µε τις δαπάνες. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αν είµαι εγώ στο ∆ήµο ή ό,τι δουλειά κάνω, δεν είναι δικό σας 

θέµα κατ' αρχήν.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι, κάνετε πολύ λάθος. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν είναι δικό σας θέµα το τι κάνω εγώ και που είµαι εγώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο. Τελειώστε 

κ. Γρετζελιά! 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ δεν θα µε διακόπτεις εµένα να µου κάνεις 

παρατηρήσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε δεν κάνω παρατήρηση, τη διαδικασία 

προσπαθώ να κρατήσω. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια διαδικασία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μιλάει ο κ. Γρετζελιάς δεν σας αρέσουν αυτά που λέει; Θα του 

απαντήσετε.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν είναι αν µου αρέσει, είπατε για τρία λεπτά και τον άφησες 

µισή ώρα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφήστε να την κάνω εγώ τη διαδικασία. Αν θέλετε να κάνετε και 

τον Πρόεδρο, πάρτε και την προεδρία. Τι να σας πω κα ∆ήµαρχε; Μας κάνετε 

συνέχεια αυτή την παρατήρηση, σας παρακαλώ µην µου ξανακάνετε την 

παρατήρηση. Εγώ είµαι υπεύθυνος για τη διαδικασία του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχετε όλη την ελευθερία µόλις τελειώσω να µου πείτε ό,τι 

θέλω σε αυτά που σας λέω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά το είπα αυτό στην κα ∆ήµαρχο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κλείνω. ∆εν είναι απλά δικαίωµα, είναι υποχρέωσή σας να 

υπηρετείτε το ∆ήµο από το πρωί έως τα µεσάνυχτα και από τα µεσάνυχτα 

µέχρι το πρωί όποτε χρειαστεί. Η εικόνα αυτή δεν τιµά κανέναν. κανένας 

∆ήµαρχος στο παρελθόν που έχει περάσει και από πάνω και από κάτω, δεν 

είχε αυτή την παντελή απουσία, αυτή που εµφανίζετε εσείς.  

  Και δεν είναι θέµα προσωπικό σας, αφορά όλους µας και αφορά 

τους δηµότες που έρχονται στο δηµαρχείο και ψάχνονται. Ψάχνονται! ∆εν 
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βρίσκουν κανέναν, είτε πάνω είτε κάτω. Και πληρώνεστε γι' αυτή τη δουλειά. 

Εάν θέλετε να πληρωθείτε µε το µισθό της δουλειάς σας κρατήστε εκείνον 

που είναι λιγότερος, αφήστε αυτόν και να λέµε «εν πάση περιπτώσει δεν µας 

στοιχίζει και δραχµή». 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω κάτι κ. Γρετζελιά; ∆εν ξέρω από πού να αρχίσω. Να 

αρχίσω από την παραίτηση των µισθών των Αντιδηµάρχων; Να αρχίσω από 

την απουσία; Από πού να αρχίσω; ∆ηλαδή λυπάµαι πάρα πολύ που αυτή τη 

στιγµή βρίσκοµαι σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε δυο ∆ηµάρχους που έχουν 

περάσει καλές εποχές όχι τις δύσκολες εποχές που είµαι εγώ και έχω 

κατορθώσει πολύ περισσότερα πράγµατα πραγµατικά µέσα από όλη αυτή την 

οικονοµική δυσκολία που υπάρχει. 

  Όταν µιλάτε για απουσία θα µπορούσα να κάθοµαι στο γραφείο 

από τις 8 το πρωί µέχρι τις 10 το βράδυ και να µην κάνω τίποτε. Όµως έχω 

κατορθώσει τις ώρες που λείπω να έχω εξασφαλίσει το ∆ήµο µε πολύ 

καλύτερα πράγµατα από ό,τι εσείς κ. Γρετζελιά. Γιατί είχατε τη δυνατότητα να 

το κάνετε, γιατί ήσασταν στην καλύτερη εποχή σα ∆ήµαρχος κ. Γρετζελιά, που 

µπορούσατε να έχετε άπλετο κόσµο στην καθαριότητα να καθαρίζει, λεφτά µε 

το τσουβάλι να µπορείτε να κάνετε έργα, ενώ εγώ έτσι χαρακτηριστικά τι να 

σας πω; Για τη ΣΑΤΑ που λέγατε πριν; Για τους Αντιδηµάρχους που δεν 

πρέπει να πληρώνονται; Να διαλέξω τη µισθοδοσία µου;  

  Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η µισθοδοσία µου δεν είναι πολύ 

ανώτερη από ό,τι είναι από τη δουλειά µου. ∆ηµιουργείτε πάντα εντυπώσεις 

και λυπάµαι πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω και πολύ περισσότερα αλλά 

δεν νοµίζω ότι χρειάζεται και αξίζει τον κόπο. Γιατί τα ξέρετε πολύ καλύτερα. 

Απλά θέλετε όλοι σας να δηµιουργείτε εντυπώσεις και να µην κάνετε τίποτε, 

που να προσφέρετε καλό στους δηµότες. Εγώ αυτό ξέρω να πω και τίποτε 

άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Καραβία επί προσωπικού.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ναι επί προσωπικού αναφέρθηκε πριν. Ας ξεκινήσω µε τον κ. 

Γρετζελιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί προσωπικού είναι αυτά τα πράγµατα κ. Καραβία; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: ∆υο λεπτά \ 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε αρχίζουν οι 

δευτερολογίες τώρα 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Όχι επί προσωπικού κ. Τοµπούλογλου. Κύριε Γρετζελιά είπατε 

για τις αντιµισθίες των Αντιδηµάρχων, προσωπικά δεν θα παραιτηθώ από την 

αντιµισθία. Αυτό να το λάβετε όπως θέλετε. Τώρα το τι θα κάνω εγώ το µισθό 

µου, δεν θα αναφερθώ στις ώρες που ασχολούµαι. Αλλά µάλλον θέλετε εκεί 

που θα δίνω το µισθό, να το ανακοινώνω κιόλας. Αυτό θα γίνει από εδώ και 

πέρα, µε φαµφάρες. Όπου πηγαίνουν τα χρήµατα, θα το διαβάζετε στις 

εφηµερίδες και στα blogs. 

  Μήπως παλιά κ. Γρετζελιά έπαιρναν διπλούς µισθούς κάποιοι; 

Λέω εγώ µήπως. Μήπως εσείς ο ίδιος παραιτηθήκατε από την αντιµισθία της 

προεδρίας όταν δεν µπορούσατε να την παίρνατε;  

  Όσον αφορά την κα Αγαγιώτου, επειδή είπε ότι από παντού είχα 

παραιτηθεί. Από την Κοινωφελή Επιχείρηση, όταν ανέλαβα την Κοινωφελή 

Επιχείρηση και ενώθηκαν η Αρωγή και η επιχείρηση της Φιλαδέλφειας είχαν 

γύρω στις 200.000 χρέη. Προσπαθούσαµε να κάνουµε ένα διετές Πρόγραµµα 

τέσσερις µήνες το παλεύαµε. Κατηγορηθήκαµε γι' αυτό ότι «έχεις αφήσει 

απλήρωτους τους υπαλλήλους, ότι έχεις κάνει το ένα έχεις κάνει το άλλο».  

  Ενώ µετά από έξι µήνες µας ανακοινώθηκε ότι «δυστυχώς διετές 

Πρόγραµµα δεν µπορεί να γίνει, λειτουργείστε µε τον προϋπολογισµό σας». 

Αυτό και κάναµε. Παραιτήθηκα από την Κοινωφελή Επιχείρηση τέλος του ’11 

για τον λόγο ότι η ∆ιοίκηση µου ανέθεσε ένα νέο ρόλο Πρόεδρος στον Ενιαίο 

Φορέα. Άρα δεν µπορούσα να είµαι και στην Κοινωφελή Επιχείρηση 

Πρόεδρος. Άρα µην λέµε ότι «παραιτήθηκε από εκεί και παραιτήθηκε από 

εκεί». Παραιτήθηκα από την Κοινωφελή γιατί ακριβώς έπρεπε να αναλάβω 

τον Ενιαίο Φορέα. Λογικότατο. 

  Από τον Ενιαίο Φορέα παραιτήθηκα στους έξι µήνες. Για ποιο 

λόγο; Προσωπικά δεν µε στήριξε η ∆ιοίκησή µου, όταν πήραµε µια απόφαση 

όλοι µαζί και είναι το θέµα των τροφείων. Αυτά που έχουν ακουστεί από την 

κα Αγαγιώτου πολλές φορές και ακούστηκε σήµερα «ο ανίκανος κ. Καραβίας» 

στους έξι µήνες δεν άφησε τα παιδιά χωρίς φαγητό, ούτε χωρίς πετρέλαιο, 

όπως ειπώθηκε.  
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  Η Φιλαρµονική ξαναλειτούργησε όπως λειτούργησε. Όχι µε 

300.000 να επιβαρύνει το ∆ήµο, αλλά µε 90.000 είχαµε συµφωνήσει. Μια 

υπόθεση ετών µε το ΙΚΑ ρυθµίστηκε µέσα στους έξι µήνες. Οι 150.000 

περίπου που έφυγαν από τον Ενιαίο Φορέα τότε, µάλλον τελείωσε επί 

προεδρίας του κ. Παΐδα, ήταν αυτά που επιβαρύναµε τον Ενιαίο Φορέα. Ναι, 

ήταν οι ρυθµίσεις του ΙΚΑ που κάποιος πήγε να χάσει το σπίτι του γι' αυτό.  

  Εσείς κα Αγαγιώτου όταν παραιτηθήκατε γιατί παραιτηθήκατε, 

µου λέτε; Ευχαριστώ πολύ. 

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

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κ. Γρετζελιά να µου το διευκρινίσει. 

Προηγουµένως µιλώντας καταγγείλατε τον ελεγκτή νοµιµότητας;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γιατί απαγορεύεται; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορείτε να µου πείτε ακριβώς τι είπατε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πρέπει να πάρω άδεια από εσάς;  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, σας ρωτάω τι ακριβώς είπατε.  Μπορείτε να µου 

απαντήσετε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τον κατήγγειλα \ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καταγγείλατε τον ελεγκτή νοµιµότητας; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Καταγγέλλω λοιπόν αν δεν το καταλαβαίνετε \ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Για ποιο λόγο. Απλώς καταγγείλατε, αλλά δεν άκουσα τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ακούστε τον λοιπόν: διότι δεν σας εγκάλεσε για παράβαση 

καθήκοντος \ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εµένα; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το γείτονα! 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Για ποιο λόγο; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Για τα δηµοτικά τέλη που δεν φέρατε παρ' ότι δεν τα ψήφισε 

το Συµβούλιο που έλεγε µειώσεις, για τα τέλη νεκροταφείου και για τη µη 

συµµόρφωσή σας για τα τέλη νεκροταφείου και για τα διαφηµιστικά. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λέτε κ. Γρετζελιά; Γιατί να µε καλέσει; Εγώ έχω κάνει έγγραφο 

στην Περιφέρεια µε όλα αυτά και µου έχει απαντήσει µε υπογραφή της κας 

Παπαηλιάδου την ερώτηση έκανα για τα δηµοτικά τέλη που δεν ψηφίστηκαν 
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και µου απάντησε. Θέλετε να σας το διαβάσω; Ότι «Για τα τέλη καθαριότητας, 

φωτισµού για το 2013 σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου 

αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος σας γνωρίζουµε \». 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το ξέρουµε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού το ξέρετε γιατί καταγγέλλετε; Γιατί να µε πάει εµένα για 

παράβαση καθήκοντος; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θέσατε υπόψη ότι ακυρώθηκε απόφαση \ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν εµείς σα ∆ιοίκηση πηγαίνουµε δηµοτικά τέλη τα ίδια µε 

την προηγούµενη γιατί δεν κατάλαβα, υπάρχει καµία αλλαγή; Συνεχίζουµε τα 

ίδια.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν µιλάω µε εσάς κα Αγαγιώτου, µιλάω στον κ. Γρετζελιά. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν µε ενδιαφέρει. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ούτε κι εσείς µε ενδιαφέρετε κα Αγαγιώτου. ∆εν ντρέπεστε λίγο; 

Είναι ντροπή σας. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εγώ να ντραπώ; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και κάτι άλλο  µια ερώτηση. Κύριε Γρετζελιά είχατε δουλειά πριν 

γίνετε ∆ήµαρχος; ∆ουλεύατε; Ωραία. Άρα λοιπόν παίρνατε δυο µισθούς. 

Κάνετε θέµα για τους µισθούς, για τους συνεργάτες, για τους Αντιδηµάρχους 

είστε τόσο πολύ, µα τόσο πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι που \. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχετε µάθει πως δούλευε ο Γρετζελιάς στο ∆ήµο; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να έχω µάθει; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχετε ακούσει πως δούλευε ο Γρετζελιάς, ο Κόντος ή 

κάποιοι άλλοι; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έχω ακούσει πάρα πολλά για τον κ. Γρετζελιά. ∆εν  θα ήθελα 

να τα αναφέρω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σιωπή λοιπόν. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Η σιωπή είναι για σας. ∆ιότι αν εγώ θέλω να σας πω τι έχω 

ακούσει για τον κ. Γρετζελιά, δεν θα σας άρεσε. Καταλάβατε;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο. 
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∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να ηρεµήσει λίγο το κλίµα 

γιατί πράγµατι έχει αρχίσει πάλι και πυροδοτείται. Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι ήρθαµε σήµερα για τρίτη φορά πλέον να ψηφίσουµε τον 

προϋπολογισµό, δεν σας κρύβω ότι εµείς οι τρεις τουλάχιστον που  έχουµε 

µιλήσει µεταξύ µας και έχουµε µια κοινή άποψη και εξουσιοδοτούµαι εγώ να 

µιλήσω σήµερα για να µην µιλάµε όλοι, ήρθαµε µε σκοπό να υπερψηφίσουµε 

τον προϋπολογισµό, για ένα βέβαια λόγο: για να µπορεί να λειτουργήσει ο 

∆ήµος. 

  Στο βωµό αυτό κάναµε κάποιες προτάσεις, εµείς πήγαµε, 

αποδεχτήκαµε το κάλεσµα του ∆ήµου, πήγαµε, κάναµε και τις προτάσεις µας. 

Όπως γνωρίζετε συµπληρώσαµε κάποια χρήµατα κι εµείς σε κάποιους τοµείς 

κοινωνικούς ειδικότερα που θεωρήσαµε ότι είναι απαραίτητο, έγιναν 

αποδεκτά. 

  Παρ' όλα αυτά όµως µετά από τη σηµερινή συνεδρίαση 

θεωρούµε το εξής: η πιο σηµαντική άποψη κατά τη δική µας άποψη που 

ακούστηκε σήµερα είναι του κ. Κόντου. Πράγµατι κι εµείς επειδή µας έχουν 

δώσει τους χαρακτηρισµούς «εντός-εκτός» τους οποίους και επιστρέφουµε σε 

αυτούς που µας τους έχουν δώσει, ήρθαµε πράγµατι για να λειτουργήσει 

∆ήµος. 

  Σήµερα θεωρούµε ότι η πιο εφικτή λύση για να λειτουργήσει ο 

∆ήµος είναι αυτό που είπε ο κ. Κόντος. Πιστεύουµε ότι πρέπει να µπει σήµερα 

προς ψήφιση η πρόταση του κ. Κόντου. ∆ηλαδή να καταρτιστεί πράγµατι 

προϋπολογισµός από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να µπορέσει πραγµατικά να 

λειτουργήσει ο ∆ήµος.  

  Σήµερα είναι και δική µου πρόταση πλέον το να ψηφιστεί από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο η πρόταση του κ. Κόντου. Θεωρούµε δηλαδή ιδιαίτερα 

σηµαντικό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πλέον να πάρει την κατάσταση στα χέρια 

του και να προχωρήσει στην κατάρτιση του προϋπολογισµού. Αυτή είναι η 

πρότασή µας. ∆εν στηρίζουµε κανέναν, πέρα από την οµαλή λειτουργία του 

∆ήµου.  

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

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω µε το 

ψήφισµα του Σωµατείου των εργαζοµένων και να το χαρακτηρίσω επιεικώς 
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ατυχέστατο. Είναι για πολλοστή φορά που παρεµβαίνει και θεωρώ ότι κάνει 

λάθος διότι δεν αγγίζει τα πραγµατικά προβλήµατα του ∆ήµου µας. Αυτοί 

ξέρουν γιατί το κάνουν. 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δυστυχώς θα 

επανέλθω και σήµερα γιατί αν είχαµε συµφωνήσει στις 16/5/20112 για το 

θέµα που εισήγαγε ο τότε Πρόεδρος ο κ. Γρετζελιάς το θέµα των διαφυγόντων 

εσόδων των θεσµοθετηµένων εσόδων και τις πηγές εσόδων θα είχαµε 

προλάβει πολλά πράγµατα πάρα πολλά και ίσως είχαµε τη δυνατότητα να 

συντάξουµε τον προϋπολογισµό που µπορούµε να συντάξουµε στα 

προβλεπόµενα όριά µας. 

Όταν όµως και σήµερα που συζητάµε και το θέτω θέµα κύριοι 

επικεφαλής της αντιπολίτευσης την άµεση σύγκληση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε το θέµα πως εισήχθη νοµίµως στις 16/5 µε απόφαση του τότε 

Προέδρου µε στοιχεία που του κατέθεσα, θέλω να επανέλθει το θέµα να 

συζητήσουµε να νοικοκυρέψουµε το ∆ήµο προκειµένου να πάψει πλέον ο 

∆ήµος να χάνει έσοδα, τα οποία είναι πάρα πολύ σηµαντικά. 

Και δεν µπορεί κ. Πρόεδρε και το λέω καλόπιστα να 

επικαλούµαστε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, δηµιουργήθηκε ολόκληρο 

θέµα προηγουµένως µε τον κ. Λαρδή, που όποτε µας βολεύει και όταν το 

έκανε ο τότε Πρόεδρος ο οποίος κάλεσε νοµίµως υπηρεσιακούς παράγοντες 

το Σωµατείο τον κατήγγειλε και η κα ∆ήµαρχος ανέλαβε την ευθύνη να 

καλύψει αυτή την κίνηση και την απόφαση, παραβιάζοντας το άρθρο 69 του 

Νόµου 3852 \ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λέει αυτό το άρθρο; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε εγώ δεν σας διέκοψα \ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Απλώς ρωτάω. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Για να µαθαίνετε. «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δια του Προέδρου, ο 

Πρόεδρος εκπροσωπεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δύναται να καλεί σε 

συνεδρίαση δηµοτικούς υπαλλήλους, ή ακόµη και ιδιώτες για να του δώσουν 

πληροφορίες σχετικές µε τα θέµατα που συζητούνται. Η παρουσία των 

καλούµενων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και σε αυτούς καταβάλλεται για 

την παράστασή τους ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποζηµίωση 

αντίστοιχη µε εκείνη που λαµβάνουν τα µέλη συλλογικών οργάνων σύµφωνα 
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µε τη διάταξη του άρθρου 17 του νόµου 3205/2003». Έτσι για να µαθαίνετε και 

να µην επικαλείστε τους εργαζόµενους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες κ. 

Πρόεδρε όποτε βολεύει. Ορθώς ο τότε Πρόεδρος κάλεσε και θα έπρεπε να 

συµµορφωθείτε όλοι.  

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν µπορεί να µιλάµε για 

πετρέλαια σήµερα, όταν µε σηµερινό έγγραφο που πήρα στα χέρια µου µετά 

από πίεση προσωπικά ο ίδιος επέµενα και ήµουν στην Υπηρεσία, αυτό 

µπορεί να σας το διαβεβαιώσει ο Τοµέας των προσόδων, στο σχετικό µου 

έγγραφο από 28/1/2013 απάντηση όπου ο ∆ήµος, ή µάλλον θα σας αναφέρω 

το θέµα που εισήχθη όπως εισήχθη και αναβλήθηκε και ακόµη περιµένω κ. 

Πρόεδρε να έρθει.  

  Και θα έρθει και ζητώ από τους επικεφαλής µε τους οποίους 

συζήτησα µε το 1/3 εφαρµόζοντας τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

  Και τι ζητούσα τότε κ. Πρόεδρε; Έλεγα: «Θέµα συζήτηση στην 

ηµερήσια διάταξη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τα µειωµένα διαφυγόντα έσοδα 

από υπαίθριες διαφηµίσεις, από µισθώσεις ιδιόκτητων ακινήτων του ∆ήµου, 

από πάσης φύσεως τέλη και θεσµοθετηµένα πρόστιµα και από το ∆ηµοτικό 

κοιµητήριο χρήσεως 2011. ∆ιερεύνηση του θέµατος, γνωστοποίηση 

πορίσµατος της Ε∆Ε για την κλοπή στο νεκροταφείο. Αυτά ζητούσαµε. 

  Εάν θα τα είχαµε συζητήσει τότε, νοµίζω ότι πολλά πράγµατα θα 

είχαν µπει στη θέση τους. Και θεωρώ ότι και τώρα ακόµη παρ' όλο ότι 

δεσµεύτηκα ότι όλα τα στοιχεία θα τα στείλω στις υπερκείµενες Ελεγκτικές 

Αρχές\, εγώ θεωρώ σήµερα χρήσιµο να συζητηθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, να ενηµερωθούν για τα τεκταινόµενα και να αποφασίσει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η απάντηση που πήρα σήµερα 

µόνο από τα δηµοτικά καταστήµατα αγγίζουν τις 800.000 ευρώ. Στις δε 

διαφηµίσεις ορθώς ο κ. Γρετζελιάς επεσήµανε ότι υπάρχει µείωση 

ενδιαφέροντος, αλλά που όµως. Όπου υπάρχει το τσάµπα, εκεί γεµίζουν όλες 

οι διαφηµίσεις. 

  Ξέρετε τι εγγραφή κάνατε στις διαφηµίσεις; Και αναφέροµαι πιο 

συγκεκριµένα: στα στέγαστρα των αστικών συγκοινωνιών όπου έχετε και 
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έγγραφα της Τροχαίας Αθηνών τρία στον αριθµό αν θέλετε να σας τα 

απαριθµήσω, κάνετε εγγραφή 100 €. 

  ∆υο πράγµατα πρέπει να συµβαίνουν. Ή δεν θέλετε να 

εισπράξετε ή το άλλο δεν θα το πω.  ∆εν µπορεί δηλαδή να κάνουµε εγγραφή 

στα στέγαστρα των αστικών συγκοινωνιών όταν το λιγότερο που θα 

µπορούσαµε να εισπράξουµε στα τρία χρόνια είναι 500.000 ευρώ. 

  Πάµε στο νεκροταφείο γιατί µέσα στα θέµατα που έθεσα είναι 

και το θέµα του νεκροταφείου. Απόκλιση του νεκροταφείου 1.130.000 τα 

προβλεπόµενα από τα εκτελεσθέντα. Αυτά όλα τα θέµατα κύριοι συνάδελφοι 

πρέπει να τα συζητήσουµε, όπως πρέπει να συζητήσουµε και τη βεβαίωση 

και είσπραξη θεσµοθετηµένων εσόδων τελών των προστίµων.  

  Γιατί δεν πρέπει να συζητήσουµε για να δούµε πως ο ∆ήµος θα 

µπορέσει να εισπράξει πέντε δεκάρες; Και εγώ είµαι απόλυτα βέβαιος ότι τα 

ποσά που θα εισπράξει είναι πάρα πολλά και θα καλύψει πολύ µεγάλες 

ανάγκες. 

  Εγώ απευθύνοµαι για δεύτερη φορά στους επικεφαλής των 

Παρατάξεων: κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θέλω να συζητήσουµε νηφάλια για 

να δούµε πως ο ∆ήµος θα εισπράξει χρήµατα που προβλέπονται από το 

άρθρο 277 του Νόµου 3852 θεσµοθετηµένα έσοδα τα οποία διαφεύγουν και 

είναι πάρα πολύ απλό να εισπραχθούν. 

  ∆εν θα αναφερθώ σε άλλα θέµατα τα οποία είναι πολύ σοβαρά 

και θα αγγίξουν πολλούς ανθρώπους. Θέλω βασικά πράγµατα όπως είναι οι 

διαφηµίσεις αναφέρθηκα συγκεκριµένα να κάτσουµε να τα συζητήσουµε για 

να βρούµε µια λύση. Γιατί το λέω αυτό κα ∆ήµαρχε; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν το ψάξατε και δηµιουργείτε εντυπώσεις; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Το έχω ψάξει κα ∆ήµαρχε. Γιατί το λέω αυτό; ∆ιότι θα πάρετε 

στο λαιµό σας νοικοκυραίους ανθρώπους οι οποίοι \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ σας παρακαλώ κάντε µου τη χάρη έχουν 

επαναληφθεί αυτά τα έχετε ξαναπεί, έχουν καταγραφεί.  Κάντε µου τη χάρη 

σας παρακαλώ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε τελειώνω µε αυτό: θα πάρετε στο λαιµό σας 

ανθρώπους νοικοκυραίους οι οποίοι έχουν δώσει του κόσµου τα χρήµατα στο 
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∆ήµο µε δική σας ευθύνη. Και αυτό δεν το θέλω καθόλου, είµαι ελεύθερος 

επαγγελµατίας και γνωρίζω πολύ καλά τι σηµαίνει σήµερα να είσαι ελεύθερος 

επαγγελµατίας. ∆εν τους στηρίζετε και µε την πολιτική που ακολουθείτε τους 

παίρνετε στο λαιµό σας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Χωρινέ έχουν βεβαιωθεί όλα αυτά. ∆εν έρχεται να 

πληρώσει κανείς και ειδικά στο δικό  µου όνοµα δεν θα  µου πείτε εµένα ότι θα 

πάνε µέσα\ 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε αφού µε προκαλείτε \ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ, έχετε εικόνα του ∆ήµου όταν αναλάβαµε το 

2011; Την έχετε την εικόνα αυτή κ. Χωρινέ; Σας παρακαλώ τώρα. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Τι έχετε εισπράξει κα ∆ήµαρχε; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆ηµιουργείτε πάντα εντυπώσεις.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Τι έχετε εισπράξει επί της ουσίας; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουν βεβαιωθεί όλα και δεν έχουµε εισπράξει τίποτα.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Πολύ καλά το είπατε: δεν έχετε εισπράξει τίποτε για να µην 

µιλήσω για ρήτρες εγγυήσεων στις οποίες ευθύνεστε προσωπικά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ σας παρακαλώ τελειώστε για να συνεχίσουµε. Ο 

κ. Παΐδας έχει τον λόγο. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι για τον προϋπολογισµό 

για ακόµη µια φορά στο µεγαλύτερο µέρος της συνεδρίασης δεν ακούστηκε 

τίποτε. Εγώ θα αναφερθώ επιγραµµατικά και θα είµαι πολύ σύντοµος σε 

κάποια θέµατα που άκουσα εδώ και να δώσω και κάποιες διευκρινίσεις. 

Ακούστηκε ότι έχει λήξει η σύµβαση µε το πετρέλαιο. Αυτό δεν 

ισχύει, υπήρχε τρίµηνη σύµβαση και λήγει τέλος Μαρτίου. ∆εύτερον επίσης 

που άκουσα µετά από ενηµέρωση που έχω, ότι δεν ισχύει κι αυτό που είπε ο 

κ. Κόντος απάντησε ο κ. Κουτσάκης ως προς τις πληρωµές και το νόµο τον 

οποίο επικαλέστηκε ο κ. Κόντος. 

Θα ήθελα να ζητήσω να ακούσουµε τον οικονοµικό ∆ιευθυντή 

και δεν καταλαβαίνω ποιες είναι οι προθέσεις αυτών που θέλουν να 

αποκλείσουν ένα άνθρωπο του ∆ήµου που εργάστηκε πάνω στον 

προϋπολογισµό να µην τον ακούσουµε.  
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Να διευκρινίσω επίσης, το είπα κάποια στιγµή όταν τέθηκε το 

θέµα και είµαι κατηγορηµατικός σε αυτό, συζήτησα βέβαια και µε τον κ. 

Τοµπούλογλου, δεν µίλησα ποτέ µε καµία ιδιοκτήτρια του κτηρίου 

συγκεκριµένα της Εφέσου του ΚΑΠΗ.  

Έµµεσα κάποιοι σήµερα τα έβαλαν µε τους εργαζόµενους. 

Κάποιοι εδώ µέσα, δεν λέω κάποιοι οι οποίοι έχουν αποδείξει σε παλιούς 

καιρούς και τα γνωρίζουµε ακόµη κι εµείς οι νεότεροι ότι έχουν πολεµήσει 

τους εργαζόµενους δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόµατα, δεν καταλαβαίνουν 

την αγωνία αυτών των ανθρώπων που µπροστά στις απολύσεις, στις 

ιδιωτικοποιήσεις εκφράζουν \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Αντιδήµαρχε ποιον εννοείτε; Να έχετε το θάρρος της 

γνώµης σας και όχι έωλα και\ µην τα χαρακτηρίσω. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: ∆εν θέλω να πυροδοτήσω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτός είναι ο χαρακτήρας σας. Πέστε όνοµα. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, ανοίγετε προσωπικά συνέχεια.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν µπορεί να αφήνει αυτός \ 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Μας πιάνει όλους µε αυτό που λέει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Ο λασπολόγος και ο 

συκοφάντης!  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Ευχαριστώ πολύ τα επιστρέφω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αν έχει από εκείνα που λένε\ ας πει όνοµα! 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: ∆εν θα παίξω το παιχνίδι σας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτοί έτσι αντιµετωπίζονται και ξεβρακώνονται στην 

κοινωνία. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Ευχαριστούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά µην είστε τιµητής των πάντων. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Μιλήσαµε κάποιοι λαϊκίζοντας για µειώσεις. Θέλω να µου πει ο κ. 

Γρετζελιάς που µιλάει απαξιωτικά προς το πρόσωπό  µου ποιες µειώσεις έχει 

κάνει που τόσο κόπτεται για την ΑΕΠΥ. Στην ΑΕΠΥ στα µαγαζιά ποιες 

µειώσεις έχει κάνει. Μόνο αυξήσεις. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αν είσαι ανεπάγγελτος πήγαινε να βρεις δουλειά να 

δουλέψεις. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: ∆εν είµαι καθόλου ανεπάγγελτος. Τι είναι αυτά τα πράγµατα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά θα του απαντάτε σε κάθε τι που λέει; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άµα δεν µπορείς προσωπικά να αντιµετωπίσεις τον 

πολιτικό λόγο, πήγαινε σπιτάκι σου αγόρι  µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιδήµαρχε συνεχίστε σας παρακαλώ, µην αναφέρεστε 

προσωπικά. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: ∆εν θα µου υποδείξει κανένας αν θα πάω στο σπίτι µου και είναι 

τιµή  µου και το έχω πει ότι δεν είµαι πολιτικός. Γιατί βλέπω κάποιους 

πολιτικούς σαν κι εσάς και δεν θέλω να γίνω σαν κι εσάς. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όνοµα πέστε. Αλλά δεν έχετε \ Πέστε το. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: ∆εν θα σας κάνω τη χάρη και δεν δέχοµαι κανέναν και κλείνω µε 

αυτό να µε προσβάλλει εµένα προσωπικά, όταν υπήρχαν καιροί που 

παίρνονταν µισθοί και εγώ συµφωνώ µε τον συνάδελφο τον κ. Καραβία, εµείς 

ξέρουµε πως θα αξιοποιήσουµε την αντιµισθία που παίρνουµε και αν ζούµε 

στην κοινωνία και αν καταλαβαίνουµε τις ανάγκες της κοινωνίας και αν έχουµε 

ευαισθησίες ή όχι. 

  Όταν κάποιοι έπαιρναν και δυο και τρεις µισθούς από το ∆ήµο 

και όταν κάποιοι Αντιδήµαρχοι χωρίς αντικείµενο έπαιρναν τα χρήµατα. Από 

εκεί και πέρα αν επιστραφούν τα χρήµατα αυτά, ναι, να δώσουµε κι εµείς την 

αντιµισθία. Όλα τα άλλα είναι λαϊκισµός. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Μαυράκη έχει τον λόγο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι επί του σηµερινού θέµατος 

επανακατάρτισης του προϋπολογισµού ’13 έχω να πω τα εξής: 

1. Εφόσον η ∆ιοίκηση του ∆ήµου αρνείται να λάβει υπόψη της τις 

προτάσεις µας που έχουν διατυπωθεί στις δυο προηγούµενες 

συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 28/1 και 13/2/2013 για λήψη 

αποφάσεων επιβολής των φόρων τελών και δικαιωµάτων όπως είναι 

τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού ’13, τέλη 

νεκροταφείου για τα έτη ’12 και ’13 και τέλη διαφηµίσεων 2013 που 

µέχρι σήµερα δεν έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις που πρέπει να 
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συνοδεύουν τον προϋπολογισµό από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έχω τη 

γνώµη ότι θα πρέπει πλέον να αναλάβει η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση να 

υποδείξει στη ∆ιοίκηση να συµµορφωθεί, αφού αυθαίρετα προχώρησε 

στη σύνταξη του προϋπολογισµού µε αυτές τις παραλείψεις. 

2. Ο νέος τρίτος προϋπολογισµός έχει αυξηθεί από τον προηγούµενο ως 

προς τα έξοδα κατά 254.000. Το ποσό αυτό προέκυψε ως επί το 

πλείστον από αύξηση των Κωδικών αριθµών της µισθοδοσίας όλων 

των Υπηρεσιών του ∆ήµου και των εισφορών προς τα διάφορα 

ασφαλιστικά Ταµεία. Ως προς τα έσοδα δε, µε το ίδιο ποσό λόγω 

απόδοσης από τη ∆ΕΗ της εκκαθάρισης του δηµοτικού φόρου των δυο 

τελευταίων µηνών του ’12 που εισπράχθηκε εντός του µηνός 

Ιανουαρίου του ’13 καθώς και από διαφοροποίηση ορισµένων 

Κωδικών αριθµών. 

Ερωτώ λοιπόν πως είναι δυνατό κάθε φορά να αλλάζει το 

συνολικό ποσό του προϋπολογισµού αφού περιλαµβάνει σύµφωνα µε το 

νόµο στοιχεία της 31ης ∆εκεµβρίου του ’12 και όχι του έτους ’13 όπως γίνεται 

σήµερα. Η διαφορά δε στους Κωδικούς της µισθοδοσίας των υπαλλήλων πως 

προέκυψε; Μήπως δόθηκαν αυξήσεις για το ’13 και δεν το γνωρίζουµε, ή 

µήπως οι Υπηρεσίες δεν είχαν υπολογίσει σωστά τη σχετική δαπάνη; Θα µου 

επιτραπεί λοιπόν να πω ότι τα στοιχεία του προϋπολογισµού αφού διαρκώς 

διαφοροποιούνται, δεν µπορώ να τα θεωρήσω ειλικρινή.  

Ακόµη θα ήθελα να αναφερθώ στην υπ’ αριθµ. 7261/22-2-2013 

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µε την οποία 

απαιτείται µεγάλη υπευθυνότητα εκ µέρους αυτών που ασκούν την οικονοµική 

διαχείριση του ∆ήµου προκειµένου αυτός να µην ενταχθεί στο παρατηρητήριο, 

κάτι που µε µαθηµατική ακρίβεια φρονώ ότι θα συµβεί µε τον 

υπερδιογκωµένο προϋπολογισµό που µας εισάγει για τρίτη φορά απόψε η 

∆ιοίκηση και µας καλεί να τον ψηφίσουµε. 

Εγώ για τους παραπάνω λόγους κύριοι επιφυλάσσοµαι βέβαια 

δεν ξέρω πως θα αποφασίσει το Συµβούλιο ολόκληρο, θα καταψηφίσω το 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
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Στο σηµείο αυτό προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Κοπελούσος Χρήστος 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κα Μαυράκη. Θα µας δώσετε κ. Λαρδή κα 

∆ιευθυντά των Οικονοµικών κάποιες διευκρινίσεις. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µε συγχωρείτε, ποιος ζήτησε; Το Σώµα ζήτησε 

να έρθει ο υπηρεσιακός παράγοντας; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Το Προεδρείο ζήτησε.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Το Προεδρείο πότε επικαλείται τους υπηρεσιακούς παράγοντες; 

Όποτε το βολεύει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Τι θα πει «όποτε το βολεύει»;  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Μα το Σώµα δεν έχει ανάγκη για καµία άλλη ενηµέρωση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Έχετε πάρει όλοι τις απαντήσεις σας ώστε να µην δώσουµε 

το λόγο; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Τις έχετε πάρει; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Προέκυψε από τις τοποθετήσεις η αναγκαιότητα αυτή;  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Να αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εάν πράγµατι θέλει 

ενηµέρωση. 

 

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

Παπακώστας Γιώργος 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι  να σας ενηµερώσω. Θεωρώ ότι πρέπει να 

δώσει κάποιες διευκρινίσεις και να µας ενηµερώσει, ούτως ή άλλως τον 

έχουµε και στην πρόσκληση καλέσει και οι υπηρεσιακοί παράγοντες παρ' όλο 

που άλλοι κόπτονται όποτε τους βολεύει να µας ενηµερώνουν \ 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Τις άλλες φορές κ. Πρόεδρε \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αρχή δική µου είναι αυτή κ. Χωρινέ οι υπηρεσιακοί παράγοντες 

πρέπει να ενηµερώνουν το Σώµα. Να ακούσουµε. ∆εν µας δεσµεύουν σε κάτι. 
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Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Γιατί τότε δεν δεχτήκατε τους υπηρεσιακούς παράγοντες; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πότε κ. Χωρινέ; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Όταν έφερα \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί προεδρίας \ 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Επί προεδρίας Γρετζελιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί προεδρίας δικής µου; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Επί προεδρίας Γρετζελιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ για εµένα µιλάω.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ήσουν δηµοτικός σύµβουλος και αντέδρασες \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν αντέδρασα καθόλου. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Πως δεν αντέδρασες 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν αντέδρασα. Πιθανό στη συνεδρίαση αυτή να µην ήµουν και 

παρών. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να κάνω µια ερώτηση µπορώ; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχήν εγώ δεν έχω καµία 

αντίρρηση να µας ενηµερώσει όποιος υπηρεσιακός παράγοντας το επιθυµεί 

και θα προσθέσει κάτι στη συνεδρίαση. Το ερώτηµά µου είναι το εξής και 

ετέθη και από εµένα στην αρχή γιατί µιλάµε για τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες. 

  Υπάρχει µία πλήρης θα έλεγα απαξίωση του Οργανισµού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας που πριν από αρκετούς µήνες ψήφισε το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο . Τι εννοώ; Προβλέπεται -και δεν αφορά αυτό τον κ. Λαρδή 

προσωπικά- από τον Οργανισµό του ∆ήµου που ψηφίσατε και εσείς κ. 

Πρόεδρε, ότι τα διευθυντικά στελέχη θα είναι πτυχιούχοι Π.Ε. Αυτό το οποίο 

και εσείς ψηφίσατε ως ∆ιοίκηση και φυσικά το ψήφισε όλο το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, δεν τηρείται. 

  Και ρωτώ είναι δυνατό να µην τηρείτε και τα ψηφισµένα από 

εσάς; Έλεος πια! Τηρήστε αυτά που και οι ίδιοι εισηγείστε και ψηφίζετε. Και 

δεν έχει να κάνει µε τον κ. Λαρδή, µε τον οποιονδήποτε έχει να κάνει. Γιατί δεν 

τηρείτε τον Οργανισµό που ψηφίσατε εσείς; Η κα ∆ήµαρχος είναι λαλίστατη σε 
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άλλα, εκεί όµως κάνει γαργάρα. Στη ∆ηµοτική Αστυνοµία τα ίδια κάνατε, 

βάζετε υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν καµία σχέση και έχουµε 

µεταπτυχιακούς υπαλλήλους. Βάζετε ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν τα 

τυπικά προσόντα για να κάνετε τη δουλειά σας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα 

κύριε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Τοµπούλογλου. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: θέλετε να µας πείτε τώρα ότι ο κ. Λαρδής ο ∆ιευθυντής 

Οικονοµικών δεν έχει τα τυπικά προσόντα; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως κυρία µου. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρώτο πράγµα που έλεγξε το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους όταν ήρθε να µας κάνει έλεγχο γι τη χρηµατοδότηση, ήθελε να δει αν 

ο διευθυντής µας είναι νόµιµος. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία µου έχετε υπόψη σας τι 

έχουµε ψηφίσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως Οργανισµό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµο; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τι προβλέπει ο κανονισµός; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι αυτή τη στιγµή ο κ. Λαρδής είναι κρινόµενος, έχει κριθεί 

και είναι στη θέση αυτή. ∆εν είναι άσχετος, δεν τον βάλαµε εµείς στη θέση 

αυτή. Έχει κριθεί και είναι νόµιµος και είναι στη θέση αυτή. Μην δηµιουργείτε 

εντυπώσεις. ∆ηλαδή τώρα θα απαξιώσουµε τον κ. Λαρδή που είναι τόσα 

χρόνια ∆ιευθυντής Οικονοµικών; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν απαξιώνω κανέναν. 

Φέρατε έναν Οργανισµό όχι εσείς βέβαια \ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και εφόσον εσείς τον θεωρείτε ότι εµείς τον τοποθετήσαµε έτσι 

κ. Τοµπούλογλου γιατί πάτε και ζητάτε πληροφορίες από τον κ. Λαρδή που 

τον θεωρείτε άσχετο; Είναι κρινόµενος ο κ. Λαρδής, είναι νόµιµα διορισµένος 

και το πρώτο πράγµα που έλεγε το Γενικό Λογιστήριο \ 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε είστε \ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν σας διέκοψα κ. Τοµπούλογλου. Εντάξει; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Με διακόψατε κατ’ επανάληψη, 

αλλά περιµένω να τελειώσετε. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ εντυπώσεις τέλος. Εδώ ο κόσµος 

υποφέρει και να σταµατήσει πια αυτό το προσωπικό κοµµάτι. ∆εν υπάρχει 

προσωπικό κοµµάτι, ο ∆ήµος πρέπει να λειτουργήσει και οι δηµότες που σας 

ψήφισαν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώσατε; Μπορώ να µιλήσω 

τώρα εγώ; Τελειώσαµε κυρία µου; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τον λόγο θα σας τον δώσει ο κ. Πρόεδρος, όχι εγώ. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επειδή η 

∆ήµαρχος θέλησε να µε διακόψει \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ζητάτε τον λόγο \ 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ζήτησα τον λόγο, ναι. Έχετε 

ψηφίσει ένα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας γιατί δεν τον τηρείτε; Είναι 

πολύ απλό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας έδωσα τον λόγο; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας δώσω εγώ την 

απάντηση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου κάνατε µια τοποθέτηση, επί της 

τοποθέτησης αυτής η κα ∆ήµαρχος είπε την άποψή της. Τώρα θέλετε να 

ξαναπαντήσετε; ∆εν προβλέπεται από τη διαδικασία. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε κ. Πρόεδρε µε 

προκάλεσε, µου είπε ότι πηγαίνω και παίρνω πληροφορίες από τον κ. Λαρδή. 

Και ρωτάω: που να πάω σε εκείνη που είναι άσχετη; Που να πάω; Σε ποιον 

να πάω να πάρω πληροφορίες; Αυτόν έχει βάλει.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Οι χαρακτηρισµοί στο πρόσωπό σας κ. Τοµπούλογλου.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε άσχετη κυρία µου. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν σας επιτρέπω. Και δεν είµαι η κυρία σας, είµαι η ∆ήµαρχος. 

Το καταλάβατε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε σας παρακαλώ πολύ µην οξύνετε την 

κατάσταση.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Λαρδή έχετε τον λόγο. 
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Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Συγνώµη λίγο να πω κάτι. Θέλω να κάνω µια καταγγελία \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Από πού προέκυψε κ. Αντιδήµαρχε; 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Θα σας πω τώρα. Θέλω να κάνω µια καταγγελία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Πριν από λίγο σηκώθηκα και πήγα µέσα στην τουαλέτα. Εκείνη 

τη στιγµή µε έπιασε ο κ. Γρετζελιάς και µε απείλησε –φαίνεται δεν του άρεσαν 

αυτά που είπα- ότι αν ξανανοίξω το στόµα µου και πω αυτά που λέω, και 

συγκεκριµένα για να είµαι ακριβής ότι έχω πει και κάτι προς τα έξω σε 

κάποιες κυρίες και τα λοιπά, θα µε στείλει από εκεί που ήρθα! Το καταγγέλλω 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν µπορεί να µε απειλεί εµένα κανένας έτσι εδώ 

µέσα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Επί προσωπικού. Απευθύνθηκα στον κύριο \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά ακούστε µε λίγο σας παρακαλώ, µην οξύνουµε 

άλλο την κατάσταση δεν νοµίζω ότι υπάρχει λόγος. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Απευθύνθηκα στον κύριο όχι για τα θέµατα της συζήτησης 

εδώ, σε συγκεκριµένα πρόσωπα πολιτών και ιδίως κοριτσιών \ 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: ∆εν το ανέφερε καν. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Τώρα είναι θέµατα αυτά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Λέει πράγµατα \ 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: ∆εν είναι προσωπικό, έκανα µια καταγγελία.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μα δεν ντρέπεσαι; Για πες την αλήθεια τι σου είπα. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µην οξύνετε \ 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ποιος οξύνει κ.  Πρόεδρε  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Κυρία Αγαγιώτου είστε συνήγορος; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είσαι ψεύτης.  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Εγώ έχω ανθρώπους που το άκουσαν.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου, παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο;  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κατηγορείς συνεχώς ανθρώπους και νέα παιδιά συνεχώς 

κατηγορείς. 

ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΗΓ-Κ26



 70 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ πάρα πολύ, µα είναι δυνατό να 

συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα; Είπα να βοηθήσετε, θα σας δώσω τον λόγο 

να πείτε µια κουβέντα. Παρακαλώ και τον κ. Παΐδα και εσάς δεν χρειάζεται να 

συνεχίζεται άλλο αυτό, είπε µια κουβέντα να λήξει εδώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο έξω όταν µιλάει για 

άλλους να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί το έχουν ακούσει κι άλλοι. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Το ίδιο κι εσείς.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Ο κ. Λαρδής έχει τον λόγο. 

κ. ΛΑΡ∆ΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι και κυρίες 

δηµοτικοί σύµβουλοι θα ήµουν ευτυχισµένος αν σήµερα δεν ήµουν 

∆ιευθυντής των Οικονοµικών Υπηρεσιών, σας το λέω εκ βάθους καρδίας. Όχι 

γι' αυτά που ακούστηκαν σήµερα στην αίθουσα, αλλά γι' αυτά που έχω βιώσει 

δυο χρόνια τώρα για να φέρω σε πέρας τη λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας 

που µε τόσες δυσκολίες είχε µετά την συνένωση των δύο ∆ήµων. 

Είµαι νόµιµα διορισµένος και το ξέρετε όλοι καλά γιατί έχω κριθεί 

από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Το ότι οι φάκελοί µας δεν έχουν πάει ακόµη 

στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο δεν θα απολογηθώ εγώ και δεν φταίω εγώ.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος φταίει γι' αυτό; 

κ. ΛΑΡ∆ΗΣ: Και δεν θα ήθελα να ήµουν ∆ιευθυντής ειλικρινά σας λέω σήµερα 

σε αυτές τις δύσκολες εποχές για το ∆ήµο µας. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσο καιρό έχει εγκριθεί ο 

Οργανισµός;; Έχετε τους φακέλους στα συρτάρια σας! Να παραιτηθείτε! Αλλά 

θέλετε την καρέκλα όµως.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όλο λόγια είστε. Παραιτηθείτε!  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου µα δεν είναι δυνατό να γίνεται αυτό.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Πόσα έχετε κάνει. Επιτέλους έλεος! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα είναι δυνατό να κάνετε επίθεση;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επ’ αυτού του θέµατος µπορώ να απαντήσω 

στον κ. Τοµπούλογλου \ 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: ∆εν έχει νόηµα κα Γραµµατέα. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν θέλουµε κυρία µου. Ποια 

είσαι εσύ; Ποιος σε ρώτησε εσένα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Τοµπούλογλου µα δεν είναι συµπεριφορά αυτή. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, µιλάω για τον κ. Λαρδή, ο κ. Λαρδής πάει να 

τοποθετηθεί και οι δυο κάνετε επίθεση. Κύριε Τοµπούλογλου καταλαβαίνετε 

τώρα τι κάνετε;  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσείς καταλαβαίνετε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε έναν υπάλληλο του κάνετε επίθεση κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µας κάνει µάθηµα τώρα η 

Αµπατζή; Την ξέρει όλη η Νέα Ιωνία ότι διέλυσε τη Νέα Ιωνία\ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ξέρετε εσείς; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ το ξέρω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει αφού το ξέρετε εντάξει. Θα το µάθουµε κι εµείς λοιπόν 

εντάξει. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και ο ∆ιευθυντής να λέει ότι µας κάνει τη χάρη που 

είναι ∆ιευθυντής; Να παραιτηθεί.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να έρθει πτυχιούχος όπως 

πρέπει βάσει του κανονισµού. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου σας παρακαλώ αφήστε τον άνθρωπο να 

µας ενηµερώσει. Όταν έρθετε εσείς, θα έρθει ο πτυχιούχος. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν είναι αυτό, κάνετε τη 

δουλειά σας εσείς ως ∆ιοίκηση, δεν θέλετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ειδικά 

προσόντα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε κάθε κουβέντα παρεµβαίνετε κ. Τοµπούλογλου. Ό,τι δεν σας 

αρέσει µπαίνετε στη µέση! Αφήστε τον να µας ενηµερώσει και θα τον 

κρίνουµε. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ξέρεις καλά αν πρέπει να τηρείται αυτό 

ή όχι λόγω της φύσης της δουλειάς σου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Τοµπούλογλου. Συνεχίστε κ. Λαρδή. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σε τι να ενηµερώσει κ. Πρόεδρε; ∆εν χρειάζεται. 
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κ. ΛΑΡ∆ΗΣ: Ουδέποτε είπα ότι κάνω χάρη, τη δουλειά µου κάνω. Έχω 

κληθεί νοµίως εδώ σήµερα \ 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Τι είπατε πριν; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έπρεπε να πάνε οι φάκελοι στο 

Υπηρεσιακό κύριε. 

κ. ΛΑΡ∆ΗΣ: ∆εν µε αφήνετε να µιλήσω όµως. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τον καλέσαµε να µας ενηµερώσει και σε κάθε κουβέντα \ 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: ∆εν θα βγει και από πάνω να µας κάνει και τη χάρη! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την άποψή του λέει. Θα τον καταδικάσουµε να τον φιµώσουµε; 

Τον φιµώνετε κ. Τοµπούλογλου. Θέλει να πει την άποψή του. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. ∆εν µπορεί αυτός ο 

τραµπουκισµός να συνεχιστεί.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Άντε ρε κάνε µας τη χάρη! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Βρε άσε µας από εδώ πέρα! 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εµένα δεν θα µου µιλάς έτσι! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη σας παρακαλώ. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ιακόπτουµε για δέκα λεπτά. 

∆ΙΑΚΟΠΗ 

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Τάφας Ηλίας  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνεχίζουµε τη διακοπείσα συνεδρίαση. Ο κ. Λαρδής έχει τον 

λόγο. 

κ. ΛΑΡ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε µόνο για να βοηθήσω τη συζήτησή σας και 

ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισµού θα σταθώ σε δυο σηµεία για τα 

οποία έγινε µεγάλη κουβέντα σήµερα από τους αξιότιµους κυρίους δηµοτικούς 

συµβούλους. 

  Το ένα έχει να κάνει µε την ισχύ υλοποίησης του 

προϋπολογισµού. Η καταληκτική ηµεροµηνία σύµφωνα µε πράξη νοµοθετικού 
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περιεχοµένου που έχει γίνει στις 18/11/2013 είναι η 31η Ιανουαρίου. Αυτό είναι 

ρητό και δεν διαπραγµατεύεται. Καµία δαπάνη δεν µπορεί να γίνει πλέον από 

1η Φεβρουαρίου ούτε των υποχρεωτικών, παρά µόνο της µισθοδοσίας.  

  Ένα δεύτερο σηµείο στο οποίο έκανε αναφορά ο κ. Κόντος περί 

ψήφισης προϋπολογισµού µε µόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες, καθιστά τον 

προϋπολογισµό αυτό µη έγκυρο διότι το αποθεµατικό κεφάλαιο θα υπερβεί το 

5% των τακτικών εσόδων που είναι µέχρι τις 600.000 περίπου και ως εκ 

τούτου θα είναι ένας προϋπολογισµός που δεν θα είναι νόµιµος. 

  Γιατί για να κάνουµε µόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες θα µείνει 

ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι από τον προϋπολογισµό στο αποθεµατικό κεφάλαιο 

που θα είναι πολύ πάνω από τις 600.000 θα είναι 15-20 εκ. Γιατί αφού θα 

µπουν µόνο οι υποχρεωτικές δαπάνες θα µείνουν έξω τα έργα, θα µείνουν 

έξω όλα αυτά που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό για να 

ισοσκελιστεί. 

  Εκ της θέσης µου ως Οικονοµικός ∆ιευθυντής θέλω να σταθώ 

λίγο στο θέµα των ανταποδοτικών γιατί και γι' αυτό έγινε µια κουβέντα. Είναι 

υποχρεωµένο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εφόσον ξανασυζητήσει τα δηµοτικά 

τέλη, τα έσοδα να ανταποκρίνονται στις δαπάνες, ή αντίστροφα οι δαπάνες να 

ανταποκρίνονται στα έσοδα.  

  Το 2012 τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα ήταν 3.900.000 περίπου, 

οι δε δαπάνες 4.100.000. Άρα είχαµε δαπάνες περισσότερες από ό,τι 

εισπράξαµε, άρα οποιαδήποτε µείωση των ανταποδοτικών τελών θεωρώ ότι 

δεν έχει βάση. Αυτά έχω να πω και σας ευχαριστώ που µε ακούσατε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εµείς ευχαριστούµε κ. Λαρδή. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον 

λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά από τη συζήτηση που 

έγινε και επειδή εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να δοθεί λύση όσον αφορά τον 

προϋπολογισµό χωρίς βέβαια να δώσουµε τη δυνατότητα στη ∆ιοίκηση, τη 

συγκεκριµένη ∆ιοίκηση να µπορεί να διαχειριστεί διότι δεν έχει ούτε τη 

νοµιµοποίηση από το λαό ούτε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να διαχειριστεί 

την οικονοµική τύχη του ∆ήµου, συµφωνούµε µε την πρόταση που έκανε ο κ. 

Κόντος, την οποία είχε την καλοσύνη να µορφοποιήσει και να µου 

ανακοινώσει και νοµίζουµε ότι πρέπει να προχωρήσουµε στην ψήφιση της 
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πρότασής του, που θα σας την αναπτύξει εκείνος γιατί εκείνος άλλωστε είναι ο 

εισηγητής αυτής της συγκεκριµένης πρότασης και πιστεύουµε ότι αυτό 

αποτελεί µια λύση.  

Αν πραγµατικά θέλετε να λειτουργήσει ο ∆ήµος για τον οποίο 

ρίχνετε κροκοδείλια δάκρια, ψηφίστε κι εσείς την πρόταση Κόντου. Εµείς να 

σας δώσουµε λευκή επιταγή µε προϋπολογισµό που έχετε φτιάξει στα µέτρα 

σας και προϋπολογισµό µε τον οποίο χρεώνετε το ∆ήµο, δεν υπάρχει 

περίπτωση.  

Η εντολή που έχουµε είναι να κάνουµε προϋπολογισµό. Το τι 

είδους προϋπολογισµό θα κάνουµε, θα το αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

και µόνο. Κανένας άλλος. Άρα η πρόταση Κόντου, η οποία είναι µια λογική 

πρόταση και µια πρόταση η οποία πιστεύουµε ότι µπορεί να τύχει της 

έγκρισης της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βρίσκει σύµφωνους και 

εµάς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, όταν βρισκόµασταν σε εκείνη τη θέση κα 

∆ήµαρχε, πάρα πολλές φορές και εγώ και ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου δεχτήκαµε ότι κάπου έχουµε λάθος ή ένα θέµα το αποσύραµε 

γιατί δεν ήταν σωστό. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβληµα και τώρα να πω ότι 

πράγµατι µου δόθηκαν κάποια έγγραφα που δεν τα είχα και 31/1/2013 είναι 

καταληκτική ηµεροµηνία και όχι 31/3 που έλεγα εγώ. 

  Όµως θέλω να πω το εξής: επειδή εµείς δεν έχουµε τέτοια 

πληροφόρηση, στα έγγραφα που µας στείλατε για τον προϋπολογισµό µας 

στέλνετε τους προηγούµενους νόµους. Οφείλατε, που ξέρετε ότι δεν µπορώ 

να ξέρω εγώ την εγκύκλιο των 200 σελίδων, να µας βοηθήσετε να δούµε το 

σωστό. Όχι να µας δίνετε το λάθος για να µας λέτε πως κάναµε λάθος. Το 

δέχοµαι και από ό,τι διάβασα έτσι πρέπει να είναι. 

  Όµως να σηµειώσω κ. Λαρδή ότι σαν ∆ιευθυντής των 

Οικονοµικών Υπηρεσιών έπρεπε να είχατε πιέσει τη ∆ιοίκηση και όχι να 

φέρνετε προϋπολογισµό στις 28/1/2013. Λέω ότι έπρεπε να είχατε πιέσει, δεν 

λέω ότι ευθύνεστε εσείς σε καµία  περίπτωση. Έπρεπε όµως να είχατε πει κι 

εσείς στην οµιλία σας ότι κακώς η ∆ιοίκηση 28 του µηνός έφερε τον 

προϋπολογισµό µε κίνδυνο να µην ψηφιστεί. 
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  Όσον αφορά για το δεύτερο ζήτηµα που λέτε για το 

αποθεµατικό, βεβαίως όταν παίρνω µια πρωτοβουλία να πω κάτι, γνωρίζω ότι 

το αποθεµατικό δεν µπορεί να είναι πάνω από 5%. Γι' αυτό στην πρόταση 

που θα κάνω προβλέπω πως µπορεί να γίνει αυτό, ώστε να έχουµε ένα 

προϋπολογισµό ο οποίος θα είναι υπό την έγκριση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για να λειτουργήσει ο ∆ήµος. 

Και θα διαβάσω την πρότασή την έχω συγκεκριµένη γραπτή, 

µήπως µπορούµε και την ακολουθήσουµε. Γιατί από ό,τι φάνηκε υπάρχει η 

πλειοψηφία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που µπορεί να ακολουθήσει αυτό το 

δρόµο και θα παρακαλούσα και τους άλλους συναδέλφους να το δουν µε\ 

Αν και όσα ακούστηκαν κατά την γνώµη µου έχουν βάση και για τα 

ανταποδοτικά και για το νεκροταφείο και για οτιδήποτε άλλο. 

Άρα έχουµε ένα πρώτο συµπέρασµα. ∆εν είναι ρεαλιστικό να 

περιµένει η 10µελής σήµερα ∆ιοίκηση να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό 

όπως τον έφερε. Πρώτα απ' όλα δυο φορές τον καταψηφίσαµε, θα ήταν και 

για µας προσβλητικό να τον ψηφίσουµε τώρα. Είναι αδύνατο. Άρα πρέπει κάτι 

καινούργιο να κάνουµε. 

Ποιο είναι αυτό το καινούργιο; Θα το διαβάσω, θα το προτείνω 

και αν εσείς το υιοθετήσετε γιατί πάλι η µειοψηφία που είναι πλειοψηφία, δεν 

θέλει να σας πειθαναγκάσει, θέλει να πειστούµε όλοι µαζί να προχωρήσουµε. 

Να κάνουµε ένα προϋπολογισµό όχι για σας, ούτε για µας, αλλά για το ∆ήµο 

της Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. 

Και λέω: το ∆.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία φαντάζοµαι να 

δοθεί η εντολή για τη σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2013 µε βάση τις 

δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 158 παρ. 1 του Νόµου 3463/2006 και 

άρθρο 2 παρ. 6 του Νόµου 4038/2012 που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη 

λειτουργία του ∆ήµου, των Νοµικών Προσώπων και των προνοιακών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου.   

Επιπροσθέτως να συµπεριληφθούν απαραίτητες δαπάνες για 

εξόφληση προµηθευτών και εκτέλεση συγκεκριµένων έργων. Εάν κατά την 

διάρκεια της σύνταξης αυτής που θα έχει αυτό τον προσανατολισµό δούµε ότι 

υπάρχει πλεονάζον του 5% αποθεµατικό, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα το 

κατανείµει έτσι ώστε το αποθεµατικό να είναι κάτω από 5%. 
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Εννοείται κ. Λαρδή µια και το είπατε ότι όταν πήρα την 

πρωτοβουλία δεν ήµουν αδαής τελείως να πάρω µια πρωτοβουλία, ξέρω τι 

πρέπει να κάνουµε. Και αν υπάρχει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η συναίνεση 

σε αυτό θα κάνουµε ένα προϋπολογισµό ο οποίος θα είναι απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα µπορεί να προχωρήσει τουλάχιστον τα βασικά 

θέµατα που έχει να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος. 

Κύριοι συνάδελφοι δεν µπαίνω στη λογική των όσων 

ειπώθηκαν, γιατί  πραγµατικά φαίνεται ότι ορισµένα πράγµατα δεν µπορούµε 

να τα καταλάβουµε και όπως ξέρετε άµα κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι και 

είναι παράλληλοι οι δρόµοι δεν έχει κανένα νόηµα. 

Παραδείγµατος χάριν δεν είναι ωραίο ο κ. Παΐδας εδώ να µας 

επιτίθεται ως νεότερος δηµοτικός σύµβουλος και πολλές φορές να µας υβρίζει 

κιόλας. Γιατί αυτό που λέει «δεν θέλω να σας µοιάσω» είναι υβριστικό. Τι να 

µας µοιάσει δηλαδή; Γιατί τι έχουµε; Στραβή χωρίστρα; Γιατί να µην µας 

µοιάσει; ∆εν θέλω να µας µοιάσει, αλλά ούτε και να µας βρίζει κιόλας.  

Ούτε η κα ∆ήµαρχος νοµίζω είναι σωστό να λέει ότι «όσα έκανα 

εγώ δεν τα κάνατε όλοι οι άλλοι µαζί». ∆είχνει\ δεν µπορώ να πω την 

έκφραση, δείχνει απόσταση από τα γεγονότα από τα πράγµατα. ∆εν κάθοµαι 

εκεί. Προτείνω αυτό το συγκεκριµένο \ 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Συγνώµη κ. Κόντο, αλλά απευθυνόµουν προς τον κ. Γρετζελιά. 

Κύριε Κόντο δεν το καταλάβατε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: «∆εν θέλω να σας µοιάσω» είπατε. Έπρεπε να του πείτε «δεν 

θέλω να σου µοιάσω» τότε.  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: ∆εν µιλάω στον ενικό.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι θα παρακαλούσα να ψηφίσετε αυτή την 

πρόταση που είναι συγκροτηµένη, µπορεί να γίνει για να έχουµε ένα 

προϋπολογισµό. 

  Από εκεί και πέρα αν δεν το κάνετε γιατί πρώτοι θα σας φωνάξει 

τα ονόµατά σας να ψηφίσετε σε αυτή την πρόταση, πάει να πει πως δεν 

θέλετε κι εσείς προϋπολογισµό. Και εγώ επαναλαµβάνω ότι οι συνάδελφοι 

που έκαναν ενστάσεις για διαδικασίες ανταποδοτικά, νεκροταφεία έχουν δίκιο, 

υπάρχουν εκεί µεγάλες δυσπραγίες και ανωµαλίες για να προχωρήσουµε. 
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  Γιατί η άλλη πρόταση να ψηφίσουµε αυτό τον προϋπολογισµό 

για εµένα είναι ανεδαφική δεν γίνεται, όπως και το να ζητήσουµε από την κα 

∆ήµαρχο να παραιτηθεί, της το έχουµε ζητήσει δεν το κάνει, πάµε παρακάτω. 

Αυτή κύριοι συνάδελφοι είναι η πρόταση, σας τη διάβασα, θα τη δώσω και 

γραπτή στο Προεδρείο και αν θέλετε την ψηφίζουµε και µέσα σε µια εβδοµάδα 

ή µέσα σε δέκα µέρες το αργότερο αν και ήδη έχουµε καθυστερήσει, θα 

έχουµε προϋπολογισµό. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε µου επιτρέπετε δυο λεπτά να 

ρωτήσω κάτι τον κ. ∆ήµαρχο;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως κα Μαυράκη. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε ∆ήµαρχε, οι αποφάσεις που πρέπει να 

ληφθούν για τα ανταποδοτικά που λέει ο νόµος και θα συνοδεύουν τον 

προϋπολογισµό, το νεκροταφείο, οι διαφηµίσεις θα περάσουν από το 

Συµβούλιο; Σε ένα έκτακτο Συµβούλιο πριν γίνει ο προϋπολογισµός; Να 

ξέρουµε τι λεφτά θα βάλουµε µέσα; Τι λεφτά θα βάλουµε για το νεκροταφείο; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κυρία Μαυράκη δεν θέλω εγώ να παίξω το ρόλο της 

∆ιοίκησης, σας είπα προηγουµένως ότι κατά τη γνώµη µου όλες αυτές οι 

ενστάσεις που έχετε είναι πραγµατικές. Όµως αν πάµε να τα λύσουµε όλα 

από την αρχή, θα έλεγα ότι δεν θα λύσουµε τίποτε. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Θα έχουµε εδώ 49 θέµατα για την Τετάρτη, δεν 

µπορούσαν να µπουν \ 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ας µην το κάνουµε Τετάρτη. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κατ' αρχήν της Τετάρτης τα θέµατα διαδικαστικά δεν 

µπορούν να συζητηθούν.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Προβλέπονται από τον προϋπολογισµό; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βέβαια. Άρα τα θέµατα της Τετάρτης πρέπει να 

µαταιωθούν. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ας δεσµευτούµε κ. Γρετζελιά, δεν επιµένω εγώ. ∆εν θα 

επιµείνω εγώ για το θέµα. Εγώ κάνω µια πρόταση την ψηφίζουµε ή δεν την 

ψηφίζουµε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Η πρόταση απεµπλέκει τα 

πράγµατα από το σηµερινό αδιέξοδο κ. Κόντο.  
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ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: ∆εν θέλω να υπερασπιστώ εγώ σαν να είναι η λύση του 

προβλήµατος.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν είναι θέµα να ψηφίσουµε απόψε. ∆εν είναι θέµα να 

ψηφίσουµε πρόταση, θα πάµε επί της εισήγησης ψηφίζουµε ή δεν ψηφίζουµε 

τον προϋπολογισµό. Το τι θα γίνει δεν θα έχει κανείς διαφωνία σε αυτό, αλλά 

επαναλαµβάνω εµείς βάλαµε κάποια πράγµατι µε τις ανελαστικές δαπάνες και 

όχι όλες.  

  ∆εύτερον, βάλαµε ζητήµατα όσον αφορά ένα πρόσωπο που έχει 

δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα µηδέ απόψε εξαιρουµένης της βραδιάς. 

∆εν θέλει γραµµατέα ο ∆ήµος, είναι µια δαπάνη. Βάλαµε ζητήµατα µε ένα 

κοινωνικό προσανατολισµό, βάλαµε τα ζητήµατα που έθιξε η κα Μαυράκη. 

Εάν αυτά συντρέχουν, µπορεί να γίνει στις 6 η ώρα µια συνεδρίαση τη x µέρα 

και στις 8 η ώρα να γίνει ο προϋπολογισµός. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆υο λεπτά σας παρακαλώ. Λέω τούτο όπως είπε και ο κ. 

Κόντος για να µην µένουν σκοτεινά σηµεία και ύστερα να λέµε αυτό δεν το 

είπαµε αυτό δεν το είπαµε. ∆εν χρειάζεται να πάρουµε απόφαση. Εάν 

συµπίπτουν οι απόψεις στα σηµεία τα πέντε που έθεσες, στα σηµεία τα τρία, 

στα σηµεία τα δυο και τα λοιπά, αυτά µπορούν να γίνουν από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο διότι από ό,τι βλέπετε ο προϋπολογισµός αυτός δεν µπορεί να 

περάσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Χωρίς συζήτηση µπορεί να συµπλεύσουν οι απόψεις;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Συµφωνείτε κ. Κόντο και στα σηµεία αυτά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά πρέπει να γίνει µια κουβέντα. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Για την πρότασή  µου να πω κάτι, να ολοκληρώσω. Κύριοι 

συνάδελφοι να καταλήξουµε ότι αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να 

λειτουργήσει υποχρεωτικά συναινετικά. Να το καταλήξουµε αυτό ότι να 

συµφωνήσουµε όλοι ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει κανένας από µόνος του. 

Από την άλλη µεριά κ. Γρετζελιά να καταλήξουµε ότι δεν θα τους 

εξουθενώσουµε κιόλας, µε την έννοια ότι δεν θα έχουν καθόλου γνώµη.  

  ∆ηλαδή η γραµµατέας είναι γραµµατέας. Αν δεν θέλει να 

παραιτηθεί ή αν δεν θέλει η κα ∆ήµαρχος να την αλλάξει µην το πάµε\ 
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∆ηλαδή σας νικάµε, αλλά σας σκοτώνουµε κιόλας! Τους νικάµε, το ξέρουµε 

από εκεί και πέρα να το συζητήσουµε.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Κόντο ακούστε µε δεν είναι θέµα προσωπικό. Έχει 

δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα ... 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Συµφωνώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆υο λεπτά. Όχι µόνο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο ίδιο το 

προσωπικό του ∆ήµου. ∆εν έχω ακούσει υπάλληλο και εργαζόµενο, για µια 

καλή κουβέντα.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είναι αυτά τα πράγµατα; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ κυρία µου! Αν εσείς δεν είστε στο 

δηµαρχείο, εµείς γυρίζουµε και το δηµαρχείο και την πόλη. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι αλλά δεν έχει ολοκληρώσει ο κ. Κόντος την πρότασή του. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ τελείωσα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πολύ σας κόπτει από εκεί. ∆εν σας ενδιαφέρει το 

Συµβούλιο, σας ενδιαφέρει τέσσερις ψήφους µπας και \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Λέω λοιπόν ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι θέσεις όπως ο 

κ. Τοµπούλογλου έθεσε πέντε πράγµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά και εσείς θέσατε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Και εγώ και ο καθένας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλες οι απόψεις θα ακουστούν, δεν διαφωνεί κανένας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Λέω αν δεν γίνει κατανοητό από τους δέκα ότι δεν µπορεί 

να πάει αυτό το πράγµα \ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ας µην πάει.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Α, ας µην πάει εντάξει. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ας µας πει την πρότασή του ο κ. Κόντος.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Την είπε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ την είπα την πρότασή  µου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της 

διαδικασίας θέλω να θέσω ένα θέµα. Υπάρχει η ψήφιση του προϋπολογισµού 
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όπως την εισηγείται η ∆ιοίκηση, υπάρχει και η πρόταση του κ. Κόντου την 

οποία κάποιοι από εµάς την αποδεχόµαστε. Νοµίζω ότι αυτές οι δυο 

προτάσεις γιατί είναι πρόταση επί του προϋπολογισµού πρέπει να τεθούν σε 

ψηφοφορία ως κατεύθυνση η πρόταση του κ. Κόντου. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Βεβαίως. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είναι συγκεκριµένη επί του 

προϋπολογισµού είναι κατεύθυνση. Αλλά και αυτά που λέει ο κ. Γρετζελιάς 

µερικά µπορούν να γίνουν αποδεκτά. Συµφωνώ όµως µε τον κ. Κόντο στο 

εξής: και εγώ δεν συµφωνώ µε την κα Αµπατζή να είναι γενική γραµµατέας 

του ∆ήµου, αλλά είχα θέσει πέρσι ένα θέµα τριών µετακλητών υπαλλήλων.  

  Αυτό εφόσον τηρείται εγώ δεν µπορώ να αλλάζω θέση, ούτε 

µπορώ να ζητήσω από κάποιον υποχρεωτικά να παραιτηθεί από την 

αντιµισθία του Αντιδηµάρχου. ∆εν έχω το δικαίωµα να το κάνω αυτό το 

πράγµα. Αν το θέλει το πρόσωπο το οποίο είναι Αντιδήµαρχος, ας το κάνει. 

Μπορεί εγώ να λέω ότι δεν θέλω να πληρώνοµαι, δεν µπορώ όµως 

υποχρεωτικά να το ζητήσω.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν είπα υποχρεωτικά κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό κ. Γρετζελιά, όταν 

λέτε \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτό –είπα- εξαρτάται από τη στιγµή που είναι υποχρεωτική 

η δαπάνη από τη βούληση του ιδίου. Λέω ότι από την ώρα που θα ψηφίσουµε 

προϋπολογισµό, δεν µπορούµε να αφαιρέσουµε τη συγκεκριµένη δαπάνη 

από τον προϋπολογισµό. Το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Όταν κάποιος θέλει 

να το κάνει αυτό, θα το κάνει από µόνος του. Αν δεν θέλει να το κάνει, δεν θα 

το κάνει καθόλου. 

  Εγώ θέλω να δοθεί λύση πραγµατικά, αλλά όµως πρέπει και 

εσείς ως ∆ιοίκηση να αντιληφθείτε αυτό που λέει ο κ. Κόντος και που το λέµε 

και κάποιοι άλλοι ότι ως δηµοτική Παράταξη της µειοψηφίας πρέπει να 

δεχτείτε µία συναινετική διαδικασία. Πέρσι αποδεχτήκατε όταν σας πρότεινα 

τα δηµοτικά τέλη να έχουν ένα συγκεκριµένο όριο. Το αποδεχτήκατε. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Και ο κ. Μάλλιος είχε κάνει πρόταση για 30% και δεν 

το δέχτηκαν. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς. Από την άλλη µεριά 

αυτά που είπε η κα Μαυράκη περί δηµοτικών τελών, περί τελών νεκροταφείου 

και διαφήµισης έχουν πραγµατικά βάση. Είναι νόµιµα, αυτά που είπε είναι 

σωστά. Αλλά όπως αντιδεοντολογικό είναι ότι ψηφίζουµε τον προϋπολογισµό 

το µήνα Μάρτιο, θα πρέπει να βρούµε µια λύση και σε αυτό. ∆εν έχουµε 

αντίρρηση. 

  Το θέµα είναι όµως ποια κατεύθυνση θα έχει τις επόµενες µέρες 

η Οικονοµική Υπηρεσία ώστε να συντάξει προϋπολογισµό ο οποίος να 

ψηφιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν θέλετε αυτό; Αυτό λοιπόν είναι και 

η πρότασή µας.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε συγνώµη να πάµε πρακτικά. Ο ∆ιευθυντής 

Οικονοµικών Υπηρεσιών να πάρει τον προϋπολογισµό και να βγάλει τις 

ανελαστικές και τις ελαστικές δαπάνες χώρια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό δεν µπορεί να γίνει τώρα κ. Γρετζελιά.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Προκειµένου να υλοποιηθεί αυτό που λέµε προς την 

κατεύθυνση \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά υπάρχει µια πρόταση του κ. Κόντου. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν την καταλάβατε, η πρόταση δεν είναι έωλη παίρνει 

σάρκα και οστά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι συγκεκριµένη, αλλά αυτό \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αύριο – µεθαύριο αυτό \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα προκύψει \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν ακούτε! Ακούστε!  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα θέλετε να παίρνετε τον λόγο αυθαίρετα κ. Γρετζελιά.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Η πρόταση αυτή η άλφα, βήτα, γάµα \  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλετε να πείτε αυτό που θέλετε να πείτε, θέλετε να περάσει 

αυτό που θέλετε, το δικό σας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Περιµένετε επιτέλους. Ακούστε λοιπόν, η πρόταση αυτή 

πρέπει να υλοποιηθεί. Για να υλοποιηθεί και να διευκολυνθούν τα µέρη να 

υλοποιήσουν αυτές τις κατευθύνσεις που είπαµε πέντε άνθρωποι εδώ µέσα, 

πρέπει να έχουµε ένα µπούσουλα. Ποιον; Παίρνουµε τον προϋπολογισµό τον 
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υπάρχοντα γιατί τα στοιχεία τα έχει η Υπηρεσία δεν τα έχει ούτε ο Κόντος ούτε 

εγώ ούτε κανένας και βγάζει τις ανελαστικές δαπάνες.  

  Πέστε ότι κάνει ένα προϋπολογισµό µόνο µε ανελαστικές 

δαπάνες. Ποιες είναι αυτές; Θα βγουν ανά κωδικό και από την άλλη µεριά 

αντιστοιχεί τις άλλες έτσι ώστε να υπάρξει µια βάση για να µπουν όλα τα 

υπόλοιπα. Γιατί εκεί θα µπει και το κεφάλαιο των ανταποδοτικών και του 

νεκροταφείου και τα λοιπά και να δείτε και πως µειώνεται και πως ψηφίζετε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, ο κ. Κόντος έκανε συγκεκριµένη πρόταση. Από 

συζήτηση θα βγει, είπε ο άνθρωπος θα µπει εδώ κάτι, θα κάνουµε εκεί, θα 

δούµε ποιοι τους κωδικοί, θα δούµε το αποθεµατικό, τα είπε όλα. Τώρα να 

ξανασυζητάµε; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ποιος είναι ο στόχος κύριοι συνάδελφοι; Να έχουµε 

προϋπολογισµό στο ∆ήµο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ποιος είναι ο δεύτερος στόχος που έχουµε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πως θα προκύψει αυτό; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ποια είναι η απόφασή µας; ∆εν σας δίνουµε εν λευκώ. Και 

αυτό θα γίνει. Ποιο είναι το τρίτο; ∆εν σας κατεδαφίζουµε, δεν σας λέµε 

«σηκωθείτε και φύγετε» δεν έχουµε τέτοιο δικαίωµα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν το είπε κανείς αυτό. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Προχωράµε όλοι µαζί. Να ενηµερωθούµε όλοι, να δούµε κι 

αυτά που ειπώθηκαν και είναι σωστά. Και δεν πιστεύω ό,τι λέει ο Γρετζελιάς 

είναι λάθος επειδή το λέει ο Γρετζελιάς, µην κάνουµε τώρα τέτοιους 

διαχωρισµούς. Αυτό που ακούγεται είναι σωστό ή λάθος, δεν έχει σχέση 

ποιος το λέει. ∆εν έχει σηµασία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Από διάλογο θα βγει αυτό κ. Κόντο. Έτσι δεν είναι; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Να καταλήξουµε να κάτσουµε µε τον κ. Λαρδή λίγες ώρες \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την εισήγηση θα ψηφίσουµε σήµερα. Αυτό είναι η κατεύθυνση 

του κ. Κόντου και θα πρέπει να αποφασίσουµε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της 

εισήγησης θα αποφασίσουµε, αλλά πρέπει να µπει και η πρόταση αυτή σε 

ψηφοφορία. Επί της εισήγησης θα αποφασίσουµε, σωστά το λέτε. Αλλά 

ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΗΓ-Κ26



 83 

πρέπει να µπει και η πρόταση του κ. Κόντου σε ψηφοφορία, εάν δεν 

καταλήξει αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισµός ώστε να υπάρχει µια 

κατεύθυνση στην Οικονοµική Υπηρεσία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν νοµίζω ότι χρειάζεται να µπει σε ψηφοφορία. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε προκειµένου αυτά τα σηµεία που τέθηκαν 

από όλες τις πλευρές και από εδώ και από εκεί για να µην νοµίσει κανείς, θα 

διευκολυνθούν τα µέρη άπαντες να πάρουν ένα προϋπολογισµό µε τις 

αυστηρά ανελαστικές δαπάνες. Το να κουβεντιάζουµε κατευθύνσεις δεν λέει 

τίποτε. Γιατί να έρθουµε την άλλη εβδοµάδα εδώ, πρέπει να έχουµε ένα κιτάπι 

µε χίλιους κωδικούς που να λες «συµφωνούµε, διότι µπήκαν – βγήκαν \» και 

τα λοιπά. Αυτό µπορεί να το κάνει η Οικονοµική Υπηρεσία \ 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ζητάω τον λόγο και έχει  µιλήσει ο 

καθένας πέντε φορές. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να ολοκληρώσω κ. Παπανικολάου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελειώστε κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Λέω: αύριο αυτό µπορεί να το κάνει η Οικονοµική Υπηρεσία 

να µοιράσει πέντε – έξι αντίγραφα για να µπορέσει να γίνει ο διάλογος της 

σύµπτωσης πάνω στις γενικές κατευθύνσεις που τέθηκαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου έχετε τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω το εξής: εγώ νοµίζω 

ότι η κατεύθυνση γενικώς, γιατί έχουµε κάνει ήδη δυο ∆ηµοτικά Συµβούλια και 

εγώ προσωπικά το είπα και στα δυο ∆ηµοτικά Συµβούλια ότι πρέπει να γίνει 

µια συνεννόηση και στην Εκτελεστική Επιτροπή στην πρώτη που κάναµε οι 

Αντιδήµαρχοι µε τη ∆ήµαρχο έβαλα θέµα ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση 

µε την αντιπολίτευση γενικώς για να βγει µια άκρη σε αυτή την υπόθεση, διότι 

πραγµατικά έχουµε µπλέξει και βρισκόµαστε σε ένα αδιέξοδο. 

  Η κατεύθυνση κατά τη γνώµη µου είναι καλή, δηλαδή ουσιαστικά 

αυτό ζητούσε και αυτό το χρονικό διάστηµα η ∆ιοίκηση. Να έρθει η 

αντιπολίτευση να πει ότι «έχω αντιρρήσεις εκεί, δεν έχω αντιρρήσεις». 

Ακούστηκε επιτέλους κάτι, έστω κι αν αυτό είναι µία αρχή ότι πρέπει να µπουν 

τα ανελαστικά. Βεβαίως θα διαφωνήσω µε τον κ. Κόντο γιατί υπάρχουν πολλά 
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πράγµατα εδώ µέσα, τα οποία δεν είναι στα ανελαστικά που διαβάσατε εσείς, 

αλλά το γεφυράκι ας πούµε στην Κίρκης πρέπει να φτιαχτεί.  

  Άρα η κατεύθυνση είναι σωστή, απλώς πρέπει να τεθούν 

ορισµένες λεπτοµέρειες και να γίνει µια ευρύτερη συζήτηση για το πώς 

ακριβώς θα καταρτιστεί αυτός ο προϋπολογισµός και νοµίζω ότι αυτή ήταν και 

η πρόθεση η δική µας εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα. 

  Για τον κ. Γρετζελιά λίγο γιατί κάτι είπε δεν µπορεί να µην γίνει 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεθαύριο, διότι είναι θέµατα µέσα τα οποία δεν 

µπορούν να αναβληθούν άλλο. Είναι πολλά θέµατα της Τεχνικής Υπηρεσίας 

είναι τα 2.700.000 που πήραµε επιχορήγηση και πρέπει να ψηφίσουµε τον 

τρόπο να γίνει ανοιχτός διαγωνισµός. Είναι πράγµατα τα οποία δυστυχώς δεν 

µπορούν να αναβληθούν άλλο. Είναι πάρα πολλά τέτοια θέµατα και πρέπει 

οπωσδήποτε να γίνει συνεδρίαση την Τετάρτη. 

  Από εκεί και πέρα βεβαίως ας συζητήσουµε µέχρι την επόµενη 

εβδοµάδα ίσως και νωρίτερα γιατί επείγουν τα θέµατα. Εγώ θέλω να σας πω 

κάτι που είναι πραγµατικό γεγονός: την περασµένη Τρίτη είχαµε ραντεβού µε 

το ∆ήµο Μενιδίου για να φτιάξουµε τη γέφυρα στην Κίρκης και δυστυχώς δεν 

εµφανιστήκαµε διότι δεν µπορούσε το GSB να πάει γιατί δεν είχε πετρέλαιο. 

Είναι πραγµατικό γεγονός αυτό.  

  Το γεφυράκι που έπεσε από την βροχή την περασµένη 

Παρασκευή στην Ελευθερίου Βενιζέλου στήθηκαν τα κάγκελα και επειδή οι 

γεννήτριες δεν έχουν πετρέλαιο δεν µπορούσαµε να ρίξουµε το τσιµέντο, είναι 

πραγµατικά γεγονότα. ∆εν τα λέµε αυτά ούτε για να εντυπωσιάσουµε, ούτε για 

κανένα άλλο λόγο. 

  Και γι' αυτό εδώ και τόσο χρονικό διάστηµα λέω ότι πρέπει να 

υπάρξει µια συνεννόηση να βγει  µια άκρη, να προχωρήσει αυτός ο ∆ήµος και 

είπα να µπει µια κόκκινη γραµµή: Μέχρι εκεί, παιδιά µπορούν να γίνουν 

κάποια πράγµατα να προχωρήσει ο ∆ήµος. Από εκεί και πέρα η επόµενη 

∆ιοίκηση µε το καλό όποιος κι αν είναι, ο κ. Κόντος µετά λύπης µου άκουσα 

ότι δεν θέλει να ασχοληθεί ξανά, ας είναι ο κ. Τοµπούλογλου που λέει ότι θα 

είναι υποψήφιος, ας είναι όποιος άλλος από εδώ µέσα θέλει, δεν ξέρω, ας τα 

κάνει και ας τα κάνει και πολύ καλύτερα από ό,τι γίνονται τώρα. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Παπανικολάου µου 

επιτρέπετε µια παρατήρηση µόνο; Όπως το τοποθετείτε, πραγµατικά έχετε 

δίκιο, αλλά συγνώµη, φταίει η αντιπολίτευση ότι φέρατε τον προϋπολογισµό 

28 Ιανουαρίου;  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μην το παίρνετε έτσι κ. Τοµπούλογλου\. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω δηλαδή ότι µας 

φτάσατε εδώ\ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου τώρα πάµε να ρίξουµε ευθύνες; Σας 

παρακαλώ πολύ, είπαµε να ξεκινήσουµε και να προχωρήσουµε. Κύριε 

Τοµπούλογλου έγιναν κάποια λάθη \ 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να κλείνουµε κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, θέλετε να καταλάβουµε κάποια 

πράγµατα; Μην ξαναρχίσουµε από την αρχή κ. Τοµπούλογλου.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη θα σας δώσω τον λόγο. Την ώρα που µιλάω; 

Ορίστε σταµατάω κ. Κουτσάκη να πείτε εσείς. Πέστε εσείς! Μα είναι δυνατό; Ο 

κ. Μάλλιος πρέπει να µιλήσει, η κα Γκούµα πρέπει να µιλήσει.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Τι να πούµε; Τα ίδια και τα ίδια;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ό,τι νοµίζει ο καθένας θα πει κ. Μπόβο; Να πω εγώ τι θα πει ο 

κάθε συνάδελφος; Όπως και σε εσάς δεν είπα τι θα πείτε \ 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεχόµαστε την πρόταση του κ. Κόντου 

αναβάλλεται το Συµβούλιο αυτό για την επόµενη φορά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι θα πάρουµε απόφαση επί της εισήγησης κ. Μπόβο σήµερα, 

θα απορριφθεί και θα ανοίξουµε κύκλο συζήτησης µε τον κ. Κόντο και µε 

όλους τους συναδέλφους. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Γιατί να έχετε τρεις 

απορρίψεις \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αλλά µε τι αιτιολογία; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Πάρτε µια ιδέα από κάποιον. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν θα το αναβάλλουµε, ας έχουµε τρεις απορρίψεις. Να 

ψηφίσουµε τι;  
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Έχουν ανακοίνωση. Τι να την κάνουν την ανακοίνωση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου αυτό είναι το θέµα τώρα;  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνετε διάλογο κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο, µόλις τελειώσουν όλοι οι οµιλητές θα διέκοπτα 

για ένα τέταρτο \ 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε δεν εννοεί αυτό ο κ. Μπόβος, άλλο 

εννοεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξέρω τι εννοεί. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Πρέπει να έχουµε απορριπτική; Ας µην έχουµε µια φορά! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ηλαδή να διακόψουµε και να συνεχίσουµε; Πότε θέλετε κ. 

Μπόβο; Ως συνεχιζόµενη συνεδρίαση, αυτό εννοείτε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Από τη στιγµή που υπάρχει εισήγηση δεν µπορεί. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Να αποσύρετε το θέµα να ξανασυνεδριάσουµε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν γίνεται αυτό. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Να πάτε στην Περιφέρεια απορριπτική να µας κοροϊδεύουν; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα αυτό είναι το θέµα µας; Τώρα ξαφνικά µας έπιασε; Η 

Περιφέρεια µας απορρίπτει τόσα και τόσα, µας έχουν γράψει πρωτοσέλιδα γι' 

αυτά τα πράγµατα, τώρα µας πειράζει µια τρίτη απορριπτική; Μην 

κρυβόµαστε τώρα άλλο! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν έχετε την πρόθεση \ 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Έτσι δεν κερδίσουµε τίποτε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν χάνουµε και τίποτε κ. Κόντο, θεωρώ. Τίποτε απολύτως δεν 

χάνουµε, ό,τι ήταν να χάσουµε το έχουµε χάσει ήδη.  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε κάντε πέντε λεπτά διακοπή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπα να κάνω διακοπή αφού ολοκληρώσουν οι οµιλητές. ∆εν 

ακούει κανένας.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Να µην κάνετε κ. Πρόεδρε καµία διακοπή, να προχωρήσετε σε 

αυτό που προτείνετε, αυτή είναι η γνώµη µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 
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∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ. Εµείς θέλουµε να διευκρινίσουµε ότι δεν 

πρόκειται να συναινέσουµε σε καµία λύση πνιγµένων, τοποθετηθήκαµε 

πλήρως για τους προϋπολογισµούς τα έχουµε ξαναπεί, δεν θέλουµε ούτε να 

κουράσουµε ούτε τίποτε. ∆εν πρόκειται να βοηθήσουµε, δεν συναινούµε ούτε 

σε τοπικό ούτε σε κεντρικό επίπεδο και δεν πρόκειται να βοηθήσουµε στη 

δηµιουργία µιας «συγκυβέρνησης» που θα διαχειριστεί τον πνιγµό µας. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Λέτε ότι πνίγεστε, αλλά εγώ 

αισθάνοµαι ότι πνίγοµαι.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Να σας το εξηγήσω. Όπως η Νέα ∆ηµοκρατία – ΠΑΣΟΚ 

και ∆ΗΜΑΡ είναι στην Κυβέρνηση \ 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Αρνητικοί είστε πέρα για πέρα. Ποια είναι η προσφορά σας σε 

αυτά τα δυο χρόνια; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο σας παρακαλώ µην κάνετε κριτική στη 

συνάδελφος, έχει το δικαίωµα να πει την άποψή της. Ο κ. Μάλλιος έχει τον 

λόγο. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι θα ήθελα να θυµίσω λίγες γραµµές από 

τον ποιητή που φέτος γιορτάζει η Ελλάδα. «Αν τη ζωή σου δεν µπορείς να την 

κάνεις όπως θέλεις, τουλάχιστον µην την ξεφτιλίζεις». Σήµερα ένας ακόµη 

ξεφτιλισµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αν δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε 

µια ορισµένη πολιτική και τακτική σωστή, τουλάχιστον ας µην την ξεφτιλίζουµε 

κύριοι και κυρίες. 

  Αυτό έγινε. Τώρα προσπαθούµε να βρούµε µια λύση. Ποια 

λύση; Εγώ δεν µπορώ να δεχτώ «λευκή επιταγή» δεν θέλω να θίξω την 

πρόταση του κ. Κόντου. ∆εν θέλω να τη θίξω, θέλω απλώς να τη συγκρίνω σε 

σχέση µε τη λευκή επιταγή που ακούστηκε εδώ. Για εµένα ο προϋπολογισµός 

έπρεπε να είχε συζητηθεί από το Σεπτέµβρη. Να είχε έρθει τον Οκτώβρη και 

µέχρι τα µέσα αν θέλετε του Νοέµβρη να µην εξαντληθεί ο νόµος, να είχε 

συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Λέω το Σεπτέµβριο να συζητηθεί σε 

επίπεδο διαβούλευσης κοινωνίας και όχι τώρα στα µέσα Μαρτίου να 

κουβεντιάζουµε και να τρέχουµε. 

  Κύριοι οι δέκα αισθάνεστε ωραία; Μπαίνετε σε επιτροπεία. Τη 

δέχεστε; Εγώ αν ήµουν θα παραιτούµην κύριοι και κυρίες δεν θα παρέµενα. 
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Με αυτό τον τρόπο µπαίνετε σε επιτροπεία. Με γεια σας µε χαρά σας, το 

δέχεστε είστε υπερήφανοι. Μπράβο.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µπορώ να πω δυο λέξεις µόνο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ δεν θα τελειώσουµε ποτέ, έκλεισε ο κύκλος ο κ. 

Κουτσάκης και ο κ. Αντιδήµαρχος. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Έχουν µιλήσει από δέκα φορές ο καθένας, εγώ για ένα λεπτό 

θέλω να δευτερολογήσω και να πω τα εξής: κατ' αρχήν να φέρετε το θέµα να 

ψηφιστεί απόψε, ως εισάγεται. ∆εύτερον, εγώ εµµένω στο σκεπτικό του κ. 

Κόντου ο οποίος δήλωσε ρητά και κατηγορηµατικά ότι δεν έχει καµία 

απολύτως εµπιστοσύνη στη ∆ιοίκηση. Και κάτω από αυτό το σκεπτικό 

οποιοδήποτε προϋπολογισµό και να φέρετε, δεν θα τον ψηφίσω. Ευχαριστώ 

πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν κανείς δεν έχει τον λόγο. Θα κάνουµε διακοπή 10 λεπτά. 

Κάνατε µια πρόταση δεν πρέπει να µιλήσουµε εµείς κ. Κόντο; ∆εν πρέπει να 

πούµε δυο κουβέντες µεταξύ µας σα ∆ιοίκηση; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να απεµπλέξουµε την πρόταση, να 

προχωρήσουµε σε ψηφοφορία για να ξεκινήσουν σε µηδενική βάση όλα τα 

πράγµατα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε διαδικαστικά 

είναι σωστό αυτό που λέει ο κ. Γρετζελιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ το είπα από την αρχή. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να γίνει η ψηφοφορία επί της 

εισήγησης και εν συνεχεία να τεθεί η πρόταση του κ. Κόντου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν γίνεται αυτό. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα συµφωνήσουµε ότι θα γίνει συζήτηση επί της πρότασης του 

κ. Κόντου δεν είπαµε; 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου εκ του νόµου δεν χρειάζεται γιατί 

αναλαµβάνει πλέον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αφού τέθηκαν οι βάσεις είναι 

ευχής έργο για τα περαιτέρω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλοι οι επικεφαλής, οι δηµοτικοί σύµβουλοι, η ∆ηµοτική Αρχή 

όλοι µαζί και θα βγει το resume. Έκανε πρόταση συγκεκριµένη, αλλά δέκα 

λεπτά όµως πρέπει να συζητήσουµε κ. Γρετζελιά. Εµείς σα ∆ιοίκηση θέλουµε 

να πούµε δυο κουβέντες κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Υπάρχει η πολυτέλεια της διαφωνίας µεταξύ των έντεκα; Για 

το Θεό πια! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆έκα λεπτά διακοπή. 

∆ΙΑΚΟΠΗ 

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

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε µπαίνει µόνο η πρόταση επί της εισήγησης. 

Από εκεί και πέρα αφού τέθηκαν αυτά όπως τέθηκαν και λίγο ως πολύ 

καταγράφηκαν ως σηµεία συνάντησης, από εκεί και πέρα θα δροµολογηθούν 

οι διαδικασίες, δεν χρειάζεται απόφαση. Εκείνο που θα βοηθήσει για να 

υλοποιηθεί αυτό κ. Καραβία, βγάλτε τον προϋπολογισµό µε τις ανελαστικές 

δαπάνες τις άλλες να \ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτά είναι διαδικαστικά, θα γίνουν. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν είναι θεωρητικό, πρέπει ο προϋπολογισµός να γίνει επί 

κωδικών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ιαδικαστικά είπατε, θα γίνουν αυτά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βάλτε την εισήγηση να τελειώνουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν σε ψηφοφορία κ. Γραµµατέα την εισήγηση. 

 

 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος.   
 

• Υπέρ του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Μπόβος, Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, Μ.Κουτσάκης, 
Ν.Παπανικολάου, Γ,Παπακώστας, Γ.Καραβίας και Μ.Χατζηδάκη (σύνολο 10). 
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• 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, Λ.Γεωργαµλής, 
Ε.Πλάτανος, ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης, Κ.Α.Μάλλιος,  Π.Γρετζελιάς, 
∆.Κανταρέλης, Ζ.Χωρινός, Φ.Νικολόπουλος, Ε.Παπαλουκά, Π.Λαζαρίδης, 
Χ.∆ηµακόπουλος, Β.Αγαγιώτου και Π.Φίλου-Μαυράκη (σύνολο 21). 
 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα µέσω της αριθ. 
18/2013  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 

(10 ΥΠΕΡ - 21 ΚΑΤΑ)  
 
 

Απορρίπτει την υποβληθείσα µε την αριθ. 18/2013 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   9/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

                                          
Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Οικ. Επιτροπής 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
- Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
- Τµήµα Ταµείου 
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