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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Πσνεδρίαζη 24Ζ
Ρης 30ης Πεπηεμβρίοσ 2015
Ζμέρα: Ρεηάρηη και ώρα: 19:30 μ.μ

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Γανπάρεξ Λανπάθ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Γεκνπιά Καξία
Εέξβα Γηαλλνχια
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
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Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Θεληξήο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
ΑΞΝΛΡΔΠ
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Πθακπά Αζελά
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
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ΘΔΚΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.

Έγθξηζε

Απνινγηζκνχ-Ηζνινγηζκνχ

ΠΔΙΗΓΑ
θαη

Απνηειεζκάησλ Σξήζεο ηνπ Γήκνπ καο Έηνπο 2014.

ησλ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, λα καδεπηνχκε ιίγν λα ππνγξάςνπκε λα πάξνπκε
παξνπζίεο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, παξαθαιψ, ζπλάδειθνη, λα θαζίζνπκε λα
μεθηλήζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ν ζπλάδειθνο ν Θαξαηδαθέξεο λα πάξεη
παξνπζίεο.
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπ Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο, Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο,
Γανπάρεξ Λανπάθ, Πηαζάο Θσλζηαληίλνο, Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ
Διέλε, Βνξέαο Θσλζηαληίλνο, Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο, Εψηνο Ησάλλεο,
Σαηδεζηεξγίνπ

Πηέιια,

Σνπδεινχδεο

Κφζρνο,

Βνπιγαξίδεο

Ιεσλίδαο,

Γεκνπιά Καξία, Εέξβα Γηαλλνχια, Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο, Ξαλαγνπνχινπ Γεσξγνπνχινπ Αιεμία, Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ Γεκήηξηνο,
Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε Γεσξγηάδε

Δηξήλε,

Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο
Ζξαθιήο, Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή, Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο, Θέληξεο
Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ζπλάδειθνη, θαισζνξίζαηε θαη νη ζπλδεκφηεο καο πνπ
καο παξαθνινπζνχλ. Μεθηλάκε κε ηελ 24ε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ αλαιπηηθή έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ
ρξήζεσο 2014.

1ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκριζη Απολογιζμού-Ηζολογιζμού και ηων Αποηελεζμάηων Σρήζης
ηοσ Γήμοσ μας Έηοσς 2015.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ αληηδήκαξρν ησλ νηθνλνκηθψλ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ρψξα, απηή ε ζπλεδξίαζε γηα κέλα
είλαη ιίγν, θαη λνκίδσ θαη ζαλ Γεκνηηθή Αξρή είλαη ιίγν πεξίεξγε γηαηί ζα
πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε έλαλ ηζνινγηζκφ θαη έλαλ απνινγηζκφ ηνλ νπνίνλ ζαλ
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πξνυπνινγηζκφ ηνλ έρνπκε θαηαςεθίζεη θαη ζαλ έηνο θαηά 2/3 δελ είλαη δηθφ
καο.
Λα πσ φηη γεληθά είλαη ιίγν πεξίεξγν θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα λνκίδσ φηη ζα
έρεη ελδηαθέξνλ πξψηα θαη θχξηα λα αθνχζνπκε ιίγν ηα ζηνηρεία ηα νπνία
έρνπλ θαηαγξάςεη θαη ζηελ αλαιπηηθή έθζεζε νη νξθσηνί θαη λνκίδσ φηη ζα
γίλεη, κπνξεί λα γίλεη κία ρξήζηκε ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ αλ θαη ζε
θάπνηα

πξάγκαηα

ππάξρεη,

ήδε

έρνπλ

εληνπηζηεί

θάπνηα

δεηήκαηα,

πεξηγξάθνληαη θαη ζηελ έθζεζε πξνθεηκέλνπ ζηγά-ζηγά λα αληηκεησπίδνληαη
θαη λα κπαίλνπλ ζε κία θαιχηεξε νξγάλσζε ηφζν φζνλ αθνξά θαη ηελ αθίλεηε
πεξηνπζία ηνπ δήκνπ θαη ηα πάγηα θαη ηηο απαηηήζεηο. Λνκίδσ φηη ζα είλαη κία
πνιχ ρξήζηκε ζπδήηεζε αιιά έρσ ηε γλψκε φηη θαιχηεξα ζα πξέπεη λα
δψζνπκε ηνλ ιφγν θαηεπζείαλ ζηνπο νξθσηνχο λα καο εμεγήζνπλ πάλσ ζηελ
έθζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Θ. Βαιαζά.
ΒΑΙΑΠΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεσο 2014. Παο
έρεη δνζεί ε αλαιπηηθή έθζεζε θαη ε έθζεζε ηνπ νξθσηνχ επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Θα επηθεληξσζψ θπξίσο ζε απηά πνπ πξνέθπςαλ ηα νπζηψδε
ζέκαηα πξνο ηνλ έιεγρν, δελ δηαβάδσ φιε ηελ έθζεζή καο. Ξξέπεη λα
ζεκεηψζσ ζην... έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, δψζακε κία ζπκπιεξσκαηηθή ζεκείσζε
επί ηεο έθζεζήο καο ε νπνία είλαη κε αξηζκφ Λν2 ηελ νπνία δελ ηελ έρεηε ζηα
ρέξηα ζαο απηή ηε ζηηγκή, δελ έρεη ηεζεί ππφςε ζαο απ’ φ,ηη καο είπαλ εδψ ν
αληηδήκαξρνο επί ησλ νηθνλνκηθψλ. Δγψ ζα δηαβάζσ ηελ έθζεζε φπσο έρεη
γξαθεί θαη είλαη επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1. Πηνλ ινγαξηαζκφ ελεξγεηηθνχ
Γ3.1, ηίηινη πάγηαο επέλδπζεο πεξηιακβάλεηαη ε ζπκκεηνρή θαηά 100% ηνπ
δήκνπ ζηελ θνηλσθειή επηρείξεζε δήκνπ Σατδαξίνπ αμίαο θηήζεσο πνζνχ
87.328,31€, κε ειεγρφκελε απφ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή. Κε βάζε ηνλ
ηειεπηαίν λφκηκα ζπληαγκέλν ηζνινγηζκφ ηεο 31/12/2014 ε εζσηεξηθή
ινγηζηηθή αμία, ηξέρνπζα αμία είλαη κεδεληθή. Γελ έρεη δηελεξγεζεί ηζφπνζε
πξφβιεςε ππνηίκεζεο κε απνηέιεζκα ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη
απμεκέλα θαηά πνζφ επξψ 87.328,31.
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2. Απηή ε ζεκείσζε πξνζηέζεθε ηειεπηαία κεηά, κεηαγελέζηεξα. Πηνλ
ινγαξηαζκφ ηνπ ελεξγεηηθνχ Γ2.1 απαηηήζεηο απφ πψιεζε αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ πνζνχ επξψ 8.238.814,23, πεξηιακβάλνληαη θαη απαηηήζεηο ζε
θαζπζηέξεζε πνζνχ επξψ 1.909.000 πεξίπνπ γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί
πξφβιεςε γηα πηζαλέο επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζφ 1.345.871,70. Κε βάζε ηνλ
έιεγρφ καο εθηηκνχκε φηη ε ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε ππνιείπεηαη θαηά πνζφ
επξψ 563.000 πεξίπνπ κε απνηέιεζκα ε θαζαξή ζέζε ηνπ δήκνπ θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο λα εκθαλίδνληαη θαηά ην πνζφ απηφ
απμεκέλα.
3. Γελ θαηέζηε δπλαηή ε πιήξεο ζπκθσλία κεηαμχ κεηξψνπ παγίσλ θαη ηεο
έθζεζεο απνγξαθήο απνηίκεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ δήκνπ, πνπ
ζπληάρζεθε ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΞΓ315 ηνπ 1999. Πεκεηψλεηαη,
δε, φηη ην ζχλνιν ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο δειψζεθε ζε πξνεγνχκελε ρξήζε
ζηελ Θηεκαηνιφγην Α.Δ.
Έκθαζε ζέκαηνο. Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 1, παξ. ΠΡ ηνπ
πξνζαξηήκαηνο φπνπ πεξηγξάθεηαη ην ζέκα ηεο αλακφξθσζεο θνλδπιίσλ ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Ππγθεθξηκέλα, νη επηρνξεγήζεηο πνπ έιαβε ν δήκνο
ζηε ρξήζε 2013 γηα ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο πνζνχ επξψ
8.534.078 κεηαθέξζεθαλ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ΞΑΗΒ Απνηειέζκαηα εηο Λέν,
ζηνλ ινγαξηαζκφ ΞΑΗ Θεθάιαην ζχκθσλα κε έγγξαθα ηνπ πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 29465/19 Ηνπιίνπ 2014 θαη 10260/2303-2015. Πηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα
απηφ. Απηά ήηαλ ηα θχξηα ζεκεία ηεο έθζεζήο καο κε βάζε ηνλ έιεγρν πνπ
θάλακε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2014.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δξσηήζεηο, ζπλάδειθνη. πάξρεη θάηη;’
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ έθζεζε, εθηφο απφ ην αλαιπηηθφ, ε έθζεζε. Ινηπφλ, ν θ.
Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Κία εξψηεζε ηερληθνχ ραξαθηήξα. Σξεηάδεηαη, απαηηείηαη λα
έρεη πεξάζεη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή; Δγψ ρζεο απνπζίαδα, νπφηε δελ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 24Η

30 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015

11

κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα θάλσ ην εξψηεκα. Απ’ φ,ηη είδα φκσο ηα ζέκαηα ηνπ
εηζεγεηηθνχ δελ ππήξρε κέζα. Δίλαη απαξαίηεην λα πεξάζεη απφ ηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξηζεί ή φρη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθνη,

ζην

κηθξφθσλν.

πάξρεη

άιιν

εξψηεκα,

ζπλάδειθνη; Ν ζπλάδειθνο ν Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θαιεζπέξα, θαη θαιεζπεξίδνπκε θαη ηνλ θχξην νξθσηφ ινγηζηή.
Δπεηδή δελ έρσ ηελ έθζεζή ζαο φιε θαη πεξηνξίζηεθα κηα ζρεηηθή ελεκέξσζε
απφ ηνλ πίλαθα απηφλ ηνπ εηζεγεηηθνχ πνπ δελ μέξσ αλ ην γλσξίδεηε εζείο,
ζέισ λα θάλσ δπν εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
εηζεγεηηθφ ζαο ζηελ έθζεζε ηε κεγάιε.
Δκθαλίδεηαη κία αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά 529.002,06 θαη ζα ήζεια λα
ξσηήζσ είηε ηνλ ηερληθφ καο ζχκβνπιν είηε ηνλ πνιηηηθφ πξντζηάκελν ηνλ
αληηδήκαξρν απφ πνχ πξνήιζαλ; Ξξνήιζαλ απφ ηέιε, πξνήιζαλ απφ θάηη
άιιν; Γηα λα δνχκε πνχ βξηζθφκαζηε.
Δπίζεο βιέπνπκε, εληφπηζα κία κείσζε εμφδσλ θαηά 935, 920,19€, θαη ε
εξψηεζή κνπ είλαη απφ πνχ έρνπκε απηή ηε κείσζε ησλ εμφδσλ; Έρνπκε κία
αχμεζε ησλ παγίσλ θαηά 589.000, ζεκαίλεη φηη αγνξάζακε, πνχ, πψο, πφηε.
Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιιν εξψηεκα, λα ηα καδέςνπκε, ζπλάδειθνη;
Ξαξαθαιψ, κπνξείηε λα απαληήζεηε.
ΒΑΙΑΠΑΠ: Ππγλψκε, αθνξνχλ ηα εξσηήκαηα ηηο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο ηνπ
δήκνπ. Δίλαη θπξίσο... λαη, λαη, εληάμεη, σξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Κνζρνλάο.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Όζνλ αθνξά ηα πάγηα, ηψξα εγψ λα ην πσ αλά ινγαξηαζκφ,
Αληξέα, αιιά...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Δίλαη, θνίηαμε, είλαη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Νθ, θνίηαμε, θπξίσο είλαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ην ιέσ κε
βάζε φπσο ηνλ βιέπσ ηνλ πίλαθα ηψξα εδψ, έρεη 142.000 κεραλήκαηα θαη
ινηπφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κπνξψ λα δεπηεξνινγήζσ θαη λα απνζπκθνξήζσ ηελ
θαηάζηαζε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Όπσο είπε θαη ν αληηδήκαξρνο πξνεγνχκελα, ππάξρεη απηφ ην
νμχκσξν ηεο ππφζεζεο ηνπ Θαιιηθξάηε πνπ κέρξη 31/08 ήηαλ άιινο, 30/08
ήηαλ άιινο δηνίθεζε, βιέπεηε αξρέο Καΐνπ θαη κεηά ηέινο, δπν-ηξεηο κήλεο
θελφ, θαη μαθληθά θαιείζηε εζείο απφ ηέιε Πεπηέκβξε νπζηαζηηθά πνπ
νξγαλσζήθαηε, πνπ κπήθαηε εδψ θ.ιπ. γηα ηξεηο κήλεο λα απνινγεζείηε γηα
δψδεθα. Γελ γίλεηαη.
Θαη ε ηνπνζέηεζή κνπ ε πνιηηηθή ζα ήηαλ ε ίδηα, φηαλ ζα έξζεη ε ζεηξά καο λα
ηνπνζεηεζνχκε γη’ απηφλ ηνλ απνινγηζκφ πνπ είλαη κία ππνρξέσζε ηππηθή θαη
θαηά ηνλ θψδηθα θαη θαηά ηνλ Θαιιηθξάηε πνπ πξέπεη λα ην πεξάζνπκε κέρξη
5 Νθηψβξε, λα ην θάλνπκε γηα λα ην θάλνπκε δειαδή, δελ κπνξείο λα πεηο
θάηη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν. Θα έπξεπε λα είρακε εθεί δίπια ζηνλ θ. Πειέθν
λα είρακε θαη ηνλ θ. Καξαβέιηα δίπια-δίπια αληί γηα εζάο, λα θαιέζνπκε... γη’
απηφ ππάξρεη κία θελή ζέζε εθεί, έλα θιηθ πην εθεί θαη λα απαληνχζε κία ν
έλαο κία ν άιινο ηη αθνξνχζε ζηνλ θαζέλα.
Δπεηδή δελ είλαη εθηθηφ απηφ, θαηαιαβαίλσ, απιά ηη λα ζαο πσ, εληάμεη,
πξέπεη θάηη λα πνχκε γηα λα ην πνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε, θ. Κπνδίθα, ζπλερίζηε θαη κε ηελ ηνπνζέηεζή ζαο.
Λνκίδσ φηη δελ ππάξρεη άιιν εξψηεκα. Απηφ. Ν θχξηνο Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη επίζεκα θαη απφ κέλα. Όλησο ππάξρεη απηή ε
πξνβιεκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ ςήθηζε, σζηφζν ππνιείπεηαη έλαο ρξφλνο,
ππάξρεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ππήξμαηε ζηε δηνίθεζε θαη
νπζηαζηηθά ζα κπνξνχζε λα γίλεη κία θξηηηθή θάπνησλ ζηνηρείσλ θαη έλαο
γεληθφηεξνο απνινγηζκφο πνπ κπνξεί λα δψζεη πξνο φθεινο ηεο πφιεο θάπνηεο
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θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ θαη
ηηο επηινγέο ηεο δηνίθεζεο.
Δγψ ζα είκαη ιίγν πην αλαιπηηθφο. Ρέζζεξηο παξαηεξήζεηο ζέισ λα θάλσ θαη
ζεηηθέο βέβαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηζνινγηζκφ. Θαηαξρήλ σο πξνο ηα ηακεία θαη ηα
δηαζέζηκα βιέπνπκε φηη είλαη έλα ζεηηθφ ζηνηρείν, φηη πιελ ηεο κηζζνδνζίαο ηα
2εθαη. επξψ ππάξρνπλ ζην απνζεκαηηθφ, ζην ηακείν. Γελ μέξσ, ππάξρεη,
επεηδή ππάξρνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ ζέισ λα αλαθεξζψ ζπλνπηηθά,
απηά ηα ρξήκαηα, αο πνχκε ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο θαζαξηφηεηαο πνπ
είλαη πνιχ κεγάιν θαη ην γλσξίδνπκε φινη, ππάξρεη ηξφπνο λα δηαηεζνχλ; Δίλαη
αξθεηά ρξήκαηα, πηζηεχσ φηη ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ηεο πφιεο ζα
κπνξνχζε λα δηαηεζεί έλα πνζφ. Δπίζεο, γη’ απηφ ήζεια λα ξσηήζσ, είλαη
δεζκεπκέλα απηά ηα ρξήκαηα ή είλαη ειεχζεξνπ ζθνπνχ;
Απφ εθεί θαη πέξα ην ζπδεηάκε θαη αξθεηέο θνξέο ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ζρεηηθά κε ηε καχξε ιίζηα ζηελ νπνία έρεη ππαρζεί ην Σατδάξη σο πξνο ηνπο
πξνκεζεπηέο. Κε απηά ηα ρξήκαηα, εθφζνλ ππάξρεη ην πνζφ απηφ ζα
κπνξνχζε έζησ λα γίλεη κία θαηαβνιή, δελ ιέσ λα γίλεη πιήξεο εμφθιεζε, κε
θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα λα βγνπλ απφ απηή ηε ιίζηα θαη λα έξρνληαη
θαη πεξηζζφηεξνη λα παίξλνπκε θαιχηεξεο πξνζθνξέο, λα αληηκεησπίδνπκε ελ
πάζε πεξηπηψζεη απηφ ην πξφβιεκα πνπ βιέπνπκε πνπ ππάξρεη ζηνλ δήκν κε
ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ θάλνπκε θ.ιπ..
Υο πξνο ηηο απαηηήζεηο, βιέπνπκε φηη ην πνζφ είλαη κεγάιν, βέβαηα
γλσξίδνπκε φηη πξνέξρεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, αιιά φπσο
θαηαιαβαίλνπκε ππάξρεη απηή ε ... ππάξρεη απηφ ην ζηνηρείν πνπ πηζηεχνπκε
φηη πξέπεη λα ηχρεη ηεο δένπζαο πξνζνρήο γηα ην επφκελν έηνο αθφκα
πεξηζζφηεξν.
Θαη αλαξσηηέκαη, θαη ην δηάζηεκα απηφ πνπ πέξαζε, παξφιν πνπ κηιάκε θαηά
θχξην ιφγν γηα ην ’15, έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο ηηο
ζπγθεθξηκέλεο; Ξξνθαλψο είλαη νη απαηηήζεηο απφ ηνπο... ζπκπεξηιακβάλνληαη
θαη νη απαηηήζεηο απφ ηα κηζζψκαηα, απφ ηηο επηρεηξήζεηο, αλάκεζα ζε άιια.
Γειαδή είλαη έλαο αξηζκφο πνπ ρξήδεη κηαο δηφξζσζεο, ειπίδνπκε δειαδή ηνπ
ρξφλνπ λα ππάξρεη κία δηφξζσζε. Ρα ιέκε απηά γηαηί ηνπ ρξφλνπ πάιη θαιψο
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ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ εδψ ζα είκαζηε θαη scripta manent νπφηε θαιφ είλαη
λα ζπκφκαζηε ηη ιέκε.
Θάηη αθφκα σο πξνο ηα δάλεηα, βάζεη ηνπ πίλαθα γλσξίδνπκε φηη, αλαθέξεηαη
θηφιαο θαη ζηελ έθζεζε φηη ε επηρνξήγεζε πνπ δφζεθε ησλ 8,5εθαη. κπνξνχκε
λα πνχκε φηη έιπζε ζε κεγάιν βαζκφ ην πξφβιεκα θαη ν δήκνο βγήθε απφ ην
πιήξεο νηθνλνκηθφ αδηέμνδν πνπ βξηζθφηαλ.
Απηά ζε γεληθέο γξακκέο. Ξηζηεχσ φηη, αλαξσηηέκαη θαηαξρήλ αλ είλαη ηα
ρξήκαηα απηά δηαζέζηκα, ηα 2εθαη. δεδνκέλσλ ησλ ηεξάζηησλ πξνβιεκάησλ
πνπ έρεη ν δήκνο πηζηεχσ φηη πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια, αλαινγηθά,
θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπκε ηεξαξρήζεη φινη εδψ πέξα ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαη θάηη ην νπνίν ζπλαληάκε, επαλαιακβάλσ, κε ηε
καχξε ιίζηα πνπ βξίζθεηαη ην Σατδάξη, αλ κπνξνχλ λα δνζνχλ θάπνηα
ρξήκαηα ζε πξνκεζεπηέο βάζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηηο αλάγθεο, θ.ιπ., θ.ιπ..
Θάλνληαο φκσο κία γεληθφηεξε αλαθνξά πάλσ ζε απηά ηα πξνβιήκαηα, γηαηί
δελ έρσ λα πσ θάηη ζε ζρέζε κε ηνπο αξηζκνχο, ζε γεληθφηεξεο γξακκέο
ππάξρεη κία βειηίσζε. Πε ζρέζε κε ην πξφβιεκα ηεο θαζαξηφηεηαο πνπ ιέκε
λα αλαθέξσ, γηαηί πξνρσξάσ ιίγν αλαιπηηθφηεξα γηαηί δελ ζέισ λα θάλσ
εξσηήζεηο θαη ζην επφκελν θνκκάηη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηαηί αθνξνχλ
γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ δήκνπ ηα νπνία ηα έρνπκε πεη, ηα έρνπκε
μαλαπεί, εληειψο ζπλνπηηθά.
Αιιά κε αθνξκή θάπνηα ζηνηρεία φπσο ηηο αθίζεο πνπ βιέπνπκε πνπ
ππάξρνπλ αθφκα ελψ έρνπλ ιήμεη νη εθινγέο, φια απηά βιέπνπκε φηη δείρλνπλ
έλα πξνθίι αλ κε ηη άιιν ακέιεηαο ζε πξάγκαηα ηα νπνία κπνξνχλ πνιχ
εχθνια λα ιπζνχλ θαη ίζσο δείρλνπλ θαη έλα ζηίγκα ζε ζρέζε ηελ
πξνηεξαηφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε θαζαξηφηεηα θαη ε πγηεηλή ζηνλ δήκν.
Έλα άιιν ζέκα πνπ είπακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη ζίμακε έλα πνιχ
ζπγθεθξηκέλν, απηφ ηεο έιιεηςεο θσηηζκνχ, εκέλα ν θάηνρνο ηνπ πεξηπηέξνπ
κνπ είπε φηη πξνζπαζνχζε ζηνλ δήκν απφ ην Ξάζρα θαη επηθνηλσλνχζε γηα λα
ιπζεί ην ζέκα. Δίδακε φηη κεηά ηελ αληαπφθξηζε, ην εξψηεκα πνπ ζέζακε,
αληαπνθξηζήθαηε, αιιά ίζσο απηά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ κία ζηαζηκφηεηα πνπ
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δελ έρεη λα θάλεη θηφιαο κφλν κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά κε ηελ ηεξάξρεζε
θαη κε ηελ νξγάλσζε, αλ ζέιεηε.
Άιιν έλα παξάδεηγκα, κίιεζα πξηλ ιίγν κε ηνλ θχξην, κε ηνλ πξφεδξν ηεο
θνηλσθεινχο ηνλ Ιεσλίδα, ζπλερίδνπκε λα έρνπκε πξφβιεκα κε ηα κέιε θαη
κε ηα εηζεγεηηθά, ην πφηε έξρνληαη θαη ηη γίλεηαη. Ρν ίδην ζέκα κε ηνλ θ.
Γανπάρεξ πνπ ράξεθα πνιχ γηα ηελ πξφζθιεζε πνπ κνπ έδσζε, αιιά κε
ζπγρσξείηε αιιά ε πξφζθιεζε απηή ζα κπνξνχζε λα δνζεί ζε έλα email,
κηιάκε γηα ηε γηνξηή ηεο 3εο ειηθίαο αχξην, κία βδνκάδα πξηλ, λα ην
γλσξίδνπκε, εθηφο θαη αλ δελ ζέιεηε λα έξζνπκε. Γελ μέξσ, δειαδή, ππάξρεη
έλαο πξνγξακκαηηζκφο, ην έρνπκε επαλαιάβεη. Ξηζηεχσ φηη απηά ηα πξάγκαηα
κε κία ζσζηή νξγάλσζε ιχλνληαη, δελ έρνπλ ηδηαίηεξν θφζηνο.
Απφ εθεί θαη πέξα, θάλνληαο έλαλ απνινγηζκφ ζε πέληε-έμη ηνκείο γηα ηηο
θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην βάδσ, δελ ζέησ εξψηεκα ηψξα, αλ ζέιεηε λα
κνπ απαληήζεηε επηκέξνπο, είρε έξζεη ν θχξηνο εδψ πέξα γηα ην ζέκα ηεο
Γξεγνξνχζαο θαη ηελ θεξαία πνπ ππάξρεη, είπακε, ζπκθσλήζακε φινη φηη ζα
δνζεί κάρε, δελ μέξσ, έρεη γίλεη θάπνηα, ππάξρεη θάπνηα εμέιημε ζε ζρέζε κε
απηφ;
Γηα ην ξπκνηνκηθφ ηεο Αζηπζέαο, ζπκθσλήζακε, ςεθίζακε λα πάξνπκε
παξάηαζε ππφ ηνλ φξν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, ε δηθή καο παξάηαμε ςήθηζε,
λα ππάξρεη κηα πην νξγαλσκέλε θακπάληα, λα ελεκεξσζνχλ φιν θαη
πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη ζε απηφ ζα βνεζνχζε θαη κία
θαηαγξαθή ζε ειεθηξνληθφ ράξηε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ νη νπνίεο πξφθεηηαη λα
γίλνπλ. Θαη δεδνκέλνπ φηη ε ηξνπνπνίεζε απηή αθνξνχζε απηνχζην ην
ξπκνηνκηθφ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη επεηδή είπακε φηη νη ελζηάζεηο
κπνξνχλ λα έρνπλ ραξαθηήξα ηξνπνπνίεζεο, ζα κπνξνχζε λα δνζεί ιχζε ζε
απηφ ην πξφβιεκα. Γελ είδακε θάηη ζε απηφ.
Γελ ζα πσ πνιιά παξαπάλσ, ηελ ηνπηθή αγνξά επίζεο, έλαλ ρξφλν ηψξα
θσλάδνπκε, ηα ιέκε, πάιη ζεσξνχκε φηη δελ έρεη ηδηαίηεξν θφζηνο κία
νινθιεξσκέλε θακπάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ λενζχζηαην εκπνξηθφ
ζχιινγν, θάηη ζπγθεθξηκέλν δελ βιέπνπκε. Γηα ηηο πεδνγέθπξεο ζηε Ι.
Αζελψλ θαη ηελ Ηεξά Νδφ κεηά ην πηθξφ πεξηζηαηηθφ πνπ είπακε φηη...
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ηειεηψλσ, δελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνην ζρέδην, έρεη δξνκνινγεζεί θάηη ζε
ζρέζε κε απηφ; Δίρακε πεη πάιη φηη πξνρσξάκε θαη ζηελ πεδνγέθπξα ζην
γήπεδν ζην Σαξαιακπίδεο θαη ζηε Ι. Αζελψλ. Παθψο θαη δελ είπακε απηά ηα
ζέκαηα λα έρνπλ δξνκνινγεζεί θαη λα έρνπλ πεξαησζεί ζε έλαλ ρξφλν, αιιά
δελ βιέπνπκε λα ππάξρεη κία θηλεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα απηά
πνπ φινη μέξνπκε φηη πθίζηαληαη. Κε θχξην ζέκα βέβαηα φπσο είπακε ηελ
θαζαξηφηεηα.
Όια ηα δεηήκαηα, γηα ην αληηπιεκκπξηθφ δελ ζα... πξψηνλ, είπακε θαη ηελ
άιιε θνξά, γηα ηελ νδνχ Φινχηδε επίζεο πνπ είπακε γηα ηελ αιιαγή ζηε ξνή
ηνπ δξφκνπ ή κηα νξγαλσκέλε κειέηε αλ ζα ππάξρεη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
εκπνξηθφηεηαο ηνπ δξφκνπ. Δίλαη πνιιά, ην ζεαζήλαη πνπ βξίζθεηαη ζε
εγθαηάιεηςε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ήζεια λα δψζσ κεξηθέο, λα θσηίζσ
θάπνηεο εηθφλεο γηα ηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζνπλ ηελ
επφκελε ρξνληά πνπ φπσο βιέπεηε κε ηε ζπλδξνκή ελφο πνζνχ πνπ βιέπνπκε
φηη είλαη θαη δηαζέζηκν ζηνλ δήκν, αιιά θαη κε ιχζεηο νη νπνίεο δελ θνζηίδνπλ
γηα λα βειηησζεί ε νξγάλσζε ζε θάπνηα ζέκαηα κπνξνχλ λα θέξνπλ ιχζεηο.
Ρνλ ηζνινγηζκφ, αθξηβψο επεηδή ινγηζηηθά ζα κπνξνχζακε λα ηνλ ςεθίζνπκε,
σζηφζν επεηδή ππάξρεη απηή ε αληίθαζε φπσο ιέκε δελ ζα ηνλ ςεθίζνπκε.
Ξεξηκέλνπκε φκσο, επεηδή ηα πξψηα δείγκαηα δείρλνπλ κία βειηίσζε βέβαηα
ησλ αξηζκψλ αιιά κία ζηαζηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηα ηξέρνληα ζέκαηα θαη
επαλαιακβάλσ ην θχξην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο, ειπίδνπκε ηνπ ρξφλνπ πάλσ
ζε απηά ηα ζέκαηα ηα νπνία εκείο ηα θξαηάκε εδψ πέξα ζαλ ζεκαηηθέο θαη κε
ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημε ζε απηνχο ηνπο ηνκείο λα είκαζηε ζε ζέζε λα ηελ
ςεθίζνπκε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα θάλσ κία παξέκβαζε πξηλ ζπλερίζνπκε, γηα λα κελ πάξεη
άιιεο δηαζηάζεηο ε ζπδήηεζε. Ππγλψκε, Θνδσξή, αιιά ζήκεξα ζπδεηάκε ηνλ
ηζνινγηζκφ ηνπ ’14. Ν Βαγγέιεο έβαιε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ζε ιίγεο κέξεο
ζα ηα ζπδεηήζνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα, ή αλ
ζέιεη κπνξεί λα θάλεη εξσηήζεηο ζην επφκελν ζέκα, δειαδή ζην επφκελν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αθνχ είλαη δχν Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ζήκεξα θαη λα ηα
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ζπδεηήζνπκε. Αιιά... λαη, δελ ζα θάλεηο, αιιά έηζη φκσο πεηψληαο
μεθάξθσηα θάπνηα πξάγκαηα θαη εγψ ζα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ θαη ζα πσ έηζη
πξέπεη ζην θιείζηκν λα αλαθεξζψ ζε φια απηά.
Γειαδή, αλ κπνχκε ζε απηή ηε ζπδήηεζε, λνκίδσ φηη ζα ράζνπκε ην θχξην
πνπ είλαη ζήκεξα ν ηζνινγηζκφο ηνπ ’14. Απηήλ ηελ παξαηήξεζε γηα λα κελ
ζπλερίζεη έηζη ε θνπβέληα, γηαηί δελ ζα νδεγήζεη πνπζελά λνκίδσ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ζα κείλσ απζηεξά ζε απηφ ην θείκελν ησλ νξθσηψλ
ινγηζηψλ ηνπ θ. Βαιαζά, αλ ην ιέσ θαιά ην φλνκά ηνπ, θαη ην ππνγξάθεη ν θ.
Βαιαζάο, θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. Θαη ιέσ εμαξρήο φηη ζεσξνχκε ηελ πξνζπάζεηα
πνπ γίλεηαη θαη πνπ ζηελ αλαιπηηθή έθζεζε πνπ πεξηγξάθεηαη θαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ, θαη δελ κπαίλσ ζηελ πνιηηηθή νπζία γηαηί έρνπκε θαηαςεθίζεη
πξνυπνινγηζκνχο, εκείο ζα ην ςεθίζνπκε απηφ ην πξάγκα γηαηί ζεσξνχκε φηη
γίλεηαη πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο. Άξα, ε ςήθνο
δελ είλαη πνιηηηθή κε ηελ έλλνηα δειαδή φηη εγθξίλνπκε ην ηη έγηλε, είλαη επί
ηεο νπζίαο ζηελ πξνζπάζεηα απνηχπσζεο.
Δπηηξέςηε κνπ ιίγν. Κηζφ ιεπηφ ζέισ. Ξαξαηεξήζεηο ινηπφλ πάλσ ζηελ
έθζεζε. Θα θάλσ κηα πξνζπάζεηα ινηπφλ λα είκαη ζπγθεθξηκέλνο. Πηνλ
ινγαξηαζκφ «Ξάγην ελεξγεηηθφ, αζψκαηεο θηλεηνπνηήζεηο» πεξηγξάθνληαη
γήπεδα, νηθφπεδα, θηίξηα, ηερληθά έξγα θ.ιπ.. Πηε ζπδήηεζε ινηπφλ πνπ
θάλακε κε αθνξκή άιιν ζέκα ην πξσί πνπ πξνέθπςε κία ζπδήηεζε γηα
νξθσηνχο εθηηκεηέο, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ιέσ ινηπφλ φηη απφ ηε
ζπδήηεζε πνπ θαη απφ ηελ παξαηήξεζε πνπ θάλεη ν θ. Βαιαζάο, φηη δελ
ππάξρεη πιήξεο απνηχπσζε ζην κεηξψν παγίσλ θαη φηη ππάξρεη κία δηαθνξά
αλάκεζα ηέινο πάλησλ ζε απηφ πνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί θαη ζε
ζρέζε κε ην θηεκαηνιφγην, αλ ην θαηάιαβα θαιά.
Οσηάσ ινηπφλ θαη δελ ζέισ ζήκεξα απάληεζε, αιιά ην βάδσ ζαλ ζέκα, αλ
ζθνπεχεηε λα ην θάλεηε, ξψηεζα θαη ηνλ πξφεδξν ηεο Ν.Δ. θαη πφζν θνζηίδεη
πξέπεη λα δνχκε θαη αλ έρεη λφεκα, είηε γηα ην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ ηνπ
δήκνπ, λα δνχκε δειαδή πφζν θνζηίδεη λα θέξνπκε πηζηνπνηεκέλνπο
νξθσηνχο εθηηκεηέο πνπ ζα καο βνεζήζεη αλ έρνπκε εθαηφ αθίλεηα λα
μέξνπκε γηα φια αθξηβψο, είηε, επεηδή απηφ κπνξεί λα είλαη κεγάιν θφζηνο, λα
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αμηνινγήζνπκε φηη νξηζκέλα έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία φζνλ αθνξά ηελ
απνηχπσζε πνπ κπνξεί λα καο βνεζήζνπλ ζε απηφ θαη ζε πην επηκέξνπο
ζπδήηεζε θαη νη νξθσηνί ινγηζηέο αιιά θαη πνιηηηθά λα ην αμηνινγήζνπκε θαη
λα πνχκε φηη, φζνλ αθνξά ηελ πεξηνπζία ηνπ δήκνπ ζε νξηζκέλα πξάγκαηα
ζα θάλνπκε, δελ μέξσ αλ απηφ νηθνλνκηθά ζηέθεη, δειαδή λα κελ θάλεηο γηα
φια ή... ηέηνην.
Έλα δήηεκα είλαη απηφ. Ρν δεχηεξν ινηπφλ, φζνλ αθνξά ην κεηξψν παγίσλ
θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ δήκνπ, λνκίδσ, θαη επεηδή επηζεκαίλεηαη κε έλαλ ηξφπν
φηη ππάξρεη αλάγθε κεγαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο ζα ζέιακε αλάκεζα ζηελ
Ρερληθή πεξεζία θαη ζηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία, εγψ ιέσ φηη ππάξρεη αλάγθε
λα θηηάμνπκε θάθειν, αλ ππάξρεη ζα κνπ ην πείηε, γηα θάζε έλα πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν. Γειαδή, αλ έρνπκε εθαηφ αθίλεηα, ή νηηδήπνηε άιιν ηέινο πάλησλ,
απηφ πνπ πεξηιακβάλεηαη εδψ ζην πάγην ελεξγεηηθφ, λα έρνπκε 100 θαθέινπο.
Ρέινο, φζνλ αθνξά, φρη ηέινο, φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο θνηλσθεινχο
επηρείξεζεο πνπ δελ... έδσζε κία εμήγεζε ν θ. Βαιαζάο φζνλ αθνξά ζηελ
νπζία ην θεθάιαην απηφ ησλ 87.428 είλαη ζαλ λα κελ ππάξρεη, είλαη ζαλ λα
έρεη θαηαλαισζεί ή λα έρεη εμαεξσζεί. Απηφ είλαη δήηεκα ινγηζηηθήο
ηαθηνπνίεζεο απιψο ή ππάξρεη θαη θάπνην άιιν δήηεκα πνπ δελ ζέινπκε λα
ην θάλνπκε απηή ηε ζηηγκή;
Πηνλ ινγαξηαζκφ πνπ ιέκε απαηηήζεηο αλέξρεηαη ζε πνζφ 8.238.000. Έθαλε
βέβαηα κία ζπκπιεξσκαηηθή ηνπνζέηεζε ν θ. Βαιαζάο, γηα επηζθαιείο
απαηηήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1.345.000 θ.ιπ.. Απηφ ινηπφλ αλέξρεηαη ζην
πνζνζηφ ηνπ 16,33 θαη ν ίδηνο δηθαηνιφγεζε φηη πηζαλά δελ απνηππψλεηαη κε
βάζε ηα δηεζλή πξφηππα, αλ πάκε... ζα έπξεπε νη απνδεθηέο επηζθάιεηεο λα
είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0,5. Απηφ θηάλεη ην πνζνζηφ 16,33 θαη κάιηζηα αλ
βάινπκε θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη πνιχ παξαπάλσ, ππάξρεη έλα
δήηεκα, εγψ βάδσ δήηεκα θαη ηεο πνιηηηθήο νπζίαο αιιά βάδσ θαη ην δήηεκα
ηεο ινγηζηηθήο ηαθηνπνίεζεο, ην ηη πεξηκέλνπκε δειαδή ηα επφκελα ρξφληα,
θαη λα κελ έρνπκε απηαπάηεο γηαηί ζηα ραξηηά θαίλεηαη φηη εκείο έρνπκε
ρξήκαηα, δηφηη πεξηκέλνπκε ρξήκαηα.
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Θαη ην ιέσ απηφ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, απηφ έρεη ζρέζε θαη κε ηνλ
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν θαη κε ην δήηεκα, δελ ηα αλαθαηεχσ φια, απιψο ην βάδσ
ζε έλα δήηεκα, ζπκάζηε φηη απφ ηα... κηζφ ιεπηφ, παηδηά, είλαη θαη δχζθνιν ην
ζέκα, δελ είλαη θαη ην αληηθείκελφ κνπ, μέξνπκε ινηπφλ φηη 7,5εθαη. ήηαλ νη
νπνίνη καο ρξσζηάγαλε πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 14.000 θσδηθνχο ηα νπνία
έρνπλ γίλεη 8,5εθαη.. Απφ απηά ινηπφλ φπσο γλσξίδνπκε φινη, ηα 3,5εθαη.
έρνπλ ζπγθεθξηκέλν νλνκαηεπψλπκν ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηνλ δηαρεηξηζηηθφ
έιεγρν πνπ ιέκε θ.ιπ..
Απηφ

είλαη

έλα

δήηεκα

πνπ

δελ

ζα

ην

ιχζνπκε

ζήκεξα,

απιψο

παξεκπηπηφλησο ην ιέσ. Ρψξα, φζνλ αθνξά, πάσ ιίγν ζηηο πην ζπγθεθξηκέλεο
παξαηεξήζεηο, θαηά ζειίδα. Λα δσ, δελ ζέισ λα θάλσ επαλαιήςεηο. Πειίδα,
κηζφ ιεπηφ, ππάξρεη έλα λνχκεξν ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αμία
ησλ πιαηεηψλ πνπ απφ 10.318.00, 316 ηέινο πάλησλ, γίλεηαη 9,5εθαη.. Απηά
ζπλήζσο δελ κεηψλεηαη ε αμία ηνπο. Ζ δηαθνξά πνπ εληνπίδεη ν νξθσηφο πνχ
νθείιεηαη αθξηβψο; Γειαδή είλαη επαλαμηνιφγεζε ηεο αμίαο ή πνπιήζακε θάηη
ή ράζακε θάηη; Ρη γίλεηαη; Δίλαη κία ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε απηή.
Ρψξα, φζνλ αθνξά ζηε ζειίδα 16 πνπ γίλεηαη κία αμηνιφγεζε φζνλ αθνξά
ηελ... ζρεηηθά κε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο θαη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην
Θηεκαηνιφγην. Θα βάινπκε θάπνην ρξνληθφ φξην κέρξη πφηε λα ιήμεη απηφ ην
ζέκα κε ηνλ άιθα ή βήηα ηξφπν; Ρν είπακε απηφ, επαλέξρνκαη. Πηε ζειίδα
18, αλαθέξεηαη ζηε ζειίδα 18 φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπκε κία
αχμεζε. Δγψ ιέσ ην εμήο ηψξα, ζέισ κία θαηεγνξηνπνίεζε. Πε απηφ είλαη φηη
έρνπκε νπθ αλ ιάβεηο παξά ηνπ κε έρνληνο; Θαη ηη πνζνζηφ είλαη απηφ; Ή
εθηηκάκε φηη θαη ν κεραληζκφο είζπξαμεο εζφδσλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθφο;
Γειαδή, λνκίδσ είκαη ζαθήο κε ηνλ ηξφπν πνπ ξσηάσ, ζέισ λα πσ δειαδή,
δεηάσ κία αμηνιφγεζε, νη Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο έρνπλ θάλεη ηα πάληα αιιά
ζηελ νπζία δελ παίξλνπκε ρξήκαηα γηαηί ν θφζκνο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί
ή εληνπίζακε φηη γηα κηα ζεηξά πξάγκαηα ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε θάλεη θαη
άιια φζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ ζθέινο;
Γηα ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε, παξφηη αλαθεξζήθαηε ζέισ λα μέξσ πνηα είλαη
ε πξφζεζή καο, ζα βάινπκε δηαδηθαζία θαη εθεί νξθσηφο ινγηζηήο λα θάλεη
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έιεγρν; Γηαηί είρακε πεη δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν θ.ιπ.. κηα θαη εληνπίδεηαη απηφ ην
ζέκα. Ρψξα, γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ππάξρεη έλα
λνχκεξν 743.000. Θα ήζεια λα μέξσ πφζα είλαη παιηά θαη πφζα είλαη
θαηλνχξηα, δειαδή ηη εθηίκεζε θάλνπκε; πάξρεη βεβαίσο βειηίσζε ζε ζρέζε
κε ην παξειζφλ, ηη εθηίκεζε, αλ έρνπκε λα πνχκε θάηη παξαπάλσ απηή ηε
ζηηγκή. Πηα έζνδα θαη ζηα έμνδα ε εθηίκεζε εθεί ησλ ζπλεξγαηψλ κνπ ιέλε
φηη ππάξρεη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ.
πάξρεη έλα δήηεκα πνπ είλαη θαη πνιηηηθφ, αλ ζέιεη ν Κηράιεο ην ιέεη απηφ ην
ζέκα. Έρνπκε έλα ηακεηαθφ ππφινηπν 3εθαη. Πσζηφ είλαη απηφ πνπ ιέσ; Γηα
λα δσ αλ έρεη λφεκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κάιηζηα, εληάμεη, εγψ ινηπφλ κε ηα... ην ίδην πεξίπνπ
ιέσ, σξαία, 3εθαη. θαη βάδσ θαη ηε κηζζνδνζία κέζα. Δπνκέλσο, εγψ ιέσ φηη
ε κηζζνδνζία είλαη 2x600.000=1.200.000, έμνδα πεξίπνπ 1εθαη. ην ίδην
πξάγκα ιέκε, ζα δείηε ηη ιέσ, νη επηρνξεγήζεηο είλαη 859.000, έξγν 328.000.
Κέλεη έλα εθαηνκκχξην ή είλαη πιαζκαηηθφ; Θαη γηαηί ην ιέσ. Άζρεηα ηψξα,
εγψ δελ ιέσ φηη ζα κπνξνχζακε λα είρακε θάλεη, λα έρνπκε αγνξάζεη
απηνθίλεην ή νηηδήπνηε άιιν, ξσηάσ αλ ππάξρεη απηφ ή είλαη ζηα ραξηηά.
Θαηαιάβαηε ηη ελλνψ; Ξνπ πηζαλά ζα ην θνπβεληηάζνπκε ζην επφκελν ζέκα,
ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε, απιψο ζέισ λα μέξσ, ππάξρεη απηφ ην 1εθαη. πνπ
γηα ιφγνπο, εληάμεη, είρακε θνπβεληηάζεη θαη κε ηελ πξάμε λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ πνπ εγψ έρσ ηελ άπνςε φηη πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηελ
Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα λα παίξλνπκε αληί 1,85 2,70, ήηαλ πνιηηηθφ ην
δήηεκα, έρεη φκσο κία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Αιιά ξσηάσ, επί ηεο νπζίαο
ππάξρεη απηφ ην 1εθαη. ή δελ ππάξρεη;
Ρειείσζε. Όπσο είδαηε ζηάζεθα πάλσ ζην... πξνζπάζεζα δειαδή κε βάζε
θαη ηε βνήζεηα ησλ ζπκβνχισλ καο λα θάλνπκε κηα ζπδήηεζε πνπ λα είλαη
επνηθνδνκεηηθή, λα βνεζεζνχλ νη Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο, ε Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή φζν θαηαιαβαίλνπκε εκείο πνπ δελ είκαζηε εηδηθνί ζην δήηεκα ηεο
ηαθηνπνίεζεο πνπ εθηηκάκε φηη ππάξρεη κία αίζζεζε ηαθηνπνίεζεο, λα δνχκε
ηη παξαπάλσ κπνξνχκε λα θάλνπκε ψζηε παίξλνληαο ππφςε θαη ηα
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ηεο

νπζίαο, πξαγκαηηθέο

επηρνξεγήζεηο θαη έζνδα ηνπ δήκνπ, λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. Δγψ
ζηάζεθα ινηπφλ πάλσ ζε απηά ηα πξάγκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ζ θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Ξαξαθαιεί ν θ. Γξνχιηαο λα κηιήζεη ηειεπηαίνο επεηδή είλαη θαζ’
νδφλ θαη αλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, αιιηψο ζα ζαο πσ ηη ζα απνθαζίζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θέληξεο. Ν θ. Αζπξνγέξαθαο;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δγψ δελ ζα ζαο θνπξάζσ, θ. ζπλάδειθνη, απιψο ήζεια λα
θάλσ κία δηεπθξίληζε θαηαξρήλ. Κηιάκε γηα απνινγηζκφ ηζνινγηζκνχ ηνπ ’14
θαη φρη ηνπ ’15. Γηαηί βιέπσ ζηελ πξφζθιεζε πνπ καο έρεη έξζεη, κηιάεη
«Σξήζεηο ηνπ δήκνπ καο ‘15», πξνθαλψο είλαη ιάζνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη έξζεη δηεπθξηληζηηθφ email.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ρφηε δελ ην έρσ εγψ, γη’ απηφ, δελ ην ιέσ σο
παξαηήξεζε. Ρν επηζεκαίλσ, δελ ην ιέσ, δελ κνπ έρεη έξζεη εκέλα θαη δελ ην
είδα, δελ μέξσ αλ ήξζε κε email θαη δελ ην είδα, ελ πάζε πεξηπηψζεη, άξα
αθνξά ην ’14.
Δγψ ζέισ λα πσ δπν θνπβέληεο. Θαηαξρήλ ιέσ φηη ζα ηνλ θαηαςεθίζσ ηνλ
ηζνινγηζκφ απηφλ θαη ηνλ απνινγηζκφ, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη είλαη ηεο
ρξήζεο ηνπ ’14 φπνπ πνιιά κπνξνχλ λα εηπσζνχλ θαη δελ είλαη ηεο παξνχζεο
γηα λα ζηαζνχκε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζέισ λα δηεπθξηλίζσ ηα εμήο, ηα δχν,
ηξία δεηήκαηα πνπ ζα ζίμσ δελ αθνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε ηνπο νξθσηνχο
ινγηζηέο. Θαη γηαηί ην ιέσ απηφ, δειαδή δελ απνηεινχλ κνκθή ή αηρκή θαηά
ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ.
Νη νξθσηνί ινγηζηέο φπσο γλσξίδνπκε παίξλνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία ηνπο
δίλνπλ νη ππεξεζίεο, δειαδή ζρεηηθά έγγξαθα, ηηκνιφγηα θ.ιπ., θαη
απνηππψλνπλ κία θαηάζηαζε. Ρψξα, ην αλ ε θαηάζηαζε απηή αληαπνθξίλεηαη
ζε κία αιεζηλή πξαγκαηηθφηεηα ή φρη, φ,ηη είλαη πξαγκαηηθφ δελ είλαη θαη,
ελδερφκελα κπνξεί λα κελ είλαη αιεζηλφ. Δγψ ινηπφλ κελ έρνληαο ηε
δπλαηφηεηα λα ειέγμσ φιν απηφ ην παθέην πνπ ππάξρεη εδψ κέζα, θαη φηαλ
ιέσ κε έρνληαο ηε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθά ελλνψ, δελ ελλνψ ζαλ ινγηζηήο ή
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ζαλ νηθνλνκηθφο ειεγθηήο ή ζαλ δεκνζηνγξάθνο, ελλνψ ζπγθεθξηκέλα θαη ζα
ην πσ ζαλ παξάδεηγκα.
Ρν αλ απνηππψλεηαη έλα ηηκνιφγην κε 3.000€ ην νπνίν δφζεθε ζηνλ θχξην,
ζηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο ην νπνίν έβαιε θαη είπε απφ απηφ πξνθχπηεη απηφ,
πίζσ απφ απηφ εγψ δελ έρσ ηε δπλαηφηεηα λα μέξσ ηη άιιν κπνξεί λα
ππάξρεη. Ή γηαηί απηφ είλαη 3.000 θαη δελ είλαη 2.000 ή δελ είλαη 1.500 ή δελ
είλαη 5.000; Κε απηά ινηπφλ ηα δεδνκέλα θαη επεηδή είλαη κία πεξίνδνο ε νπνία
ήηαλ ζρεηηθψο ζθνηεηλή, δελ ζα πσ απφιπηα ζθνηεηλή, ζε πνιιά δεηήκαηα,
θαη απ’ φ,ηη ζα είδαηε θαη εληνπίζαηε θαη εζείο εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο κε
ηελ επηθχιαμε γηα εθείλν ην πνζφ ησλ 87.000€ ην νπνίν θαη επεζήκαλε. Όηη
απηφ δελ ειέγρζεθε απφ νξθσηφ ινγηζηή θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη θαίλεηαη ζαλ
100% επηρνξήγεζε ηνπ δήκνπ απφ εθεί θαη ζηε ζπλέρεηα δελ ππάξρεη
ππνηίκεζή ηνπ ζην πνπζελά.
Γελ ζέισ λα επεθηαζψ πεξηζζφηεξν. Κε απηά ηα δεδνκέλα έρσ ζνβαξέο
επηθπιάμεηο θαη δελ ζα ηνλ ςεθίζσ ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο
ρξήζεο ηνπ 2014.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Θ. Ξξφεδξε, πξάγκαηη είλαη κία εηδηθή δηαδηθαζία ζεκαληηθή, είλαη
ηζνινγηζκφο-απνινγηζκφο. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη δελ είλαη κφλν ινγηζηηθφ ην
ζέκα ην νπνίν ινγηζηηθά καο ην απνηχπσζαλ νη θχξηνη νηθνλνκνιφγνη, απηά ηα
νπνία βιέπνπλ απηά πνπ ηππψλνπλ, ηελ νπζία ηελ εμήγεζε ν θ.
Αζπξνγέξαθαο, εγψ δελ είκαη a priori θαρχπνπηνο ζε απηά λα ειεγρζεί αλ
έγηλε απηφ ην ηηκνιφγην ... πνπ είλαη λα ζπκβεί, αιιά είλαη θαη πνιηηηθφ.
Ρη ελλνψ, απηή ε εηδηθή ζπλεδξίαζε είλαη γηα λα εθθξάζεη ε Γεκνηηθή Αξρή,
βέβαηα εδψ πέξα ππάξρεη ε ηδηφηππε θαηάζηαζε πνπ ηα ¾ είλαη θάπνηνη πνπ
είπε θαη ν θ. Κπνδίθαο είλαη απφληεο. Δζείο λα απνινγεζείηε, γηαηί λα
απνινγεζείηε; Πε δηθαζηήξην ζα πάηε ιεο θαη είζηε θαηεγνξνχκελνη; Ρν 1/3. Ζ
δηαρεηξηζηηθή εμνπζία, δειαδή ηα πεπξαγκέλα ηα νπνία έθαλε ν θφζκνο απφ
θάησ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη πάξα πνιχο γηα λα δεη πνηα ήηαλ απηά ηα
πεπξαγκέλα γηα λα δεη ηη έρεη θάλεη απνπζηάδεη πξνθαλψο είλαη απηφο ν ιφγνο
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ν ηδηφηππνο θαη γη’ απηφ δελ ππάξρεη, θαη ην άιιν βέβαηα είλαη ηη εληππψζεηο
απνθνκίδεη γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηαρείξηζε απηήο ηεο εμνπζίαο.
Ρα ζέκαηα ηα ινγηζηηθά ηα είπε ν θ. Ππειηφπνπινο, είρε εληξπθήζεη ζηα
ζέκαηα, είλαη θαη νηθνλνκνιφγνο, εγψ ζεψξεζα φηη είλαη κφλν ζεσξεηηθφο ηεο
αζηηθήο αξηζηεξάο αιιά απηφο είλαη θαη νηθνλνκνιφγνο. Γελ ηα γλσξίδσ.
Δθείλα ηα νπνία ζα ήζεια λα πσ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Ρη είπαηε, θχξηε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Ρφηε ζα ζαο ιέσ Ξέηξν Δλγθξάν, απηφο πνπ ήηαλ 100 ρξφληα
αξηζηεξφο ηεο αξηζηεξάο, δελ ην θαληαδφκνπλ φηη έρεηε θαη ηέηνηεο
ηθαλφηεηεο. Αλ θαη φινη νη νηθνλνκνιφγνη είλαη ζαλ ηνπο δηθεγφξνπο, μέξεηε ν
θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθή ηδέα ηψξα ... , εγψ ... κφλν δηθεγφξνη εκείο είκαζηε
ν θαζέλαο έρεη ηελ άπνςή ηνπ, αιιά θαη νη νηθνλνκνιφγνη ηα ίδηα πξάγκαηα
είλαη. Θαη επεηδή είλαη θαη πνιηηηθφ, θ. Γήκαξρε, ην ζέκα, δελ ζα φκσο, δελ ζα,
επεηδή ζα έρνπκε θαη πξνυπνινγηζκφ ζε ιίγεο κέξεο, εθείλα ηα ζέκαηα ηα
νπνία ήζεια λα εζηηάζσ είλαη ηξία, ηέζζεξα, ηα νπνία είλαη απφερνο. Δγψ ζα
ζαο κεηαθέξσ απηφ πνπ άθνπγα, φηη ελδερνκέλσο, δελ κηιάσ, κηιάσ φηη ιίγν
ε θαζαξηφηεηα πξέπεη λα δνχκε, λα ην δείηε ζην ζέκα.
Ρν ζέκα ηεο ζπγθνηλσλίαο. Θα πσ φκσο φηη θάλαηε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ηηο
νπνίεο θάλεηε θαη κνπ θάλεη εληχπσζε θαη είλαη δεισηηθφ ην λα εθηηκήζσ θαη
ησλ πξνζέζεσλ απηφ πνπ... πνην, φηη θέξαηε θάπνηνπο εγψ απνπζίαδα ήκνπλ
εθηφο θάπνηνπο θπξίνπο πνπ είλαη απφ ηνλ ΝΑΠΑ θαη δελ κπφξεζαλ λα βξνπλ
κία ιχζε. Γηαηί ην ιέσ απηφ. Γηαηί αλ ζην παλεπηζηήκην απηνί πνπ είλαη
ζπγθνηλσληνιφγνη ζα ήζειε λα πάξεη θάπνηνο κία δηαηξηβή ζηελ Αζήλα κέζα
γηα λα θάλεη κία θαιή έξεπλα θαη έλα θαιφ δνθίκην εθεί πέξα λα πεξάζεη ζην
παλεπηζηήκην κε κεγάιν βαζκφ, πνην ζα έπαηξλε; Ρν Σατδάξη ζα έπαηξλε. Γηαηί
ζα έπαηξλε ην Σατδάξη; Γηαηί έρεη θεληξηθφ ππιψλα, γηαηί έρνπκε πέξαζκα,
είλαη ν κεγαιχηεξνο δξφκνο ηνπ κεγαιχηεξνπ φγθνπ, εθεί πέξα έπξεπε λα ...
θαη απηνί δελ κπνξνχλ λα βξνπλ.
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Σαξαθηεξηζηηθά εγψ πνπ είκαη απφ εκπεηξία, δελ ηα μέξσ απηά, δελ ηα θαηέρσ
θαζφινπ, πήξα λα πάξσ έλα ζπγγεληθφ πξφζσπν, γηα παξάδεηγκα, ζα
ζηακαηήζσ, δελ ζα... έλα ζπγγεληθφ πξφζσπν απφ ην κεηξφ εδψ γχξσ ζηηο
δσδεθάκηζη, κία παξά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΦΝΟΙΖΠ: Ρν βξάδπ, θ. ζπλάδειθε, ην βξάδπ, ην πξσί πνχ λα πάκε; Ρη
είκαζηε, πξφεδξνη ζαλ θαη εζάο; Έρνπκε θαη δηθαζηήξην λα πάκε. Θαηαιάβαηε;
Ν θχξηνο είλαη πξφεδξνο. Δπί ηεο επθαηξίαο έγηλε θαη πξφεδξνο ζηνλ Ρξίηζε, ην
μέξεηε; Ππγραξεηήξηα γη’ απηφ, ζα ζαο ην πνχκε. Έρνπκε κεγάιε θαξδηά θαη
ζαο ην ιέκε, θχξηε. Ρη ήζεια λα πσ, πξνζέμηε λα δείηε. Δίδα θάπνηα παηδηά πνπ
πεξίκελαλ. Δπίηεδεο έκεηλα λα δσ, έγξαθε κάληξα. Δπίηεδεο. Ξεξίκελα 10
ιεπηά θαη είδα φηη ήξζε έλα ιεσθνξείν κάληξα κία παξά είθνζη θαη απηφ
έθεπγε θαηεπζείαλ.
Απηφ δειαδή πνπ είλαη έλα ηξηγσληθφ εδψ πέξα επεηδή δσδεθάκηζη ε ψξα, κία
παξά δελ ππάξρεη ζπγθνηλσλία, ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα εμππεξεηήζεη
κε δχν ζηάζεηο ηα θεληξηθά ζεκεία αξθεηφ θφζκν. Θα έθαλε πέληε ιεπηά
παξαπάλσ, παξάδεηγκα.
Λα κελ πιαηεηάδσ, επεηδή καο είπαηε, θάλαηε παξαηήξεζε, ζα ηα πνχκε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ φια απηά. Όπσο νη πεδνγέθπξεο, εγψ είπα πεη γηα ρνξεγφ, θαη
αξλεζήθαηε ηνλ ρνξεγφ. Γηαβάδσ φκσο φηη απηφο ν Ξαηνχιεο έρεη θάλεη δχν
πεδνγέθπξεο. Νχηε πην ... είλαη απφ εκάο, νχηε πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα έρεη ν
θ. Ξαηνχιεο πνπ ήζειε λα γίλεη θαη ζηε Λ.Γ. πξφεδξνο θαη ζα θάλεη θαη άιιεο
εηαηξείεο ηα νπνία ηα πήξε απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Δγψ ην
θαηαςεθίδσ απηφ εδψ πέξα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Γθαλά.
ΓΘΑΛΑ: Δπεηδή δελ έρεη έξζεη αθφκα ν θ. Γξνχιηαο, εκείο κέλνληαο ζηα
νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζηνηρεία, ζα ςεθίζνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ. Θα
ηνπνζεηεζνχκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηα ππφινηπα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζα ήζειε θάηη ζε ζρέζε κε ηνλ
ηζνινγηζκφ; Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ θ. δήκαξρν.
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ΒΑΙΑΠΑΠ: Ππγλψκε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, λαη, παξαθαιψ, θ. Βαιαζά.
ΒΑΙΑΠΑΠ: Δπεηδή ηεζήθαλ θάπνηεο εξσηήζεηο θαη πξνο εκάο απφ ηνπο θ.
ζπκβνχινπο, ζα ήζεια λα πσ φηη φζνλ αθνξά γηα ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε
νπζηαζηηθά απηφ ην πνζφ ην νπνίν έρεη επελδχζεη ν δήκνο ζε απηήλ ηελ
θνηλσθειή επηρείξεζε είλαη δεκηά. Νη ζσξεπκέλεο δεκίεο θαζηζηνχλ ηα
θεθάιαηά ηεο αξλεηηθά απηήο ηεο επηρείξεζεο θαη νπζηαζηηθά είλαη δεκηά γηα
ηνλ δήκν. Νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη απηφ ζαλ αμία. Παλ αμία ζα έπξεπε λα
έρνπκε θάλεη κία πξφβιεςε θαη λα δηαγξάςνπκε απηή ηε ζπκκεηνρή καο,
πξφβιεςε ππνηίκεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ιέγεηαη απηή.
Δληάμεη, απφ εθεί θαη πέξα ηη ζα γίλεη ζηελ θνηλσθειή επηρείξεζε θ.ιπ. είλαη
ζέκα δηθφ ζαο θαη... φζνλ αθνξά γηα ηηο απαηηήζεηο, εκείο δελ κπνξνχκε λα
πνχκε φηη δελ δηαπηζηψζακε θάηη φηη νη Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο ηνπ δήκνπ δελ
έθαλαλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο. απηφ είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ θαη δελ ην...
δηαθνξεηηθά ζα ήκαζηαλ, έπξεπε λα ην αλαθέξνπκε θαη ζηελ έθζεζή καο.
Δκείο εδψ φζνλ αθνξά ζηνλ θχξην πνπ ξψηεζε γηα ην κηζφ ηα εθαηφ, εκείο δελ
έρνπκε ην κηζφ ηα εθαηφ, ην κηζφ ηα εθαηφ έρεη λα θάλεη κε ην θνξνινγηθφ
δήηεκα, δειαδή ζηηο επηρεηξήζεηο θαη απηά αλαγλσξίδεηαη ζηηο εηαηξείεο λα,
αλαγλσξηδφηαλ κέρξη θέηνο, κέρξη ην 2014 δειαδή, απφ ην ’15 θαη κεηά
άιιαμε ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ, εκείο ιέκε, δηαπηζηψζακε
απφ ηα ηεθκήξηα πνπ πήξακε φηη έλα ελληαθφζηα ελληά δελ εμππεξεηείηαη. Γη’
απηφ ην πνζφ έρνπκε θάλεη κία πξφβιεςε 1.345.871. Απηή ε πξφβιεςε ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε 563.000 γηα λα θαιχςνπκε απηήλ ηελ επηζθάιεηα.
Απηφ είλαη ε νπζία ηεο παξαηήξεζήο καο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο. Θαηαιάβαηε;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΒΑΙΑΠΑΠ: Όρη, εκείο ην ζεκεηψλνπκε, δελ ηξνπνπνηείηαη ν ηζνινγηζκφο, είλαη
παξαηήξεζε... κπνξεί ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ λα θάλεηε κεγαιχηεξε
πξφβιεςε. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα θαη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ν δήκνο,
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη κεγαιχηεξε πξφβιεςε θαη λα θαιχςεη απηφ. ηνπ
ρξφλνπ κπνξεί λα είλαη 2,5εθαη., δελ κπνξνχκε λα πνχκε, θαηαιαβαίλεηε, ηνπ
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ρξφλνπ ζα δνπλ νη Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο ηνπ δήκνπ ηη ζα θάλνπλ πάλσ ζε
απηφ ην ζέκα.
Όζνλ αθνξά γηα ην ζέκα ησλ πιαηεηψλ πνπ αλαθεξζήθαηε, επεηδή έρεη
αζρνιεζεί δηεμνδηθφηεξα ε ζπλεξγάηεο κνπ ε θα Ρζαθίξε κπνξεί λα ζαο
απαληήζεη.
ΡΠΑΘΗΟΖ: Θαιεζπέξα, ηψξα πεξηζζφηεξν θαη εγψ ηψξα φ,ηη ζεκείσζα, γηαηί
δελ πξφιαβα ε αιήζεηα είλαη λα ηα ζεκεηψζσ φια, θξαηάσ θαη ηελ αξρή ηεο
ηνπνζέηεζήο φηη δελ είλαη φια γηα απάληεζε ζήκεξα, δειαδή θαληάδνκαη φηη
θάπνηα άιιε ζπδήηεζε κπνξνχκε λα ην θάλνπκε.
Όζνλ αθνξά γηα ην πάγην θαη γηα ηελ παξαηήξεζε πνπ γξάθνπκε εκείο
πξνηείλνπκε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ έθζεζε ειέγρνπ φπσο δηαβάζαηε ζηηο
ζειίδεο 15, 16 κε βάζε δειαδή ηηο απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη
πψο κε βάζε ηνλ θψδηθα θαη κε ηε βνήζεηα βεβαίσο λνκηθνχ ζπκβνχινπ,
ζπκβνιαηνγξάθνπ πψο λα απνηππσζεί, δελ βάδνπκε φκσο δήηεκα φηη δελ είλαη
απηά ηα πάγηα ηνπ δήκνπ, απιά αλαθέξνπκε γηα ηελ πιεξέζηεξε εηθφλα,
δειαδή δελ έρνπκε θάηη ππφςε καο φηη δελ ηζρχεη.
Όζνλ αθνξά γηα ην δήηεκα πνπ βάιαηε φηη κεηψζεθαλ νη πιαηείεο, πάξθα,
απηφ ην θνλδχιη ηνπ ηζνινγηζκνχ, νπζηαζηηθά είλαη κία ηαθηνπνίεζε πνπ έγηλε,
αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηα 858.000 πνπ
είλαη ηαθηνπνίεζε ηνπ Σξηζηνδνχιεηνπ, αλ δελ θάλσ ιάζνο, Πνχια, ην νπνίν
είρε γίλεη δηαγξαθή νπζηαζηηθά, ην αλαθέξνπκε θαη ζηελ έθζεζή καο, ην νπνίν
εκθαληδφηαλ κε κεδεληθή βεβαίσζε αλαπφζβεζηε αμία, δειαδή 800.000
πεξίπνπ ηψξα ιέσ ηα πνζά, αμία θηήζεο 800.000 θαη απνζβέζεηο,
αλαπφζβεζηε αμία κεδέλ, αιιά δελ είρε γίλεη ε ινγηζηηθνπνίεζή ηνπο ε νπνία
δηελεξγήζεθε ζηε ρξήζε 2014 θαη γη’ απηφ έρνπκε απηή ηε δηαθνξά ζηελ αμία
θηήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνχ 1711 ηνπ 1Α απφ ην πάγην ελεξγεηηθφ.
Πεκεηψλνπκε, απηφ γηα ηε ζπκκεηνρή, φηη είλαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο
ζπκκεηνρήο είλαη αξλεηηθά, δελ ιέκε φηη δελ ππάξρεη... ηεο θνηλσθεινχο, δελ
βάδνπκε θάπνην δήηεκα φηη δελ ήηαλ απηή ε ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ καο ζηελ
θνηλσθειή, απιά δηεπθξηληζηηθά ην ιέσ, κε βάζε ηνλ θψδηθα ζα πξέπεη ε αμία
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πνπ απνηππψλεη ν ηζνινγηζκφο λα είλαη ε ηξέρνπζα αμία θαη φρη ε αμία θηήζεο
θαη λα γίλεηαη κία πξφβιεςε πξνηίκεζεο ε νπνία δελ είλαη ηειεζίδηθε, δειαδή
κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπκε θάηη φηη ε ζπγθεθξηκέλε θνηλσθειήο είλαη ππφ
εθθαζάξηζε ή θάηη ζπγθεθξηκέλν. πάξρεη ηζνινγηζκφο, ππάξρνπλ ηα αξλεηηθά
ίδηα θεθάιαηα θαη γη’ απηφ, απηφο είλαη ν ελδεδεηγκέλνο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο,
δελ βάδνπκε δήηεκα δειαδή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηά, λνκίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. δήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο, πξαγκαηηθά. Γηεπθξηλίζηεθαλ θαη
θάπνηα πξάγκαηα ηψξα. Κελ θνβάζαη, Αληξέα, δελ ζα πσ πνιιά, γχξσ ζηε
κηάκηζε ψξα ζα κηιήζσ. Θα είκαη ζχληνκνο. Θα μεθηλήζσ θάηη, ζπλήζσο ην
ιέκε ζην ηέινο ην επραξηζηψ, αιιά εγψ ζέισ λα μεθηλήζσ κε απηφ θαη ηνπο
νξθσηνχο ινγηζηέο, πξέπεη λα ζαο πσ φηη ηνπο είδα δχν θνξέο, κία φηαλ
εγθαηαζηάζεθαλ, ηελ πξψηε θνξά πνπ ήξζαλ, θαη ζήκεξα. ζέισ λα πσ φηη
δελ έγηλε θακία παξέκβαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, απηφ
κπνξνχλ λα ην βεβαηψζνπλ θαη ε Νηθνλνκηθή πεξεζία, δειαδή πξαγκαηηθά
πηζηεχσ φηη έθαλαλ ηε δνπιεηά ηνπο αλεκπφδηζηα ρσξίο θαηεπζχλζεηο, ρσξίο
πηέζεηο.
Θαη επίζεο λα επραξηζηήζσ θαη ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία, κία πνιχ δχζθνιε
δνπιεηά ηελ νπνία θάλνπλ θαη πηζηεχσ φηη ηα θαηαθέξλνπλ πάξα πνιχ θαιά.
Ρψξα, ζε ζρέζε κε νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ κπήθαλ, είλαη γεγνλφο φηη... θαη
απηφ λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεηηθφ γηα ηνλ δήκν καο φηη έρνπκε έλα δηαζέζηκν
πνζφ ην νπνίν καο εμαζθαιίδεη θαη ηηο κηζζνδνζίεο ησλ ππαιιήισλ πνπ εκείο
είκαζηε, έρνπκε 2,5 κήλεο κέζα, θαη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θηλεζνχκε ζε
νξηζκέλα άιια πεδία φπσο ην λα πάξνπκε θάπνην πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη
απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ κε ηηο ζπκβάζεηο βέβαηα απηέο νη
νπνίεο ππάξρνπλ, λα πιεξψζνπκε θάπνηα δηθαζηηθά, λα πιεξψζνπκε θαη ηνπο
πξνκεζεπηέο, ζα πσ κεηά θαη θάζε πφηε πιεξψλνπκε ηνπο πξνκεζεπηέο, λα
θάλνπκε θάπνηεο αγνξέο.
Λα ζαο πσ φηη γεηηνληθφο καο δήκνο έρεη απιήξσην πξνζσπηθφ εδψ θαη ηξεηο
κήλεο, ζε κία θαηεγνξία εηδηθή θαη κηιψληαο κε ηνλ δήκαξρν κνπ ιέεη δελ έρσ

θαζφινπ δηαζέζηκα θαη δελ κπνξψ λα θηλεζψ. Δκείο, ήηαλ πνιηηηθή ζέζε
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επζχλεο ε απφθαζε πνπ πήξακε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα κελ
παξαρσξήζνπκε ηα δηαζέζηκα, θαη λνκίδσ φηη θαη απφ ηελ πνξεία ησλ
γεγνλφησλ επηβεβαησζήθακε απφιπηα.
Ξξέπεη λα ζαο πσ επίζεο φηη πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχκε θαη κία δχζθνιε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηηο επηρνξεγήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο
θπβέξλεζεο, έρνπκε πεξηθνπέο 10% ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, έρνπκε
πεξηθνπέο ζην πνζφ ην νπνίν δίλεηαη αλά παηδί, έρνπκε 10% ζηηο θαζαξίζηξηεο
ησλ ζρνιείσλ, δίλνπκε αγψλα θάζε κέξα κε ηνπο πξνέδξνπο, ηελ Αιεμία θαη
ηελ Διέλε γηα ην πψο ζα θαηαθέξνπκε λα θαηαθέξνπκε, αλ πάξνπκε θαη
κάιηζηα θαη ζαλ δεδνκέλν φηη ζπληαμηνδνηνχληαη θάπνηνη κφληκνη ππάιιεινη,
πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχκε ηη ζα θάλνπκε κε ηελ πιεξσκή ησλ θαζαξηζηξηψλ
ησλ ζρνιείσλ νχησο ψζηε λα κελ είλαη θαλέλα ζρνιείν βξψκηθν.
Θαη εδψ λα πσ φηη είκαζηε απφ ηνπο ιίγνπο δήκνπο πνπ πξνζιάβακε ηηο
θαζαξίζηξηεο απφ 1ε Πεπηέκβξε, ήηαλ ζηε δνπιεηά ηνπο απφ 1ε Πεπηέκβξε θαη
βέβαηα ζα ιήμεη ε δνπιεηά ηνπο κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ελψ άιινη
δήκνη πάλε ζε πεξηθνπή ελφο κήλα.
Δπίζεο ζα μέξεηε φηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ηνπιάρηζηνλ ην ηειεπηαίν έξγν
έρνπλ παγψζεη φια ηα έξγα κέζσ ΔΠΞΑ, θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ,
ππνπξγείσλ, πεξηθέξεηαο, θαη αλαγθαδφκαζηε κε φ,ηη δπλαηφηεηεο έρνπκε θαη
κέζσ ηεο απηεπηζηαζίαο ή λα δψζνπκε θάπνηα ρξήκαηα γηα λα θάλνπκε εκείο
ηηο παξεκβάζεηο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο.
Γηα ηηο απαηηήζεηο, λα ζαο πσ ην εμήο, κάιινλ λα πσ πξηλ γηα ηνπο
πξνκεζεπηέο. Γελ είκαζηε ζηε καχξε ιίζηα, θ. Ληεληαθέ, θαζφινπ ζηε καχξε
ιίζηα. Ζ εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ γίλεηαη ζε 2, 2,5 κήλεο, ην αξγφηεξν ζε
2,5 κήλεο, δειαδή ζηνλ ρξφλν, ζε απηφλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν δελ ππάξρνπλ
αλεμφθιεηνη πξνκεζεπηέο... αθξηβψο, ην πξηλ είλαη ην ζέκα, πξηλ ππάξρνπλ
θαη καο ζθάλε θάζε κέξα δηθαζηηθέο απνθάζεηο απφ θάπνηεο δεθάδεο ρηιηάδεο
κέρξη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πνπ είλαη απαηηήζεηο γηα παιαηφηεξεο νθεηιέο θαη
απηφ είλαη έλα πνιχ κεγάιν βάζαλν, έλα θνξηίν απίζηεπην ην νπνίν είκαζηε
αλαγθαζκέλνη λα ζεθψζνπκε γηα λα πιεξψζνπκε φιεο απηέο ηηο ππνρξεψζεηο.
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Γηα ηηο απαηηήζεηο, απηφ ην πνζφ βέβαηα δελ είλαη ην πξαγκαηηθφ γηαηί
αλαθέξεηαη κέζα θαη... γηα ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θ.ιπ., ηα νπνία ηα
πεξηζζφηεξα έρνπλ εηζπξαρζεί γηαηί έγηλαλ εηζπξάμεηο ζηηο αξρέο ηνπ ’15. Δίλαη
γεγνλφο φηη ππάξρεη ζνβαξφηαην πξφβιεκα κε ηα κηζζψκαηα αλ δείηε πξηλ ην
’14 είλαη 1,5εθαη. πεξίπνπ νη απαηηήζεηο γηα ηα κηζζψκαηα, 1.418.000 θαη είλαη
έλα ζέκα πνπ ην βιέπνπκε κε ηε Λνκηθή πεξεζία θαη ζα θηλεζνχκε, θαη
έρνπκε θηλεζεί ήδε απ’ φ,ηη μέξεηε θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο νχησο ψζηε λα
κελ ζεσξεί θαλέλαο ηζηθιίθη ηνπ ηε δηαρείξηζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, λα
ρξσζηάεη θαη λα παίδεη κε ηα ρξήκαηα ησλ Σατδαξησηψλ.
Γηα ηα δάλεηα εκείο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν δελ πήξακε θαλέλα δάλεην, ην
γλσξίδεηε απηφ, έρνπκε φκσο ηψξα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ πνπ θαη
απηφ είλαη έλα επίζεο κεγάιν θνξηίν ην νπνίν ην βιέπνπκε κπξνζηά καο. Πε
ζρέζε κε ηα αθίλεηα, θ. Ππειηφπνπιε είλαη πνιχ πηζαλφλ λα πάκε κάιηζηα
ζήκεξα έρνπκε κία εηζήγεζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο λα δνχκε θάπνην
γξαθείν ην νπνίν ζα απνηππψζεη θαη θπξίσο επεηδή είλαη ζε εμέιημε θαη ην
Θηεκαηνιφγην λα απνηππσζνχλ νξηζκέλα αθίλεηα ηα νπνία είλαη ζε κία
θαηάζηαζε δηθνξνχκελε, ππάξρεη ακθηζβήηεζε ηεο θπξηφηεηαο θ.ιπ. Απηφ ζα
γίλεη δειαδή ηηο επφκελεο κέξεο.
Ρψξα, δελ ζα κπσ ζηνλ πεηξαζκφ εγψ λα απαληήζσ γηα δηάθνξα ζέκαηα ηα
νπνία κπήθαλ, απιά λα πσ φηη γηα ηελ θαζαξηφηεηα κφλν κία θνπβέληα, γηαηί
είλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά ηελ πφιε θαη βιέπεηε φηη ζπλερίδεη λα καδεχνληαη
ζθνππίδηα. Δγψ δελ ζα κπσ ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηνπο θαηνίθνπο νη νπνίνη
βγάδνπλ φ,ηη έρνπλ ρσξίο ηειέθσλα, έηζη απξνεηδνπνίεηα. Θα κπσ ζην
θνκκάηη

ησλ

ειιείςεσλ

πνπ

ππήξραλ

θαη

ησλ

πξνβιεκάησλ

πνπ

αληηκεησπίδνληαη κε ηα κεραλήκαηα θάζε κέξα. Λα ζαο πσ φηη απφ αχξην ζα
κπνπλ δχν απηνθίλεηα αθφκα ηα νπνία δαλεηζηήθακε, έλα απφ ηνλ ΑΠΓΑ θαη
έλα απφ γεηηνληθφ δήκν, δχν θνξηεγά δειαδή, γηαηί εθεί είλαη ην πξφβιεκα,
ζηα κπάδα, δελ είλαη ζηελ θαζαξηφηεηα ή ζηελ αλαθχθισζε, είλαη ζηα κπάδα
ην πξφβιεκα. Απφ αχξην ζα κπνπλ δχν απηνθίλεηα αθφκα, πνπ κε κεγάιε
πξνζπάζεηα, ηέινο πάλησλ, δαλεηζηήθακε, θαη πηζηεχσ φηη ζηηο επφκελεο
κέξεο ζα ιπζεί ην πξφβιεκα.
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Όκσο γηα νξηζηηθή ιχζε κηιάκε φηη ζα πξνθχςεη κφλν αλ πάκε ζε αγνξά
ζηφινπ θαζαξηφηεηαο θαη ησλ άιισλ κέζσλ πνπ ρξεηάδεηαη, δειαδή
ρξεηαδφκαζηε απνξξηκκαηνθφξα, ζθνχπα, κεγάιν αλπςσηηθφ, θνξησηή,
θνξηεγά. Κφλν ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα κηιάκε γηα επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Ξέζακε ζηελ πεξίνδν ηψξα, απηά γηα λα αγνξαζηνχλ επεηδή ην
θφζηνο είλαη ηεξάζηην, είλαη πάλσ απφ 1,5εθαη., 2εθαη., ν κφλνο ηξφπνο είλαη
λα πάκε ζε αγνξά leasing. Απηφ δηεξεπλήζακε, έρνπκε ζηείιεη επηζηνιέο ζε
ηξάπεδεο, δπζηπρψο πέζακε πάλσ ζην capital control θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ
απηφλ ησλ ηξαπεδψλ θαη δελ κπνξνχκε απηή ηε ζηηγκή λα θάλνπκε απηήλ ηελ
αγνξά. Ρν ςάρλνπκε φκσο, έρνπκε έξζεη θαη ζε επαθή κε δηάθνξνπο λα
βξνχκε

θάπνηνπο

ηξφπνπο

πνπ

λα

πάξνπκε

ηνπιάρηζηνλ

θάπνηα

απνξξηκκαηνθφξα, πηζηεχσ φηη ην επφκελν δηάζηεκα ζα έρνπκε κία ιχζε ζε
απηφ.
Ρψξα, δελ μέξσ, λα κελ, ηψξα αξρίζσ θαη κπσ ζην ξπκνηνκηθφ, ηνπηθή
αγνξά, πεδνγέθπξεο, λνκίδσ φηη απηά ζα ηα ζπδεηήζνπκε ζην ηερληθφ
πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έια, Θψζηα, λαη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα... αθνχζηε κε ιίγν, γηα λα εθαξκνζηεί απηφ ζα πξέπεη ν
ελδηαθεξφκελνο λα πάξεη ηειέθσλν ηελ ππεξεζία, ππάξρεη ζηνλ θαλνληζκφ ε
ηηκή γηα ηελ απνθνκηδή ησλ κπάδσλ, φπσο θαη πξφζηηκν. Γηα λα κπνπλ φκσο
απηά, θ. Αληηδήκαξρε, πξψελ Αληηδήκαξρε Θαζαξηφηεηαο, μέξεηε πνιχ θαιά,
θαη πείηε κνπ πφζα πξφζηηκα είραηε βάιεη εζείο, φηη αλ δελ βξεηο πνηνο έβαιε
ηα κπάδα δελ κπνξείο λα βάιεηο πξφζηηκν. Ξνχ ζα βάιεηο; Πηνλ αέξα; Απηφ
είλαη ην πξφβιεκά καο, δειαδή βγάδνπκε κέζα ζηε λχρηα, δελ μέξσ ηη ψξεο,
έρνπκε πεη ζηελ ππεξεζία θαη ζηνπο επφπηεο θαζαξηφηεηαο θαη ζηνπο
νπνηνπζδήπνηε φηη αλ βξνπλ νπνηνλδήπνηε ν νπνίνο ζα βγάδεη έμσ κπάδα ζα
επηβιεζεί πξφζηηκν, θαη πξέπεη λα πεξάζεη απηφ ην κήλπκα. Γπζηπρψο δελ
κπνξνχκε λα βξνχκε πνηνο ηα βγάδεη. Απηφ είλαη ην πξφβιεκα.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, έλαο πνπ έθαλε αλαθαηαζθεπή, επεηδή πήγακε θαη θάλακε
θαη απηνςία, θαη απηνςία, λα ζαο πσ θάηη, καο έιεγε φηη φρη, ηα πήγαηλε ζε
θάδν θ.ιπ., θαη πήγακε θαη είδακε θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία ήηαλ πάλσ,
δειαδή θάπνηα ηδάκηα, θάπνηα παξάζπξα θαη πξαγκαηηθά δελ ήηαλ απφ ην...
γηαηί πάλε θαη άιινη, δειαδή πηζαλφλ, εγψ πηζαλνινγψ φηη ηα πεξηζζφηεξα ηα
είρε ξίμεη απηφο, φκσο πήγαλ έξημαλ θαη απφ πάλσ άιια ην βξάδπ, θαη πήγακε
θαη θάλακε έξεπλα θαη δπζηπρψο είδακε φηη απηά ηα ζηνηρεία δελ
αληαπνθξίλνληαη ζην γθξέκηζκα ηνπ... ζηελ αλαδηακφξθσζε, ηέινο πάλησλ,
ηνπ καγαδηνχ πνπ έθαλε. Γειαδή έρνπκε θαη ηέηνηα πξνβιήκαηα.
Δκείο ζέινπκε πξαγκαηηθά λα ηηκσξεζνχλ, θαη ην ιέσ κε θάζε επίγλσζε,
θάπνηνη, νχησο ψζηε λα κπεη κία ηάμε. Γελ κπνξεί δειαδή άιιν λα ζπλερηζηεί
απηή ε θαηάζηαζε. Θαη έρνπκε δψζεη εληνιή ζηνπο επφπηεο αιιά δπζηπρψο
δελ έρεη έξζεη θακία επίζεκε αλαθνξά φηη ν ζπγθεθξηκέλνο έρεη βγάιεη κπάδα
έμσ. Απηφ είλαη ην πξφβιεκά καο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη νινθιεξψζακε ην ζέκα ηεο εηδηθήο ζπλεδξίαζεο.
Τεθίδεηαη θαηά πιεηνςεθία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά λα πσ ηψξα θαη θάλνληαο πιάθα φηη ην ιεσθνξείν ηεο
Κάληξαο απφ ην ’78 πνπ πήγαηλα εγψ θξνληηζηήξην, επεηδή δελ ππήξρε
ζπγθνηλσλία γηα ην Σατδάξη, ηφηε δελ ππήξραλ ζην Σατδάξη θξνληηζηήξηα,
ζηελ Αζήλα, ζηελ Θάληγθνο, ηφηε ινηπφλ παίξλακε φινη ην ιεσθνξείν ηεο
Κάληξαο ην νπνίν ήηαλ ην κφλν πνπ ήηαλ ην κφλν πνπ ήηαλ κέρξη ηε κία.
Γηαηί ζην Σατδάξη αλ ζπκάζηε ε ζπγθνηλσλία... απφ ηελ Θνπκνπλδνχξνπ, νη
παιηφηεξνη ην ζπκνχληαη. Όρη, γηα λα κελ ηα ρξεψλνπκε φια, ξε παηδηά, ζηελ
ησξηλή Γεκνηηθή Αξρή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Κφλν κία θνπβέληα, επεηδή δελ πξφιαβα λα ηνπνζεηεζψ. Δκείο
ζε πνιιά ζεκεία έρνπκε εθθξάζεη ηε δηαθσλία καο σο πξνο ηελ πινπνίεζε
θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φκσο θαζαξά ινγηζηηθά, σο πξνο ηα
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απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη επεηδή ζέινπκε λα ζπκβάιινπκε ζηε ζσζηή θαη
θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ, ππεξςεθίδνπκε.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ
(απψλ)

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ(απψλ)

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ (απνχζα)

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ (απψλ)

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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