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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Διδική Πσνεδρίαζη 31Ζ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ
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ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
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
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Έγθξηζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δηζεγεηηθήο

8

Έθζεζεο ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
2.

Έγθξηζε Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (Ν.Ξ.Γ.)

8

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
3.

Έγθξηζε Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Γήκνπ καο,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη λα πάξνπκε παξνπζίεο. Θαιεκέξα ζαο.
Ξαληειάξνο Βαζίιεο παξψλ, 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 Αληξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Ιπκπνπζάθε-Γεσξγηάδε Δηξήλε,
Ληεληαθφο Δπάγγεινο, Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο, Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεηνο,
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο Ζξαθιήο, Γθαλά-Οηγάθε
Αγγειηθή,

Θενδσξαθφπνπινο

Φψηεο,

Θεληξήο

Ησάλλεο,

Αζπξνγέξαθαο

Θσλζηαληίλνο θαη Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.

1ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκριζη ηοσ Ξροϋπολογιζμού και ηης Διζηγηηικής Έκθεζης ηοσ
Γήμοσ μας, οικονομικού έηοσς 2016.
2ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκριζη Νλοκληρωμένοσ Ξλαιζίοσ Γράζης (Ν.Ξ.Γ.) οικονομικού
έηοσς 2016.
3ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκριζη Δηήζιοσ Ξρογράμμαηος Γράζης ηοσ Γήμοσ μας, οικονομικού έηοσς 2016.
Έρνπκε απαξηία ζπλάδειθνη. Δίλαη ε θπξίαξρε ίζσο ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζην
Γ.Π. γηα ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ. Αληηδήκαξρε εάλ ζέιεηε γηα λα βιέπσ ην Πψκα.
Δπεηδή ζπλάδειθνη είλαη πνιππξφζσπν... κάιινλ πνιχρξσκν ην Γ.Π., έρνπκε
ηελ ηχρε λα εθπξνζσπνχληαη πάξα πνιιέο παξαηάμεηο, απηφ είλαη θαιφ
θπζηθά. Δγψ πξνζπάζεζα θάπσο... έλα ρξνλνδηάγξακκα θπξίσο ζηηο νκηιίεο
πφζν λα δηαξθέζνπλ γηα λα κελ... θαη νπζηαζηηθφ λα είλαη θαη λα κελ... Ινηπφλ,
ε πξφηαζε πνπ θάλσ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ξξνεδξείνπ ζπλάδειθνη είλαη λα
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δψζνπκε ζηνλ Γήκαξρν, ζηνλ εηζεγεηή Αληηδήκαξρν θ. Κνζρνλά θαη ζηνπο
επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ έλα εκίσξν, λα δψζνπκε έλα ηέηαξην ζηνπο
Αληηδεκάξρνπο πνπ εηζεγνχληαη γηα ην θάζε ηνκέα δνπιεηάο ηνπο θαη λα έρνπλ
θαη δέθα ιεπηά φζνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη κηιήζνπλ.
Κε ηελ πξνηξνπή λα είκαζηε φζν κπνξνχκε, δελ κπαίλεη πεξηνξηζκφο βέβαηα,
αιιά φζν κπνξνχκε θαη νπζηαζηηθή θνπβέληα λα γίλεη αιιά θαη λα κελ
θηάζνπκε ζην ηέινο θνπξαζκέλνη λα κελ κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε
ηελ Ππλεδξίαζε. πάξρεη θάπνην εξψηεκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ δελ μέξσ αλ ζπκθσλνχκε λα θηλεζνχκε ζε απηά ηα
πιαίζηα. Λα μεθηλήζνπκε, παξαθαιψ...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Ππκβνχιην ήηαλ ζπγθεθξηκέλε ψξα, εάλ έξζνπλ ζηηο
11.00π.κ. ηί ζα γίλεη; Ξάλησο έξρνληαη νη ζπλάδειθνη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ππκθσλψ λα πεξηκέλνπκε πέληε ιεπηά. Λα πεξηκέλνπκε ιίγν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη παξαηάμεηο εδψ είλαη. Γχν παξαηάμεηο ιείπνπλ νπζηαζηηθά.
Δληάμεη, ζα έξζνπλ νη επηθεθαιείο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη, αιιά λα αθνχζνπλ ηελ εηζήγεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ δελ μέξσ, ζπκθσλείηε λα πεξηκέλνπκε δέθα ιεπηά αθφκα;
Δληάμεη ζπλάδειθνη αο πεξηκέλνπκε δέθα ιεπηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ξξφεδξε, ζέισ λα θαηαζέζσ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Κπνδίθα. Ν Ζξαθιήο ήξζε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Μέξεηε κε απηφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπκε ηα πξάγκαηα,
άληε θαη δέθα ιεπηά, άληε θαη έλα ηέηαξην, πάεη πίζσ κηα νιφθιεξε δηαδηθαζία
θαη ηηκσξνχληαη νη ζπλεπείο, πξψην. Γεχηεξνλ γηα ηελ επαηζζεζία πνπ έρεηε
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γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ησλ νκηιεηψλ θαη ησλ εηζεγεηψλ, ζέισ λα ζαο
πσ φηη ζπλαηζζάλνκαη απφιπηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο γηαηί φζνη μέξνπκε
απφ ηέηνηεο ζπλεδξηάζεηο, μέξνπκε φηη είλαη ην φξγην ηεο επαλάιεςεο. Γειαδή
φηη είπε ν Ξαληειάξνο ζα ην πεη θαη ν Κπνδίθαο, ζα ην πεη θαη ν Φνπξιήο, ζα
ην πεη θαη ν έλαο θαη ν άιινο, απιά γηα λα ην πεη. Δπεηδή πιένλ ηα κηθξφθσλα
θαη ηα κπαιθφληα έρνπλ πεζάλεη ζε απηή... πξέπεη λα έρνπλ πεζάλεη θαη έρνπλ
πεζάλεη απφ ηε Σψξα καο, θαιχηεξα αο δνχκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηα νπνία
θξηλφκαζηε. Αο είκαζηε πην θεηδσινί θαη πην κεζηνί ζηηο ηνπνζεηήζεηο καο.
Απηή ήηαλ ε πξνηξνπή πνπ είρα λα θάλσ εγψ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λνκίδσ κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηψξα. Ξήξα θαη ην
Φψηε δελ απαληάεη ζπλάδειθνη. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν γηα ηελ εηζεγεηηθή
νκηιία ζηνλ Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Κνζρνλά.
Ξαλαγηψηε έρεηο ην ιφγν.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεκέξα θαη απφ εκέλα. Ππγρσξήζηε κε ιίγν γηα ην πνιχ
πξσηλφ, νχηε θαθέ δελ έρνπκε πηεί. Γελ θάιεζα εγψ, ν Ξξφεδξνο αγαπεηέ
Αληξέα, ν Ξξφεδξνο.
Ζ ζπδήηεζε ζην Γ.Π. ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ απνηειεί ίζσο ηελ
θνξπθαία δηαδηθαζία ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία καο δίλεηαη ε επθαηξία ηφζν ζηε Γεκνηηθή Αξρή φζν θαη ζηηο
ππφινηπεο παξαηάμεηο λα παξνπζηάζνπλ ηε γεληθφηεξε αληίιεςε πάλσ ζηελ
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη πξνηάζεηο πάλσ ζε εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ
βειηηψλνπλ

ηελ

Γεκνηηθή

Ιεηηνπξγία.

Απνηειεί

ινηπφλ

κηα

άθξσο

ελδηαθέξνπκε δηαδηθαζία πνπ ζα έπξεπε λα αθνξά θάζε Γεκφηε πνπ ζέιεη λα
κάζεη γηα ην πσο ζθέθηνληαη θαη δξνπλ φιεο νη πνιηηηθέο παξαηάμεηο ζηνλ
Γήκν καο αιιά θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.
Ππδεηψληαο ινηπφλ ζήκεξα ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πεξηγξάςνπκε ην γεληθφηεξν
πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηφο ν Ξξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη θαη ζα
πξέπεη λα πινπνηεζεί. Δίλαη θάηη παξαπάλσ απφ εκθαλέο ζε φινπο φηη ε
θπβεξλεηηθή

πξφζεζε είλαη

νη

πξνυπνινγηζκνί

ησλ Γήκσλ

θαη

ησλ

Ξεξηθεξεηψλ, ζπλνιηθά ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο Θπβέξλεζεο λα θηλεζνχλ
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Ξξνυπνινγηζκφ,

λα

εθηεινχληαη

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο απηφλ θαη θάησ απφ ην άγξππλν κάηη ληφπησλ θαη
επξσπαίσλ επηηεξεηψλ πνπ ζα παξεκβαίλνπλ θαη ζα αθπξψλνπλ νπνηαδήπνηε
θαηάθηεζε είλαη λα απνηππσζεί ζηα ζρέδηά ηνπο. Ξνηφο είλαη ινηπφλ απηφο ν
ζηφρνο πνπ ηψξα πινπνηεί ε ζπγθπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ κέζσ ηνπ
Ξξνυπνινγηζκνχ ζπλερίδνληαο ην έξγν φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ αληηιατθψλ
θπβεξλήζεσλ πνπ πέξαζαλ απφ ηελ παηξίδα καο; Φπζηθά ε αλαδηαλνκή ηνπ
παξαγφκελνπ πινχηνπ κέζσ ηνπ θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ πξνο φθεινο ησλ
βηνκεράλσλ, ησλ εθνπιηζηψλ, ησλ ηξαπεδηηψλ, ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ιέκε θαη
εκείο ληφπηνη θαη μέλνη.
Απζηεξά πξνζαξκνζκέλνο ινηπφλ ν Ξξνυπνινγηζκφο ζην κεζνπξφζεζκν
πιαίζην θπβεξλεηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηηο θαηεπζχλζεηο, ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο
επηδηψμεηο ηεο κφληκεο Δπξσπατθήο δεκνζηνλνκηθήο πεηζάξρεζεο θαη ησλ
κλεκνληαθψλ ζπκβάζεσλ πνπ μεδηπιψζεθαλ ζηελ πεξίνδν ηεο θαπηηαιηζηηθήο
θξίζεο ζηε Σψξα. Πε απηφ ινηπφλ ην πιαίζην επζπγξακκίδνληαη νη
πξνυπνινγηζκνί Γήκσλ θαη Ξεξηθεξεηψλ. Κε πξψην άμνλα ηελ κείσζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο απφ ηνλ θξαηηθφ
Ξξνυπνινγηζκφ. Απφ ην 2009 κέρξη ην 2014 ε κείσζε απηή είλαη πάλσ απφ
62%. Δλψ γηα ην 2015 ε ρξεκαηνδφηεζε θαίλεηαη λα κεηψλεηαη θαηά 45% ζε
ζρέζε κε ην 2014. Κε βάζε ην Κλεκφλην ηνπ θαινθαηξηνχ ζην δίρξνλν 20172018 πξνβιέπεηαη κείσζε 23% ζε ζρέζε κε ην 2015. Φπζηθά φζν απηή ε
θαηάζηαζε ζπλερίδεηαη θαη ην ιατθφ θίλεκα δελ αληηδξά απνθαζηζηηθά,
αλακέλνληαη

αθφκα

αληηιατθφηεξεο

θπβεξλεηηθέο

επηινγέο,

ηφζν

ζηε

ρξεκαηνδφηεζε φζν θαη ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ.
Θνληά ζηε ζπγθπβέξλεζε βέβαηα έρνπλ θαη ηνπο πνιηηηθνχο εθθξαζηέο ηνπο
κέζα ζηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε φπσο ηελ εγεζία ηεο ΘΔΓΔ πνπ μεδηάληξνπα
δειψλεη φηη κεηά ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ βειηίσζε ησλ
δεκνζίσλ εζφδσλ, δηεθδηθνχκε ηελ εθπφλεζε ελφο πξνγξάκκαηνο απφδνζεο
ησλ παξαθξαηεζέλησλ φπσο εθαξκφζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.
Θνηλψο, δήζε Κάε κνπ λα θαο ηξηθχιιη, πνπ ιέεη θαη ν ιαφο καο. Ρν
δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ινηπφλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο. Γξακαηηθή πεξηθνπή
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πφξσλ, ζπξξίθλσζε θνηλσληθψλ δνκψλ, ηδησηηθνπνίεζε ππεξεζηψλ θαη έξγσλ,
αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζηαζεξά αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά
δηθαηψκαηα κε πξνζσπηθφ πνηθίισλ ειαζηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, είηε
εληφο ησλ Γήκσλ είηε κέζσ ΚΘΝ, ΘνηλΠΔπ, εζεινληηζκνχ θιπ.
Ξαξάιιεια ε πξαθηηθή ηεο αληαπφδνζεο λα επεθηαζεί παληνχ. ρη κφλν ζηελ
θαζαξηφηεηα αιιά ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηνλ αζιεηηζκφ, ζηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο. Ηδησηηθνπνίεζε είηε κε άκεζν είηε κε έκκεζν ηξφπν, φπσο έρεη
πξνηαζεί θαη πξφζθαηα θαη πην παιηά ζην Γήκν καο, λα απνηειέζεη ηε
ξαρνθνθαιηά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. Ραπηφρξνλα επαλέξρεηαη θαη ζην
πξνζθήλην ε ηδέα ηεο ππεξθνξνιφγεζεο κέζσ ησλ Γήκσλ ησλ ιατθψλ
νηθνγελεηψλ, φπσο άιισζηε έρεη απνδερηεί ε πιεηνςεθία ηεο ΘΔΓΔ απφ
παιαηφηεξα. Πχκθσλα ινηπφλ κε ηελ Θ..Α 26945 ηεο 31/7/15 ην επαγγέιην
πνπ δηαρξνληθά καο ιέεη ε απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, ν Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ
Γήκνπ πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο ή πιενλαζκαηηθφο. Ρνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε
αλάγθε άζθεζεο πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο ζε απιά ιφγηα θφςηκν ησλ δαπαλψλ
γηα αζιεηηζκφ, πνιηηηζκφ, νηθνλνκηθά αδπλάηνπο θιπ. ζεο δαπάλεο
παξάιιεια πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ λα ζπλδεζνχλ άκεζα θαη αληαπνδνηηθά
κε ηα ίδηα έζνδα ηνπ Γήκνπ, ηελ είζπξαμε θνηλψο ησλ αλαγθαίσλ πνζψλ απφ
ηνπο δεκφηεο.
Δγψ ηε γλψκε ινηπφλ φηη ε ζπδήηεζε πάλσ ζην ζρέδην Ξξνυπνινγηζκνχ πνπ
θαηαζέζακε ζαλ «Ιατθή Ππζπείξσζε» πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζην
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνπ αλέθεξα παξαπάλσ. Δίλαη πξαγκαηηθά αλνχζην λα
ζηαζείο ζε θάπνηνπο θσδηθνχο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ, φρη κφλν γηαηί απηή ε
θνπβέληα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάπνηεο απιά βειηηψζεηο, αιιά θαη γηαηί δελ
αιιάδεη ξηδηθά ην γεληθφηεξν πιαίζην ην νπνίν ζα θηλεζνχκε ζαλ Γήκνο ην
επφκελν δηάζηεκα αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο. Ρν απνηέιεζκα ινηπφλ απηήο ηεο ζπδήηεζεο πξέπεη λα είλαη
πσο

ζαλ

Γήκνο

ραξαθηεξηζηηθψλ

ζα
πνπ

πξνρσξήζνπκε
παξνπζηάδεη

ην

ζηελ

πινπνίεζε

ζεκεξηλφ

ζρέδην,

ηαπηφρξνλα ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ.

ησλ

ζεηηθψλ

βειηηψλνληαο
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ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

Ξξνυπνινγηζκνχ; Ξξψην θαη θπξηφηεξν, ζπλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα
λνηθνθπξέκαηνο θαη νξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ. Απηή είλαη κηα
εμαηξεηηθά ζχλζεηε θαη επίπνλε πξνζπάζεηα ε νπνία πέξα απφ ηελ πνιηηηθή
θαηεχζπλζε απαηηεί θαη ηελ πξνζαξκνγή φιεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ
ππεξεζηψλ. Ξηζηέςηε κε είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν έλαλ νξγαληζκφ φπσο είλαη
ν νπνηνζδήπνηε ΝΡΑ λα ηνπ ζέζεηο έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο
ξηδηθά δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ζπλήζηδε λα αθνινπζεί επί πάξα πνιιά
ρξφληα. Ξαξφια απηά είκαζηε ζρεηηθά ηθαλνπνηεκέλνη κε ηα βήκαηα πνπ έρνπλ
γίλεη αλ θαη απέρεη πνιχ απφ απηφ πνπ ζέινπκε θαη επηδηψθνπκε ζαλ Γεκνηηθή
Αξρή. πάξρεη κηα ζπλνιηθή κείσζε 5,5% ζηα έμνδα ρξήζεο. Δηδηθά ζηνλ
θσδηθφ 61 ππάξρεη κηα πνιχ θαιχηεξε ζηφρεπζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ζε
ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Ππλερίδνπκε κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ νξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ είρακε μεθηλήζεη κε ηηο
παξεκβάζεηο καο ζηνλ πεξζηλφ Ξξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο ζε κεγάιν βαζκφ
αληηθαηφπηξηδε ηελ θαηάζηαζε πνπ παξαιάβακε. Αθφκα φκσο θαη ζηνπο
θσδηθνχο πνπ εκθαλίδεηαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε πέξπζη φπσο γηα
παξάδεηγκα ζε ππνθσδηθνχο ηνπ 62, απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλάιεςε
απφ ηνλ Γήκν ππεξεζηψλ πνπ παιαηφηεξα είραλ δνζεί ζε ηδηψηεο κέζσ
ΘνηλΠΔπ φπσο γηα παξάδεηγκα ην Γεκνηηθφ Θνιπκβεηήξην, ην Ξλεπκαηηθφ
Θέληξν θιπ. Γίλεηαη επίζεο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε θαιχηεξε δηαρείξηζε
δαπαλψλ φπσο ηα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά, φπνπ εθεί γίλεηαη κηα πξαγκαηηθά
ηεξάζηηα πξνζπάζεηα απφ ηηο ππεξεζίεο, ψζηε λα εμνηθνλνκεζνχλ πνζά
απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε, ηνλ
εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο.
Ππλερίδνληαο απηφ ην ζθέινο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ θαη
ζην δήηεκα ησλ απμεκέλσλ θξαηήζεσλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο ρξνληέο
πνπ επηβάιιεη ν Δ.Γ.Π.Λ.Α ζηνπο Γήκνπο πνπ αγγίδεη ην 9% θαη ζε ρξεκαηηθά
λνχκεξα γηα εκάο 91.200€. Δίλαη εκθαλέο φηη ζε ζπλζήθεο ηέηνηαο θξίζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη κε πεξηθνπέο ζηνπο πφξνπο γηα ηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε απφ ηνλ
Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ, απηφ απνηειεί άιιν έλα ζνβαξφ πιήγκα απφ ηελ
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πιεπξά ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ζην θνκκάηη ηεο δπλαηφηεηαο γηα θνηλσληθέο
παξνρέο ησλ Γήκσλ. Πηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ παξνπζηάδεηαη αχμεζε ζηελ
πξνκήζεηα θπξίσο κεραλεκάησλ, ηδηαίηεξα ζηελ θαζαξηφηεηα φρη φκσο κφλν
εθεί, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο θαη αλαλέσζεο ηνπ
ζηφινπ ηνπ Γήκνπ πνπ μεθίλεζε θέηνο. Ξαξάιιεια γίλεηαη πξνζπάζεηα
ελίζρπζεο κε κεραλήκαηα ηεο απηεπηζηαζίαο, ψζηε λα εμνηθνλνκεζνχλ
ηεξάζηηα θνλδχιηα ζε παξεκβάζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα έγηλε κε ην
πεδνδξφκην

ζηελ

νδφ

Οίκηλη,

φπνπ

ε

αλάζεζε

ζε

εξγνιάβνπο

ζα

πνιιαπιαζίαδε ην θφζηνο ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ. Απηή ηε ινγηθή ηεο
ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ πίζσ πφξηα πνπ εκείο ζαλ Γεκνηηθή
Αξρή ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο, βάδνπκε ζην ρξνλνληνχιαπν.
Ρν 2016 ζα είλαη ην έηνο πνπ ν Γήκνο ζα απνθηήζεη επηηέινπο ην Κνπζείν
ηνπ, ψζηε νη αγσληζηηθέο παξαδφζεηο ηνπ ιανχ καο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο
παηξίδαο καο λα πξνβάιινληαη θαη λα εκπλένπλ ηηο λέεο γεληέο ησλ
Σατδαξησηψλ. Κε ην ζεκεξηλφ ζρέδην αληηκεησπίδνληαη ζνβαξά δεηήκαηα ζηηο
ζρνιηθέο ππνδνκέο, φπσο ην 4ν Γπκλάζην θαη αιινχ, πνπ γηα ρξφληα
παξέκεηλαλ

αζπληήξεηα

θαη

εγθαηαιειεηκκέλα

απφ

ηηο

πξνεγνχκελεο

Γεκνηηθέο Αξρέο θαη αηζηνδνμνχκε φηη ζα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ηα
έξγα βειηίσζεο ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ πνπ ηφζν αλάγθε έρνπλ ηα παηδηά
καο.
Θιείλνληαο ην ζέκα ησλ δαπαλψλ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε δχν δεηήκαηα
πνπ αλ θαη ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, ππάξρεη θίλδπλνο λα
δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζή ηνπ. Ρν πξψην αθνξά ηηο
δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο απιήξσηνπο πξνκεζεπηέο ηελ
ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, νη νπνίεο επηδίδνληαη ζην Γήκν θαηά δεθάδεο θαη
αλέξρνληαη ζε εθαηνληάδεο δεθάδεο επξψ. Δδψ πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηηο
επζχλεο ηνπο φινη απηνί πνπ δηνίθεζαλ δεθαεηίεο ηψξα ηελ πφιε γηα φ,ηη
παξέδσζαλ. Ρδάκπα έξγν κπνξείο λα θάλεηο φζν ζέιεηο γηα ηελ ... πξνβνιή. Ζ
ππνζήθεπζε φκσο νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ πνπ ζπληειέζηεθε κε απηφ ηνλ
ηξφπν θαη εηο βάξνο φισλ ησλ ζπκπνιηηψλ καο δελ ζεσξψ φηη ηηκά θαλέλαλ.
Πε απηή ινηπφλ ηε ρξνληά ζα μεθηλήζνπκε λα πιεξψλνπκε θαη θεθάιαην πέξα
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απφ ηνπο ηφθνπο ηνπ ηεξάζηηνπ δαλείνπ πνπ καο παξαδφζεθε ζην Γήκν θαη
επειπηζηνχκε φηη δελ ζα αλαγθαζηνχκε ιφγσ ησλ άιισλ γεληθφηεξσλ
εμειίμεσλ λα δεηήζνπκε ηελ παξάηαζε ηεο απνπιεξσκήο ηνπ. Ρν δεχηεξν
δήηεκα είλαη νη δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ
ηνπο δηθαηψλνπλ. Δκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή ζηαζήθακε γεληθά ζην πιεπξφ
ηνπο ζηα δίθαηα αηηήκαηά ηνπο. Φπζηθά θαη ζπλεηδεηνπνηνχκε ηηο νηθνλνκηθέο
ζπλέπεηεο πνπ ππάξρνπλ κε ηηο απνθάζεηο απηέο θαη εθηηκνχκε ηε ζπλεξγαζία
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζηαδηαθή απνπιεξσκή ηνπο, κε πξψηε θαηαβνιή ηνπ
20% γηα θέηνο, ε νπνία δελ ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή
ιεηηνπξγία καο.
ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ εζφδσλ. Έρεη ήδε μεθηλήζεη κηα πξνζπάζεηα ε
νπνία θαη ζα εληαζεί ην 2016, ζηε δηαζθάιηζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ
θαη παξάιιεια ηεο δεκηνπξγίαο πξνυπνζέζεσλ ψζηε λα κπνξέζνπκε ηα
επφκελα ρξφληα λα ειαθξχλνπκε ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο πνπ δπζθνιεχνληαη
αθάληαζηα ζηηο ζπλζήθεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. Καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην
δήηεκα ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη δεκνηηθψλ θφξσλ, ησλ ηειψλ θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ θαη ιακβάλνπκε ππφςε ηα αηηήκαηα ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ
παζρίδνπλ λα θξαηήζνπλ ηα καγαδηά ηνπο θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο
Θπβεξλεηηθήο θνξνεπέιαζεο γηα κείσζε ησλ ηειψλ ηνπο. Ζ ζεκεξηλή
θαηάζηαζε δελ καο επηηξέπεη ζνβαξέο παξεκβάζεηο ειάθξπλζεο ησλ ιατθψλ
νηθνγελεηψλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ ΔΒΔ. Δίκαζηε φκσο ππνρξεσκέλνη αθξηβψο
γηα λα κπνξέζνπκε λα επηηχρνπκε απηφ ην ζηφρν λα εμαζθαιίζνπκε ηα έζνδα
ηνπ Γήκνπ καο απφ φζνπο εθκεηαιιεχνληαη δεκνηηθή πεξηνπζία, αθνχ
ζπζηεκαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηεξνχζαλ ην Γήκν απφ αλαγθαίνπο πφξνπο
θαη λα θαηαζηήζνπκε ζαθέο φηη ε πεξίνδνο ράξηηνο ηειείσζε. Πε απηή ηελ
θαηεχζπλζε δνπιεχνπλ πιένλ νη δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ.
Δπίζεο θαηά ηελ γλψκε κνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη έλα κεγάιν θίλεκα
δηεθδίθεζεο ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ ησλ ΝΡΑ απφ ηελ Θεληξηθή Δμνπζία
γηα ην έηνο 2015 κφλν γηα ην Σατδάξη αγγίδεη ηηο 745.000€ θαη αθφκα θπζηθά
δελ καο έρεη απνδνζεί. Απηά ηα ρξήκαηα θαη φια απηά πνπ δελ έρνπλ
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απνδνζεί γηα πνιιά ρξφληα ζην Γήκν ζα κπνξνχζαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ άξζε
ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ εθ κέξνπο ηεο Θεληξηθήο Δμνπζίαο, λα
αιιάμνπλ ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο πφιεο καο πξνο φθεινο ησλ ζπκπνιηηψλ
καο, φισλ καο.
Ππλνςίδνληαο ζε γεληθέο γξακκέο. Ν Ξξνυπνινγηζκφο απηφο, δελ είλαη απηφο
πνπ εκείο ζέινπκε θαη νχηε νξακαηηδφκαζηαλ ζαλ Γεκνηηθή Αξρή. Έρεη
ηεξάζηηεο δηαθνξέο βέβαηα κε φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο θαη κε απηή ηελ
έλλνηα ησλ εηζεγνχκαζηε θαη ζην ζεκεξηλφ Γ.Π. Θεσξνχκε φηη ζηελ ζεκεξηλή
θαηάζηαζε κπνξείο λα θάλεηο θάπνηα πξάγκαηα, δελ κπνξείο βέβαηα λα ιχζεηο
ηα βαζηθά δεηήκαηα ηνπ θφζκνπ, ηα νπνία είλαη δεηήκαηα γεληθφηεξα θαη
πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε Σψξα καο θαη
ζηνλ θφζκν. Ξαξφια απηά φκσο ν Άιινο Γξφκνο, ν δξφκνο δειαδή πνπ καο
ιέεη θαη ε πιεηνςεθία ηεο ΘΔΓΔ λα πάξνπκε κεξίδην απφ ην δεκνζηνλνκηθφ
πιεφλαζκα φηαλ απηφ πξνθχςεη θαη λα εληζρχζνπκε ηα ίδηα έζνδα πνπ
εηζεγείηαη θαη ην πνπξγείν, ε Θπβέξλεζε, δελ είλαη ν δξφκνο πνπ εκείο
επηιέγνπκε. Γελ είλαη ν δξφκνο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε θαη γηα απηφλ ινηπφλ
ην ιφγν θαινχκε θαη φιν ηνλ θφζκν λα ζηαζεί καδί καο ζηηο δηεθδηθήζεηο πνπ
ζα έξζνπλ απφ εδψ θαη πέξα, γηα κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ δαπαλψλ
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γήκσλ. Ώζηε λα κπνξνχλ θαη λα αληηκεησπηζζνχλ κε
κεγάιε επηηπρία ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο καο θαη παξάιιεια λα
δψζνπκε αθφκε κεγαιχηεξε ελίζρπζε ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, ζηνπο
νπνίνπο ππάξρεη ηεξάζηηα αλάγθε απηή ηε ζηηγκή θαη λνκίδσ φηη ζα καο
απαζρνιήζεη πνιχ έληνλα ην επφκελν δηάζηεκα.
Ρειεηψλνληαο ζα ήζεια επίζεο λα πσ, φηη ζην ζεκεξηλφ ζρέδην δελ ππάξρνπλ
ζνβαξέο παξαηεξήζεηο απφ ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, φζνλ αθνξά ηελ
εθηέιεζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ ηξέρνληνο Ξξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ηελ
θαηάξηηζε ηνπ λένπ. Θαη απηφ νθείινπκε λα ην πηζηψζνπκε θαηά κεγάιν
πνζνζηφ ζηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηεο Γηεχζπλζεο, νη νπνίνη πνιιέο
θνξέο πξνζπάζεζαλ θαη θαηάθεξαλ λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα, πνπ θάληαδαλ
πάλσ απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Ξηζηεχνπκε ζαλ Γηνίθεζε φηη ζα είλαη θαη ζηε
ζπλέρεηα εμίζνπ απνηειεζκαηηθνί αθφκα θαη ζην δχζθνιν δήηεκα ηνπ
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δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ νη δηαδηθαζίεο ηνπ νπνίνπ μεθηλνχλ ηνλ Γεθέκβξε θαη
πέξα απφ ηηο αξρηθέο καο ζθέςεηο ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα
Λνκηθά Ξξφζσπα ηνπ Γήκνπ κε αλαδξνκηθή ηζρχ ηνπιάρηζηνλ δεθαπεληαεηίαο.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Αληηδήκαξρν. Λα δψζνπκε ηψξα ην ιφγν
ζηνπο Αληηδεκάξρνπο, λα δνχκε λα...εηζεγεζνχκε αλά ηνκέα. Ξνηφο ζέιεη απφ
ηνπο Αληηδεκάξρνπο λα μεθηλήζεη; Λα μεθηλήζεη ν Ζιίαο γηα ηελ Ρερληθή
πεξεζία θαη λα πεη θαη ν Θψζηαο δχν πξάγκαηα κεηά. Ινηπφλ ν θ.
Βαξπηηκηάδεο.
ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ: Θαιεκέξα ζαο. Ινηπφλ εγψ ζα μεθηλήζσ γηα...απηφ ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θάλακε, δεθαηξείο κήλεο βξηζθφκαζηε ζηελ Γεκνηηθή
Αξρή, ηη κπνξέζακε θαη θάλακε, ελ πάζε πεξηπηψζεη ιίγα ή πνιιά, δελ έρεη
θακηά ζεκαζία αιιά κε απηφ πνπ παξαιάβακε, ην Γήκν πνπ παξαιάβακε
λνκίδσ φηη πξνζπαζήζακε πνιιά πξάγκαηα λα θάλνπκε. Μεθηλάσ γηα ηα έξγα
γηα λα κελ ζαο θαζπζηεξψ νχηε λα ζαο ιέσ πνιιά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα
ηα κάζεηε αιιά... Ξξψηνλ ζέισ λα πσ φηη απφ ηνλ έλαην κήλα πνπ
παξαιάβακε ην 2014 ην Γήκν, ε πξψηε αληηκεηψπηζε πνπ βξήθα εγψ ζαλ
Αληηδήκαξρνο Ρερληθήο πεξεζίαο, φηαλ πξσηνμεθηλήζακε λα θάλνπκε ην
πξψην...ηελ πξψηε επέκβαζε...παξέκβαζε ζην Γήκν, ε πξψηε απάληεζε πνπ
είπαλε φηη δελ έρνπκε εξγαιεία. Ιέσ είλαη δπλαηφλ έλαο Γήκνο ν νπνίνο έρεη
ηφζεο ρηιηάδεο θφζκν λα κελ ππάξρνπλ εξγαιεία; Θαη φκσο δελ ππήξραλ
εξγαιεία. Αλαγθαζηήθακε λα δψζνπκε κηα πξνηεξαηφηεηα 4.000€ ηνλ δέθαην
κήλα, αξρέο ηνπ δεθάηνπ ηνπ 2014, 4.000€ γηα ην απηνλφεην λα πάκε λα
αγνξάζνπκε ηξππάληα, λα αγνξάζνπκε θηπάξηα, λα αγνξάζνπκε πξάγκαηα ηα
νπνία ήηαλ απαηηνχκελα γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ε Ρερληθή πεξεζία
θαη ε απηεπηζηαζία. Γηα λα θαηαιάβεηε ηη αθξηβψο βξήθακε θαη ηη αθξηβψο
θάλακε ζε φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είκαζηε κέρξη θαη ζήκεξα.
Ινηπφλ, μεθηλάσ.
Θαηαζθεπή

Ξαηδηθνχ

Πηαζκνχ

ζην

Γάζνο

Σατδαξίνπ,

ην

νπνίν

ην

νινθιεξψζακε, ην βξήθακε βέβαηα αιιά ε νπζία ήηαλ φηη πξνρσξήζακε θαη
ηειεηψζακε έλα έξγν ην νπνίν ήηαλ ζηε κέζε νπζηαζηηθά.
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Δπηζθεπή ρψξσλ πγηεηλήο ζηα Γεκνηηθά Θηίξηα, ηα νπνία είλαη ην 10ν
Γεκνηηθφ, ην νπνίν ρξφληδε ην πξφβιεκα ζε ρψξνπο πγηεηλήο, ζηηο ηνπαιέηεο
δειαδή, ηηο νπνίεο έθηαζε κέρξη ε Γηεπζχληξηα λα θιείζεη ην Λεπηαγσγείν. Πην
10ν Λεπηαγσγείν, λα ην θιείζεη ην ζρνιείν γηαηί αλαγθαζηηθά δελ κπνξνχζαλ
λα κείλνπλ ηα παηδάθηα κέζα, αλαγθαζηήθακε ηφηε λα κπνχκε ζηελ δηαδηθαζία
λα θάλνπκε ην πξψην έξγν πνπ μεθηλήζακε, ήηαλ ην 10ν Γεκνηηθφ θαη
θηηάμακε ηνπαιέηεο.
Δπέθηαζε - ζηήξημε ηνπ πξαλνχο ηεο Ι. Πρηζηνχ. Δίλαη κεγάιν θνκκάηη ην
νπνίν δελ μέξσ αλ ην γλσξίδεηε, πεξλάηε φινη αιιά δελ μέξσ αλ ην έρεηε δεη
βέβαηα, κπνξεί λα κελ ην είραηε δεη. Απηφ είλαη πάλσ απφ πέληε ρξφληα, έθαλε
έλα αίηεκα ε Γεκνηηθή Αξρή ε πξνεγνχκελε γηα ηα...φπσο αλεβαίλνπκε ζην
Πρηζηφ ζην δεμί ζαο ρέξη αλ ην δείηε, αλ ην έρεηε δεη ελ πάζε πεξηπηψζεη,
είλαη...νη βξάρνη θξεκφληνπζαλ. Γειαδή νπζηαζηηθά κπνξνχζε αλά πάζα
ζηηγκή λα θχγεη έλα θνκκάηη βξάρνπ θαη λα ζθνηψζεη θφζκν γηαηί πεξλνχλ
απηνθίλεηα απφ εθεί. Δπί πέληε ρξφληα ππήξρε ζηα ζπξηάξηα ηνπ Γήκνπ κηα
κειέηε ηνπ Γήκνπ ε νπνία είρε βγεη, ιίγν ή πνιιά δελ έρεη θακία ζεκαζία,
ήηαλ 4.500€ καδί κε ην ΦΞΑ γηα λα κπνξέζνπκε λα θφςνπκε έλα κεγάιν
θνκκάηη, ην αλαθέξσ γηαηί έρεη ζεκαζία απηφ πνπ ζαο ιέσ, ηνπ Πρηζηνχ εθεί,
ησλ πξαλψλ, ησλ βξάρσλ ην νπνίν νπζηαζηηθά φρη απιά δελ έθηαλε ηα 4.000€
αιιά ήζειε ηξεηο θνξέο επάλσ. Ρέινο πάλησλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη
θαηαθέξακε λα ην θηηάμνπκε θαη λα ην...πηζηεχσ θαη ν θφζκνο πνπ πέξλαγε
καο ελνρινχζε επί κνλίκνπ βάζεσο απφ ηελ ψξα πνπ κπήθακε κέζα λα δεη ην
έξγν απηφ.
Δπέθηαζε ηνηρίνπ αληηζηήξημεο πξαλψλ ζηνλ Ξξνθήηε Ζιία. Ζ επέθηαζε
ηνηρίνπ

αληηζηήξημεο

πξαλψλ

ζηνλ

Ξξνθήηε

Ζιία

ήηαλ

έλα

έξγν

ζπλερηδφκελν, ην νπνίν ήξζε ζε εκάο, ην πξνθεξχμακε, ήηαλ έλα θνκκάηη
ζπλερφκελν επί ηεο νδνχ Κφζρνπ.
Ππληήξεζε θεξθίδσλ πεξίθξαμεο αζιεηηθνχ θέληξνπ ζην Γήκν Σατδαξίνπ. Ζ
ζπληήξεζε θεξθίδσλ ήηαλ έλα έξγν ην νπνίν θαηαθέξακε πάλσ ζην Γάζνο
ζην Γήπεδν, θηηάμακε ηηο θεξθίδεο, θηηάμακε γχξσ-γχξσ θάγθεια θαη
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δηακφξθσζε γεληθά. Έλα έξγν ην νπνίν έπξεπε λα γίλεη γηαηί ήηαλ ζε άζιηα
θαηάζηαζε, βέβαηα αθφκα έρεη πνιιά πξάγκαηα λα γίλνπλ αιιά ελ πάζε
πεξηπηψζεη μεθηλήζακε θαη απηφ.
Αληηθαηάζηαζε αζιεηηθνχ ριννηάπεηα θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην Γεκνηηθφ
Γήπεδν, «Ράθεο Σαξαιακπίδεο». Δθεί θαηαθέξακε λα θάλνπκε ην εμήο, βέβαηα
ηνλ ριννηάπεηα αθφκα φπσο γλσξίδεηε θαη ην έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλσο
εδψ, φηη ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε, αιιά
θαηαθέξακε λα αιιάμνπκε φια ηα μχια ηα νπνία ήηαλ ζηηο θεξθίδεο, ηα νπνία
ήηαλ φρη θζαξκέλα απιά ήηαλ θαη επηθίλδπλα θαη εθηφο φηη ε κειέηε έιεγε
αληηθαηάζηαζε κφλν ησλ θζαξκέλσλ μχισλ εκείο θαηαθέξακε λα ηα
αιιάμνπκε φια ηα μχια.
Θάλακε κηα κειέηε αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο ε νπνία έρεη ηειεηψζεη θαη είλαη ζε
εμέιημε, λνκίδσ έρσ ηειεηψζεη. Θαηεδάθηζε επηθίλδπλσλ θαηαζθεπψλ επί ηεο
νδνχ Αθξνπφιεσο θαη Γαβάθε. Δίλαη έλα θνκκάηη ην νπνίν πάιη θαη απηφ
ρξφληδε, δειαδή κηιάκε γηα απηά ηα έξγα ηα νπνία έρνπλ γίλεη ήηαλ έξγα ηα
νπνία ήηαλ ρξφληα, δειαδή ν θφζκνο είρε θζάζεη ζην ακήλ θαη εξρφηαλ
θαζεκεξηλά γηα απηά ηα ζέκαηα, ηα νπνία δελ ήηαλ ηίπνηα ηδηαίηεξν αιιά ήηαλ
θαη πνιχ επηθίλδπλα θαη νπζίαο. Γειαδή ε θαηεδάθηζε απηή ζηελ Αθξνπφιεσο
θαη Γαβάθε, κηιάσ γηα έλα αθίλεην ην νπνίν ήηαλ εξείπην, αλά πάζα ζηηγκή
δειαδή κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ φρη απιά γηα ηνλ θφζκν, γηα ηνπο
πεξαζηηθνχο, γηα ηα απηνθίλεηα θαη νχησ θαζεμήο, δειαδή επηθίλδπλν. Ρν
θαηαθέξακε θαη ην θηηάμακε.
Δπηζθεπή θξεαηίσλ αθαζάξησλ επί ηεο νδνχ Ληθεθφξνπ Φσθά. Ζ επηζθεπή
απηή είλαη έλα θξεάηην ην νπνίν ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη απηφ είρε πξφβιεκα
ηεξάζηην.
Αλαθαηαζθεπή 12νπ Λεπηαγσγείνπ, ηε κφλσζε. Θαηαθέξακε κεηά απφ πνιιά
ρξφληα θαη απηφ ζαο ην ιέσ γηαηί απηφ ην Λεπηαγσγείν, έρσ κηα θφξε ε νπνία
είλαη ζηελ πξψηε Ιπθείνπ θαη ήκνπλ παηέξαο ζην Λεπηαγσγείν κε ην θνξίηζη
απηφ, θαη ήξζε ν ηφηε, Αληηπνιίηεπζε, Γήκαξρνο θ. Καξαβέιηαο πξηλ αλαιάβεη
Γήκαξρνο, γηα ην ζέκα ηεο κφλσζεο ηνπ Λεπηαγσγείνπ απηνχ. Θαηαθέξακε
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εκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή κεηά απφ ηφζα ρξφληα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε
κφλσζε ζην Λεπηαγσγείν απηφ.
Θάλακε κηα αλαβάζκηζε ηεο νδνχ Θαζζηφπεο ηεο νπνίαο, έρεηε ππφςε ζαο φηη
φινη καο εκείο εδψ αλεμαξηήησο...θάπνπ κέλνπκε, ν έλαο κέλεη εθεί ν άιινο
κέλεη εδψ, φινη ζην Σατδάξη κέλνπκε. Ινηπφλ φζνλ αθνξά ην ζέκα απηή ηελ
Θαζζηφπεο επεηδή ηπγράλεη λα είκαη θαη εγψ εθεί, είπαλε πνιιέο θνπβέληεο.
Δγψ ζεψξεζα αλάγθε πηζηεχσ, αλεμαξηήησο αλ εγψ έκελα εθεί παξφιν πνπ
δελ έρσ άκεζε επαθή κε ην ζέκα ηεο Θαζζηφπεο, αιιά ζεψξεζα φηη έπξεπε
λα θηηαρηεί, γηα πνηφ ιφγν; Γηαηί θαη απηνί άλζξσπνη δεκφηεο είλαη θαη απηνί
πιεξψλνπλ, δελ είκαη κφλν εγψ.
Θαηαθέξακε λα θάλνπκε ηε κφλσζε ζηε ΛΔΙΔ. Έλα κεγάιν θνκκάηη ην νπνίν
γλσξίδεηε φηη ηα ζρνιεία καο έρνπλ ηεξάζηην πξφβιεκα. ηαλ ιέσ κεγάιν
πξφβιεκα ζεσξψ φηη βξίζθνληαη ζε αζιία θαηάζηαζε. Γηα λα κπνξέζνπκε λα
θηηάμνπκε φια ηα ζρνιεία δελ καο θηάλνπλ φρη έλαο ρξφλνο, νχηε πέληε, νχηε
δεθαπέληε ρξφληα θαη κε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε, έηζη;
Νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο είλαη ηίπνηα, κεδέλ. Θεσξψ φηη απηέο νη
παξεκβάζεηο πνπ έρνπκε θάλεη νπζηαζηηθά ζηνπο 10, 12 κήλεο θαη κε ηα ιεθηά
απηά πνπ είρακε, γηαηί νπζηαζηηθά ζέισ λα θαηαιάβεηε φηη έρνπκε θάλεη θαη
φηη αλαθέξσ είλαη θαηά ηδίνπο πφξνπο. Έρσ θηάζεη ζε έλα ζεκείν λα έρσ
θηάζεη ζηελ ζέζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θαη λα θνηηάσ ηνλ Γήκαξρν θαη λα ηνλ
ξσηάσ, ηειηθά ζα θάλνπκε θάηη, γηαηί εδψ απφ φηη βιέπσ δελ πξφθεηηαη λα

θηηάμνπκε ηίπνηα ηνπ ιέσ. Δάλ πεξηκέλνπκε ή απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ή απφ ην
Θξάηνο ή απφ νπνηνδήπνηε θνξέα, δελ πξφθεηηαη λα θάλνπκε θάηη, ηνπ ιέσ
Γήκαξρε. Θεσξψ φηη εάλ κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θάηη, ζα ην θάλνπκε θαη'
ηδίνπο πφξνπο, ηίπνηε άιιν, παξαπάλσ, έηζη ζεσξψ. Θαη θαηάθεξα απηή ηε
κφλσζε ζηε ΛΔΙΔ έλα πνζφ πνπ έκεηλε απφ απηφ ην πνζφλ πνπ είρακε εκείο
ζαλ Γήκνο λα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε έλα θνκκάηη, γηαηί ε ΛΔΙΔ μέξεηε
είλαη ηεξάζηηα, έηζη; Κηιάσ γηα 700ηκ. κφλν ην έλα θνκκάηη ηεο, είλαη
1.500ηκ.
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Ινηπφλ έρνπκε θαη ιέκε. Δπηζθεπή αληηκεηψπηζεο δεκηψλ, θαηαγξαθή απφ ηηο
πιεκκχξεο, αληηζηήξημε επί ηεο νδνχ Κφζρνπ. Έλα θνκκάηη ην νπνίν δελ ην
γλσξίδεηε φινη είλαη ζην ηειείσκα ηεο Κφζρνπ ζην αξηζηεξφ καο ρέξη, ε
επηθηλδπλφηεηά ηνπ ήηαλ ηεξάζηηα. Έκελε ζην ρξνλνληνχιαπν θαη απηφ,
θαηαθέξακε λα κπνξέζνπκε λα ην βάινπκε, λα ην εληάμνπκε δηφηη ε
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή δελ κπνξνχζε, δελ μέξσ, δελ ζέισ λα βάισ
κνκθέο νχηε λα αλαθέξσ, εγψ απιά αλαθέξσ απηά ηα νπνία θάλακε εκείο.
Δίλαη έλα θνκκάηη ην νπνίν είλαη ζθακκέλν φινο ν δξφκνο επί ηεο νδνχ
Κφζρνπ πνπ θαηεβαίλνπλ φινη νη πνιίηεο, δελ ην μέξνπλε, θαη είλαη δχν κέηξα
κέζα νπζηαζηηθά, απφ ηελ πιεκκχξα πνπ έγηλε έρεη θαγσζεί φινο ν δξφκνο
απφ θάησ θαη ε επηθηλδπλφηεηα είλαη ηεξάζηηα. Ινηπφλ θαηαθέξακε λα κπνχκε
θαη ζε απηφ θαη ηα κηζά ιεθηά απφ απηά θαηάθεξα λα κπνξέζνπκε ηα κηζά λα
γίλεη ην έξγν θαη ηα ππφινηπα ρξήκαηα πνπ έβγαηλε ην θνλδχιη απηφ λα
κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε ιαθθνχβεο θαη δηάθνξα άιια.
Μεθηλάκε, θαηαζθεπή δηφξζσζεο ηνπ θνκκαηηνχ επί ηεο νδνχ Πσθξάηνπο. Έλα
θνκκάηη ην νπνίν έρεηε πεξάζεη πάξα πνιινί, έρεηε δεη, έλα θνκκάηη ην νπνίν
ρξφληδε θαη απηφ, δελ έκπαηλε θαλέλαο ζηε δηαδηθαζία λα ην θηηάμεη, έλα
θνκκάηη ηεο Πσθξάηνπο ηεο νπνίαο ν δξφκνο ήηαλ ζε αζιία θαηάζηαζε, ελ
πάζε πεξηπηψζεη ην θηηάμακε θαη απηφ κε ην έξγν ηεο Κφζρνπ, ζαο είπα γηα
ηελ δηφξζσζε. Γειαδή θαηαθέξακε ην θνλδχιη απηφ, ηα κηζά ιεθηά γηα λα
κπνξέζνπκε λα αληηθαηαζηήζνπκε απηά ηα έξγα.
Δπηζθεπή θαη απηή ηεο πιεκκχξαο επί ηεο νδνχ Ξχινπ, ε νπνία γλσξίδεηε φηη
έγηλε κε ηελ πξνεγνχκελε λεξνπνληή πνπ έγηλε, ζεθψζεθε φιν ην έδαθνο
ζηνλ αέξα. Κε απηά ηα ρξήκαηα ηεο νδνχ Κφζρνπ θαηαθέξακε λα θάλνπκε
θαη απηφ ην εξγάθη. Έρνπκε θάλεη έλα αληηπιεκκπξηθφ επί ηεο νδνχ Θνξπηζάο.
Ζ νδφο Θνξπηζάο μέξεηε φηη είλαη απηφ ην έθηξσκα, ην έρνπκε ληψζεη ην Άλσ
Γάζνο, ηα λεξά ηνπ Άλσ Γάζνπο λα θαηαιήγνπλ ζηελ Θνξπηζάο, ιεο θαη ε
Θνξπηζάο είλαη θακία νδφο ηεξάζηηα, ελ πάζε πεξηπηψζεη λα κελ ην
αλαθέξνπκε, ην βιέπεηε φινη, ην μέξεηε φινη αλεμαξηήησο αλ γλσξίδεηε ή δελ
γλσξίδεηε. Θαηάθεξα λα θάλσ ην εμήο. Δθεί κπήθακε ζε κηα δηαδηθαζία, ε
απέλαληη καο έθαλε κήλπζε θαη είρε δίθην βέβαηα, φινη έρνπκε δίθην γηαηί
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πιεκκπξίδνπλ νη άλζξσπνη, κε ην πνπ γίλεηαη κηα πιεκκχξα, κηα βξνρή φινη
ηξέρνπλε θαη δελ θηάλνπλε. Θαηαθέξακε λα βάινπκε έλα ζίδεξν, κηα πφξηα ε
νπνία λα εκπνδίδεη φηαλ γίλεηαη...φηαλ έρεη κεγάιε βξνρή πνιιά θπβηθά
δειαδή, λα αληηκεησπίδεηαη ψζηε λα κελ πεγαίλεη ζηνπο γείηνλεο, λα θεχγεη
λα έρεη κηα ξνή πξνο ηελ Θνξπηζάο.
Θάλακε έλα αληηπιεκκπξηθφ επί ηεο νδνχ Φηιηθήο Δηαηξείαο ζηνλ Ξξνθήηε
Ζιία. Έλα θνκκάηη ην νπνίν, απηά πνπ ζαο ιέσ ηψξα δελ ηα γλσξίδεηε, δελ
γλσξίδεηε θαλ αιιά θάλακε κηθξνεπεκβάζεηο νπζηαζηηθά, βέβαηα δελ έρνπκε
ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπκε θάηη παξαπάλσ, αιιά πηζηεχσ φηη θαη απηά
έρνπλε νπζία ζε έλα Γήκν. Φηιηθήο Δηαηξείαο ζηνλ Ξξνθήηε Ζιία. Έλα
θνκκάηη πνπ έθαλε ε ζπγρσξεκέλε ε Διέλε Θακπφιε αιιά δελ ην ηειείσζε.
Γελ μέξσ γηα ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν δελ ην ηειείσζε. Έπξεπε λα γίλεη δειαδή
έλα ζπλερφκελν ηνηρίν γηαηί εξρφληνπζαλ ηα λεξά απφ ηνλ Ξξνθήηε Ζιία
επάλσ, αλ έρεηε εηθφλα, θαη ηξέραλε φια ηα λεξά θαη δχν ζπίηηα, ζηελ
θπξηνιεμία δειαδή νη άλζξσπνη πιεκκχξηδαλ.
Ξξνρσξήζακε ζηελ αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ πιαθψλ επί ηεο νδνχ
Θαξατζθάθε. Έλα κεγάιν θνκκάηη ην νπνίν φινη έρεηε πεξπαηήζεη, βιέπαηε φηη
δελ κπνξνχζεο λα πεξπαηήζεηο. Νη πιάηεο είραλ βγεη απφ ηα δέληξα, απφ ηνπο
θνξκνχο, απφ ηα...ππήξρε ελ πάζε πεξηπηψζεη έλα κεγάιν πξφβιεκα.
Κπνξέζακε θαη θάλακε κηα δηφξζσζε-αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ θζαξκέλσλ
πιαθψλ θαη θάλακε θαη θάηη ην νπνίν, επεηδή δελ είλαη κφλν ε Θαξατζθάθε θαη
ην βιέπνπκε φινη θαη ιέκε φηη θάλακε θάπνην έξγν, επ ηί έγηλε; έγηλε ζηελ
Θαξατζθάθε θάπνην έξγν. Θάλακε θαη έλα θνκκάηη πνπ είλαη επί ηεο νδνχ, απφ
ηελ Θνξαή κέρξη ηελ Ηεξά Νδφ, ην νπνίν αλ γλσξίδεηε, αλ πεξπαηήζαηε εζείο,
αλ έρεηε πεξπαηήζεη ήηαλ ρσκαηφδξνκνο. Θαη φρη απιά ήηαλ ρσκαηφδξνκνο,
δελ είρε θηηαρηεί πνηέ απφ ηφηε πνπ θηηάρηεθε ε Θαξατζθάθε. Γειαδή
θαηαθέξακε λα θάλνπκε έλα θνκκάηη ην νπνίν ήηαλ 120 ηκ. λα ην ζηξψζνπκε
κε πιάθεο. Θαη κηα δηφξζσζε ε νπνία έγηλε επί ηεο Ηεξά Νδνχ. Κπήθακε ζηελ
δηαδηθαζία θαη φια απηά πνπ ζαο ιέσ είλαη θαη' ηδίνπο πφξνπο, δελ έρνπκε
βάιεη εξγνιάβνπο, θαηαζθεπή ζε θάγθεια θαη νξηνζέηεζε ησλ καγαδηψλ
εζηίαζεο θαη ζηελ Θαξατζθάθε θαη ζην Γάζνο. Ρν νπνίν πάιη θαη απηφ είλαη
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θαη' ηδίνπο πφξνπο, φηη θηηάμακε ην θηηάμακε εκείο κε πιηθά θαη απφ ηελ
απηεπηζηαζία.
Θαηαθέξακε λα θάλνπκε θάηη, ηελ θαηαζθεπή ηεο νδνχ Οίκηλη, πιάθεο ζην
πεδνδξφκην. Έλα κεγάιν έξγν ην νπνίν νπζηαζηηθά δελ ζα γηλφηαλ κε ηίπνηα,
έπξεπε λα γίλεη κε εξγνιαβία. Κπνξέζακε κε απηά ηα πεληρξά κέζα πνπ
είρακε λα ην θαηαζθεπάζνπκε θαη λα θηηάμνπκε ηνλ πεδφδξνκν, ην νπνίν δελ
ππήξρε, έλα έξγν ην νπνίν νπζηαζηηθά είρε κείλεη έηζη. Φηηάμακε εθεί αθξηβψο
έλα κεγάιν θνκκάηη ζην νπνίν δελ ππήξρε ζηάζε θαη θαηαθέξακε λα
δεκηνπξγήζνπκε κηα ζηάζε ζθεπαζκέλε θαη ηα ινηπά.
Φηηάμακε...θάλακε αληηθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο επί ηεο νδνχ
Οεζχκλεο θαη ηεο νδνχ Θηζζάκνπ, ε νπνία αληηθαηάζηαζε θαη ζηνπο δχν
δξφκνπο απηνχο. Θάλακε αληηθαηάζηαζε θαη δηφξζσζε πεδνδξφκνπ ζην Γάζνο
Σατδαξίνπ. Ρξνπνπνίεζε ζηληξηβαληνχ φπσο γλσξίδεηε, θηηάμακε φια ηα
κάξκαξα

θάησ,

αληηθαηαζηήζακε

ηα

θψηα,

θηηάμακε

ην

ζηληξηβάλη,

δεκηνπξγήζακε ελ πάζε πεξηπηψζεη...απηφ ην έθηξσκα πνπ ππήξρε εθεί πέξα
θαη...
Φηηάμακε ηελ πφξηα...δεκηνπξγήζακε κηα πφξηα ζηελ είζνδν ηνπ πεδνδξφκνπ
ζην Γάζνο Σατδαξίνπ. Ρν νπνίν ήηαλ έλα...απφ ηνπο θαηνίθνπο, φρη απιά
έπξεπε λα γίλεη, εθεί ήηαλ θαχινο θχθινο, απηνθίλεηα έκπαηλαλ κέζα ιεο θαη
ήηαλ...πεξλάγαλε δίπια απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαζφληνπζαλ ζηα καγαδηά.
Έπξεπε νπσζδήπνηε λα γίλεη.
Κπήθακε ζην ζέκα ηεο αλαζεψξεζεο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζηελ Αζηπζέα.
Ξάιη θαη απηφ είλαη θνκκάηη ην νπνίν πεξίκελε πνιιά ρξφληα λα θηηαρηεί,
κπνξέζακε εκείο θαη ην πεξάζακε θαη ην νξηζηηθνπνηήζακε.
Απφθαζε άξζεο θαη επαλππνβνιή πνιενδνκηθήο δέζκεπζεο. Θάλακε ηελ
απφθαζε πνπ αθνξά ηελ άξζε θαη επαλππνβνιή πνιενδνκηθήο δέζκεπζεο
ζην πνιενδνκηθφ ηεηξάγσλν 336-337. Ρν νπνίν θαη απηφ φπσο γλσξίδεηε,
απιά ζαο ηα αλαθέξσ ζαλ ηίηινπο, ηα έρνπκε ζπδεηήζεη επαλεηιεκκέλσο εδψ
πέξα δελ ρξεηάδεηαη λα πσ παξαπάλσ, έηζη ηα γλσξίδεηε φινη.
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Γεκηνπξγήζακε ηελ δεκνηηθή πεξηνπζία, ην Θηεκαηνιφγην, ην νπνίν πηζηεχσ
φηη φινη ζαο ην γλσξίδεηε. Θάλακε έλα κεγάιν αγψλα θαη ε Ρερληθή πεξεζία,
φινη νη ππάιιεινη γηα λα κπνξέζνπκε λα ην θέξνπκε εηο πέξαο, έλα πνιχ
ζνβαξφ ζέκα ήηαλ απηφ. Γελ μέξσ αλ μέραζα θάηη, ζεσξψ φηη απηά πνπ
θάλακε ιίγα ή πνιιά θαη ε πνξεία καο ζα δείμεη ην έξγν καο θαη απηφ ζα ην
θξίλεη θαη ν θφζκνο, ζαο επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Βαξπηηκηάδε. Άιινο απφ ηνπο
Αληηδεκάξρνπο πνηφο ζα πάξεη ην ιφγν; Ν θ. Γανπάρεξ;
ΓΑΝΑΣΔΟ: Θαιεκέξα. Αγαπεηνί ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη ε ζεκεξηλή
ζπλεδξίαζε ζεσξψ φηη είλαη ε θνξπθαία, επεηδή φρη κφλν αλαδεηθλχεη ηελ
πνξεία ηεο ζεκεξηλήο δηνίθεζεο αιιά θαηαγξάθεη θαη έλα αθφκα πην ζεκαληηθφ
ζηνηρείν. Ρνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο ζεκεξηλήο δηνίθεζεο ζηνλ Γήκν καο, δειαδή
ηνλ δηεθδηθεηηθφ ηξφπν αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ θαη ηελ ζηφρεπζε πνπ
νθείιεη λα έρεη έλαο νξγαληζκφο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Λα ππεξεηεί ηνλ
άλζξσπν θαη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Σατδαξηψηηθνπ ιανχ
θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ιατθά ζηξψκαηα ηεο πφιεο καο. Ρν πεδίν δξάζεο ηνπ
Γήκνπ ην νπνίν ... νθείιεη ζε πεξίνδν θξίζεο θαη θησρνπνίεζεο ηνπ ιανχ καο
λα παξάζρεη ζηήξημε εζηθή, πιηθή, πγείαο θαη αλαςπρήο γηα άηνκα θαη
νηθνγέλεηεο πνπ ην έρνπλ αλάγθε.
Έξγν ινηπφλ ηεο Θνηλσληθήο πεξεζίαο είλαη ε ςπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε
πνιηηψλ θαη νκάδσλ πνπ αδπλαηνχλ λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηηο
δηαπξνζσπηθέο
πξνβιεκάησλ

ηνπο
πνπ

ζρέζεηο,

ε

αηηηνινγία,

αληηκεησπίδνπλ

νη

ε

επίιπζε

θνηλσληθά

θνηλσληθψλ

απνθιεηζκέλεο,

νη

θαηαπηεδφκελεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο καο, θαζψο θαη ε
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο. Νη δξάζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε ε Θνηλσληθή πεξεζία...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ππλάδειθε

ζπγλψκε,

Αληηδήκαξρε...

λα...αθνχγεηαη έλα κνπξκνπξεηφ. Ππλερίζηε Αληηδήκαξρε.

Ππλάδειθνη,

ιίγν

ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 31Η

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015

25

ΓΑΝΣΑΔΟ: Ινηπφλ ιέσ φηη νη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Θνηλσληθή
πεξεζία ζηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ είλαη: Γψζακε ππνζηήξημε ζε 800 άπνξνπο
ζπκπνιίηεο καο κε είδε πξψηεο αλάγθεο ζηελ πεξίνδν ησλ Σξηζηνπγέλλσλ θαη
ηνπ Ξάζρα, ζπλεξγαζηήθακε κε ζρνιεία ηεο πφιεο, ηδησηηθέο εηαηξείεο
ηξνθίκσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπκε ηξφθηκα ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπκε
πεξηζζφηεξεο αλάγθεο θαη λα θαιχπηνπκε ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ησλ
νηθνγελεηψλ πνπ πιήγνληαη πεξηζζφηεξν θαη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα κάιινλ ζε
νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα παηδηά. Ππκκεηέρνπκε ζε επηζηηηζηηθφ πξφγξακκα
πιηθήο ζπλδξνκήο θαη επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ
βηνηηθψλ αλαγθψλ ζε 670 άηνκα. Γφζεθε έθηαθηε νηθνλνκηθή ζηήξημε κέζσ
ηνπ Ρακείνπ Αιιειεγγχεο ζε 97 άηνκα θαη νηθνγέλεηεο.
Ιεηηνπξγεί ην «Σάξηζέ ην» ζε ρψξν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ην θηήξην ηνπ
ΘΑΞΖ Γξεγνξνχζαο. Ν ρψξνο είλαη θαζεκεξηλά αλνηθηφο θαη ππνζηεξίδεηαη
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Ππλερίδεηαη ε ζίηηζε 25 άπνξσλ θαηνίθσλ κε
παξαζθεπή θαγεηνχ απφ ηνλ 3ν Ξαηδηθφ Πηαζκφ. Ρν πξφγξακκα ζηεξίδεηαη
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΘΑΞΖ ηνπ θέληξνπ. Ξξαγκαηνπνηνχκε ζίηηζε ζε
ζπίηηα ζε ελλέα άηνκα πνπ αδπλαηνχλ λα κεηαθηλεζνχλ. Ππλεξγαδφκαζηε κε
θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηα νπνία θαιχπηνπλ 18 νηθνγέλεηεο κε πξντφληα
δηαηξνθήο, ςσκί θαη θξέαο. Ξξαγκαηνπνηήζακε γεχκα, γηνξηή γεχκα
Σξηζηνπγέλλσλ γηα άπνξεο νηθνγέλεηεο κε εζεινληηθή πξνζθνξά ζπλδεκφηε
καο ν νπνίνο θάιπςε ην γεχκα.
Ζ Γεκνηηθή Ρξάπεδα Αίκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζε αίκα ησλ
θαηνίθσλ ηεο πφιεο καο, πξαγκαηνπνίεζε δχν εζεινληηθέο αηκνδνζίεο ζε
ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Λίθαηαο. Ρν 2015 δψζακε αίκα ζε 30
άηνκα. Ππλεξγαζηήθακε κε έλα δηαγλσζηηθφ θέληξν θαη εθδψζακε θάξηεο ζε
11 νηθνλνκηθά αδχλακεο αλαζθάιηζηεο νηθνγέλεηεο. ... ζε ζπλεξγαζία κε ην
γξαθείν πξνζσπηθνχ ην πξφγξακκα γηα ηελ έθηηζε θνηλσληθήο εξγαζίαο ζε
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Ρα ΘΑΞΖ, ην γξαθείν Θνηλσληθήο Φξνληίδαο ιεηηνπξγεί, ζε απηφ ην γξαθείν
κάιινλ ηα ΘΑΞΖ ιεηηνπξγεί εβδνκαδηαίν ηαηξείν, ην 1ν ΘΑΞΖ κε γηαηξνχο
παζνιφγνο, νπξνιφγνο, θαξδηνιφγνο, πλεπκνλνιφγνο, δηαβεηνιφγνο θαη
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σξ/ιά. Νη εζεινληέο ζηεξίδνπλ φπνπ ππάξρεη αλάγθε θαη ηνλ επξχηεξν
πιεζπζκφ. Ρν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ζηνπο
ειηθησκέλνπο ζρεηηθά κε ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ... ζεξαπείεο,
επηζθέςεηο

ζηα

ζπίηηα

πξνθεηκέλνπ

λα

πεξηπνηεζεί

ηξαχκαηα,

λα

πξαγκαηνπνηήζεη εμεηάζεηο θαη θαζεκεξηλά παξαθνινπζεί δάραξν, πίεζε ζε
ειηθησκέλνπο πνπ έρνπλ αλάγθε. Πηεξίδεη ηελ Θνηλσληθή πεξεζία, ην ΘΑΞΖ
δειαδή, ην πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ ησλ καζεηψλ ηεο πφιεο θαη ζρεδηάδεη,
πινπνηεί πξνγξάκκαηα, ελεκεξψζεηο γηα ζέκαηα πγείαο ηνλ επξχηεξν
πιεζπζκφ. Πην ρψξν ηνπ ΘΑΞΖ ζην θέληξν ιεηηνπξγεί θπζηθνζεξαπεπηήξην,
ην νπνίν θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γηα ζεξαπείεο κεηά απφ έλα ζρεηηθφ
παξαπεκπηηθφ.
Ρν γξαθείν αλέξγσλ επαλαιεηηνχξγεζε κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη ππεχζπλε
πιεξνθφξεζε ησλ αλέξγσλ ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
απαζρφιεζεο.
Ινηπφλ γηα ην «ΔΟΔΗΠΚΑ», ην νπνίν ην θηίξην ηνπ «Δξείζκαηνο» είλαη θαη
ζπκβνπιεπηηθφο ζηαζκφο είλαη θαη ηα ΑκεΑ. Ν ζπκβνπιεπηηθφο ζηαζκφο
απνηειεί ηνλ θνξκφ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ καο, έρεη εηδηθφ
ζθνπφ ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ηεο ςπρηθήο θαη
θνηλσληθήο πγείαο. Απεπζχλεηαη ζε παηδηά, εθήβνπο, ελήιηθεο, δεκφηεο άλσ
ησλ 18 εηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο-δηαηαξαρέο,
καζεζηαθέο

δπζθνιίεο,

πξνβιήκαηα

πξνβιήκαηα

ιφγνπ,

αλαπηπμηαθέο

θαη

δηαηαξαρέο

δηαηαξαρέο

θαη

ζπκπεξηθνξάο,
πξνβιήκαηα

ελδννηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ. Απεπζχλεηαη αθφκα θαη ζε Θνηλφηεηεο κέζσ ησλ
ζπιιφγσλ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ θαη κέζσ ησλ ζπιιφγσλ Δθπαηδεπηηθψλ.
Απηή ηε ζηηγκή εμππεξεηνχληαη ζην θέληξν 50 πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζε
ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, ζε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, αμηνιφγεζε θαη
δηάγλσζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Θαη 40 πεξηζηαηηθά ζε ινγνζεξαπεία κε
ρξφλν απνζεξαπείαο ηνπιάρηζηνλ ελλέα κελψλ.
Γηα ηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο ην ηκήκα Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ δηαζέηεη έμη
ζηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο ηελ ζρνιηθή ρξνληά '14-'15 θηινμελήζεθαλ 600
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παηδηά, ελψ ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά '15-'16 ν αξηζκφο απμήζεθε ζε 647
παηδηά. Κε ηελ επηθείκελε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ηδηφθηεηνπ ζηαζκνχ καο επί ηεο
νδνχ Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ ηνπ Γάζνπο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ καο
κε 30 ζπκβαζηνχρσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ πνπ
θηινμελνχληαη ηα 360 παηδηά είλαη επηδνηνχκελα κε πξνγξάκκαηα ΔΠΞΑ. Ν
Γήκνο καο εηζπξάηηεη ηξνθεία πνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 950.000€
επηδφηεζε καδί κε άιια 150.000€ ηακεηαθά γηα ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά.
Πηνπο παηδηθνχο καο εθαξκφδνληαη λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ
λα πξνζεγγίδνληαη νη ηδέεο εθπαηδεπηηθέο, ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο ζεαηξηθφ
παηρλίδη θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Αληηδήκαξρν. Ν Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο
θαη Ξξαζίλνπ ή ν Αληηδήκαξρνο Αζιεηηζκνχ-Ξνιηηηζκνχ;
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Θαιεκέξα ζαο. Ξηζηεχσ ην πην θνξπθαίν γεγνλφο, ν
Ξξνυπνινγηζκφο θαη ν απνινγηζκφο πνπ πξέπεη λα γίλεη, γηαηί είλαη θαη ε
πεξεζία ζε ηέηνην βαζκφ πνπ βξέζεθε φηαλ αλαιάβακε θαη ζηελ εμέιημε κε
ηα κεραλήκαηα θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππήξρε, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα φζν
κπνξνχκε θαιχηεξα λα νξγαλψζνπκε θαη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ πνπ έρνπκε. Ρψξα κε δχν-ηξία ιφγηα λα πσ απηά πνπ έγηλαλ
πξηλ θαη κε απηά πνπ είρακε παξαιάβεη θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα γίλεη γηα λα
έρνπκε θαιχηεξε επηηπρία θαη γηα λα κπνξνχκε λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο
ζπλδεκφηεο καο.
Αλαιάβακε ζηελ θαζαξηφηεηα κε πνιιέο ειιείςεηο, αλ ζέιεηε λα ζπκπιεξψζσ
εγψ, πνπ ππήξρε θαη ζθνπηκφηεηα, απηέο νη ειιείςεηο γηα λα ππάξρνπλ, γηα λα
εθπνηεζνχλ θαηά έλα ηξφπν αλ ζέιεηε νη ππεξεζίεο ζηε γεληθή ηαθηηθή πνπ
ππάξρεη θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Θπβέξλεζεο γηα ηδησηηθνπνίεζε
θαη εθπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο, πξνζπαζνχζαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα ην
δηαιχζνπλ ηειείσο. Γειαδή είρακε αλαιάβεη ην '14 πνπ αλαιάβακε θαη
ήκαζηαλ ζε Ξξνυπνινγηζκφ ηνλ πεξαζκέλν ηξία απνξξηκκαηνθφξα, έλα
αλνηθηφ θνξηεγφ θαη έλα ζσξφ απηνθίλεηα πνπ ήηαλ άρξεζηα θαη φηαλ ιέκε
άρξεζηα δηαιπκέλα. Έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο, λα ην πσ έηζη, κε απηά ηα
κέζα πνπ ππήξραλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη νηθνλνκηθέο πνπ είρακε λα
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επηζθεπάζνπκε, λα ζπληεξήζνπκε θαη λα βγάινπκε έμσ θάπνηα απηνθίλεηα θαη
ζήκεξα αθφκα κπνξψ λα ζαο πσ φηη ιεηηνπξγνχκε θάησ απφ ηελ πίεζε θαη κε
ηελ ζέιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε απηέο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη ην
μέξεηε πνιχ θαιά φηη ζην garage δελ ππήξρε ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη δελ
ππάξρεη θαη ζήκεξα γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο. Θαη νη
πεξηζζφηεξνη ην μέξνπλ, ην έρνπκε μαλαζπδεηήζεη γηα λα κελ ην αλαθέξσ.
Θαη ην βιέπεηε άιισζηε θαη ζηνπο δξφκνπο, φηη έρνπκε δαλεηθά απηνθίλεηα
απφ δηάθνξνπο δήκνπο. πάξρνπλ θάηνηθνη πνπ παίξλνπλ ηειέθσλν θαη ιέλε,
θπθινθνξεί έλα απηνθίλεην ηεο Ξεηξνχπνιεο, άιινο ηνπ Θεξαηζηλίνπ, άιινο
ηεο Αζήλαο, ηνπ Αηγαιένπ θιπ. κήπσο έραζαλ ηα ζχλνξα.
Ρψξα γηα λα πσ δχν-ηξία πξάγκαηα απφ ην ζέκα ην ηη ζα αθνινπζήζνπκε,
βέβαηα ην πξφγξακκα ην ηερληθφ θαη ν Ξξνυπνινγηζκφο, ηνλ έρεηε κπξνζηά,
βιέπεηε φηη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα αγνξά, φρη φηη θαη πέξπζη ή θέηνο δελ
θάλακε πξνζπάζεηα, ην δεηνχκελν ... θαη λα ην ζπκίζσ φηη έρνπκε έλα ρξφλν
θαη θάηη είρακε ηξεηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη δχν πιεκκχξεο θαιέο. Ξαιηά
δελ ππήξραλ, δειαδή εγψ δελ ζπκάκαη γηαηί ππεξέηεζα θαη ζην Γήκν, ηφζν
ηαθηηθά θαη πηεζηηθά δελ ππήξρε ηφζν, πσο λα ην πσ, ηξέμηκν. Ρν ζπκάκαη
γηαηί δνχιεπα θαη ην έδεζα απφ κέζα. Ρψξα γηα λα πσ δχν-ηξία ζέκαηα πνπ
ππάξρεη ε ζθέςε γηα λα κπνξνχκε λα θάλνπκε θαιχηεξα ηε δνπιεηά θαη κε
φιν απηφ ην ζθίμηκν πνπ ππάξρεη ην νηθνλνκηθφ θαη ν έιεγρνο πνπ ππάξρεη
απφ πάλσ, γηαηί θαη απηή ε ηαθηηθή είλαη γηα λα ζε βάινπλ ζε έλα ινχθη
ζχκπξαμε δεκνζίνπ κε ηδησηηθφ ηνκέα, ζέιεηο δελ ζέιεηο. Ρν δεηνχκελν είλαη
εκείο έρνπκε κηα ηαθηηθή πνπ λα κελ απμάλνπκε ην νηθνλνκηθφ βάξνο πξνο
ηνπο δεκφηεο θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα εμππεξεηήζνπκε ζε θαιχηεξν βαζκφ
θαη κε θαιχηεξν ηξφπν ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο.
Έρεη κπεη γηα ηελ αγνξά απηνθηλήησλ πνπ είλαη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ,
ππάξρνπλ ηξία απνξξηκκαηνθφξα, δχν θνξηεγά, έλα ζάξσζξν, έλα
αλπςσηηθφ θαη θάπνηα κεραλήκαηα πνπ πξέπεη λα ηα πάξνπκε γηα λα
εληζρχζνπκε ηηο ππεξεζίεο γηα λα έρνπκε θάπνηα απφδνζε θαιχηεξε. Ρψξα λα
πσ θαη θάηη πνπ έρεη κείλεη, είλαη γχξσ ζηα 15 ρξφληα πνπ ππάξρνπλ
απηνθίλεηα πνπ δελ έρεη γίλεη θάπνηα θίλεζε γηα λα θαηαηεζνχλ ή λα
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απνζπξζνχλ, ππεξεζηαθά απηνθίλεηα, θαη μεθηλήζακε έρνπκε ηψξα δχν κήλεο
πνπ

πξνζπαζνχκε,

ηελ

δηαδηθαζία

λα

θαηαηεζνχλ

πηλαθίδεο

θαη

λα

απνζπξζνχλ απηά ηα απηνθίλεηα, φπνηνο μέξεη πνπ είλαη ην garage, ην κηζφ
garage είλαη θνξησκέλν κε ηέηνηεο ζαβνχξεο. Λα ζαο ζπκίζσ φηη επί θ.
Ρεληαθνχ

είρε

θέξεη

δχν

ιεσθνξεία

πξάζηλα,

πνηνί

ηα

ζπκνχληαη,

θπθινθνξήζαλ γηα έλα ειάρηζην δηάζηεκα, είλαη εθεί αξαγκέλα κε ηηο
πηλαθίδεο ηνπο. Απηά είλαη ρξεσκέλα ζην Γήκν θαη δελ θπθινθνξνχλ πνπζελά.
Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θχγνπλ θαη απηά απφ ην garage, λα ηα
μεθνξησζνχκε απφ ην Γήκν θαη λα δνχκε γηα ηελ αγνξά δχν άιισλ
ιεσθνξείσλ γηα ηε Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία, γηαηί ην ιεσθνξείν πνπ ππνηίζεηαη
θάλεη ηε Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία είλαη ηνπ '82, ην απηνθίλεην κε πηλαθίδεο ηνπ
'83 αιιά είλαη ηνπ '79 κνληέιν. Γηα λα ηα ιέκε θαη φπσο είλαη.
Ρψξα λα πσ δχν-ηξία ζέκαηα γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα αμηνπνίεζε
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ αλ ζέιεηε θαη γηα ηελ νξγάλσζε θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο
ππεξεζίαο θαη θαζαξηφηεηαο θαη πξαζίλνπ θαη ηνπ ζπλεξγείνπ, ηνπ garage.
Ξηζηεχσ φηη κέζα απφ θάπνηεο δηαδηθαζίεο, γηαηί ζαο ζπκίδσ φηη απνρψξεζαλ
αξθεηνί ζπλάδειθνη θαη κε ζχληαμε θαη κε απνζπάζεηο θαη κε κεηαηάμεηο θαη
ππάξρεη έλα πξφβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία δηαθφξσλ ππεξεζηψλ λα κελ ην θάλσ
θαη ζπγθεθξηκέλν. Ρψξα λα πσ δχν-ηξία πξάγκαηα γηα αγνξέο πνπ
πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε θαη κε ηνπο θάδνπο θαζαξηφηεηαο θαη γηα ην ζέκα
ησλ παηδηθψλ ραξψλ πνπ φηαλ αλαιάβακε νη πεξηζζφηεξεο παηδηθέο ραξέο
ήηαλ θιεηζηέο, άλνημαλ 20. Δδψ ζέισ λα επηζεκάλσ φηη ππάξρεη κηα ζθφπηκε,
λα ην πσ, θζνξά ή θαηαζηξνθή ή αλ ζέιεηε θιεςίκαηνο ζα ην πσ πιηθψλ
κέζα απφ παηδηθέο ραξέο θαη είλαη ζπγθεθξηκέλα, ζε δηάθνξεο παηδηθέο ραξέο
εμαθαλίδνληαη φξγαλα. Γελ ππάξρεη αζηπλφκεπζε, δελ ππάξρεη έλαο έιεγρνο
γηα απηφ πξέπεη θαη νη θάηνηθνη, γηαηί ε πεξηνπζία δελ είλαη ελφο ή ηνπ Γήκνπ
είλαη φισλ καο, είλαη ιεθηά δηθά καο πνπ ηα βάδνπκε γηα λα εμππεξεηήζνπκε
ηα παηδηά καο, ηε λενιαία καο γηα θάπνηα πξάγκαηα θαη θαηαζηξέθνληαη θαη ηα
θιέβνπλ. Θαη ζαο ιέσ δίπια ζην Θνιπκβεηήξην πξνρηέο αθαηξέζεθαλ ηέζζεξηο
θνχληεο, δελ είλαη δπλαηφλ δειαδή ζην θέληξν ηνπ Σατδαξίνπ λα ζπκβαίλνπλ
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ηέηνηα πξάγκαηα. Λα είλαη κηα παηδηθή ραξά πνπ είλαη ζηελ άθξε ηεο πφιεο,
πνπ είλαη απαξάδεθην βέβαηα, λα έρνπκε ηέηνηα θαηλφκελα.
Θιείλνληαο, γηαηί κπνξεί λα γίλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο, ζα απαληεζνχλ,
θιείλνληαο λα πσ φηη ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμνηθνλνκήζνπκε θαη ιεθηά θαη
λα πξνζπαζήζνπκε κε απηέο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα λα
θάλνπκε θαιχηεξα ηε δνπιεηά ζηελ θαζαξηφηεηα πξν παληφο γηαηί ππάξρεη
ηεξάζηην πξφβιεκα θαη δελ είλαη άιισζηε θαη εχθνιν λα ζαο πσ. Γίλνληαη
θάπνηεο πξνζπάζεηεο κε απηφ ην δπλακηθφ πνπ έρνπκε λα κπνξνχκε λα
πεηχρνπκε θαιχηεξνπο ζηφρνπο. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο θαη Ξξαζίλνπ. Ν
Αληηδήκαξρνο Ξνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Λενιαίαο θαη Ξαηδείαο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεκέξα. ηαλ ζπδεηάκε...είλαη κηα θξίζηκε ζπλεδξίαζε
ηνπ Γ.Π. θαη είλαη κηα θξίζηκε ζπλεδξίαζε γηαηί παίξλνληαο ππφςε θαη ηε
γεληθή εηθφλα, ην γεληθφ πιαίζην πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα γηα λα δηακνξθσζεί
απηφο ν Ξξνυπνινγηζκφο φλησο ε θαηάζηαζε παξακέλεη αξλεηηθή. Ρν ιέσ
απηφ γηαηί κε ηελ επζχλε ηεο Θπβέξλεζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αζθπμία πνπ
έρνπλ πεξηέιζεη νη Γήκνη θαη ην αληηδξαζηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηελ
ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία πνπ ππάξρεη κε ηνπο λφκνπο ηνπ «Θαιιηθξάηε» θαη
πην πξηλ, θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη ζρεδφλ...αδχλαηνλ λα κπνξέζεηο λα
αληαπνθξηζείο, φρη

ζην πσο ζα είλαη έλαο Γήκνο θνξνεηζπξαθηηθφο

κεραληζκφο, φπσο είλαη θαη ε βαζηθή θαηεχζπλζε απφ ηελ Θπβέξλεζε, αιιά
πσο ζα αληαπνθξηζείο ζαλ δηνίθεζε «Ιατθήο Ππζπείξσζεο» πνπ ζεσξείο φηη ην
βαζηθφ ζνπ δεηνχκελν είλαη λα ιχζεηο βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ηα
θησρά ιατθά ζηξψκαηα, ν εξγαδφκελνο ιαφο θαη ε πιεηνςεθία ησλ δεκνηψλ
ζην Σατδάξη θαη ζε άιινπο Γήκνπο.
Απφ απηή ηε δνπιεηά πνπ ζπληνλίδεηε αλ δελ ζπδεηήζνπκε γηα ην πσο ν
Γήκνο κέζα ζε ηέηνηα δεδνκέλα δελ κπνξεί λα πξνυπνινγίζεη ζηα ρξήκαηά
ηνπ

απηά

πνπ

ε

Θπβέξλεζε

δελ

θαηαβάιεη

απφ

ηηο

δφζεηο

ησλ

παξαθξαηεζέλησλ ηα ΠΑΡΑ ή κε ηελ αλακνλή κίαο λέαο πξάμεο λνκνζεηηθνχ
πεξηερνκέλνπ πνπ ζα κπνξεί αθφκα θαη απεπζείαο λα παίξλεη ηα απνζεκαηηθά
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γηα λα εμππεξεηήζεη ην ρξένο, φπσο έγηλε παιαηφηεξα πνπ ππνηίζεηαη ηα
δηέγξαθε κε έλαλ λφκν ή πσο είλαη δπλαηφλ λα θηηάμεη έλαλ Ξξνυπνινγηζκφ
φπσο ηνλ ζέιεηο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε Θπβέξλεζε ζπλερίδεη λα κεηψλεη
πεξαηηέξσ ηελ ήδε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο Γήκνπο πνπ πιεζηάδεη
έσο θαη ην 60% ζε ζρέζε κε ην '08 θαη πξνεγνχκελεο ρξνληέο πνιχ
πεξηζζφηεξν θαη κε ην ειάρηζην κεζνπξφζεζκν '16-'19 ζην νπνίν ππάξρεη
πεξαηηέξσ κείσζε θαη θαηά 23% θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Βνχηζε βέβαηα, κε ηελ αληίζηνηρε πξάμε ηνπ
Ηνπιίνπ, πνπ νπζηαζηηθά δέζκεπε ηνπο Γήκνπο γηα ζπγθξάηεζε δαπαλψλ. Δπί
ηεο νπζίαο έδεηρλε ζαλ λα είλαη φινη νη Γήκνη αο πνχκε θαθνδηαρεηξηζηέο θαη
έρνληαο βνπηήμεη ην δάθηπιφ ηνπο ζην κέιη. Δλψ δελ είλαη έηζη, δελ είλαη ε
πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ έηζη ή ηνπιάρηζηνλ δελ κπνξεί λα είλαη απφιπην γηα
φινπο ηνπο Γήκνπο απηφ θαη απηφ ην πξάγκα λα γίλεηαη λφκνο πνπ αθνξά
φινπο, ελψ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα απηά ηα δεδνκέλα. Κε ηελ
έλλνηα πνηά, δειαδή ζε θαιεί ζε δεζκεχεη λα θνπξέςεηο ππεξσξίεο,
πξνκήζεηεο,

δαπάλεο

γηα

λεξφ

θαη

ξεχκα,

πνιηηηζηηθέο

αζιεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα Γήκν φπσο ην Σατδάξη, πνπ αλ γίλεη πξαγκαηηθά απηφ
ην πξάγκα ζε ζρέζε κε ηηο ππεξσξίεο, ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο ζηνλ
αζιεηηζκφ θαη ζηνλ πνιηηηζκφ, δελ ζα κπνξέζεηο επί ηεο νπζίαο λα
αληαπνθξηζείο ζε θακία ππεξεζία, φηαλ νη ππνδνκέο, ην πξνζσπηθφ πνπ έρεηο
θηι. είλαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη.
Ραπηφρξνλα θαη κε ηελ ζπδήηεζε πνπ φινη νη πνπξγνί, ζρεδφλ φινη νη
πνπξγνί έρνπλ θάλεη ή ηνπιάρηζηνλ απηνί πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο Γήκνπο, ν
θ. Θνληνλήο, ν πνπξγφο Δζσηεξηθψλ, πνδνκψλ θηι. επί ηεο νπζίαο ιέλε φηη
ην κέιινλ ζηνπο Γήκνπο κπνξεί λα θαιπθζεί κφλν κέζσ ηεο θνηλσληθήο
νηθνλνκίαο, δειαδή ην πξνεγνχκελν κνληέιν πνπ πξνσζνχζε θαη ε
πξνεγνχκελε Θπβέξλεζε ησλ ΘνηλΠΔπ, ηί θάγακε εδψ πέξα θαλνληθά θαη κε
ην λφκν θαη κε ηε βνχια θαη είδακε πνηά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα. Ή ηέινο
πάλησλ θαη άιιεο πξνηάζεηο φπσο έρνπλ αθνπζηεί θαηά θαηξνχο γηα ρπινπίηεο,
φξπδα πνπ ζα θαηαζθεπάδνπλ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ζα βξάδνπκε
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φξπδα γηα λα κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ, πνπιψληαο ηα ζηνπο ππφινηπνπο δεκφηεο.
...

έρνπλ

παγψζεη

ηα

ρξεκαηνδνηνχκελα

έξγα

φπσο

ην

«Ράθεο

Σαξαιακπίδεο» κε ηε ινγηθή θπζηθά ζηελ ίδηα πνπ είρε ε πξνεγνχκελε
Θπβέξλεζε λα επηηεπρζεί κε ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα, ην ιεγφκελν
success story πνπ είρε θάλεη θαη ε πξνεγνχκελε Θπβέξλεζε θαη ζπλερίδεη θαη
απηή, ηα Ξξάζηλα Ρακεία πνπ ζπδεηήζακε είρε θαη κηα εθηελή αλαθνξά θάπνηα
ζηηγκή ν θ. Βαξπηηκηάδεο γηα ηηο ηαξάηζεο ησλ ζρνιείσλ θαη άιια πνπ είραλ
πξνβιεθζεί, θπξηνιεθηηθά πξάζηλα άινγα, φπσο θαη δηάθνξα άιια έξγα κέζσ
ΔΠΞΑ θηι. πνπ έρνπλ παγψζεη. Δλψ ηαπηφρξνλα ε Ξεξηθέξεηα ελάκηζε ρξφλν
ιάκπεη δηα ηεο απνπζίαο ηεο. Θαη φρη κφλν γηα ηα βαζηθά έξγα ππνδνκήο πνπ
ρξεηάδεηαη ν Γήκνο θαη έρνπκε ζπδεηήζεη αξθεηέο θνξέο, φπσο είλαη ν αγσγφο
ν αληηπιεκκπξηθφο, πνπ είλαη αξθεηά θαζνξηζηηθά αλ ζέιεηε, γηα ην ηη πξέπεη
λα παξαδψζνπκε, ζε ηη θαηεχζπλζε πξέπεη λα θηλεζνχκε, αιιά θαη ζηα βαζηθά
δεηνχκελα. Αθφκα-αθφκα δειαδή θαη ην πφζν θαζπζηέξεζε ε κεηαθνξά ησλ
καζεηψλ απφ ην Γαθλί πνπ είραλ γίλεη κπαιάθη απφ ηε κηα Γηεχζπλζε ζηελ
άιιε θαη απφ ηνλ έλαλ ππεχζπλν ζηνλ άιιν, απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ζην
πνπξγείν θαη απφ ην πνπξγείν ζηελ Ξεξηθέξεηα, νχηε κπνξνχζαλ λα
θαιπθζνχλ νχηε θαη ιεσθνξείν πνπ ζα πεγαίλεη ηνπο καζεηέο απφ ην Γαθλί
θαη ηελ Αθαία λα κπνξέζνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην '15 θαλνληθά ην κάζεκά
ηνπο.
Θαη ηαπηφρξνλα αθνχγνληαη θαη δηάθνξεο θσλέο ηερλνθξαηψλ πνπ επηκέλνπλ
λα έρνπλ, κάιινλ έρνπλ επηιεθηηθή επαηζζεζία, πνπ ε θξηηηθή ηνπο δελ
αλαθέξεηαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ην πσο πξαγκαηηθά κπνξεί λα ιπζεί ην
πξφβιεκα ... αιιά επηιέγνπλ κε κηα επηιεθηηθή θξηηηθή, ζπδεηψληαο κφλν γηα
αξηζκνχο θαη ρσξίο επί ηεο νπζίαο λα ηνπο αλαγάγνπλ ζηελ γεληθή εηθφλα,
ρσξίο επί ηεο νπζίαο λα κπνξείο λα ιχζεηο κε βάζε απηή ηελ πνιηηηθή ην
βαζηθφ. Ρν πσο δειαδή ζα θαζνξίζεηο ηελ πνιηηηθή εθείλε πνπ είπακε θαη ζηελ
αξρή πξνο φθεινο ηνπ ιανχ θαη φρη κε βάζε ηα επηκέξνπο κηθξά ή κεζαία
έξγα πνπ ζα βνιέςνπλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπκπνιηηψλ, πνπ θαη απηά
θπζηθά είλαη ζεκαληηθά.
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Απφ απηή ηελ άπνςε θαη κε απηά ηα δεδνκέλα έγηλε κηα ζνβαξή δηαρείξηζε
ηεο θαηάζηαζεο ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη κε απηφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ
λνκίδνπκε φηη γίλεηαη κηα επίζεο θαιή πξνζπάζεηα λα βειηησζεί αξθεηά ε
θαηάζηαζε θαη ηνπ ρξφλνπ. Βέβαηα εδψ πέξα, αλ θαη ην έρνπκε πεη αξθεηέο
θνξέο, αμίδεη λα ην επαλαιάβνπκε, φηη δελ φηη έρνπκε παξαιάβεη έλα Γήκν ζε
κηα άιθα θαηάζηαζε θαη πξνζπαζνχκε έηζη λα θάλνπκε βειηησηηθέο θηλήζεηο.
Έρνπκε παξαιάβεη έλα Γήκν ν νπνίνο μεθηλήζακε ππφ ηνπ κεδέλ. ηαλ π.ρ.
ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ζηνλ πνιηηηζκφ δελ έρεηο απνιχησο ηίπνηα, δελ έρεηο
παξαιάβεη απνιχησο ηίπνηα, παξά κφλν ΘνηλΠΔπ δελ μεθηλάο απιά απφ θάηη,
μεθηλάο πξνζπαζψληαο λα ιχζεηο ηα ήδε κεγάια πξνβιήκαηα, λα βάιεηο ζε
ηάμε δειαδή κηα θαηάζηαζε θαη κε δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο θηι. θαη φζν
κπνξείο βέβαηα λα δεκηνπξγήζεηο κε βάζε ηελ πνιηηηθή πνπ έρεηο απηφ πνπ
εζχ αληηιακβάλεζαη πσο είλαη ζσζηφ, δειαδή λα δεκηνπξγήζεηο θχηηαξα
πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ πνπ λα κπνξεί λα ππάξρεη εξαζηηερληθή δεκηνπξγία
αιιά λα έρεη επαθή ε πιεηνςεθία ησλ δεκνηψλ κε ηελ ηέρλε, κε ηνλ
αζιεηηζκφ, κε ηα αζιήκαηα. Απηφ ην πξάγκα θαηαιαβαίλεηε φηη φηαλ νη
ππνδνκέο είλαη απηέο πνπ είλαη, ην πξνζσπηθφ δελ ππάξρεη, είλαη ειάρηζην θαη
πξνζπαζείο έηζη λα βξεηο, λα πξνιάβεηο ηηο ζθαιηάξεο απφ ηηο δηθαζηηθέο
απνθάζεηο θαη ηηο πξαγκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ηδηψηεο πνπ έξρνληαη ζην Γήκν
αλά δεθάδεο, θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη αδχλαηνλ.
Δκείο θαηεπζπλζήθακε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πνπ είρακε δεζκεπηεί κε ηελ
θαηάξγεζε ησλ ΘνηλΠΔπ ζε πνιηηηζκφ θαη αζιεηηζκφ, δεκηνπξγήζεθαλ δνκέο
πνπ ζεσξνχκε φηη ήδε πξνζθέξνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο αμηνπνηψληαο θαη ην
ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ην ειάρηζην πνπ είρε παξνπιηζζεί, ... ππνδνκέο κε ίδηνπο
πφξνπο φπσο ζσζηά είπε θαη ν Αληηδήκαξρνο ν θ. Βαξπηηκηάδεο, ρσξίο θακία
βνήζεηα. Θηλεζήθακε ζηελ πξνζηαζία ρψξσλ πνπ είραλ αθεζεί επί ηεο νπζίαο
λα ξεκάμνπλ ή θαη άιινπο θάλακε έγθαηξεο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα κελ
ξεκαρηνχλ, φπσο ηελ κεηαθνξά ησλ πεξεζηψλ απφ ην Ξαιαηάθη ην νπνίν αλ
ζπλέρηδε λα ιεηηνπξγεί κε ηηο ξσγκέο πνπ ιεηηνπξγνχζε δελ ζα ππήξρε ζε
δχν-ηξία ρξφληα, ζα θαηέξξεε ε ζθάια. Ή ην θηίξην Γχδε πνπ κε ηε ρξήζε είρε
γίλεη γηα λα δεκηνπξγεζεί απηφ ην θαξασληθφ Γεκαξρείν απφ ηελ
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πξνεγνχκελε Γηνίθεζε επί ηεο νπζίαο θαηέζηξεςε ηελ ίδηα ηνπ ηελ ιεηηνπξγία
θαη ηελ αλάγθε χπαξμεο ζαλ θάηη άιιν, ζαλ έλαο ρψξνο πνιηηηζκνχ θαη φρη γηα
λα ζηεγάδεη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Θηλεζήθακε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο
ησλ ζπλδξνκψλ ζην βαζκφ πνπ καο επηηξέπεη ν λφκνο γηα ... ζηνλ πνιηηηζκφ,
φπνπ γλσξίδεηε δελ είλαη ζέκα δηθή καο ζέιεζεο αιιά έρεηο λα θάλεηο κφλν κε
αληαπνδνηηθή ππεξεζία. Αλ δειαδή δελ εκθαλίζεηο έζησ θαη θάπνηα ειάρηζηα
έζνδα δελ κπνξείο λα πξνζιάβεηο νχηε γπκλαζηέο, νχηε κνπζηθνχο, νχηε
άιινπο θαιιηηέρλεο γηα λα θάλνπλ ηα καζήκαηα. Άξα επί ηεο νπζίαο δελ ζα
έρεη Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν θαη αζιεηηθά ηκήκαηα, απφ απηή ηελ άπνςε κεηψζακε
ηηο ζπλδξνκέο θαη απαιιάμακε ζε κεγάιν βαζκφ θάπνηεο εηδηθέο θαηεγνξίεο γηα
λα κπνξνχλ λα γίλεη πξφζβαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δεκνηψλ καο ζηνλ
αζιεηηζκφ θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Δλψ ηαπηφρξνλα ζπγθξνπζηήθακε κε δηάθνξα
θαηεζηεκέλα πνπ είραλ

δεκηνπξγεζεί

γηα ρξφληα

θαη

εμππεξεηνχζαλ

δηάθνξνπο θαη δηάθνξα, ηφζν ζηνλ αζιεηηζκφ φζν θαη ζηνλ πνιηηηζκφ, κε ηελ
πξνζπάζεηα λα ππάξρεη ηζνλνκία ζηε ρξήζε ησλ γεπέδσλ απφ αζιεηηθνχο
ζπιιφγνπο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ αληίζηνηρα. Κε ηαπηφρξνλε θξνληίδα λα
ππάξρνπλ αλνηθηνί ρψξνη γηα ηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο ηνπ Γήκνπ καο.
Ρψξα κηα παξαηήξεζε κφλν απιά ζε ζρέζε κε απηφ, επεηδή έρνπλ βγεη ζην
θιαξί θαη θξάδνπλ δηάθνξεο θαξαθάμεο πνπ έρνπλ θιείζεη ηα καγαδηά ηνπο θαη
θαηαιαβαίλεηε φηαλ δηάθνξνη θιείλνπλ ηα καγαδηά ηνπο θαη ε ηζέπε ηνπο
ειαθξαίλεη, είλαη ινγηθφ λα βγαίλνπλ θαη λα θξάδνπλε, ζα πσ κφλν ην εμήο.
ηη επί ηεο δηνίθεζεο Καξαβέιηα, ε ΘνηλΠΔπ ΑΘΡΗΛΑ π.ρ. ιέσ εληειψο ηπραία
παξέιαβε απφ ην Γήκν γηα ην 2014 κφλν έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 42.000€ γηα
λα πξαγκαηνπνηήζεη ην 1/3 ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απηή ηε ζηηγκή
πξαγκαηνπνηεί ν Γήκνο καο. Ρν 1/3 ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ξήξε 42.000€. Ζ
κηζζνδνζία δε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγαδφηαλε κε ηηο ζπκβάζεηο ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ΘνηλΠΔπ δελ μεπεξλνχζε ην σξνκίζζην ησλ 6-7€. Ρελ ίδηα
ζηηγκή πνπ ν Γήκνο πιεξψλεη γηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ην κέγηζην απηή ηε
ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζε ΝΝΡΑ παλειιαδηθά πνπ θηάλεη ηα 17€ αλά ψξα. Γηα λα
θαηαιάβεηε ηε δηαθνξά θαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ έρεη πξνυπνινγηζζεί γηα
θέηνο λα κελ μεπεξλάεη ηηο 60.000€. Θαηαιαβαίλεηε δειαδή γηα ηη πξάκα
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κηιάκε. Γηα λα έρνπκε θαη κηα εηθφλα ε πιεηνςεθία ησλ ΘνηλΠΔπ είλαη...έρνπλ
βξεη δνπιεηά, δελ είλαη φηη έκεηλαλ θαη άλεξγνη, ... έρεη πάεη ζην γεηηνληθφ Γήκν
ηνπ Αηγάιεσ, εθεί είλαη απηή ηε ζηηγκή ε ΘνηλΠΔπ ... ηνπιάρηζηνλ απηνί πνπ
ήηαλ ζηνλ πνιηηηζκφ. πσο θαη άιιεο ζηνλ ηνκέα ησλ Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ πνπ
έρνπλ πάεη θαη έρνπλ αλνίμεη ζην Ξεξηζηέξη.
Ξην ζπγθεθξηκέλα ηψξα θάπνηα δεηήκαηα, ζα πξνζπαζήζσ λα είκαη πάξα πνιχ
ζχληνκνο, πνπ είρακε λα αληηκεησπίζνπκε ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο ηνκείο θχξηα δεηήκαηα. Πηνλ πνιηηηζκφ ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί έηζη είπακε θαη
έρνπλ αλαπηπρζεί λέα ηκήκαηα θαη ζηα ηξία πνιηηηζηηθά θέληξα, ελψ ππάξρεη
κεηαθνξά ηνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ ζηε Γξεγνξνχζα ζε αλαβαζκηζκέλν
θαηλνχξην ρψξν γηα λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο εθεί ησλ
παξαδνζηαθψλ ρνξψλ πνπ ζπλερψο γηγαληψλεηαη ελψ ηαπηφρξνλα έηζη είπακε
έρνπλ κεησζεί νη ζπλδξνκέο. Ν ζηφρνο παξακέλεη λα ππάξρεη πινχζηα
θαιιηηερληθή δεκηνπξγία κε ηειηθφ ζθνπφ ην θαινθαίξη λα κελ αγνξάδνπκε
εθδειψζεηο, αιιά λα κπνξνχλ απηέο νη θαιιηηερληθέο πξσηνβνπιίεο θαζ 'φιε
ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο αιιά θπξίσο ην θαινθαίξη λα πξνβάιινληαη ζε
δηάθνξεο εθδειψζεηο φπσο ηα «Βήκαηα Ξνιηηηζκνχ» αιιά θαη άιιεο, πνπ ζα
κπνξνχλ έηζη λα εθζέηνπλ φινη νη ζπλδεκφηεο καο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά
ηα ηκήκαηα ηα έξγα ηνπο, λα κπνξεί λα ππάξρεη πινχζηα θαιιηηερληθή
δξαζηεξηφηεηα ρσξίο ην θφζηνο λα είλαη κεγάιν.
Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη γηα πξψηε θνξά πέξπζη θαη θέηνο κε ηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ πνπ ππάξρεη ρξεκαηνδνηνχληαη νη εθδειψζεηο ησλ ηκεκάησλ
ηνπ Γήκνπ, πνπ πέξπζη, πξφπεξζη θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο είραλ
κεηαθπιήζεη ζηνπο δεκφηεο. Γειαδή γηλφηαλ κηα Σξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε
έιεγε ν δάζθαινο ζηνλ δεκφηε πνπ ζπκκεηείρε «θέξε έλα 15άξη γηα λα

βγάινπκε ηελ εθδήισζε, θέξε έλα 50άξη γηα λα αγνξάζνπκε ηηο ζηνιέο».
Απηά φια ηειεηψζαλε, γηαηί πνιινί πήγαηλαλ θαη θάζνληαλ ζηηο πξψηεο
θαξέθιεο, Γήκαξρνη, Αληηδήκαξρνη θιπ. φκσο ην θφζηνο πάιη ζηνπο δεκφηεο
είρε θπιηζηεί. Φέηνο γηα πξψηε θνξά φιν ην θφζηνο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο
εθδειψζεηο απηέο ησλ ... ηηο έρεη αλαιάβεη απνθιεηζηηθά ν Γήκνο θαη ε
πεξεζία Ξνιηηηζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ πέξπζη παξφιε
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ηελ θξηηηθή πνπ αθνχζηεθε νη ηξηπιάζηεο εθδειψζεηο ζε ζρέζε κε πξφπεξζη
θαη αληηπξφπεξζη, μνδεχνληαο πεξίπνπ ηα ίδηα ρξήκαηα απφ ην ηακείν ηνπ
Γήκνπ.
Έρεη δειψζεη ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εζληθνηνπηθνχο ζπιιφγνπο, Πσκαηεία,
καδηθνχο θνξείο, εξαζηηερληθέο νκάδεο θαη κεγάια αθηεξψκαηα ζε θαιιηηέρλεο
θαη κε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο θαη ζηνπο αγψλεο ηνπ ιανχ,
φπσο ην Ξνιπηερλείν, ε Δζληθή Αληίζηαζε, Αληηθαζηζηηθή λίθε ησλ ιαψλ ηελ
9ε ηνπ Κάε. Λνκίδσ μερσξίδνπκε ηελ...θαη λνκίδσ φηη έρεη ηδηαίηεξε αμία,
μερσξίδνπκε έηζη ηηο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ Ξξσηνκαγηά πνπ
αλαβαζκίζηεθαλ θαη πέξπζη πξψηε ρξνληά θαη θέηνο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα
λα εληαρζνχλ ζηελ Ξξσηνκαγηά ε ιακπαδεδξνκία ζηνπο αγψλεο ηνπ ΠΔΓΑΠ
θαη ζπλνιηθά απηέο νη εθδειψζεηο, έρεη γίλεη αίηεζε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία λα
επηρνξεγεζνχλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαβαζκηζηνχλ φπσο θαη ε θαιιηηερληθή
δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα ηηκεζνχλ φπσο πξέπεη νη 200 ηεο Θαηζαξηαλήο θαη
ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη Ξξνυπνινγηζκφο γηα δηάθνξεο άιιεο εθδειψζεηο πνπ
έρεη αλάγθε ν ηφπνο καο πινχζηεο ζε πνηφηεηα θαη ζε πνζφηεηα. Δδψ
ηαπηφρξνλα γίλεηαη αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ, ην είπε παξαπάλσ, ην είπε θαη ν
Ξάλνο γηα ην Κνπζείν, θαληάδνκαη ζα πεη θαη ν Γήκαξρνο πεξαηηέξσ.
Πε ζρέζε κε ηελ Ξαηδεία λα πσ φηη θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Ξξνέδξνπο έρεη
γίλεη κηα πνιχ θαιή δνπιεηά, ζα αλαθεξζνχλ θαη νη Ξξφεδξνη ησλ ζρνιηθψλ
επηηξνπψλ θαη ν Ξξφεδξνο ηεο ΓΔΞ. Λα πσ φκσο φηη κηα βαζηθή
πξνηεξαηφηεηα πνπ έρεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη δελ ππήξρε ζην Σατδάξη, ε
ιεηηνπξγία δειαδή ηνπ Θνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ είλαη απφ ηα βαζηθά
δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα πνχκε θαηαξρήλ έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο
δαζθάινπο θαη ζηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά. Δίλαη κηα
πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε πέξπζη αξγά θαζπζηεξεκέλα, ηνλ Φιεβάξε, είπαλ
φηη θέηνο ζα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο λα μεθηλήζεη, ήδε έρεη
μεθηλήζεη, είλαη παξαπάλσ ε ζπκκεηνρή απφ πέξπζη θαη έηζη φζν κεγαιψλνπλ
ηα πξνβιήκαηα δπζηπρψο κεγαιψλεη θαη ε ζπκκεηνρή ζην Θνηλσληθφ
Φξνληηζηήξην. Υζηφζν δεζκεπφκαζηε θαη απφ απηή ηε ζπδήηεζε ζήκεξα φηη
ζα είκαζηε δίπια ζε απηά ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 31Η

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015

37

αθνινπζήζνπλ ηζφλνκα κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο ηελ
εθπαίδεπζε πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη ζα αλαβαζκηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ
Θνηλσληθνχ Φξνληηζηεξίνπ κε φ,ηη παξαπάλσ κπνξνχκε θαη έρνπκε ζηελ
δπλαηφηεηά καο ζαλ Γήκνο, παξά ηηο αδπλακίεο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν πνπ
ππάξρνπλ.
Λα πσ φκσο φηη εδψ πέξα ελάκηζε ρξφλν ζην Γήκν Σατδαξίνπ δελ έρεη γίλεη
νχηε κηα παξέκβαζε ζε ζρέζε κε ηηο ππνδνκέο ηηο ζρνιηθέο απφ άιινπο
θνξείο. Ξ.ρ. δελ μέξσ ηψξα αλ είλαη ππνθεηκεληθνί ή αληηθεηκεληθνί νη ιφγνη,
αιιά λα αλαθέξνπκε ην εμήο. Ζ Θηπ π.ρ. πνπ έρεη δεζκεπηεί φηη ζα αιιάμεη
ηνλ ηάπεηα ζην 2ν θιεηζηφ ζηνλ αζιεηηθφ ρψξν, αθφκα πεξηκέλνπκε. Έρεη
θηάζεη ν κήλαο Γεθέκβξεο, ηάπεηα ζην 2ν θιεηζηφ φζν ηνλ έρεηε δεη εζείο
άιιν ηφζν ηνλ έρσ δεη θαη εγψ θαη πξνρσξάκε. Γηα λα θαηαιάβεηε έηζη ε
θξηηηθή πνπ καο γίλεηαη γηα ην πφζν γξήγνξα πξνρσξάκε εκείο θάπνηα έξγα,
πφζν γξήγνξα πξνρσξάλε θάπνηνη άιινη ηερλνθξάηεο αληίζηνηρα έξγα θαη ηη
κπνξεί λα θάλεη έλαο Γήκνο πνπ ζηέθεηαη αβνήζεηνο ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο.
Πηνλ αζιεηηζκφ έρνπκε ζπδεηήζεη άπεηξεο θνξέο, κελ επεθηαζνχκε θαη πάξα
πνιχ ζην ηη αθξηβψο παξαιάβακε ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ θαη
εγθαηαζηάζεηο, σζηφζν έγηλε ζνβαξή πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηνχλ νη άδεηεο
ιεηηνπξγίαο ζε φια ηα γήπεδα. Κέρξη ζηηγκήο έρνπλ εμαζθαιηζηεί γηα ην
Θνιπκβεηήξην ην 2ν θιεηζηφ, ελψ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επαλαιεηηνπξγήζεη
κέζα ζην 2016 ηα γεπεδάθηα ην 5x5 θαη λα κπεη ν ριννηάπεηαο ζην Γήπεδν
ηνπ ΤΛΑ ζην Γαθλί, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απηφο ζαλ
γήπεδν ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Θα ελεκεξψζνπκε θάπνηα ζηηγκή γηα ηε
ζπλάληεζε πνπ έγηλε κε ηνλ θ. Θνληνλή ν νπνίνο πάλησο πξέπεη λα
αλαθέξνπκε εδψ ζην Γ.Π. φηη λφκηδε φπσο ν ίδηνο δήισζε ζηε ζπλάληεζε πνπ
είρακε φηη ν ριννηάπεηαο είρε ηειεηψζεη θηφιαο ην έξγν, φρη γηα ην Γαθλί, ιέσ
γηα ην «Σαξαιακπίδεο». Δγθαινχζε ηνλ Γήκαξρν γηαηί ιέεη ςέκαηα φηη δελ
έρεη γίλεη ην έξγν ηνπ ριννηάπεηα, ... είρε πνιχ γέιην ε ζπγθεθξηκέλε
ζπλνκηιία. Γηα λα θαηαιάβεηε ηη έρνπκε αληηκεησπίζεη έλα ρξφλν.
πάξρεη πξφβιεςε γηα ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ λα γίλνπλ 12 ηνπιάρηζηνλ κεγάιεο
αζιεηηθέο εθδειψζεηο, μερσξίδνληαο ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ καζεηηθνχ
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ηνπξλνπά, ηνπ ζρνιηθνχ ηνπξλνπά, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Φιεβάξε
ηνπ '16 θαη άιισλ κεγάισλ αζιεηηθψλ δξψκελσλ πνπ ζα έρνπκε ηελ ραξά λα
παξαθνινπζήζνπκε θαζ 'φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Έγηλε πξνζπάζεηα λα
ζπάζνπλ απνζηήκαηα ρξφλσλ ζηνλ αζιεηηζκφ θαη έρνπκε πεηχρεη έλα πνιχ
θαιφ επίπεδν ζπλεξγαζίαο απηή ηε ζηηγκή κε φια ηα αζιεηηθά ζσκαηεία,
ππάξρεη δίθαηε θαηαλνκή σξψλ ζε κηα επί ηεο νπζίαο πνιχ κηθξή δπλαηφηεηα
θαηαλνκήο σξψλ ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο γηαηί είλαη ειάρηζηνη, ελψ έρεη γίλεη
πξνζπάζεηα κέζα ζην '16 ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζνχλ
πξφηππεο αθαδεκίεο λα ιεηηνπξγήζεη δειαδή ν Γήκνο αθαδεκίεο ζε
πνδφζθαηξν θαη κπάζθεη. πσο αληίζηνηρα ππάξρεη πιήξε εκπεηξία ηεο
πξφηππεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαινθαηξηλνχ camp πνπ θηινμέλεζε ν Γήκνο καο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε, παξαπάλσ απφ 500 παηδηά είραλ
ηελ δπλαηφηεηα λα απαζρνιεζνχλ γηα παξαπάλσ απφ νθηψ ψξεο ζε δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο, πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο, θηλεκαηνγξάθν, εθδξνκέο θαη
δηάθνξα άιια.
Ρέινο πάλησλ γηα λα κελ θνπξάδσ ηειεηψλνληαο, ζα πσ δχν θνπβέληεο κφλν
γηα ην Θνιπκβεηήξην, ην νπνίν πξαγκαηηθά είλαη έλα πνιχ κεγάιν ζηνίρεκα
θαη ιφγσ ηεο πξνεγνχκελεο δεδνκέλεο αδπλακίαο ηεο δηνίθεζεο Καξαβέιηα.
Γηαηί ζε φινπο ηνπο ηφλνπο παξφιν πνπ δελ ήκνπλ Γεκνηηθφο Πχκβνπινο,
ςάρλνληαο, δηαβάδνληαο θαη απφ ζπλεληεχμεηο ηεο επνρήο, δηαβάδνληαο αθφκα
θαη ηα Ξξαθηηθά Ππκβνπιίσλ, δηαπηζηψλεη θάπνηνο φηη ζρεδφλ νξθηδφληνπζαλ
αο πνχκε ζε ζενχο θαη δαίκνλεο φηη δελ κπνξνχζε ν Γήκνο κε θακία δχλακε
λα ιεηηνπξγήζεη ην Θνιπκβεηήξην. Δκείο φρη κφλν δεζκεπηήθακε θαη
πινπνηνχκε απηή ηελ πνιηηηθή καο άπνςε θαη θαηεχζπλζε λα ιεηηνπξγήζεη
ζηα ρέξηα ηνπ Γήκνπ, αιιά ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο ιεηηνπξγίαο είρακε θαη
ηελ θαθνηπρία λα πληγνχκε θαη απφ ηηο πιεκκχξεο. Θαη ελψ ζε κηα άιιε
πεξίνδν, ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε άθεζε ην Θνιπκβεηήξην θιεηζηφ γηα έμη
κήλεο, απηή ε δηνίθεζε άλνημε ην Θνιπκβεηήξην ζε δεθαελληά κέξεο. Θαη
κάιηζηα άλνημε ην Θνιπκβεηήξην ζε δεθαελληά κέξεο κε ηεξάζηηεο δεκηέο.
Εεκηέο πνπ αθφκα ε Ξεξηθέξεηα θαη ηα πνπξγεία λίπηνπλ ηα ρέξηα ηνπο θαη
δελ έρνπλ θάλεη θακία λχμε θαη αλαθνξά γηα ην πσο ζα απνδεκησζεί ν Γήκνο
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γηα ηηο θαηαζηξνθέο ηηο ηεξάζηηεο πνπ έρεη. Έλα θνκκάηη απφ απηέο είλαη θαη
ηνπ Θνιπκβεηεξίνπ.
Θαη ελψ ιχζακε δηάθνξα δεηήκαηα, φπσο ην θέζη ησλ 60.000€ πνπ είρε
αθήζεη ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε, ην θπζηθφ αέξην, ε εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ
δελ άλνηγε ηελ θάλνπια γηα ην Θνιπκβεηήξην λα ηξέμεη, λα ιεηηνπξγήζεη έηζη
κε θπζηθφ αέξην γηα λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη, ελψ αληίζηνηρα Θνιπκβεηήξηα
π.ρ. ζε άιινπο δήκνπο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ.
πσο είλαη ηνπ Ξεξηζηεξίνπ ην θαηλνχξην. Ινηπφλ θαηεζηξακκέλνη θαπζηήξεο,
θαηλνχξηνη θαηεζηξακκέλνη θαπζηήξεο πνπ δελ ιεηηνχξγεζαλ γηα παξαπάλσ
απφ έμη κήλεο επεηδή είραλ αθεζεί ζηε κνίξα ηνπο θαη πλίγεθαλ ηξεηο-ηέζζεξηο
θνξέο, δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ γηα έξγα βηηξίλαο ηα πξνεγνχκελα ηέζζεξαπέληε ρξφληα γηα αιιαγή δηαδξνκψλ μέξσ εγψ, κηιάκε έρνπκε βξεη απίζηεπηα
ηηκνιφγηα φζνλ αθνξά ην Θνιπκβεηήξην θαη ηη κπνξεί λα άιιαδε θάπνηνο θαη
λα έθιεηλε ηα κάηηα ζηα κεγάια πξνβιήκαηα ηνπ κεραλνζηαζίνπ. Δλψ
πξαγκαηηθά θαη κε βάζε απηή ηελ νηθνλνκηθή αζθπμία έρνπλ γίλεη νπζηαζηηθά
έξγα φπσο ε αγνξά ηεο ηζνζεξκηθήο θνπβέξηαο πνπ ζα κεηψζεη ην ελεξγεηαθφ
θφζηνο θαηά 30% ή αθφκα θαη ε αγνξά ησλ θαπζηήξσλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ
πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία πνπ επηδφζεθαλ ηα ρξέε θαη
δφζεθε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ έθηαζε θνληά ζηα 100.000€ απηφ ην θφζηνο.
πνγξάθηεθε λέα ζχκβαζε θαη ζα κπνξεί ην Θνιπκβεηήξην απφ ηελ επφκελε
εβδνκάδα λα ιεηηνπξγεί κε θπζηθφ αέξην, ελψ ηαπηφρξνλα ήδε έρεη γίλεη ν
πξνγξακκαηηζκφο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηκήκαηα ζην Θνιπκβεηήξην ππφ ην
Γήκν εθκάζεζεο καδηθνχ aqua αζιεηηζκνχ, ΑκεΑ πνπ δελ είρε πνηέ ζηελ
ιεηηνπξγία ηνπ ν Γήκνο θαη άιια αζιήκαηα, aqua aerobic ή γπλαηθεία
αζιήκαηα θηι. θαη φκσο δελ είρε...είρε κηζή ψξα ηελ εβδνκάδα, δελ κηιάκε γηα
απηφ.
Δλψ έρνπκε εθπνλήζεη ήδε κηα κειέηε πνπ ζα παξνπζηαζηεί ηηο επφκελεο
εκέξεο πνπ ζα έρεη ηίηιν «Πρνιηθή θνιχκβεζε θαη αζιεηηζκφο» θαη ζα
απεπζπλζνχκε ζην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη ζηελ αληίζηνηρε αξκφδηα
Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ζε άιια αξκφδηα πνπξγεία γηα λα καο επηρνξεγνχλε κε
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ρξήκαηα γηα αγνξά ιεσθνξείσλ θαη λα καο δψζνπλ ηελ άδεηα γηα λα
κπνξέζνπλ φινη νη καζεηέο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αληηδήκαξρε ιίγν λα...
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρειεηψλσ. Ρελ ψξα ηεο γπκλαζηηθήο ζηα ζρνιεία ηνπο λα
θάλνπλ θνιχκπη ζην Θνιπκβεηήξην δσξεάλ. Θιείλνληαο έρσ λα πσ κφλν θάηη
παξαπάλσ ζε ζρέζε κε πέξπζη. Νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν πξαγκαηηθά έρνπλ
δψζεη ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ θαη δελ έδσζαλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ
γηαηί μαθληθά αγαπήζαλε, έγηλαλ φινη «Ιατθή Ππζπείξσζε», έδσζαλ ηνλ
θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ γηαηί φπσο κνπ έιεγε έλαο ζπλάδειθνο πξφζθαηα, ηνπο
έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα λα απνδείμνπλ πνηνί είλαη. Γηαηί ηφζν ρξφληα ήηαλ
άρξεζηνη, ραξακνθάεδεο, ιακφγηα θηι. θηι. βέβαηα δελ είλαη φινη, είλαη ε
κεγάιε πιεηνςεθία. Αιιά πηζηέςηε καο ην ηη δπλαηφηεηεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί
φηαλ δίλεηαη ε εξγαζηαθή αζθάιεηα, ε εξγαζηαθή πσο λα ην πσ, ε επρέξεηα
ζηνπο εξγαδφκελνπο νιφπιεπξα λα δεκηνπξγήζνπλ, είλαη έλα πξάγκα πνπ
απηφ νχηε κπνξεί λα πεξηγξαθεί, νχηε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζε λνχκεξα
κέζα ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ. Θαη απφ απηή ηελ άπνςε είκαζηε πάξα πνιχ
ραξνχκελνη θαη γηα ηε ζρέζε πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη θαη γηαηί πξαγκαηηθά
έρνπκε δψζεη απηή ηελ επθαηξία ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ, νιφπιεπξα
λα απνδείμνπλ ηη κπνξεί λα θάλνπλ νη θαηά ηα άιια άρξεζηνη θαη
ραξακνθάεδεο εξγαδφκελνη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, γηα λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε ηνπνζέηεζε, λα
δψζνπκε εάλ ζπκθσλείηε ζηνπο Ξξνέδξνπο ηεο Θνηλσθεινχο θαη ησλ δχν
Δπηηξνπψλ, γηα λα ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα λα ηνπνζεηεζεί ην
Πψκα. Ινηπφλ λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Ξξφεδξν ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Βνπιγαξίδε.
ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ:

Θαιεκέξα

θηφιαο.

Ρα

πεξηζζφηεξα,

είκαη

θαη

ιίγν

θξπσκέλνο, ηα πεξηζζφηεξα ηα είπε ν Αληηδήκαξρνο ηνπ Αζιεηηζκνχ. Ζ
Θνηλσθειή φπσο γλσξίδεηε φινη δελ έρεη θαη πνιιά πεξηζψξηα, είλαη πξνο κηα
θαηεχζπλζε απφ απηφ ην Θξάηνο λα κελ κπνξεί λα απιψζεη θαη ηφζν πνιχ ηα
θηεξά ηεο εάλ ρξεηαζηεί, απηφ ην είπε θηφιαο, δελ ην είπε έηζη βέβαηα ε Αζελά
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ε Πθακπά, πξνρηέο πνπ είρακε ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ θαη ην ζρέδην δξάζεο,
αιιά είλαη αιήζεηα. ηη απηφ ην ζχζηεκα, απηφ ην Θξάηνο, ππάξρεη ζαλ
δεθαλίθη ζα πσ εγψ γηα λα νινθιεξψλεη ν Γήκνο νξηζκέλα πξάγκαηα. Ν
Αληηδήκαξρνο κε θάιπςε πνπ ήηαλ θαη ην ζπνπδαηφηεξν βέβαηα, γηαηί εθεί
κπνξεί λα δείμεη ιίγν ηε δχλακή ηεο, ε Θνηλσθειή Δπηρείξεζε, ζηα ΘΓΑΞ πνπ
γηα πξψηε ρξνληά θέηνο έγηλαλ κε δπλάκεηο δηθέο καο θαη κε ηελ ζηήξημε ηνπ
Γήκνπ βέβαηα. Θαη εθεί θαίλεηαη ε δηαθνξά, φηη πφζν νξγαλσκέλα είλαη, κε ηη
ζηειέρε εξγαδφκελνπο δνχιεςε θέηνο θαη πσο, ηη παξείρε, θαη ηη παξέρεη
αθφκα, θαη αθφκα πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ην νξγαλψλνπκε ζα θαλεί ηνπ
ρξφλνπ αθφκα πεξηζζφηεξν γηα ηα παηδηά απφ έμη κέρξη δψδεθα πνπ είλαη θαη
ηα βιαζηάξηα καο θαη δελ έδηλε θαλέλαο θακία ζεκαζία, ηα καληξψλαλε ε
ΘνηλΠΔπ θαη πφζε νηθνλνκία θάλακε ζην Γήκν ρξεζηκνπνηψληαο...φηαλ
ρξεζηκνπνηήζακε ηηο δηθέο καο δπλάκεηο. Θαη νη παξνρέο ησλ ππεξεζηψλ
βέβαηα, ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο, πνπ ην μέξεηε φινη είλαη θνηλφ κπζηηθφ, ήηαλ
ηξνκεξά ζε δηαθνξά κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Γηα ηα θαινθαηξηλά άιισζηε
πνπ αζρνιήζεθαλ πεξίπνπ 500 παηδηά φπσο είπε θαη ν Αληηδήκαξρνο, ε
εηζθνξά ησλ γνλέσλ ήηαλ κεδακηλή ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο.
Γηαηί απνηειεί θνηλσληθφ έξγν θαη είλαη θαη ζθνπφο ηεο δηθηάο καο παξάηαμεο
απηήο. Θα κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο πνιίηεο καο, ζηνπο ζπκπνιίηεο
καο κηα αλαθνχθηζε ηνπιάρηζηνλ νηθνλνκηθή γηα απηέο ηηο ειηθίεο ησλ παηδηψλ,
γηα λα αζιεζνχλ θαη λα κάζνπλ θάπνηα θαιιηηερληθά πξάγκαηα.
πσο είπε ηψξα θαη ν Αληηδήκαξρνο ηεο Θαζαξηφηεηαο, έρνπκε ηηο
ζπγθνηλσλίεο. Απηφ ην ιεσθνξείν είλαη κακνχζ. Γεηλφζαπξνο. Θαη πσο ηα
θέξλεη πέξα αο πνχκε θαη πεξπαηάεη, νη εξγαδφκελνη ην μέξνπλ. Ξξνζπαζνχκε
ηψξα θέηνο λα βξνχκε κηα άθξε λα πάξνπκε θαλέλα δχν ιεσθνξεία, λα
νξγαλψζνπκε ιίγν ηηο ζπγθνηλσλίεο καο, λα αλαθνπθίζνπκε θαη ηνλ θφζκν
δηφηη,

πάιη

έξρνκαη

θαη

ζα

πείηε

ιατθίδνπκε,

δελ

ιατθίδνπκε,

είλαη

πξαγκαηηθφηεηα. Δζείο θσλάδεηε θαη εκείο φηη δελ εμππεξεηείηε ν ιαφο ηνπ
Σατδαξίνπ κε ζπγθνηλσλίεο απφ ηηο θξαηηθέο ελλνψ. Αιιά κε ηη ηζέπεο ζα
κπνξέζνπκε

λα

πάξνπκε

ηέηνηα

ιεσθνξεία

γηα

λα

κπνξέζνπκε

λα

εμππεξεηήζνπκε θαη ην ιαφ καο; Δκείο ζα ηα θαηαθέξνπκε φπσο ηα
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θαηαθέξακε ζην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνχζαηε απφ ηνπο
Αληηδεκάξρνπο ηη δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο θαη αληηκεησπίδνπκε.
Θα ηα θαηαθέξνπκε θαη ζα πάξνπκε δχν ιεσθνξεία πηζηεχνπκε ζχληνκα γηα
λα δηεπθνιπλζνχλ νη ζπκπνιίηεο καο.
Πηελ Θνηλσθειή φπσο γλσξίδεηε θαη έγηλε θαη κεγάινο ληφξνο, γηα ηα
νηθνλνκηθά ηεο. Θαη φλησο ηα νηθνλνκηθά ηεο ήηαλ γηα πνιχ ράιηα. Θαη αλ ν
Γήκνο δελ ήηαλ αξσγφο πνπ νπσζδήπνηε ππνρξενχηαη λα είλαη αξσγφο, αιιά
γηαηί λα ήηαλ ράιηα, εθεί αλαξσηηφκαζηε. Θαη εθεί φπσο είπε θαη ν
Αληηδήκαξρνο ησλ Νηθνλνκηθψλ ζα μεθηλήζεη θαη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο λα
δνχκε γηαηί ήηαλ ράιηα. Γηαηί θαη εγψ καζεκαηηθφο δελ είκαη, νχηε
νηθνλνκνιφγνο κηα κηθξή δνπιίηζα είρα επηρείξεζε, αιιά εληάμεη, ην πάιεπα
εθεί θαη ην παιεχσ θαη θάησ καδί κε βέβαηα θαη ηνπο ππεξεζηαθνχο πνπ έρνπλ
βγάιεη πνιχ θαιφ εαπηφ. Μέξεηε πφζα ιεθηά πιεξψζακε γηα λα ηελ θέξνπκε
ζηα ίζηα; ζνη ζπκκεηέρνπλ ζην Γ.Π. απφ θάησ πνπ είλαη ζρεδφλ απφ φιεο ηηο
παξαηάμεηο ηψξα, ην βιέπνπλ θαη βιέπνπλ ηνλ αγψλα θαη ηελ αγσλία πνπ
έρνπλ θαη νη ίδηνη θαη βνεζάλε φζν κπνξνχλ πεξηζζφηεξν κπνξψ λα πσ.
Δκείο παξαιάβακε, ζπγλψκε δελ ην είπα πξνεγνπκέλσο, γηα ηα ΘΓΑΞ. Ρα
ΘΓΑΞ δελ είραλ άδεηεο φηαλ εκείο παξαιάβακε. Ξαιέςακε πάξα πνιχ γηα λα
βγάινπκε άδεηεο. ηαλ θάλακε κηα ζπλάληεζε κε ηνλ Γήκαξρν ζηελ
Ξεξηθέξεηα εδψ ζην Αηγάιεσ, ε δηεπζχληξηα θαη ηξεηο ππάιιεινη παξαιίγν λα
καο βγάινπλ ηα κάηηα φηαλ είδαλ ην Γήκν Σατδαξίνπ λα είλαη εθεί. Βέβαηα
φηαλ ηνπο εμεγήζακε θαη εγψ θαη ν Γήκαξρνο ηη ζθνπφ έρνπκε θαη είδαλε θαη
κεηά ζε πξάμε απηά πνπ θάλακε, νη άλζξσπνη καο αληηκεησπίδνπλ κε ηειείσο
δηαθνξεηηθφ κάηη. Βγάιακε απηέο ηηο πεξηβφεηεο άδεηεο, γίλνληαη εθεί ήδε ηα
ΘΓΑΞ εδψ θαη κήλεο, πνπ πξναλήγγεηια πξνεγνπκέλσο γηα λα θαηαιάβεηε ην
ράιη δειαδή πνπ είρε ε Θνηλσθειή.
Δπίζεο δελ ππήξραλ θαζφινπ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. πσο ζα είδαηε
θάλακε θαη θάπνηεο εκείο, γηαηί απηφο είλαη θαη ν ζθνπφο ηεο Θνηλσθεινχο, λα
θάλεη θάπνηεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Βέβαηα δελ είκαζηε επραξηζηεκέλνη, ζα
θάλνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα αθφκα θαη θάπνηεο ελεκεξψζεηο γηα ηνλ θφζκν ζε
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δηάθνξα ζέκαηα, Αζελά, πνπ είρεο εχινγα απηή ηελ παξαηήξεζε θαη κε ην
θίιν κνπ ηνλ Κπνδίθα, γηα πιάθα δειαδή γηα ραξηηνινγψληαο κνπ έιεγε, ξε

Ξξφεδξε ηη καο θέξλεηο πξσί-πξσί ζε ηφζεο ζπλειεχζεηο, έρνπκε θάλεη
ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηαθηηθέο θαη δελ μέξσ πφζεο έθηαθηεο. Γηαηί ζέινπκε ηε
ζπκκεηνρή απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο θαη ηηο ηδέεο θαη λα είκαζηε θαη δηαθαλείο
φζν κπνξνχκε πεξηζζφηεξν, ην έρνπκε απνδείμεη άιισζηε κε ηε ζπλεηζθνξά
καο εθεί θαη ζα γίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο ζπλειεχζεηο γηα ην θαιχηεξν ηεο
Θνηλσθεινχο. Γελ μέξσ ηψξα αλ έρσ μεράζεη θάηη άιιν, πάλησο ε δηαθνξά
είλαη πάξα πνιχ κεγάιε, γηαηί ην αζηηθφ Θξάηνο φπσο έρσ μαλαπεί, απηφ ην
ήζειε κφλν γηα λα δηθαηνινγεί νξηζκέλα, απηή ηελ ππεξεζία γηα λα δηθαηνινγεί
νξηζκέλα έμνδα, θαηαιάβαηε; Αιιά εκείο νπζηαζηηθά ηα έμνδα πνπ θάλνπκε
είλαη γηα ην ιαφ ηνπ Σατδαξίνπ. Απηφ, δελ έρσ λα ζπκπιεξψζσ θάηη άιιν, ζα
ην δείηε θαη ζηηο επφκελεο εκέξεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ κνπ
Ππκβνπιίνπ ζα πάκε πάξα πνιχ θαιχηεξα. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ Ξξφεδξν ηεο Θνηλσθεινχο. Ζ Ξξφεδξνο ηεο
Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε θα Ξαλαγνπνχινπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Ινηπφλ θαιεκέξα θαη απφ εκέλα. Λα πσ φηη πέξπζη
αλαιάβακε ηε δηνίθεζε ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ηεο Δπηηξνπήο γχξσ ζηνλ
Λνέκβξε κήλα, ζηελ νπζία δειαδή κε ην πνπ είρε αξρίζεη ε λέα ζρνιηθή
ρξνληά νπφηε ζα κνπ επηηξέςεηε λα ηνπνζεηεζψ πεξηζζφηεξν ζαλ ζρνιηθή
ρξνληά θαη φρη ηφζν ζαλ νηθνλνκηθφ έηνο. Λα πσ βέβαηα φηη ε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ην πνπξγείν, φπσο φινη θαηαιαβαίλεηε έρεη δηαξθψο θζίλνπζα πνξεία θαη
απηφ ην βιέπνπκε θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ 2013, ηεο
πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, φπνπ ν απνινγηζκφο ηνπ
2013 είρε θιείζεη ζηηο 336.379€ ήηαλ ε επηρνξήγεζε απφ ην πνπξγείν, είρε
θαη έλα απφζεκα ηέινο πάλησλ κέζα ζηελ ζρνιηθή επηηξνπή. Απηή ήηαλ ε
επηρνξήγεζε απφ ην πνπξγείν, φηαλ θαηά ην 2014 ε επηρνξήγεζε απφ ην
ηαθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ απφ ην πνπξγείν ήηαλ 276.000€, δειαδή κηιάκε γηα
60.000€ κεησκέλε ηε ρξεκαηνδφηεζε.
Λα πσ ηψξα ινηπφλ φηη κε ην πήξακε ηε δηνίθεζε ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά πιένλ ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε
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ήηαλ 198.000€, κηιάκε δειαδή γηα ηηο δχν δφζεηο ηνπ 2014 ηελ πξψηε θαη ηελ
δεχηεξε δφζε ηνπ 2015, ε νπνία ζε απηέο ηηο 198.000€ ήηαλ θαηαλεκεκέλεο
ζηα Γεκνηηθά Πρνιεία θαη ηα Λεπηαγσγεία ηνπ Γήκνπ καο, κε βάζε πάληα ηνλ
αξηζκφ παηδηψλ φπσο γίλεηαη ε θαηαλνκή. Απφ απηά ηα 50%, νη 100.000€
πήγαλ ζηα ρέξηα ησλ Γηεπζπληψλ ζαλ νηθνλνκηθψλ ππνιφγσλ ησλ ζρνιείσλ
γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ, δειαδή κηιάκε γηα
γξαθηθή χιε, είδε θαζαξηφηεηαο θαη νηηδήπνηε άιιν αλαιψζηκν έρεη κέζα ην
ζρνιείν. 37.000€ ήηαλ ε δαπάλε γηα ην πεηξέιαην θαη 15.000€ ήηαλ ε δαπάλε
γηα ην θπζηθφ αέξην. Δλλνείηαη φηη πάγηα ζέζε καο είλαη λα κελ θξπψζεη
θαλέλα παηδί, λα είλαη θαιπκκέλα ηα ζρνιεία φζνλ αθνξά ηε ζέξκαλζε, γηαηί
είλαη ηα παηδηά ηα δηθά καο πάλσ απφ φια θαη φινπ ηνπ Σατδαξηψηηθνπ ιανχ.
Δπίζεο θαιχθζεθαλ νη δαπάλεο ησλ ΓΔΘΝ, ΝΡΔ θαη ΔΓΑΞ θαη λα πσ εδψ φηη
θαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Γήκν έγηλε αιιαγή ηνπ ηειεθσληθνχ παξφρνπ,
ψζηε λα κεηψζνπκε ην θφζηνο φζνλ αθνξά ηα έμνδα ηεο ηειεθσλίαο ζε πάξα
πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη λα εμνηθνλνκήζνπκε έηζη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηα
ζρνιεία.
Δπίζεο πινπνηήζεθε ν ζεζκφο ηνπ εζεινληή ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ θαη θαηά
ηελ πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά θαη θαηά θεηηλή, κε δχν ηξνρνλφκνπο αλά ζρνιείν
φπσο νξίδεηαη θαη κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ, δειαδή κηιάκε γηα 24
ζρνιηθνχο ηξνρνλφκνπο ζηα 12 Γεκνηηθά Πρνιεία απηή ηε ζηηγκή. Έγηλαλ
δηάθνξεο κηθξνεπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Ξέξπζη
πεξηζζφηεξν κε θάπνηεο εξγνιαβίεο, θάπνηεο αλαζέζεηο, θέηνο θαη ζε
ζπλεξγαζία κε Ρερληθή πεξεζία πιένλ ηνπ Γήκνπ πνπ έρεη αλδξσζεί θαη κε
πξνζσπηθφ.
Πε απηή ηε θάζε λα πσ ηψξα φηη θαηά ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά γίλεηαη θαη ε
ηνπνζέηεζε ησλ αιεμηθέξαπλσλ ζηα Γεκνηηθά Πρνιεία, θάηη πνπ είλαη άκεζε
αλάγθε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ θαη ην νπνίν ήηαλ θάηη πνπ έιεηπε πάξα
πνιιά ρξφληα απφ ηα ζρνιεία, εηδηθά θαη κε βάζε ηα θαηξηθά θαηλφκελα πνπ
έρνπκε εδψ ζην Σατδάξη. Έρεη γίλεη...πέξπζη γχξσ ζηα Σξηζηνχγελλα έγηλε ε
νινθιήξσζε θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηε κεηαζηέγαζε θαη ηε ιεηηνπξγία πιένλ
ηνπ 18νπ Λεπηαγσγείνπ ην νπνίν ζπζηεγαδφηαλ κε ην 6ν Λεπηαγσγείν ζην
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Κνπζείν, δειαδή ζπζηεγαδφηαλ ζην θνηλφ ηνπο ακθηζέαηξν, αλ κπνξεί ηψξα
λα ιεηηνπξγήζεη ηάμε Λεπηαγσγείνπ θαη Νινεκέξνπ κέζα ζε έλα ακθηζέαηξν.
Έγηλε εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε θσηνηππηθά κεραλήκαηα, κε laptops, κε
θξεβαηάθηα νινεκέξνπ γηα παηδηά, γηα ηα Λεπηαγσγεία, κε θιηκαηηζηηθά, κε
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ειεθηξνληθέο ηέινο πάλησλ φηη δεηήζεθε θαη ππήξρε
κέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είρακε. Κεηεζηεγάζζεθαλ
θάπνηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο, πάιη επεηδή ήηαλ ιίγν δχζθνιεο νη
ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ζηεγάδνληαλ, ήηαλ πνιχ κηθξέο νη αίζνπζεο γηα ηνλ
αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εξγαζηήξην.
Δπίζεο πνιχ κεγάιν ζέκα αζθάιεηαο, ηνπνζεηήζεθαλ ζπλαγεξκνί ζε δέθα
Λεπηαγσγεία. Δίρακε ζπλαγεξκνχο ζηα Γεκνηηθά, είραλ θάπνηα Λεπηαγσγεία
θαη θάπνηα άιια Λεπηαγσγεία δέθα ζην ζχλνιν απφ ηα δεθαελληά πνπ έρεη ην
Σατδάξη δελ είραλ ζχζηεκα αζθαιείαο, κε απνηέιεζκα ήδε κε ην πνπ
αλαιάβακε λα αλαγθαδφκαζηε λα θαιχςνπκε δαπάλεο θαη έμνδα θαη λα
αληηκεησπίζνπκε δηαξξήμεηο θαη ιεζηείεο θαη νηηδήπνηε άιιν ηέινο πάλησλ
είρε ζπκβεί ζε δχν Λεπηαγσγεία.
Ρψξα θέηνο κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο δφζεθε ζηα
Λεπηαγσγεία κηα έμηξα επηρνξήγεζε, πάιη απφ ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή, έλα πνζφ
5€ αλά καζεηή ζηα Λεπηαγσγεία ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν ζα ήηαλ απνθιεηζηηθά
γηα γξαθηθή χιε, γηα λα κεηψζνπκε δειαδή φιεο απηέο ηηο ιίζηεο πνπ
θαινχληαη νη γνλείο ζην Λεπηαγσγείν λα πιεξψζνπλ πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν θαη λα πάξνπλ ηα παηδάθηα, ηηο κπνγηέο ηνπο, ηνπο
καξθαδφξνπο θαη φια απηά ηέινο πάλησλ ηα γξαθηθά πνπ ρξεηάδνληαη ηα
Λεπηαγσγεία. Απηφ ην θνλδχιη, κηιάκε ηψξα γηα έλα πνζφ 3.400€, 3.395€ γηα
ηελ αθξίβεηα, ην νπνίν βέβαηα ζα μαλαδνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο, δελ ζεκαίλεη φηη κε απηφ ηειεηψζακε θαη ελλνείηαη φηη είλαη θαη πάγηα
ζέζε καο φηη απηφ πξέπεη λα δίλεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην ηαθηηθφ
Ξξνυπνινγηζκφ θαη απφ ην Θξάηνο, ζηα πιαίζηα ηεο Γεκφζηαο δσξεάλ
Ξαηδείαο.
Λα πνχκε ηέινο φηη απφ ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε εμαηξείηαη ην πνζφ ησλ
θαζαξηζηξηψλ, ησλ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ ην νπνίν δελ έξρεηαη κέζσ ηνπ
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πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, έξρεηαη απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο ζε ζπγθεθξηκέλν
θνλδχιη απφ ηνλ επνπηεπφκελν θνξέα, ηνλ ΔλΔΓΗΚ. Λα πνχκε φηη αθφκα καο
ππνιείπεηαη έλα πνζνζηφ κε βάζε ηελ πεξπζηλή ρξεκαηνδφηεζε, βέβαηα νη
γπλαίθεο νη ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο ζην Σατδάξη είλαη πιεξσκέλεο θαη γηα πέξπζη
θαη γηα θέηνο είλαη ηαθηηθή ε κηζζνδνζία ηνπο ζε κεληαία βάζε, φπσο θαη νη
αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο κε ην πνπ θιείλεη θάζε κήλαο. Λα πνχκε βέβαηα
φηη ην θεηηλφ θνλδχιη ζηα πιαίζηα ηεο κείσζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο
έρεη έξζεη κεησκέλν, κάιινλ έρεη εγθξηζεί κεησκέλν θαηά 10%, αθνχ
πεξάζακε φινη απηφ ηνλ θπθεψλα θαη ηνλ γνιγνζά ηνλ Πεπηέκβξε, ζα
ππνγξαθεί θνλδχιη - δελ ζα ππνγξαθεί, ζα βγεη ππνπξγηθή απφθαζε - δελ ζα
βγεη, ζα βγεη πξάμε, ηέινο πάλησλ φιε απηή ε κεγάιε θαζπζηέξεζε πνπ είρε
ηηο γπλαίθεο πέξα απφ ηνλ εξγαζηαθφ κεζαίσλα πνπ δνπλ θαη αληακείβνληαη κε
βάζε ηελ αίζνπζα, κε πεληρξφηαηνπο κηζζνχο θαηά ηε γλψκε καο, αιιά
δπζηπρψο έηζη είλαη ην εξγαζηαθφ ζχζηεκα πνπ δνπιεχνπλ, αθνχ ινηπφλ δνπλ
φιν απηφ ηνλ γνιγνζά θαη ηνλ εξγαζηαθφ κεζαίσλα ήηαλ θαη ζηελ θαηάζηαζε
λα κπνπλ θαη λα δνπλ, ζα ππνγξάςνπκε ζχκβαζε - δελ ζα ππνγξάςνπκε
ζχκβαζε.
Βέβαηα θάηη ηέηνην ζην Σατδάξη δελ έγηλε, ππέγξαςαλ θαλνληθά νη γπλαίθεο
ζχκβαζε 1/9 κε 30/6, άιινη δήκνη, φκνξνη δήκνη γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε
απηή ηε κείσζε ηνπ 10%, έθνςαλ κέξεο απφ ηηο εξγαδφκελεο, δειαδή ππάξρεη
θαη Γήκνο πνπ ππέγξαςαλ απφ 1ε Νθηψβξε ζχκβαζε κε απνηέιεζκα
θαηαιαβαίλεηε νη γπλαίθεο γηα έλα κήλα δνχιεςαλ απιήξσηεο. Ινηπφλ, εκείο
ζην Σατδάξη ππνγξάςακε θαλνληθά ηε ζχκβαζε 1/9 κε 30/6 θαη δηεθδηθνχκε ην
αληίζηνηρν θνλδχιη απφ ην πνπξγείν. Γηαηί είλαη ζηε ινγηθή καο φηη θαλέλαο
κα θαλέλαο εξγαδφκελνο δελ πξέπεη λα δνπιεχεη θαη λα είλαη απιήξσηνο. Θαη
ελλνείηαη φηη είλαη θαη πάγην αίηεκά καο θαη πάληα ην δηεθδηθνχκε απηφ ην
πξάγκα θαη καδί κε ηηο θαζαξίζηξηεο, ζαο κηιάσ ζαλ εξγαδφκελε ηψξα, φηη
πξέπεη λα ππάξρεη ζηαζεξή θαη κφληκε εξγαζία γηα φιεο κε πιήξε αζθαιηζηηθά
θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.
Θαη λα ηειεηψζσ κε απηφ, είπακε φηη ήδε ηψξα πνπ ηειεηψλεη πιένλ θαη ην
2015 ηψξα, φπσο πεξάζακε θαη πξνρηέο θαη απφ ην Γ.Π. ήξζε θαη ε ηέηαξηε

ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 31Η

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015

47

δφζε ηνπ '15 ζηα πιαίζηα ηεο κεησκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ιέγακε θαη
πξηλ. Δλλνείηαη φηη ηα ρξήκαηα δελ θηάλνπλ, ελλνείηαη φηη ρξεηάδεηαη
πεξηζζφηεξε θαη κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα ζρνιεία, ελλνείηαη φηη νη
αλάγθεο θαη νη ειιείςεηο είλαη πνιιέο, φπσο είπε πξηλ θαη ν Αληηδήκαξρνο θ.
Βαξπηηκηάδεο, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπο είλαη πάξα πνιχ άζρεκε θαη ην
είδακε απηφ θαη ζηηο πξφζθαηεο πιεκκχξεο πνπ είρακε θαη θαηλνχξηεο ζρνιηθέο
κνλάδεο, θαηλνχξηα θηίξηα πνπ είραλ παξαδνζεί θαηά ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν
θαη παξφια απηά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα απφ ηηο πιεκκχξεο. Πε απηά ηα
πιαίζηα ινηπφλ, απφ φζν έρσ δεη θαη ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη ζην Δηήζην
Ξξφγξακκα έρνπκε βάιεη θαη θάπνηεο κνλψζεηο ζρνιηθψλ θηηξίσλ κέζα, φπσο
θαη αλαθαηαζθεπέο πξναπιίσλ, Λεπηαγσγείσλ θαη φια απηά. Θαη ελλνείηαη φηη
ε πάγηα ζέζε καο είλαη ε δεκφζηα δσξεάλ παηδεία γηα φινπο, ην δηθαίσκα ζηε
κφξθσζε γηα φια ηα παηδηά κε ηε κεδακηλή ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ φζνλ
αθνξά ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηηο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηελ θα Ξαλαγνπνχινπ, ε Ξξφεδξνο ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο θα Θεξκνχ.
ΘΔΟΚΝ: Λα μεθηλήζσ ζπκπιεξψλνληαο ην ζέκα ησλ θαζαξηζηξηψλ πνπ είπε
ε θα Ξαλαγνπνχινπ, φηη εθηφο φηη δελ θφςακε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε ζπλαδέιθηζζα Διέλε. Ππλάδειθνη ιίγν εζπρία λα
κπνξνχκε λα παξαθνινπζνχκε ηνπο ζπλάδειθνπο νκηιεηέο. Ξαξαθαιψ.
ΘΔΟΚΝ: Δθηφο ινηπφλ φηη δελ κεηψζακε ηνπο κήλεο ηεο ζχκβαζεο, δελ
κεηψζακε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θαζαξηζηξηψλ. Δίλαη αθξηβψο ν ίδηνο, κε φ,ηη
ζπλεπάγεηαη βέβαηα νηθνλνκηθά, ζα δηεθδηθήζνπκε λα θαιχςνπκε ην θφζηνο
πνπ

ππνιείπεηαη

ηνπ

10%

ηεο

κείσζεο.

Λα

μεθηλήζσ

ινηπφλ

φηη

αλαιακβάλνληαο ηελ Ξξνεδξία ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή θαη ε Ξξσηνβάζκηα θαη
ε Γεπηεξνβάζκηα, ζαλ ζηφρνο καο ήηαλ λα ζηακαηήζεη ην θαηλφκελν πνπ
είρακε γηα ρξφληα νη γνλείο λα βάδνπλ ζπλέρεηα ην ρέξη ζηε ηζέπε γηα λα
θαιχςνπλ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζην ζρνιείν, είηε απεπζείαο, είηε κέζσ
ζπιιφγσλ θιπ. Μεθηλψληαο ινηπφλ απηφ λα ζαο πσ φηη δφζεθε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ηνπο Γηεπζπληέο φπνηε δεηάγαλε γηα ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη ζην κέζν
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ηεο ρξνληάο απνθαζίζηεθε θαη δφζεθε ην 50% κε ην πνπ πήξακε δειαδή ηελ
πξψηε θαη ηελ δεχηεξε δφζε, δφζεθε ην 50% ζηνπο Γηεπζπληέο γηα λα
δηαρεηξίδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα απεπζείαο. Παθψο πιεξσζήθαλ θαη
θαιπθζήθαλ φιν απηφ ην δηάζηεκα νη ΓΔΘΝ, εθηφο ηεο ΓΔΖ πνπ είλαη
αληαπνδνηηθή κε ην Γήκν θαη θαιχθζεθαλ θαη έμνδα πνπ ππήξραλ απφ ηηο
ΓΔΘΝ

ησλ

πξνεγνχκελσλ

ρξφλσλ.

Ζ

ζπλνιηθή

ρξεκαηνδφηεζε

ηνπ

Γεπηεξνβάζκηνπ, κηιάσ γηα ην ζρνιηθφ έηνο '14-'15 είλαη 90.583,76€.
Ξέξαλ ηνχηνπ λα κηιήζσ ιίγν πην πξαθηηθά, θαλέλα ζρνιείν δελ έκεηλε ρσξίο
πεηξέιαην φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά πνπ πέξαζε θαη ην ίδην ζα θξνληίζνπκε θαη
θέηνο. Αιιάρηεθαλ θαη πνιιά εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο, δειαδή ην 50% ησλ
ζρνιείσλ είηε έρεη θάλεη αιιαγή ζηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο, είηε έρεη
ζηήζεη έλα δεχηεξν εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ,
φπσο επίζεο θαη δφζεθαλ, αγνξάζηεθαλ πιηθά γηα εξγαζηήξηα θπζηθήο θαη
γεσγξαθίαο, αλάινγα ηελ αλαγθαηφηεηα πνπ πξνέθππηε ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο Γηεπζπληέο.
Λα ζαο πσ φηη παξάιιεια κπήθαλ θιηκαηηζηηθά ζε ζρνιεία θαη έρνπκε βέβαηα
θαη πνιιέο αλάγθεο αθφκα, ηδίσο ζε αίζνπζεο δηαδξαζηηθψλ. Δπίζεο ην παθέην
ησλ ηειεθψλσλ, ην θέξδνο κε ηελ αιιαγή ηεο εηαηξείαο θζάλεη ην 50%, γηαηί
έρνπκε βάιεη κέζα θαη θηλεηά πνπ δελ ππήξραλ ζηελ πξνεγνχκελε ζχκβαζε,
γηαηί ηψξα πηα νη Γηεπζπληέο ζπλελλννχληαη ζηα θηλεηά κε ηνπο γνλείο, πνπ
είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψζνπλ θαη ππάξρεη θαη Internet ζε φια ηα
ζρνιεία, θάηη πνπ νχηε θαη απηφ είρε νινθιεξσζεί.
Ξέξαλ ηνχηνπ παξεκβήθακε πνιιέο θνξέο θάλνληαο ηερληθέο επεκβάζεηο,
δειαδή κε κηθξνέξγα πνπ ρξεηαζηήθαλε ηα ζρνιεία θαη απηφ κέζα ζηα πιαίζηα
πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη καο θαιχπηεη, αιιά θαη θξίλνληαο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα
ηεο αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά. Ξαξάιιεια αγνξαζηήθαλ λα πσ εθηφο απφ ηα
θιηκαηηζηηθά πνπ αλέθεξα θαη ηνπο ππνινγηζηέο θηι. θσηνηππηθά, ζε θάπνηα
βνήζεζε θαη ν ΝΠΘ ζε δχν ζρνιεία θαη καο βνήζεζε παξέρνληαο ηα
θσηνηππηθά. Λα πσ φηη θέηνο γηα πξψηε ρξφληα δφζεθαλ, αγνξάζηεθαλ κε
ιεθηά ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε απφθαζε πνιηηηθή
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απφ ην Γήκν, ηα μελφγισζζα βηβιία ζηελ 1ε Ιπθείνπ. Γηαηί ελψ ε γιψζζα ε
μέλε, ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή ζην Ιχθεην, ηα βηβιία δελ ζεσξνχληαη
ππνρξεσηηθά. Νπφηε ηα πιεξψλαλε θάζε ρξνληά ηα παηδηά απφ ηελ ηζέπε
ηνπο. Φέηνο ινηπφλ φια ηα μελφγισζζα ζε φια ηα ζρνιεία αγνξάζηεθαλ απφ
ηελ Πρνιηθή Δπηηξνπή.
Δίκαζηε ζε δηαδηθαζία λα ηνπνζεηεζνχλ ζπλαγεξκνί ζε φια ηα ζρνιεία, φζα
ιείπνπλ θαη δελ έρνπλ ηψξα πηα, δελ έρνπλ απνκείλεη ηέινο πάλησλ. Λα πσ φηη
ην κεγάιν κνπ πξφβιεκα ζηε Γεπηεξνβάζκηα είλαη ηα θπιηθεία βέβαηα. Ρα
έζνδα απφ ηα θπιηθεία, φπνπ θιεξνλφκεζα έλα πνιχ κεγάιν ρξένο, θάπνπ
ηζνξξφπεζα θαηά θάπνην ηξφπν κε πνιχ κεγάιν...κε πνιιέο πξνζπάζεηεο,
βέβαηα ζε φια ηα αλνίγκαηα πνπ είρακε κε ηα θπιηθεία πνπ ρξσζηάλε πνιχ
κεγάιε πνζά έρνπκε πξνρσξήζεη δηθαζηηθά, θάπνηα ζηηγκή φπνηε ζέιεηε
κπνξεί λα γίλεη θαη ελεκέξσζε, παξφια απηά φκσο εθηφο απφ ηα θπιηθεία πνπ
είλαη πάξα πνιχ κηθξφ ην πνζφ πνπ ρξσζηάλε θαη δηθαηνινγείηαη γηαηί νη
ζπλζήθεο είλαη δχζθνιεο, ην μέξνπκε φινη έηζη; Θαη ζαθψο θαη ν αξηζκφο ησλ
παηδηψλ πνπ ςσλίδνπλ απφ ηα θπιηθεία είλαη κεησκέλνο απφ ηα πξνεγνχκελα
φκσο ρξφληα ππάξρεη έλα πνιχ κεγάιν άλνηγκα απφ θπιηθεηάξρεο πνπ
ρξσζηνχλ, θάπνηνη έρνπλ θχγεη θαη πξνρσξάκε δηθαζηηθά γηα φινπο.
Δπειπηζηψ φηη ζα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαη θέηνο
θαη λα θαιχςνπκε ηα ζρνιεία ζε φ,ηη ρξεηαζηεί αθξηβψο γηα λα κε βάδνπλ νη
γνλείο ην ρέξη ζηελ ηζέπε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζπλάδειθνη, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ
επηθεθαιείο. Αλ ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε, λνκίδσ ν Θνδσξήο ήζειε
δηεπθξίλεζε, άιινο ζπλάδειθνο; Άιιν εξψηεκα ή δηεπθξίλεζε πάλσ ζηηο
εηζεγήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. Λα δψζνπκε ην ιφγν... Ξαξαθαιψ. πάξρνπλ.
Ξαξαθαιψ θα Θεξκνχ.
ΘΔΟΚΝ: Μέραζα λα αλαθέξσ, ην έρσ μαλαπεί εδψ βέβαηα, φηη απηφ πνπ
ζηελ θπξηνιεμία καο έθνςε ηα πφδηα θέηνο ήηαλ ε θνξνινγία, γηα απηφ
μεθίλεζα κε ηα θπιηθεία. Ζ θνξνινγία θέηνο, γηαηί ζεσξείηαη ε Πρνιηθή
Δπηηξνπή επηρείξεζε θαη καο θνξνινγνχλ γηα ηα λνίθηα ησλ θπιηθείσλ ηα
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νπνία επί ηεο νπζίαο δελ εηζπξάηηνπκε φπσο ζαο είπα πξνεγνπκέλσο θαη
είρακε κηα θνξνινγία 27.000€. Γελ μέξσ γηα ηελ επφκελε ρξνληά πφζν ζα
είλαη, δελ ηνικψ λα ζθεθηψ. Θαηαιαβαίλεηε φηη απηά είλαη ηα ιεθηά πνπ ζα
κπνξνχζακε λα θάλνπκε νηηδήπνηε ζηα ζρνιεία. Δίλαη απαξάδεθην δειαδή λα
θνξνινγείηαη θαη ε Πρνιηθή Δπηηξνπή. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θα Ξαλαγνπνχινπ.
ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ: Λα ζπκπιεξψζσ θαη εγψ ζε απηφ, ηα ρξήκαηα πνπ
έρνπκε, λνκίδσ φηη φινη ηα έρεηε θαηαιάβεη, πνπ έρνπκε ζηελ Πρνιηθή
Δπηηξνπή, είλαη ρξήκαηα θαηαλεκεκέλα ζηα ζρνιεία, είλαη ρξήκαηα ησλ
ζρνιείσλ. Νπφηε φηαλ καο ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα θνξνινγεζνχκε γηα
κηζζψκαηα θπιηθείσλ, πνπ φζνλ αθνξά ηελ Ξξσηνβάζκηα, εγψ δελ έρσ
θαλέλα απνιχησο ρξένο ίζσο επεηδή είλαη θαη κηθξφηεξα ηα κηζζψκαηα, ηέινο
πάλησλ ε θαηάζηαζε είλαη πνιχ θαιή. Δίλαη ρξήκαηα φκσο πνπ γπξίδνπλ ζηα
ζρνιεία, γηαηί ην κίζζσκα θάζε θπιηθείνπ γπξίδεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν.
ηαλ ινηπφλ κνπ έξρεηαη εκέλα κηα θνξνινγία 4.000€ κνπ ήξζε θέηνο γηαηί
είλαη κηθξά ηα κηζζψκαηα, απηά ηα ρξήκαηα πξέπεη λα ηα αθαηξέζσ απφ
θάπνην ζρνιείν. Δίλαη απφ φια ηα ζρνιεία γηα λα ηα δψζσ ζηελ Δθνξία. Γελ
ππάξρεη θάπνηνο θνπκπαξάο, θάπνην απνζεκαηηθφ ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή, είλαη
θαηαλεκεκέλα γηα ηα ζρνιεία ηα ρξήκαηα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Κπνδίθα. Ππγλψκε ζπλάδειθε,
εξσηήζεηο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Πηνλ θσδηθφ 011 κηζζψκαηα, εξψηεζε. Γηαηί εθηηκάκε
223.000€ θαη ζα θζάζεη 442.000€. Πηνλ θσδηθφ 021 νη ηφθνη ην πξψην
εμάκελν είλαη κεδέλ, πφηε παίξλνπκε ηνπο ηφθνπο; Πην 03 - ηα ζεκεηψλεη
θάπνηνο, ζέιεηε πην αξγά - φρη δελ ηα δίλσ γξακκέλα. Δληάμεη. 03 ν
Ξξνυπνινγηζκφο ιέεη 5.800€ ε πξφβιεςε είλαη 4.600€, είλαη ιάζνο ν
ππνινγηζκφο; πάξρεη κηα δηαθνξά 1.200€. Αλ φκσο πάκε κε βάζε ηελ
πξφβιεςε 4.600€, πξψην εμάκελν 2.480€ καο πάεη 5.000.000€. Ξάιη ππάξρεη
κηα δηαθνξά 400.000€. Θσδηθφο 03 ήηαλ ιάζνο ινηπφλ ε πξφβιεςε ή ππάξρεη
πξφβιεκα κε ηελ δπλαηφηεηα είζπξαμεο; Δληάμεη, αο κνπ δψζεη κηα εμήγεζε.
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Ππλερίδσ; Ρέινο επί αθαζαξίζησλ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρα εληνπίζαηε ζπλάδειθνη; Κηζφ ιεπηφ Θνδσξή. Ππλάδειθνη ηα
εληνπίζαηε ηα εξσηήκαηα; Ππλέρηζε Θνδσξή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θσδηθφο 045 ηέινο επί αθαζαξίζησλ εζφδσλ. Κηιάεη γηα
31.000€, ιέεη βεβαησζέληα 29.000€ θαη ην 2000 ιέεη 62.053€ πψο
δηπιαζηάδεηαη; Θσδηθφο 046 πάιη ην ίδην ινηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 283.000€
ζα πάξνπκε ιέεη ζηα βεβαησζέληα ηέινο ζηελ πξφβιεςε θαη δηπιαζηάδεη θαη
ιέεη 532.995€ πψο γίλεηαη;
Πηα έθηαθηα ππάξρεη Ξξνυπνινγηζκφο 850.000€ παίξλνπκε κφλν 25.000€ θαη
ππνινγίδνπκε 731.000€, ηί καο βεβαηψλεη φηη μαθληθά απφ ηηο 25.000€ ζα
πάκε ζηηο 731.000€; Κπνξεί λα είλαη ίδηαο θαηεγνξίαο εξσηήζεηο αιιά ζέισ
κηα εμήγεζε. Πηα έθηαθηα ζηνλ θσδηθφ 12. Κηιάεη γηα 850.000€ έρνπκε πάξεη
κφλν 25.000€ θαη ππνινγίδνπκε φηη ζα πάξνπκε 731.000€. Ν θσδηθφο
«Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο Εσήο» 1219. Δγψ ζα ηα πσ ελ ζπληνκία, άκα
πάξσ κηα απάληεζε, γηαηί πξνζπάζεζα κφλνο κνπ ην έβαια ζηελ Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή... Ινηπφλ ζην 132 κπνξεί λα είλαη πνιηηηθή εμήγεζε, ίζσο δελ
θαηάιαβα. Απφ 5.257.652€ είλαη επηρνξεγήζεηο, ζα πάκε ζην 1.760.000€, ζα
πάκε κείνλ 4.000.000€. Οσηάσ αλ ππάξρνπλ έζνδα απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά,
δελ θαίλεηαη. Θέισ, επεηδή πξνζπάζεζα ηα λνχκεξα γηα ηε ΓΔΖ, βξήθα ηα
εμήο: 210.000€, 655.000€ θαη 80.000€ φιν απηφ καο θάλεη 870.000€, απηφ
είλαη ην ηειηθφ λνχκεξν; ΓΔΖ, γξάςηε ΓΔΖ θαη ζα ην βξείηε. Γξάςηε επίζεο
θαη ΔΓΑΞ, 8.000€ + 60.000€ + 12.000€.
Θέισ λα κνπ πείηε γηα ην πεξεζηαθφ Ππκβνχιην ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε πνπ
δελ έρεη ζπγθιεζεί απφ ην 2007 αλ δελ θάλσ ιάζνο. Θη αλ ρξσζηάκε ξεπφ θαη
άδεηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, πνηφ είλαη ην λνχκεξν. Αο ξσηήζεη θαη θάπνηνο
άιινο. Αλ έρεη θάπνηνο άιινο εξψηεζε...ζα δσ αλ ππάξρεη θαη θάπνηα άιιε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη ππάξρεη άιινο πνπ ζέιεη θάπνηα εξψηεζε; Ζ θα
Πθακπά.
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ΠΘΑΚΞΑ: Ξξψηε εξψηεζε είλαη, ηα έξγα πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα
πνπ εγγξάθηεθαλ ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο ην '15 κε ηελ πξψηε
ηξνπνπνίεζε. Έρνπκε ζηγνπξέςεη φηη ζα πεξάζνπλ ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ
'16 απφ ηελ Ξεξηθέξεηα; Έρνπκε δέζκεπζε; Γεχηεξνλ ππάξρνπλ έηνηκεο
πξνηάζεηο γηα ΔΠΞΑ φηαλ απηφ αλνίμεη απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ; πάξρεη απηή
ηε ζηηγκή επαξθέο πξνζσπηθφ γηα λα εηνηκάζεη πξνηάζεηο γηα ΔΠΞΑ, γηα ην
θεηηλφ; Έρεη δεηεζεί βνήζεηα απφ δεκφζηνπο θνξείο φπσο ε ΚΝΓ γηα
παξάδεηγκα ή νη Δηδηθέο Γξακκαηείεο ησλ πνπξγείσλ, αλ δελ ππάξρεη
επάξθεηα; Θέισ κηα αηηηνιφγεζε γηαηί ην απνζεκαηηθφ καο είλαη ηφζν πςειφ,
δελ ζπλεζίδεηαη λα είλαη ηφζν, πξνζθέξεη αζθάιεηα κελ αιιά λνκίδσ φηη είλαη
παξαπάλσ απφ φηη ρξεηάδεηαη. Γηαηί ράζεθε ην έξγν «ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΥ» ησλ
900.000€ απφ ην πξνεγνχκελν έηνο;
Έλα εηδηθφ ζέκα γηα ηελ Ξαηξφθινπ, ππάξρεη θαη θέηνο ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ
παξφηη ράζεθε ε επηρνξήγεζε, ηα μέξνπκε απηά δελ εξσηψ γηα απηφ, ε
απαιινηξίσζε ησλ δχν νηθνπέδσλ ζηελ Ξαηξφθινπ, φκσο εγψ γλσξίδσ απφ
ηελ πεξεζία ζαο φηη ακθηζβεηείηαη ε ηδηνθηεζία ηνπ θέξνληνο σο ηδηνθηήηε.
Δγείξεηαη έλα εξψηεκα ήδε, γηαηί ν Γήκνο ηφζα ρξφληα έρεη θεξχμεη
απαιινηξίσζε ζε δχν νηθφπεδα ηα νπνία δελ απνδεηθλχεηαη πνηαλνχ είλαη.
Δγείξεηαη έλα εξψηεκα, δελ θνίηαμε ηίηινπο φηαλ θήξπμε ηελ απαιινηξίσζε;
Δίλαη πξν ηεο δηνηθήζεψο ζαο βέβαηα θαη άξα απηφ ην θνκκάηη επεηδή ζηελ
Διιάδα αλ είζαη ιίγν επηηήδεηνο κπνξείο αλ ζέιεηο λα θαηαζθεπάζεηο ηίηινπο,
ρξεηάδεηαη λα εξεπλεζεί απφ ην Λνκηθφ Ρκήκα θαη λα παξαθνινπζείηαη. Δίλαη
πνιχ πηζαλφ ηα νηθφπεδα λα είλαη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε Αζελά. Ππλάδειθνη, κηιάεη ε ζπλαδέιθηζζα.
ΠΘΑΚΞΑ: Άξα εγψ δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί επηκέλνπκε ζηελ απαιινηξίσζε.
Βέβαηα κε κεδεληθφ πνζφ αιιά πηζαλφλ λα κελ αλήθνπλ ζε ηδηψηε. Έρεη
ηεθκεξηψζεη κφλν ην κηζφ απφ ηα δχν, κε πιεξνθνξίεο απφ ηελ πεξεζία ζαο.
Θαη ζα ήζεια λα ηε ζέζε ζαο, δελ θαίλεηαη κε θάπνην ηξφπν ζηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ, γηα ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ ζηηο
νκάδεο. Δάλ ζα ζπλερίζεη απηφ ή έρεηε πξφζεζε λα αιιάμεη.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δίρα δεηήζεη κηα απάληεζε γηα ην πεξηβαιινληηθφ ηέινο.
Ρν έρσ δεηήζεη πνιιέο θνξέο, δελ μέξσ αλ είλαη έηνηκνο ν Αληηδήκαξρνο λα
καο πεη θάηη. Έλα δήηεκα είλαη απηφ θαη έλα δεχηεξν. Έκαζα πξνρζέο
δπζηπρψο δελ ην είρα ππφςε κνπ, θάλνληαο κηα ζπδήηεζε κε ηελ Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή γηα ην GIS ην νπνίν λνκίδσ έρεη πιεξσζεί απφ ην Γήκν κε 200.000€.
Πηε ζπδήηεζε εθεί πνπ έγηλε θαη κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ή
θαηάιαβα ιάζνο, απηφ δελ ιεηηνπξγεί, εγψ δελ ήμεξα φηη ππάξρεη απηφ ην
πξάγκα. Ρν είπα δειαδή ζαλ θαηλνηνκία θαη κνπ είπαλ απηφ ππάξρεη, ην νπνίν
δελ ιεηηνπξγεί. Ρν παξαιάβαηε δειαδή λα κελ ιεηηνπξγεί. Θαη ζέισ αλ
πξνρζέο μέξνπκε λα καο πνπλ νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο, πηα είλαη ε αηηία
πνπ δελ ιεηηνπξγεί. Έζησ αο πνχκε φηη θνζηίδεη 5.000€ είλαη πξφβιεκα
ηερληθφ, είλαη πξφβιεκα software πνπ ιέκε θηι. Ρν είρακε θνπβεληηάζεη κε ηελ
Αζελά, μαλαξψηεζα θαη αιινχ θιπ. θιπ. γηα λα θαηαιάβσ, γηαηί είλαη έλα
εξγαιείν απηφ. Ρν νπνίν φηη θφζηνο θαη λα έρεη, αλ ην έρεηο πάξεη 200.000€,
δελ μέξσ έρνπκε απάληεζε ζε απηφ ή δελ ην μέξνπκε ζήκεξα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, λα απαληήζνπκε ζπλάδειθνη; Απφ φηη είδα δελ
ππάξρεη...Γελ

μέξσ

αλ

ζηηο

ηνπνζεηήζεηο...Γηαηί

νη

ζπλάδειθνη

πνπ

θάλνπλ...πξέπεη λα απαληεζνχλ γηαηί εμαξηάηαη θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο. Δίλαη
θαη νη ζπλάδειθνη απφ ην Νηθνλνκηθφ Ρκήκα εδψ πέξα, αλ ρξεηαζηεί θάηη
δειαδή. Αληηδήκαξρε, θ. Κνζρνλά.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Ρψξα βέβαηα πάξα πνιιέο εξσηήζεηο είραλ απαληεζεί θαη ζηελ
Νηθνλνκηθή, έηζη; Δγψ ζα πσ απιά ην εμήο. ηη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ελφο
Ξξνυπνινγηζκνχ είλαη πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλε φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο
ηνπ Γήκνπ κε βάζε βέβαηα ην επαγγέιην πνπ είπα θαη εηζεγεηηθά πνπ είλαη ε
19645 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε. Απηφ ηί ζεκαίλεη; Πεκαίλεη φηη παίξλεηο ζαλ
δεδνκέλα απηά πνπ έρεηο 30/6 θαη θάλεηο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ ησλ εζφδσλ γηα ηελ επφκελε ρξνληά. Κε βάζε ινηπφλ απηφ,
ην ιέσ απηφ γηαηί κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ ππνινγηζζεί ζε πάξα
πνιινχο θσδηθνχο ηα έζνδα, ην έλα είλαη απηφ. Ρν δεχηεξν είλαη φηη ζε
θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο είλαη θαη απφ ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε, αο πνχκε ην
γηαηί έρεη ην 6.000.000€, 2.800.000€ εάλ θάηζνπκε εηζεγεηηθά θαη ην δνχκε
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έλα-έλα ζα δνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ δελ ππάξρνπλ πιένλ
φπσο γηα παξάδεηγκα, επηρνξήγεζε γηα ηελ Ξαηξφθινπ 918.00€ έρεη θχγεη
απηφ απφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ. Νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη
παξαθνινχζεζεο, έρεη θχγεη απφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ. 900.000€ θαη 400.000€,
1.300.000€ κφλν απηφ, άκα ην δεηο αλαιπηηθά Θνδσξή, θάλην. Ππληήξεζε
θεξθίδσλ 61.000€, δειαδή είλαη...δελ ρξεηάδεηαη λα πσ θάηη παξαπάλσ εγψ,
έλαλ-έλαλ αλ πηάζεηο ηνπο θσδηθνχο θαη ηνπο δεηο, γηαηί δελ ππάξρνπλ είλαη ηα
πεξηζζφηεξα έξγα ηα νπνία είλαη κέζσ ΔΠΞΑ θαη έρνπλ βγεη.
Ρψξα γηα ην 011... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ. Πηα κηζζψκαηα ινηπφλ απφ ηα
Αζηηθά Αθίλεηα, ηα νπνία ν Ξξνυπνινγηζκφο είλαη 400.000€. Απηφ δελ είλαη
άζρεην κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ πιένλ θαη ην είπα θαη απηφ
εηζεγεηηθά νη Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο φζνλ αθνξά ηελ είζπξαμε ησλ
κηζζσκάησλ. Λνκίδσ ινηπφλ φηη είλαη θαη ζέκα θαζαξά νξγάλσζεο θαη
παξαθνινχζεζεο θαη είζπξαμεο ησλ κηζζσκάησλ. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ.
Κπνξεί λα ην βάιαλε θαη πην κεηά δελ... κπνξεί λα κπήθαλ θαη 5 Ηνπιίνπ δελ
είλαη θάηη ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή κπνξψ λα ζην πσ εκεξνινγηαθά πφηε έρεη
κπεη. Κέρξη 30/6 δελ έρνπλ κπεη ζίγνπξα νη ηφθνη θαη δελ ζα κπνξνχζαλ λα
έρνπλ κπεη, λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα κέρξη 30/6 αθνχ πηάλεηαη ην πξψην
εμάκελν, ζα έκπαηλαλ ζίγνπξα Ηνχιην. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ. Ηζρχνπλ ζηα
ηέιε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ην 5%, ην 0,5 ην ηέινο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
πνπ 282€ γίλεηαη 520€. Ηζρχεη απηφ πνπ είπα πξηλ φηη νη δηαδηθαζίεο πιένλ πνπ
ζα αθνινπζεζνχλ απφ ηελ δηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ζα νδεγνχλ
ζηελ είζπξαμε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απηψλ ησλ ρξεκάησλ. Ξάλησο γεληθά
ζηελ Δηζεγεηηθή λνκίδσ φηη θάπνηα δεηήκαηα πεξηγξάθνληαη, δελ είλαη δειαδή
ηφζν...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ ηψξα γηα ην πεξεζηαθφ Ππκβνχιην πνπ ξψηεζεο
Θνδσξή, ιεηηνπξγεί ην πεξεζηαθφ Ππκβνχιην, ππήξρε κηα θαζπζηέξεζε
αξθεηά κεγάιε πνπ δελ ιεηηνπξγνχζε, αιιά ιεηηνπξγεί ήδε κάιηζηα ηελ
πξνεγνχκελε εβδνκάδα πέξαζε θάπνηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ καο, δειαδή
ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Γηα ηηο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα ξεπφ ζέιεηε λα ζαο
πσ, ζπκάζηε, ην έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο φηη ππήξρε ζπζζψξεπζε
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ξεπφ, εθαηνληάδσλ ξεπφ ζε θάπνηνπο εξγαδφκελνπο, απηή ηε ζηηγκή ε
πεξεζία είλαη εδψ θαη λνκίδσ... θαη ν θ. Ρζαθαλίθαο κπνξεί λα ην
επηβεβαηψζεη, άδεηεο απφ φηη μέξσ δελ ρξσζηάκε ζε εξγαδφκελνπο, δειαδή
φηαλ ιέκε άδεηεο είλαη νη θαλνληθέο άδεηεο. Απηή ε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε θαη
λνκίδσ φηη έρεη κεησζεί πάξα πνιχ ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ, φηη ρξσζηνχκελα
ππήξραλ παιηφηεξα δφζεθαλ κε ηελ πξψηε επθαηξία πνπ πξνζιακβάλακε
θάπνην πξνζσπηθφ, ρξεζηκνπνηνχληαλ απηφ ην πξνζσπηθφ θαη δίλακε άδεηεο ζε
απηνχο πνπ ηνπο ρξσζηνχζε ν Γήκνο. Παο είπα άδεηεο θαη ξεπφ εθαηνληάδσλ
εκεξψλ. Ρψξα δελ ρξσζηάκε ζε θαλέλα πνιιέο κέξεο, δειαδή έρνπλ πέζεη ζε
ιίγνπο πνπ ρξσζηάκε πηα ζε ειάρηζηεο κέξεο ηα ρξσζηνχκελα ξεπφ. Γειαδή
έρεη θαιπηεξεχζεη πάξα-πάξα πνιχ ε εηθφλα ζε απηφ ηνλ ηνκέα.
Ρψξα γηα ηα έξγα ζηα ΔΠΞΑ, εδψ ηψξα κνπ έθεξε θαη ε Ξαλαγηψηνπ ε νπνία
ηα ρεηξίδεηαη απηά. Θνηηάμηε ππάξρνπλ πάξα πνιιά, μέξεηε φηη αλνίγεη ηψξα ην
θαηλνχξγην ΔΠΞΑ εκείο έρνπκε κηα ζεηξά απφ έξγα έηζη ψξηκα λα εληαρζνχλ.
Θέισ λα ζαο δηαβάζσ ηψξα, ε αλαθαηαζθεπή θηηξίνπ ζην 65 είλαη ην θηίξην
ησλ Λενθσθααίσλ φπνπ ππάξρεη θαη κηα κειέηε γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ, ε
θαηαζθεπή ησλ ΘΑΞΖ ησλ Θνπλειίσλ... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ. Έρεη εληαρζεί
θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα απηφ, ην ζέκα παηδηά είλαη απφ πνχ ζα ην πάξνπκε.
Γειαδή, κεξηθέο θνξέο, γηαηί ζαλ ηίηινο πνιιά έξγα κπαίλνπλε αιιά δελ
πινπνηείηαη ηίπνηα. Δίλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν ην δίθηπν απνρέηεπζεο
ζηελ Αθαία θάησ ζην Πθαξακαγθά, πνιχ-πνιχ ζνβαξφ έξγν.
Δίλαη επίζεο έλα ζνβαξφηαην δήηεκα...ηψξα εγψ ζα ηα έιεγα απηά θαη ζηελ
ηνπνζέηεζή κνπ βέβαηα. Δίλαη ε αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο
νδνχ Φαβηέξνπ. πάξρεη κειέηε, λνκίδσ φηη είλαη απαξαίηεην απηφ ην έξγν,
γηαηί ε Γξεγνξνχζα μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη είλαη κηα ππνβαζκηζκέλε
πεξηνρή. Ζ Φαβηέξνπ πνπ ηέκλεη θαη ρσξίδεη ζε πάλσ θαη θάησ Γξεγνξνχζα
κπνξεί λα γίλεη ε θαξδηά ηεο ζπλνηθίαο, έλα ζεκαληηθφ έξγν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη εξψηεζε ζηελ εξψηεζε ηψξα. Κπνξείηε ζηελ
ηνπνζέηεζή ζαο λα ην βάιεηε θαη λα πηαζηεί ζην ηέινο, εληάμεη ηψξα...
Ινηπφλ, νινθιεξψζηε Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη γηα ηελ νδφ Αληχπα θαη πάλσ ην ζέκα απηφ ζην Άλσ
Γάζνο θαη επίζεο θαη ζην «ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΥ» φπνπ μέξεηε πέξπζη είραλ
απεληαρζεί. πάξρνπλ ηα έξγα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο, γηα ην θσηηζκφ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο
ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ, εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηα
ζρνιεία, ηέινο πάλησλ, εγψ ζα πσ κεηά ζηελ νκηιία κνπ θάπνηα πξάγκαηα,
λνκίδσ φηη...δελ μέξσ αλ θαιπθζήθαηε ηψξα ή αλ ζέιεηε θάηη άιιν.
Θαη γηα ην θαζεζηψο ησλ νκάδσλ, θνηηάμηε... ζέιεηο λα πεηο Λίθν;
Θνηηάμηε ε ζέζε ε δηθή καο είλαη ζαθέζηαηε φηη βέβαηα...απηφ ηψξα δελ είλαη
ζέκα θαη ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο, ην έρεη βάιεη θαη ν Θψζηαο ν
Αζπξνγέξαθαο αξθεηέο θνξέο, ην έβαιε έηζη ζαλ ζέκα ζπδήηεζεο ρσξίο
βέβαηα...ην έζημε κφλν ν Θψζηαο ζε θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ, δελ ην
ζπδεηήζακε έηζη αλ ζέιεηε ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ εδψ ζην Γ.Π. ή αλ ζέιεηε
λα πάξνπκε θαη απφθαζε λα θαηαγξαθνχλ θαη νη ζέζεηο ησλ παξαηάμεσλ
δειαδή επάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Γηαηί πξαγκαηηθά έρεη ελδηαθέξνλ λα
θαηαγξαθνχλ νη ζέζεηο. Δκείο ινηπφλ πηζηεχνπκε φηη ηα γήπεδα, νη αζιεηηθνί
ρψξνη ζπλνιηθά πνπ έρεη ν Γήκνο, είλαη θνηλσληθφ αγαζφ, πξέπεη λα δίλεηαη ζε
ρξήζε θαη ζηνλ νξγαλσκέλν αζιεηηζκφ πνπ είλαη νη νκάδεο θαη απηή ηε
ζηηγκή νη νκάδεο ηεο πφιεο καο είλαη φιεο ζε εξαζηηερληθή κνξθή, δελ έρνπκε
ΞΑΔ δειαδή θαη επίζεο λα δίλνληαη ζηα ζρνιεία θαη ζε αλζξψπνπο θαη ζε
λένπο θαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ δελ είλαη ζε νξγαλσκέλν αζιεηηζκφ
αιιά θαη απηνί έρνπλ δηθαίσκα λα αζρνιεζνχλ, λα παίμνπλ ειεχζεξα φπνην
άζιεκα ζέινπλ. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη λα έρεηο θαη αξθεηνχο αζιεηηθνχο
ρψξνπο, νπφηε ε πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε θαη είπε θαη ν
Αληηδήκαξρνο πξηλ ζηελ νκηιία ηνπ, είλαη λα εμαζθαιίζνπκε φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, νπφηε πξέπεη λα πνχκε φηη ζα θαιχςνπκε
φιν απηφ ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρνπκε ζαλ Γήκνο.
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Πε ζρέζε κε ηηο νκάδεο ινηπφλ ε ζέζε καο είλαη φηη δίλνπκε δσξεάλ ηνπο
αζιεηηθνχο

ρψξνπο,

δελ

δεηάκε

δειαδή

αληάιιαγκα.

Αλ

δεηήζνπκε

αληάιιαγκα λα μέξεηε φηη απηφ ζα ην κεηαθπιήζνπλ ζηελ ζπλδξνκή ησλ
παηδηψλ. Απηή ηε ζηηγκή νη νκάδεο, ρσξίο λα ζέισ λα θάλσ ηνλ ζπλήγνξν
θαλελφο, έρνπλ αξθεηά έμνδα θαη δχζθνια ηα βγάδνπλ θαη απηνί πέξα, γηαηί
πξέπεη λα πιεξψζνπλ πξνπνλεηέο, δηάθνξα έμνδα ιεηηνπξγηθά πνπ έρνπλ,
θφξκεο, κπάιεο θιπ. θιπ. κεηαθηλήζεηο ησλ νκάδσλ, πνπ θαιχπηνληαη απφ
απηφ. Γελ ππάξρνπλ δπζηπρψο, έρνπλ θνπεί νη επηρνξεγήζεηο ηεο Ξνιηηείαο
πνπ εκείο απηφ πνπ δεηάγακε ήηαλ λα ππάξρεη επηρνξήγεζε ηεο Ξνιηηείαο
κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ζηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο,
νπφηε ζα είρακε κηα πνιχ θαιχηεξε εηθφλα ζηα αζιεηηθά δξψκελα. Θαη επίζεο
μέξεηε φηη κέρξη ην '10 ίζρπε, ήηαλ λνκνζεηεκέλε δειαδή, ε επηρνξήγεζε ηνπ
Γήκνπ πξνο ηηο νκάδεο κε έλα πνζνζηφ 1% επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ
Γήκνπ. Απηφ θαηαξγήζεθε κε ηνλ «Θαιιηθξάηε».
Απηφ ινηπφλ πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε απηή ηε ζηηγκή ζαλ Γήκνο θαη δελ ην
δίλνπκε ζηηο νκάδεο, ηα δίλνπκε ζηα ρηιηάδεο παηδηά πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ
αζιεηηζκφ. Δίλαη νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξέπεη λα ηνπο δψζνπκε
θαιχηεξεο ζπλζήθεο, θαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο, δελ είκαζηε επραξηζηεκέλνη
απηή ηε ζηηγκή κε ηελ εηθφλα πνπ ππάξρεη θαη επίζεο λα ηνπο βνεζήζνπκε κε
φπνηνλ άιιν ηξφπν κπνξνχκε. Κε πξνβνιή, εθδειψζεηο, δηνξγάλσζε
ηνπξλνπά θιπ. θιπ. Απηή είλαη ε ζέζε καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ζα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ θ. Κπνδίθα.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Κεηά απφ 2 1/2 ψξεο ήξζε ε ζεηξά λα πεη θαη θάηη ε
Αληηπνιίηεπζε. Φίιεο θαη θίινη θαιεκέξα γηα άιιε κηα θνξά. Αγαπεηέ
Ξξφεδξε, φπσο φινη καο έηζη θαη εγψ εξρφκελνο απφ ην ζπίηη κνπ ζηελ
δηαδξνκή ησλ 1000κ. είπα ηψξα πνπ ζα πάσ εθεί, ζα πσ απηφ ζα πσ εθείλν,
γηαηί μέξεηο νη άλζξσπνη εγθιηκαηίζηεθαλ, μέξνπλ πνπ παηάλε θαη πνπ
βξίζθνληαη θαη ζα πνχλε φηη ηα πξάγκαηα είλαη δχζθνια, ηα βξήθακε φια
δχζθνια. ηαλ μεθίλεζε απηή ε δηαδηθαζία απφ ηηο Δηζεγήζεηο ησλ
ζπλαδέιθσλ, Αληηδεκάξρσλ θαη Ξξνέδξνπ θιπ. έλησζα φηη είκαζηε άιιε
πφιε. Έλησζα φηη φια πάλε θαιά, γηα φια θηαίλε νη ππφινηπνη εθηφο απφ εκάο.
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Αηζζάλζεθα κηα κφληκε θαηαγγειία, αηζζάλζεθα κηα κφληκε... έλα κφληκν ιφγν
αληηπνιηηεπηηθφ, φπσο ιεηηνπξγνχζε ηφζα ρξφληα ε παξάηαμή ζαο θαη
πξνζπαζψ λα κελ ην πσ αιιά θξαηηέκαη αηζζάλζεθα φηη πξέπεη λα ζαο
θαισζνξίζσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Θαη
φρη κφλν ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ αιιά γεληθφηεξα ζην απηνδηνηθεηηθφ
πεξηβάιινλ. ηαλ ηφζα ρξφληα θάπνηνη έιεγαλ ζέινπκε αιιά δελ κπνξνχκε,
εζείο ιεηηνπξγνχζαηε κνλίκσο ζαλ παξάηαμε θαη ζπλδπαζκφο, φρη ζαλ
πξφζσπα, πξνο ζενχ έηζη. Κνλίκσο ζηελ θαηαγγειία, ζηελ ακθηζβήηεζε θαη
ζηελ θηλεηνπνίεζε. Δίλαη ν αγψλαο, είλαη ζπλερείο αγψλεο. Ρν δερφκαζηε θαη
απηφ πξέπεη λα ζεβαζηνχκε, κέζα απφ ηνπο αγψλεο θεξδίδνπκε.
Πήκεξα ινηπφλ φπσο είπε θαη ν θ. Κνζρνλάο ν ζπλάδειθνο βξηζθφκαζηε ζηελ
ηξαγηθή πεξίνδν ηεο κείσζεο θαηά 62%-65% ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ΘΑΞ,
αληαπνδνηηθά ηα νπνία κπνξεί λα κελ έξρνληαη φια εγθαίξσο θαη ζηα κεγέζε
θαη ζηα πνζά πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπκε. Ζ ΓΔΖ ιφγσ ηεο αληθαλφηεηαο ησλ
αλζξψπσλ, ησλ δεκνηψλ θαη φισλ ησλ πνιηηψλ πνπ δελ πιεξψλνπλ ζηελ
ψξα ηνπο, λα κελ κπνξεί λα καο ζηείιεη ηα ρξήκαηα πνπ έζησ δηθαηνχκαζηε,
αο ην πνχκε έηζη, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο λνκνινγίαο πνπ θφξησζαλ ηνλ
θνζκάθε θαη ηα δηθά καο, ηα ΡΑΞ θαη ηα ΚΑΞ απφ ηε ΓΔΖ λα έξρνληαη.
Νίθνζελ ιέκε, πξνεγνπκέλσο απάληεζε ν Ξαλαγηψηεο θαη είπε ζηνλ Θνδσξή
φηη μέξεηο είλαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη ππεξεζίεο πνπ δελ κπνξνχκε λα
πάξνπκε πεξηζζφηεξν ρξήκαηα. Θαη δηθαίσο, δελ είλαη ηφζν νη ππεξεζίεο, είλαη
πεξηζζφηεξν ε αληθαλφηεηα ηνπ κηθξνβηνηέρλε θαη ηνπ κηθξνεπηδεηεπκαηία,
γηαηί

εκείο

εδψ

δελ

έρνπκε

νχηε

Ξνιπεζληθέο,

έρνπκε

καρφκελνπο

κηθξνκεζαίνπο αλζξψπνπο επηηεδεπκαηίεο, πνπ ηνπο μεδνπκίδνπκε απφ ηελ
Ζξνδφηνπ κέρξη θαη ηελ Πηξαηάξρε Θαξατζθάθε. Γειαδή φιε ε εμνπζία κέρξη
εδψ, απφ ηελ Ζξψδνπ ηνπ Αηηηθνχ κέρξη εδψ, φιν δεηάκε απφ απηνχο ηνπο
κηθξνκεζαίνπο γηα απηφ θιείλνπλε 20.000 θαη 30.000 επηρεηξήζεηο ην ρξφλν.
Ρν εηιηθξηλέο ηεο ππφζεζεο θαη απηφ πξέπεη λα ην παξαδερηνχκε πνπ απφ ην
Κάην, απφ ηηο 20 Καΐνπ απνθάζηζε ν δεκφηεο, ην εθινγηθφ ζψκα ηνπ
Σατδαξίνπ λα καο ζέζεη ζε απηά εδψ ηα έδξαλα, είλαη κηα παξαδνρή πνπ
πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, πνπ αλαθέξεηαη φηη θαη ζην μεθίλεκα θάζε
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αηηηνινγηθήο έθζεζεο, αιιά απηή ηε θνξά ην μεθίλεκα αλαθέξεη ηε κείσζε
ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ καο θαηά 10%.
Απηφ έρεη λα θάλεη κε πνιιά πξάγκαηα θαη κε πνιιέο ζπλαξηήζεηο. Μεθηλάκε
απφ ηελ κέρξη ζηηγκήο απνηπρεκέλε δηαδηθαζία ηεο θαζαξηφηεηαο. Πήκεξα
φινη γλσξίδεηε πάξα-πάξα πνιχ θαιά ηη ζπκβαίλεη ζηελ πφιε καο, βιέπνληαο
ιίγν ηνπο θσδηθνχο θαη απηά, γηαηί δελ είκαη ηφζν πνιχ ησλ θσδηθψλ,
ππάξρνπλ ηερληθνί πνπ κπνξνχλ λα έξζνπλ λα θάηζνπλ κε ηηο ππεξεζίεο θαη
λα ηα βξνπλ, λα ηα δηπιίζνπλ απηά, εδψ δελ είλαη φξγαλν λα θαζφκαζηε λα
ιέκε γηαηί 3.000€ απηφ θαη φρη 3.500€, έηζη...απηά είλαη... Άιισζηε θαη
εκπηζηνζχλε ππάξρεη ζε απηή ηε Γηνίθεζε είλαη αςεγάδηαζηε ζε απηά ηα
ζέκαηα, πξνο ζενχ, απφ άπνςε εζηθήο ηάμεσο θιπ.
Αιιά πξέπεη λα δνχκε κεξηθά πξάγκαηα πνπ απνδεηθλχεη ην πφζν θησρφ είλαη
απηφ ην παθέην πνπ ιέγεηαη «Ξξνυπνινγηζκφο» πνπ καο ζηείιαηε. Έρνπκε
500.000€ πξνυπνινγίζεη γηα κεραλήκαηα θαζαξηφηεηαο, ην ραηξεηίδνπκε φινη,
ην δεησθξαπγάδνπκε φινη θαη ιέκε εχγε. Λα έξζεη θάπνηνο λα κνπ πεη απφ ηα
ίδηα...απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο πνπ ιέεη φηη, απηφο πνπ ρξεκαηνδνηεί ηελ
επέλδπζε απηή είλαη ν Γήκνο, απηή ηε ζηηγκή πνπ ςάρλνπκε ηα ρηιηάξηθα θαη
ηα δηρίιηαξα, απηή ηε ζηηγκή πνπ νη πεξηζζφηεξνη θσδηθνί είλαη ηνπ ρηιηάξηθνπ,
ηνπ ηξηρίιηαξνπ, ηνπ πεληνρίιηαξνπ, ηνπ δεθαρίιηαξνπ, πνχ ζα βξνπλ απφ
ίδηνπο πφξνπο 500.000€ γηα λα θάλνπκε ηελ επέλδπζε πνπ είλαη αλάγθε λα
θάλεη ν Γήκνο Σατδαξίνπ. Θαη φρη 500.000€, 1.000.000€, 1.500.000€ εκάο ζα
καο βξείηε ζχκθσλνπο. Άκα παξνπζηάζεηε πεγή θαη κειέηε γηα 1.500.000€
γηα κέζα θαζαξηζκνχ, θαζαξηφηεηαο θαη πεξηζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη
γηα θνκπνζηνπνηήζεηο πνπ ζέιεη ε Αζελά, νηηδήπνηε ζέιεηε ζχγρξνλν γηα ηελ
Ξξάζηλε Αλάπηπμε θαη ηελ πεξηζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν καο, λα
αιιάμεη επηηέινπο φςε απηή ε πφιε. Απηή δπζηπρψο ε θνξησκέλε απφ
απνξξίκκαηα, νγθψδε θαη κε πφιε, εκείο ζα είκαζηε, ζα ζπκπιεχζνπκε θαη ζα
είκαζηε ζπλνδνηπφξνη. κσο 500.000€, 490 ηφζεο ρηιηάδεο Ξξνυπνινγηζκφο
γηα κεραλήκαηα κε πινπνίεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε, θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ν
ίδηνο ν Γήκνο, φζνη γλσξίδνπκε μέξνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ζα κείλεη κηα
επρή.
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Ρν ζέκα κε ηα ηερληθά έξγα θαη εδψ ππνιεηπφκαζηε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,
αγαπεηνί. Θνίηαμα ζηε ζειίδα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο πξνβιέςεηο θαη είδα φηη
έρεηε εγγξάςεη 67 θσδηθνχο. Νη 33-34 απφ απηνχο ηνπο θσδηθνχο είλαη κε
κεδέλ. Δίλαη κεδεληθνί. Δίλαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη κε 1€ άκα
βξεζεί, φπνηε βξεζεί θαη αλ βξεζεί, βάιην 1€ θαη βιέπνπκε θαη φ,ηη θάηζεη. Θαη
ππάξρνπλ άλζξσπνη ζε απηή ηελ αίζνπζα θαη εθηφο αηζνχζεο απηήο πνπ
θαηαιαβαίλνπλ ηη ελλνψ πνιχ θαιά θαη ππάξρνπλ θαη έμη ζπλερηδφκελα. Ρα
θαηλνχξηα πνπ πξνηείλεηαη έρνπλ λα θάλνπλ κε κηθξνπαξεκβάζεηο ησλ 5.000€,
ησλ 3.000€ θαη ησλ 10.000€ θαη δελ ην ιέσ γηα θαλέλα άιιν ιφγν παξά γηα ην
κηθξφ ηνπ κεγέζνπο. Κελ πάεη ην κπαιφ ζαο ζε άιια κνλνπάηηα, ηη ελλνψ κε
ην 3, 5, 7, 8 έηζη;
Λένη ρψξνη. Αλχπαξθηε δηεθδίθεζε. ινη κε 1€, κε 0€ - ην φινη είλαη ξεηνξηθφ

Ξαλαγηψηε, κελ ςάρλεηο - θαη κηα πεξίπησζε απαιινηξίσζεο θαηλνχξηα φρη ηηο
600.000€ ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ ζηελ Ξαλαγίηζα, θαιά ηνπ Ξινπηάξρνπ ηε
ράζακε, είλαη θάπνπ ζηνλ Ξξνθήηε Ζιία. Θα ζέιακε θάπνηα ζηηγκή κηα
ελεκέξσζε, ηίπνηα άιιν.
Ν πνιηηηζκφο, ν αζιεηηζκφο θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ρίπνηα θαηλνχξην,
εθηφο απφ θάπνηεο πνιχ θαιέο θαη πξνζεγκέλεο εθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο θαη πεξηερνκέλνπ, γηαηί πξέπεη λα ηα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην
φλνκά ηνπο, κπνξεί 20 Καΐνπ λα καο έθεξε ν θφζκνο εδψ, ζε απηέο ηηο
θαξέθιεο, αιιά πξέπεη λα ιέκε ηα ηνπ Θαίζαξνο ηα Θαίζαξη. Θάπνηεο πνηνηηθέο,
πνιχ θαιέο πνηνηηθέο εθδειψζεηο πνπ έγηλαλ δελ είρακε ηίπνηα άιιν ην
θαηλνχξην. Θεκαηηθά ηίπνηα άιιν ην θαηλνχξην. Θαη είκαη ππεχζπλνο γηα απηά
πνπ ιέσ.
Θαηαξγήζεθαλ φια ηα ηνπξλνπά, δελ ζπλερίζηεθαλ, φπσο ζέιεηε γξάθηε ην,
απνηππψζηε ην, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην καδηθφ ιατθφ αζιεηηζκφ.
Ξξνζπαζήζαηε θαη ζπγραξεηήξηα πνπ μαλαθέξαηε θάησ απφ ηε ζηέγε, ηε
ζθέπε, ηελ αηγείξα θαη ηελ ιεηηνπξγία ην Θνιπκβεηήξην, αιιά δπζηπρψο ζα
ιεηηνπξγήζεηε θαη εζείο ζαλ ηνπο θαθνχο ΘνηλΠΔπ κε ζπλδξνκέο. Απηφ πνπ
πξηλ κεξηθνχο κήλεο είρα κηα κεγάιε ζχγθξνπζε κε ηνλ θίιν εδψ, ν νπνίνο
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ιείπεη απηή ηε ζηηγκή. Γηαηί μέξεηε δελ πξέπεη λα έρνπκε πνιχ θνληηλή κλήκε,
πξέπεη λα είκαζηε άλζξσπνη πνπ ζπκφκαζηε. ρη... φρη ν Αληξέαο, φρη ν Λίθνο,
ν Ράθεο. Ρν ίδην ζέκα ην γλσξίδεη πνιχ θαιά θαη ν Γήκαξρνο θαη ν
Αληηδήκαξρνο.
Ρα ίδηα πξνβιήκαηα είρακε θάπνηα ζηηγκή φηαλ ελνπνηήζεθε, επί δεκαξρίαο
Θπξηάθνπ Ληεληαθνχ, φιν ην ζχλνιν ησλ Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ ζε κηα λνκηθή
κνξθή, κεηά απφ κηα πάξνδν ηξηψλ, ηεζζάξσλ, πέληε κελψλ είδακε φηη λαη
κελ έγηλαλ κε έλα...γηαηί είκαζηε ππνρξεσκέλνη απφ ην λφκν, λαη κελ γηαηί καο
ηα πέηαμε πάζα ε Θεληξηθή Γηνίθεζε ζηνπο Γήκνπο θαη φπσο ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο, έηζη θαη ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο καο άθεζε αθάιππηνπο απφ
άπνςε αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ επηρνξεγήζεσλ, ηαθηηθψλ επηρνξεγήζεσλ
απφ ηελ Θπβέξλεζε πξνο ηνπο Γήκνπο. Έηζη ινηπφλ γηα λα κελ πέθηεη ε
πνηφηεηα δσήο, θαζαξά ε πνηφηεηα δσήο δηαβίσζεο θαη ελ ηαθηηθά θαη
θηινμελία ησλ παηδηψλ, αλαγθαζηήθακε θαη βάιακε θάπνηα ζηνηρεηψδε
ηξνθεία. Έγηλε επαλάζηαζε. Νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπλάδειθνπο ηεο
ζπκπνιίηεπζεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ήηαλ πξσηνπφξνη θαη κπξνζηάξεδεο ζε
απηή ηελ θαηάζηαζε ην 181-183 ηεο Ι. Αζελψλ ζην παιαηφ Γεκαξρείν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ. Γηα απηφ είρακε ηέηνηα πνηφηεηα. Θα πξνηηκνχζακε
ινηπφλ, κηα πνηφηεηα αγαπεηνί ζπλάδειθνη γηα λα θαηαγξαθεί, κηα πνηφηεηα
παξερνκέλσλ

ππεξεζηψλ

ζηα

θηινμελνχκελα

παηδηά,

ηξηηνθνζκηθνχ

ραξαθηήξα δελ ζέισ λα πσ γηα πνηά Θξάηε πνπ έρσ επηζθεθζεί γηα άιινπο
ιφγνπο, γηα λα κελ δίλνπκε 20€ ην κήλα, έλαο άλζξσπνο πνπ είρε εηζφδεκα
30.000€ ην ρξφλν, εληάμεη. Απηή είλαη ε άπνςή ζαο θαη γηα απηφ ιεηηνπξγείηε
έηζη. Πήκεξα φκσο επεηδή αλνίμακε εκείο ην δξφκν, φπσο θάηη άιια πξάγκαηα
κπνξέζαηε θαη ηα θιείζαηε, ππήξμαηε θαη ηα αλαηξέςαηε, ππήξραλ πχξγνη
νιφθιεξνη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φινπ ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο θαη
ην θαηαξξίςαηε. Θαηαξξίςηε θαη απηφ.
πσο θαη ην Θνιπκβεηήξην. Δδψ βάιαηε ζπλδξνκή ζηνπο άλεξγνπο.
Φαληάδεζηε λα ην έθαλε απηφ ν Θπξηάθνο ν Ληεληαθφο; Ή ν Καξαβέιηαο; Γηα
λα είκαζηε αθξηβνιφγνη. Ή αχξην θάπνηνο άιινο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Θα
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είραλ θιείζεη νη δξφκνη. Ν άλεξγνο λα πιεξψλεη ζπλδξνκή ζην Θνιπκβεηήξην,
δελ πάκε θαιά.
Ξξάζηλν. Πην Ξξάζηλν αγαπεηέ Κφζρν, είδα φηη ζε έλα Ξξνυπνινγηζκφ
800.000€-900.000€ νη 650.000€ είλαη κηζζνδνζία. Νη ππφινηπεο 250.000€ είλαη
αλά 5.000€, αλά 10.000€ θάηη αληαιιαθηηθνχιηα, θάηη ηέηνηα. Ρν Ξξάζηλν δελ
έρεη αλάγθε απφ κεραλήκαηα; Θάηη επηζθεπνχιεο, θάηη ηέηνηα. Ρν ιέσ κε απηφ
ην ηξφπν μέξεηε γηαηί; Γηαηί επεηδή είλαη ν πξψηνο παξζεληθφο ζαο
Ξξνυπνινγηζκφο θαη ΝΞΓ θηι., ζα έπξεπε λα είκαζηε ιίγν πην πξνζεθηηθνί
γηαηί κέρξη ηψξα ςεθίδακε φιεο ηηο αλακνξθψζεηο πνπ θέξλαηε, επεηδή δελ
ήηαλ 100% δηθηά ζαο ζχληαμε θαη ην πφζελ έζρεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ
'15, δελ ήηαλ 100% γλήζηα «Ιατθή Ππζπείξσζε». Ήηαλ θαη ηνπ θ. Καξαβέιηα
θαη φπνησλ άιισλ.
Έλα ζνβαξφ ζέκα πνπ αληηκεησπίδεη απηή ε πφιε, γηα λα αξρίδνπκε λα
γηλφκαζηε ιίγν πην πνιηηηθά αιιά θαη ξεαιηζηέο θαη ζηνρεπκέλεο νη
παξαηεξήζεηο καο γηα λα κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε, γηαηί είκαζηε εδψ φρη
γηα λα γαπγίδνπκε νχηε λα θξάδνπκε. Δίκαζηε εδψ γηα λα ζηεξίδνπκε θαη λα
βνεζάκε γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε, γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζην Γήκν Σατδαξίνπ. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ
άπηεηαη

ησλ

επζπλψλ

θαη

γηα

ζέκαηα

θαζαξηφηεηαο.

Γήκαξρε

ηα

εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα ππάξρεη ζηελ Αζηπζέα έλα ράνο. πάξρεη ζηε
Θεξκνππιψλ απφ ην μεθίλεκα ηνπ δξφκνπ ζην ΝΡ1 κέρξη ηελ Ζπείξνπ, 15
απηνθίλεηα ηα νπνία έρνπλ λα κεηαθηλεζνχλ, κεξηθνί ηα έρνπλ θνπθνπιψζεη
θηφιαο φπσο ηα αθνχηε θαη γξάθνπλε θαη έλα αξηζκφ επάλσ κε ην ρέξη θαη κε
έλα καξθαδφξν. Έλα ζέκα είλαη απηφ.
Έλα δεχηεξν ζέκα πνπ πξέπεη λα ην δνχκε ζνβαξά θαη κπξάβν πνπ έρεη
πξνυπνινγηζζεί είλαη ν θσηηζκφο, γηαηί έρνπκε κηα πνιχ ζθνηεηλή πφιε.
πάξρνπλ πξνγξάκκαηα, πξνρζέο κπήθαλ ζην πάξθν 3.150 απηφλνκεο
κνλάδεο θσηνβνιηατθψλ κε 108.000€ ηνπνζεηεκέλα. Δπηρνξεγείηαη 100%
επηδνηείηαη απφ ην Ξξάζηλν Ρακείν, ην νπνίν αλ ηνπ ην παξνπζηάζεηο ψξηκα
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δελ κπνξεί λα πεη φρη. Παο ην ππνγξάθσ γηαηί ήηαλ, επηηξέςηε κνπ, κηα δηθηά
κνπ ηδέα θαη πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο γηα ην Ξάξθν Ρξίηζε.
Ρξέρνληαο ιίγν ζηνπο αξηζκνχο θαη ηηο ζηήιεο, απηφ ην βάλαπζν πξάγκα κε
ηνπο αξηζκνχο, δελ ππάξρεη θάηη κηα ηδέα γηα ηα αληηπιεκκπξηθά θαη φηαλ
κηιάσ γηα αληηπιεκκπξηθά δελ κηιάσ γηα ηα φκβξηα 3.000€, γηα ηα δίθηπν
νκβξίσλ ησλ αθαζάξησλ 5.000€ θιπ. αιιά ηνπιάρηζηνλ κε 1€ γηα λα πνχκε
θάηη. Λα πνχκε ζηνλ θφζκν φηη μέξεηε εκείο εδψ είκαζηε, θ. Ρζφθα εδψ
είκαζηε, θ. Οαγθνχζε μέξσ εγψ πσο ηνλ ιέλε ηνλ άιιν εδψ είκαζηε θαη
είκαζηε έηνηκνη εκείο απφ Ξξνυπνινγηζκνχο απφ φια, ην βάδνπκε, ην
εγγξάθνπκε, ηειεηψλνπκε. Νχηε αλακνξθψζεηο πάιη, νχηε εθείλα νχηε ηα
άιια.
Γελ ζέισ λα ζπλερίζσ ζηηο επελδχζεηο θιπ. γηαηί είλαη ζαλ λα ζπδεηάκε ζηνπ
άπνξνπ ην ζπίηη γηα ζακπάληα Don perignon αο πνχκε. κσο πξέπεη λα
αμηνινγήζνπκε θαη λα βάινπκε πξνηεξαηφηεηεο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο θαη κε
ηα πξέπεη γηα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ δεκνηψλ καο, γηα ηνπο Σατδαξηψηεο.
Άκεζα φπσο ν ζηφινο πνπ ζαο είπα γηα ηα ζπζηήκαηα θαζαξηφηεηαο, άκεζα
Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία. Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία ρζεο. Σζεο. Ζ κεηάβαζε ην
μέξνπλε νη ζπκπνιίηεο καο, νη ζπλδεκφηεο καο απφ ηελ Αθαία θαη ην Γαθλί θαη
ην Άλσ Γάζνο Σατδαξίνπ ζηελ Αγία Καξίλα ζην Κεηξφ είλαη ηξηηνθνζκηθή. Κηα
ψξα...δελ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί θαλείο. Έρεη έλα ξαληεβνχ κε ην γηαηξφ
ηνπ, έρεη έλα ξαληεβνχ επαγγεικαηηθφ, ζέιεη λα πάεη λα θάλεη κηα ζπλάληεζε.
Γελ μέξεη ηη ψξα λα μεθηλήζεη απφ ην ζπίηη ηνπ. Γελ ην βιέπσ κφλν εγψ, είκαη
ζίγνπξνο φηη ην βιέπεηε θαη εζείο. Ξξνβιεκαηηζηείηε πεξηζζφηεξν απφ ην αλ
μέξσ εγψ θάλνπκε εθείλν, θάλνπκε ην άιιν. Ξξνβιεκαηηζηείηε γηα πξάγκαηα
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, απηφ ζα ζαο δψζεη θαη πξνο ηα έμσ ηελ επηβεβαίσζε
ηφζσλ αξρψλ πνπ είραηε ηφζα ρξφληα γηα ηελ ππεξέηεζε ηνπ ιανχ θαη ηνπ
θφζκνπ, ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Γελ ζα επεθηαζψ άιιν, κίιεζα 20' δελ ζα θάλσ ρξήζε άιιν, άιισζηε δελ
είκαη θαη πνιχ κε ην κπια-κπια, εγψ θξίλνκαη απφ ηα απνηειέζκαηά κνπ, ζα η
δψζσ ζηελ θα Ρνθαηιίδε ην δεθαιεπηάθη, έηζη. ρη, δέθα ιεπηά κφλν.
Δπραξηζηψ θαη επηθπιάζζνκαη.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ θ.
Ληεληαθφ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεκέξα θαη απφ εκέλα. Δγψ γηα λα κελ έρεη ν θ. Φνπξιήο
θαλέλα ζέκα θαη ζέιεη λα θχγεη, εγψ ζα ηνλ θαηαςεθίζσ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ,
ην ιέσ απφ ηελ αξρή. Θα είκαη αξθεηά ζχληνκνο, εηζαγσγηθά φινη
αλαγλσξίδνπκε φηη θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο
πνιηηηθήο ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο ζθελήο, βιέπνπκε κείσζε ζηνπο πφξνπο
ζηνπο Γήκνπο, απμεκέλε κείσζε αιιά θαη κηα γεληθφηεξε απαμίσζε σο πξνο
ην ζεζκφ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Γελ ζα πσ πάιη ηα ίδηα, φλησο είλαη κηα
πάγηα δηαδηθαζία ν Ξξνυπνινγηζκφο θαη πςίζηεο ζεκαζίαο Γ.Π. γηαηί κέζα απφ
ηνπο αξηζκνχο θαη απφ ηελ ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε εδψ απνηππψλνληαη
δηάθνξεο

θαηεπζχλζεηο,

ηάζεηο

ηεο

Γεκνηηθήο

Αξρήο

αιιά

θαη

ηεο

Αληηπνιίηεπζεο. Μεθηλψληαο ζα πσ, ζα ζηαζψ ζε θάπνηα ηππηθά ζηνηρεία πνπ
πάιη θαλεξψλνπλ, θαηά ηε γλψκε καο, θάπνηα νπζηαζηηθά ζε κηα γεληθφηεξε
ακέιεηα, αδηαθνξία πνπ ηελ ηνλίδσ. Κπνξεί λα είλαη θάπνηεο θνξέο γηα κηθξά
πξάγκαηα αιιά πηζηεχσ φηη θαλεξψλεη κηα εηθφλα αδηαθνξίαο ζε θάπνηεο
ελφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξν θφζηνο θαη κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε θαη
παξαθνινχζεζε

θαη

δηεθδίθεζε

ζα

κπνξνχζαλ

λα

είραλε

θαιχηεξν

απνηέιεζκα.
Δίλαη

νκνινγνπκέλσο

κεγάιε

θαζπζηέξεζε

πνπ

έξρεηαη

απηφο

ν

Ξξνυπνινγηζκφο, απφ ηηο απνθάζεηο ηηο πνπξγηθέο θαη απφ ηηο δηάθνξεο
δηαηάμεηο, αλ δελ θάλσ ιάζνο είλαη ε ηειεπηαία κέξα πξνζεζκία πνπ έρνπκε
ζήκεξα γηα λα ςεθηζηεί ν Ξξνυπνινγηζκφο. Ρν κφλν ζεηηθφ ίζσο, δελ μέξσ
θαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Ξξνέδξνπ, κνπ θαίλεηαη ε ζρεηηθή δηάηαμε ιέεη
11.00π.κ. εκείο μεθηλήζακε 9.00π.κ. νπφηε πξνπνξεπηήθακε ζε θάηη έζησ. Ζ
απφθαζε ε πνπξγηθή ιέεη, ε γεληθφηεξε σο πξνο ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, φηη ηα
έζνδα θαη ηα έμνδα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ εθηέιεζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ
ηνπ '15 απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ κήλα πνπ πξνεγείηαη απφ ηνλ κήλα ηεο
θαηάξηηζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ '16, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε
πεξίνδν ηνπ '14. Ρη ζεκαίλεη απηφ. ηη θαλνληθά ζα έπξεπε λα είρακε εδψ ηα
απνηειέζκαηα κέρξη ηέιε Νθηψβξε ηνπ '15 θαη φρη κέρξη 30/6 ηνπ '15 πνπ
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έρνπκε ζήκεξα. Γηα λα έρνπκε θαη θαζαξφηεξε θαη πην πξφζθαηε εηθφλα ζε
ζρέζε κε ην ηί γίλεηαη. Θαζπζηέξεζε ινηπφλ, δελ έρνπκε πάξεη κηα εμήγεζε
σο πξνο ηελ θαζπζηέξεζε απηή, αλ νθείιεηαη ζε εζάο, ζηελ Θεληξηθή Δμνπζία
γηα πνηφ ιφγν έρεη θαζπζηεξήζεη θαη γηα ηνπο αξηζκνχο πνπ ζα ζέιακε λα είλαη
πνιχ πην πξφζθαηνη. Θέισ λα είκαη ζαθήο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζέισ λα
ζίμσ ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο...ηνπο ππεξεζηαθνχο ππαιιήινπο νη
νπνίνη βιέπσ φηη αληαπνθξίλνληαη θαη πξνζσπηθά δειαδή εκείο φηη δεηάκε ζηα
ζηνηρεία, ζηηο ελεκεξψζεηο δείρλνπλ έλα πνιχ θαιφ πξφζσπν θαη κηα έηζη
επαγξχπλεζε. Θεσξψ φηη είλαη θαζαξά ζέκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηνπ
πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ νη θαζπζηεξήζεηο θαη φια απηά ηα λνχκεξα.
πσο είπε θαη ν Αληξέαο ν Κπνδίθαο, φιε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ςεθίδακε
αλακνξθψζεηο κε ηελ αηηηνινγία θαη ζπλαηλνχζακε φηη ν Ξξνυπνινγηζκφο δελ
απνηεινχζε ην δηθφ ζαο ζψκα, ειπίδσ θαη εχρνκαη φηη θέηνο δελ έρνπκε ηφζεο
πνιιέο αλακνξθψζεηο γηαηί αληίζηνηρα πιένλ θαη ε αλνρή καο δελ ζα είλαη ίδηα
κε ην παξειζφλ.
Θάπνηεο...θαη άιιν έλα ζέκα πνπ πξαγκαηηθά έηζη θαη γηα κέλα, κπνξεί λα
βξίζθνκαη κε ζπλεξγάηεο πνπ έρνπλε...πνπ είλαη νηθνλνκνιφγνη, πνπ έρνπλ
ηελ εκπεηξία, αιιά ε πξψηε επαθή είλαη δηθή κνπ. Ν επηθεθαιήο παίξλεη ην
έγγξαθν, δελ ζαο θξχβσ φκσο φηη θαη νη ίδηνη δπζθνιεχηεθαλ. Ζ αηηηνινγηθή
έθζεζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ επάλσ ζηνπο πίλαθεο δελ γξάθεη ζην ηη
αλαθέξεηαη ην νηηδήπνηε. Δίλαη Ξξνυπνινγηζκφο '15, είλαη πξφβιεςε; Γειαδή
θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζέινπλ ιίγν πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαη θαλεξψλνπλ έηζη
θαη κηα ηάζε.
Γχν-ηξεηο παξαηεξήζεηο γηα ηα έζνδα. Υο πξνο ηα αληαπνδνηηθά, δελ μέξσ
επίζεο, δεηψ ζπγλψκε, εγψ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή βξέζεθα ζηελ αξρή
κεηά είρα κηα αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε, ηηο εξσηήζεηο απηέο ζα ηηο είρα θάλεη
εθεί, ηηο θάλσ ηψξα γηαηί δελ ηηο είρα θάλεη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ν
θσδηθφο ζηα αληαπνδνηηθά βιέπσ φηη είλαη απμεκέλνο ελψ έρνπκε ςεθίζεη
κείσζε ησλ ηειψλ. Πηα κηζζψκαηα έηζη κηα πνιηηηθή ηνπνζέηεζε αθξηβψο γηα
ηελ παιηά ζέζε ζαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ, βιέπσ
φηη εγθαηαιείπεηε θαη πξνθαλψο ζα ζπλερίζεηε ηελ πνιηηηθή ησλ πξνθαηφρσλ
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ζαο, ζρεηηθά κε ηελ κίζζσζε ησλ ρψξσλ. Έρσ κηα πξφηαζε πνπ ζα ηελ πσ
παξαθάησ. Νη εηζθνξέο ηξνθείσλ θιπ. δξαζηεξηνηήησλ ιέγαηε φηη...φπσο είπα
θαη ν Αληξέαο ν Κπνδίθαο πεγαίλακε ζε θαηάξγεζε έζησ, επεηδή πέξπζη
ππήξμε κείσζε ζα πεξίκελα κηα πεξαηηέξσ κείσζε θαη φρη θαηάξγεζε, δελ
βιέπνπκε νχηε ηελ πεξαηηέξσ κείσζε πνπ είραηε ππνζρεζεί πέξπζη. Γηα ηα
έζνδα παξειζφλησλ εηψλ ην πνζφ παξακέλεη θαη είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν. Ξνηέο
είλαη νη ελέξγεηεο πνπ θάλεηε ζρεηηθά κε απηφ, δεδνκέλνπ φηη ηα ρξφληα
πεξλνχλ, ππάξρνπλ θίλδπλνη παξαγξαθψλ, πάιη ζην Γ.Π. έιεηπα. Θέισ λα
θάλσ έλα ζρφιην γηα ηηο παξαγξαθέο, ζεσξψ φηη φζν πεξλάλε ηα ρξφληα, ην
ιέσ θαη απφ δηθεγνξηθήο άπνςεο, φηαλ θάπνηνη θσδηθνί, θάπνηεο απαηηήζεηο
θηλδπλεχνπλ λα παξαγξαθνχλ, ηνπο βάδνπκε ζηα sos θαη πξνζπαζνχκε λα
θπλεγήζνπκε θαη λα δηεθδηθήζνπκε ηηο απαηηήζεηο. Θαη δελ ην ιέσ ηψξα γηα ηε
ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή, ην ιέσ θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε γηα ηα
πξνεγνχκελα έηε. Θαη είδα φηη ήηαλ εληειψο αφξηζηνο ζε ηη αθνξνχζε ην
πνζφ, ζε πνηφλ αθνξνχζε ε παξαγξαθή. Δλ πάζε πεξηπηψζεη είλαη κηα ήηηα
ην λα ππάξρνπλ παξαγξαθέο ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ Γήκνπ.
Υο πξνο ηα ηέιε ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, δελ μέξσ, κνπ είπε ν θ.
Ρζακπάο φηη είρε αλαθεξζεί θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά. πάξρεη έλα αίηεκα
ησλ πεξηπηεξνχρσλ, ζεσξνχκε φηη είλαη ζεκηηφ θηφιαο λα ππάξμεη αληίζηνηρε
κείσζε θαη γηα εθείλνπο, δεδνκέλνπ φηη πιήηηνληαη θαη εθείλνη απφ ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε φπσο θαη πνιχο άιινο θφζκνο.
Υο πξνο ηηο δαπάλεο ηψξα, είλαη ζεηηθφ ην είπαλε θαη νη πεξηζζφηεξνη φηη ην
γεγνλφο πνιιέο απφ ηηο δαπάλεο πξννξίδνληαη γηα ην κείδνλ απηφ ζέκα ηεο
θαζαξηφηεηαο θαη ειπίδνπκε κε απηέο ηηο θηλήζεηο φηη επηηέινπο ζα βειηησζεί ε
θαηάζηαζε. Γηα κέλα δελ αξθεί βέβαηα κφλν απηφ, ειπίδσ λα δηαςεπζηψ. Θα
καο ελδηέθεξε λα καο πείηε ζε ζρέζε κε ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζα
θάλεηε θέηνο, γηαηί εγψ δελ ην είδα απηφ απφ ηα έγγξαθα, ζε ηη
δηαθνξνπνηήζηε απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο. πάξρεη θάηη θαηλνχξην, θάηη
πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε, θάηη θαηλνηφκν. Λα δεκηνπξγήζεηε γηα ην Γήκν, δελ
βιέπσ θάηη έηζη ζπγθεθξηκέλν εδψ.
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Πε ζρέζε κε ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη νπζηαζηηθά κε ηηο δαπάλεο γηα ηελ
θαζαξηφηεηα εκείο κηα παξαηήξεζε, ζεσξνχκε κείδνλνο ζεκαζίαο θαη
πξνηεξαηφηεηα, ην πιπληήξην ησλ θάδσλ πνπ βιέπσ φηη ην βάδεηε θαη είλαη
πνιχ ζεηηθφ, αο ην βάινπκε επεηδή απφ εθεί μεθηλάεη, ζεσξψ φηη αλ γίλεηαη
ζσζηή ε πιχζε ησλ θάδσλ, εμνηθνλνκείηαη πνιχ κεγάιν θφζηνο ζε ζρέζε κε
άιιεο δαπάλεο, φπσο είλαη ε αγνξά ελφο πνιχ κεγάινπ απνξξηκκαηνθφξνπ.
Γηα ηα mini bus, ην 30.000€ δελ μέξσ ζα ήζεια κηα δηεπθξίλεζε, κνπ θαίλεηαη
κηθξφ ζαλ πνζφ, πνηά είλαη ε θαηάζηαζε ησλ ιεσθνξείσλ απηψλ, δεδνκέλνπ
φηη κπνξεί λα έρνπκε θηλδχλνπο αξγφηεξα γηα ζπλερείο επηζθέςεηο ζηα
ζπλεξγεία θαη λα παξνπζηάδνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ηα mini bus. Βιέπσ ζηηο
εθηππψζεηο έλα πςειφηεξν πνζφ, αο ειπίζνπκε ηνπ ρξφλνπ φπσο θαη πέξπζη,
ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο Δπηθεθαιείο ζα καο ζηείιεηε ηππσκέλα ηα έγγξαθα
απηά. Δληάμεη απηφ είλαη κηα κηθξή ιεπηνκέξεηα, ην ιέσ ην είπακε θαη κε ηνλ
Ξαλαγηψηε γηαηί πέξπζη ηα πήξακε, θέηνο έρνπκε κηα αχμεζε, αλ γίλεηαη θαη
ην ιέσ φρη γηα ιφγσ πξνζσπηθνχ καο θφζηνπο, ππάξρεη έλα ιεηηνπξγηθφ ζέκα
φηη πνιινί δελ έρνπλ Α3 εθηππσηή θιπ.
Θάηη ζε ζρέζε κε απηφ θηφιαο, πνπ πάιη επηκέλσ ζην ζέκα ηεο κεζνδηθφηεηαο
θαη ηεο νξγάλσζεο, ελψ μεθηλήζακε θαιά φπσο θαη ηα έληππα-έγγξαθα πνπ
πήξακε, εγψ βιέπσ θαη ζηηο εθδειψζεηο 17 Λνέκβξε θαη ζηηο ρζεζηλέο απηέο
πνπ είλαη ηψξα, βιέπσ φηη δελ ιακβάλνπκε πιένλ νχηε πξφζθιεζε γξαπηή
πνπ ιακβάλακε ζηα Γ.Π., νχηε θαλ email. Δηδηθά γηα ην email βιέπσ φηη δελ
ππάξρεη θαλέλα θφζηνο, ζεσξψ φηη δελ ππάξρεη νχηε γηα έλα απιφ ραξηί πνπ
ηππψλεηαη κηα πξνζθιεζνχια δελ είρακε θακία...δειαδή βιέπσ φηη θάπνηα
πξάγκαηα πνπ είλαη απιά, βξηζθφκαζηε ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απφ πξηλ.
Ζ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνιηζκνχ πνπ είλαη ζηα 1.000€ αλ αθνξά ηνλ
Σξηζηνπγελληάηηθν ζηνιηζκφ, ζεσξψ φηη είλαη κηθξφ ην πνζφ, δεδνκέλνπ φηη ηα
νθέιε απφ έλαλ σξαίν ζηνιηζκφ κπνξεί λα είλαη πνιιαπιάζηα γηα ηε πφιε.
Πηε ζειίδα 46 ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ, δηάθνξα έμνδα. Θα ήζεια έηζη κηα
κεγαιχηεξε δηεπθξίλεζε ζε ηη αθνξά. Ρν θνλδχιη γηα ηα δηθαζηηθά έμνδα
αλαθέξζεθαλ θάπνηα... αλαθέξζεθε θάηη ζπζρεηηθφ ζε ηη αθνξά, σζηφζν ζα
ήζεια κηα κεγαιχηεξε δηεπθξίλεζε. Απηέο ηηο 500.000€ αθνξνχλ ζε
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απνδεκηψζεηο εξγαδνκέλσλ; Απνδεκηψζεηο πνπ έρνπλ παξζεί απνθάζεηο
ζπιιφγσλ παξαίηεζεο ελδίθσλ κέζσλ; Αθνξνχλ ζε πξνκεζεπηέο θαη πνηψλ
εηψλ; Θα ήζεια θάηη πην νινθιεξσκέλν γηα λα έρνπκε κηα πιεξέζηεξε άπνςε
απηφ ην θνλδχιη γηα πνπ πξννξίδεηαη.
Γηα ην έθηαθην πξνζσπηθφ, είλαη έλα άιιν ζέκα πνπ ζεσξψ φηη πηνζεηείηε
πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο, ελψ δελ είζαζηε ζχκθσλνη, απιά κηα παξαηήξεζε
είλαη θαη απηή. Ρψξα απηφο ν θσδηθφο γηα ηελ δεκηνπξγία Κνπζείν Δζληθήο
Αληίζηαζεο ζην Γχδε. Θεσξψ θαη ζα πξνρσξήζσ ζην ζέκα παξαπέξα φηη
ππνλνκεχεη κηα πξνζπάζεηα πνπ έρνπκε θάλεη θαη κε ην ςήθηζκα γηα ην
ζηξαηφπεδν. Ρν θηίξην Γχδε έρεη ηε δηθή ηνπ απηνηέιεηα, ηε δηθή ηνπ απηνηειή
αμία, είλαη νη «4 Δπνρέο» δίπια πνπ έρνπκε ζπδεηήζεη εδψ φηη ππάξρεη θαη
κεγάινο θίλδπλνο σο πξνο ηε ζπληήξεζή ηνπο. Γεληθφηεξα θαη γηα ηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ πνπ ήηαλ κηα αξρή ζαο θαη λα νξίζηε βιέπνπκε απηφ εδψ ην
ζέκα θαη γηα ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ δελ βιέπσ λα ππήξμε θάπνηα δηαβνχιεπζε
θαη βιέπνπκε ζέκαηα ηέηνηα λα έξρνληαη νπζηαζηηθά κέρξη θαη λα ππνλνκεχνπλ
κηα πξνζπάζεηα πνπ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε γηα ην Πηξαηφπεδν θαη γηα ην
ςήθηζκα πνπ θέξακε, δελ είκαζηε νη πξψηνη πνπ θέξακε, αιιά ζεσξνχκε φηη
πξνζπαζνχκε κε ηνλ ηξφπν καο λα βνεζήζνπκε ηελ Γεκνηηθή Αξρή, λα
δηεθδηθήζνπκε ηνπο ρψξνπο απηνχο, λα θεξπρηεί Ηζηνξηθφο Ρφπνο θαη ελ πάζε
πεξηπηψζεη θ. Γήκαξρε, δελ μέξσ ίζσο αληηιακβάλεζηε δηαθνξεηηθά ηα
πξάγκαηα, εκείο δελ βιέπνπκε αληαγσληζηηθά θάπνηα ζέκαηα. Καθάξη λα
θαξπσζείηε απηή ηελ επηηπρία, ελψ είζαζηε εζείο απηή ηελ πεληαεηία
Γήκαξρνο. Γελ έρνπκε θαλέλα ηέηνην ζέκα, απιά ζεσξνχκε φηη ζαλ παξάηαμε
κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε κε ηνλ ηξφπν απηφ. Θάλακε θάπνηεο επαθέο απφ ηηο
νπνίεο βγήθαλ δηάθνξα ζέκαηα, βιέπσ ε απάληεζή ζαο ήηαλ, ζεσξψ
ηδηαίηεξα επηηηκεηηθή θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ζαο σο πξνο ην ςήθηζκα,
κηα εληειψο ινγηζηηθή νπηηθή ηνπ ζέκαηνο, φηη ζηείιαηε ην έγγξαθν ζην
πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. Θεσξψ, εδψ δελ έρεη λα θάλεη πνηφο είλαη
αξκφδηνο ή αλαξκφδηνο, εδψ ζηνπο αγψλεο θαη ζηηο δηεθδηθήζεηο ρξεηάδεηαη
ζπζηξάηεπζε θαη δηεθδίθεζε κε φζνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο είλαη δπλαηφ
απηφ. Δκείο πήγακε ζηνλ ΑΠΓΑ ήηαλ ζεηηθφο ν Ξαραηνπξίδεο, πήγακε ζηελ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 31Η

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015

69

Αληηπεξηθεξεηάξρε, αλ εζείο ζεσξείηε φηη πεξηθεξφκαζηε έλαληη αδξάο
ακνηβήο φπσο κηιήζαηε θαη πξαγκαηηθά ιππάκαη γηα απηή ηελ έθθξαζε θαη ε
απάληεζή ζαο, φηη λαη επεηδή ζαο ζηείιαλε θάπνηα απάληεζε κηα εθεκεξίδα,
ζεκαίλεη φηη εκείο πιεξψζακε έλαληη αδξάο ακνηβήο έλα Γειηίν Ρχπνπ. Δίλαη
απηνλφεην, φινη μέξνπλ φηη ηα Γειηία Ρχπνπ δελ πιεξψλνληαη, είλαη κηα
κηθξφςπρε αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ θαη ιππάκαη ηδηαίηεξα γηα απηφ.
Έρεηε επθαηξία λα αιιάμεηε βέβαηα, έηζη. πάξρεη αθφκα ρξφλνο. Θαη ζαο ηελ
δίλνπκε απηή ηελ επθαηξία. Έρνπκε πάξεη πξσηνβνπιίεο γηα ην ζηξαηφπεδν
θαη ζε ζρέζε κε ην Γχδε ζεσξψ φηη ην λα γίλεη Κνπζείν Δζληθήο Αληίζηαζεο
εθεί, ελψ ππήξμε αίηεκα γηα ην Κνπζείν εληφο ηνπ Πηξαηνπέδνπ, είλαη
ππνλνκεπηηθφ ηεο πξνζπάζεηαο απηήο.
Καο απαζρνινχλ βέβαηα θαη άιια ζέκαηα, βιέπσ ζεηηθφ φηη ππάξρνπλ
πξνγξάκκαηα γηα ην θσηηζκφ, ζα ζεκείσλα φηη ζα ήηαλ θαιφ λα ππήξρε έλα
νινθιεξσκέλν πξφγξακκα αληηθαηάζηαζεο ηνπ θσηηζκνχ απηνηξνθνδνηνχκελν. Θαη επίζεο έλαο ζηαζκφο κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ, ν νπνίνο ζα
κείσλε ην θφζηνο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη ζα έθεξλε θπζηθά θαιχηεξα
απνηειέζκαηα γηα ηε πφιε.
Γηα ην Θνιπκβεηήξην είλαη ζεηηθή νκνινγνπκέλσο ε πξσηνβνπιία. Υζηφζν
πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη φινη θξηλφκαζηε φλησο απφ ην απνηέιεζκα.
Ξξνρηέο πάιη κεηά ηηο πιεκκχξεο γηα κηα κέξα ιφγσ κείσζεο ηεο
ζεξκνθξαζίαο, δελ θαηάιαβα θαιά, έθιεηζε μαλά ην Θνιπκβεηήξην. Πηε βάζε
απηή φπσο είπα θαη ζηηο κηζζψζεηο γηαηί άξαγε δελ αμηνπνηείηαη ην ζεαζήλαη
δεκηνπξγψληαο κηα ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε πνπ κπνξεί λα ην ιεηηνπξγεί
απαξηηδφκελε απφ λένπο δεκφηεο. Δίλαη θάηη ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα
παιαηφηεξα

ιεγφκελα

ζαο

ζπλάδεη

ζηελ

πνιηηηθή

ζαο.

Θαη

δελ

ζα

δηαθσλήζνπκε ζε απηφ, αλ γίλεηαη... έρνπκε εδψ πνιιέο θνξέο θαη άιινη
επηθεθαιείο φηη είλαη απαμησκέλν ην ζεαζήλαη, θάηη ρξεηάδεηαη, απαηηείηαη λα
γίλεη, δελ βιέπνπκε θάηη ζε απηφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ.
Γηα ηελ ηνπηθή αγνξά πνπ καζηίδεηαη, δελ βιέπνπκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα
έξγα. Θαη είλαη φλησο ε θξίζε αιιά έθεξε ν Ζιίαο ν Βαξπηηκηάδεο εδψ άιιεο
επνρέο, εδψ ππάξρνπλ ζπγθξίζεηο κε άιινπο Γήκνπο θαη ππάξρνπλ ζπγθξίζεηο
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κε άιινπο Γήκνπο θαη ζην πσο ιεηηνπξγεί ε ηνπηθή αγνξά θαη ηηο θακπάληεο
πνπ θάλνπλε θαη ζε ζρέζε κε ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ ΔΠΞΑ θαη
ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ νη Γήκνη απηνί απφ ηελ Θεληξηθή Δμνπζία
θαη

απφ

άιινπο

θνξείο.

Νπφηε

εθεί

είλαη

ην

κέηξν

ζχγθξηζεο,

αληηιακβαλφκαζηε ηελ θξίζε φινη φκσο ζε πνζνζηά ιακβάλνπλ ιηγφηεξνπο
πφξνπο, βιέπνπκε άιινη Γήκνη λα ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα θαη λα παίξλνπλ, λα
ηα θαηαθέξλνπλ ελ κέζσ δπζκελνχο θξίζεο θαιχηεξα απφ εκάο. Θαη εδψ
εηδηθά γηα ηελ ηνπηθή αγνξά, έρσ αλαθέξεη θαη παιαηφηεξα ππάξρνπλ θάπνηα
πξάγκαηα ηα νπνία δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξν θφζηνο.
Νπφηε έξρνκαη θαη ζηηο... Έλα ζέκα πνπ είπα θαη πξηλ γηα ηνλ θαλνληζκφ ησλ
πεξηπηέξσλ ην είρακε αθήζεη, παξακέλεη αθφκε εθθξεκέο. Θα δεκηνπξγνχζε
κηα μεθάζαξε εηθφλα ζην ηη επηηξέπεηαη θαη ηη απαγνξεχεηαη, αθφκα δελ ην
βιέπνπκε λα έρεη έξζεη. Απηφ ην βάδσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ ηειψλ
πνπ ζεσξνχκε φηη ζα έπξεπε λα είλαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γηεθδίθεζε
πεξηζζφηεξε κέζσ ΔΠΞΑ ψζηε ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα λα γίλνπλ ηα
έξγα. Ιέηε φηη ηα ρξήκαηα απηά είλαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά ηα
ζέιεηε, πξέπεη λα ηα δηεθδηθείηε, πξέπεη λα ηα θπλεγάηε. Κε κειέηεο, ζα
θέξεηε ηηο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδνηήζεηο. Θαη έξρνκαη ζε έλα παξάδεηγκα
πάιη κε αθνξκή ην πξνεγνχκελν πνπ κνπ θάλεη πάιη άζρεκε εληχπσζε,
ζεσξνχκε φκσο φηη σο παξάηαμε απηφ πνπ θάλακε βνεζάεη ζηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ρσξίο λα θαηεγνξνχκε εκείο θαλέλα. Δκείο δελ έρνπκε ηελ
εμνπζία ηψξα, εζείο θαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηελ έρεηε. Ξήγακε ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε ινηπφλ θαη κέζα ζε φια ηα άιια ζπδεηήζακε ην ζέκα ησλ
2.000.000€ θαη αξρίζαηε κηα επίζεζε, ηί είλαη απηά πνπ ιέκε θαη ην έλα θαη ην
άιιν. Δκείο ηα ιέκε; Ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηα ιέεη. Δγψ παίξλσ θαη σο
δεδνκέλν φηη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ιέεη ςέκαηα. Ξνπ εζείο ηελ πξνεγνχκελε
θνξά ζηε ζπδήηεζε είπαηε ηε θαιή ζπλεξγαζία πνπ έρεηε, ελ πάζε
πεξηπηψζεη έρεη δηαηειέζεη θαη Γήκαξρνο Θαηζαξηαλήο πεηπρεκέλνο θαηά
γεληθή νκνινγία, ελ πάζε πεξηπηψζεη ιέεη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ςέκαηα. Δδψ
λα αλνηρηεί απηφο ν δηάινγνο, εθφζνλ ιέεη ςέκαηα ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη
λα δνχκε ηη ζπκβαίλεη. Γηαηί ηα έξγα δελ πξνρσξάλε. Δίπε κέρξη ηνλ Φιεβάξε
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λα θέξεηε κειέηεο. Αλ ιέεη ςέκαηα λα κηιήζεηε ζε εθείλνλ, λα απεπζπλζείηε
ζε εθείλνλ αλνηθηά, δεκφζηα θαη ζεσξνχκε φηη εκείο κε απηφ ην δηάινγν πνπ
άλνημε πηέδνπκε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν θνξέα, ηε κηα ή ηελ άιιε εμνπζία λα
γίλεη ην έξγν, ην απνηέιεζκα. Ή θαη ηνπο δχν, κπνξεί θαη νη δχν λα έρνπλ
κεξίδην επζχλεο γηα ηελ θαηάζηαζε απηή. Δκείο πιεξνθνξεζήθακε φηη
ππάξρνπλ 2.000.000€ πνπ πεξηκέλνπλ, αλ θάλνπλ ιάζνο δελ θηαίκε εκείο γηα
απηφ. Αιιά ε επαθή πνπ θάλακε, μέξεηε αλ δελ ηελ είρακε θάλεη απηή ηελ
επαθή δελ ζα ππήξρε απηφο ν δηάινγνο ηψξα, δελ ζα ππήξρε απηφο ν
δηάινγνο. Απηφο ν δηάινγνο ινηπφλ θέξλεη απνηειέζκαηα θαη κφλν έηζη
κπνξνχκε λα θέξνπκε απνηειέζκαηα.
Θα έιεγα ινηπφλ λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ,
ιηγφηεξν...θαηαιαβαίλσ, αληηιακβάλνκαη έρεηε κηα θνκκαηηθή ηαπηφηεηα, αιιά
εδψ ην κείδνλ ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ Σατδαξίνπ.
Ρειεηψλνληαο, μέξεηε θαη εζείο φινη ην ιέκε, φηη αληηκεησπίδεη ζνβαξά
πξνβιήκαηα ε πφιε, ηα είπακε θαη εδψ ηα νκνινγείηε θαη εζείο, ηα έξγα φκσο
πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ. Θαη δελ δεηάκε θπζηθά απφ ηελ κηα κέξα ζηελ άιιε
λα γίλνπλ ηα πάληα. Θαη απηά πνπ πξνηείλακε εκείο δελ λνκίδσ φηη είλαη
ππεξβνιηθά. Εεηάκε λα γίλεη ην εθηθηφ. Δθεί ζηεθφκαζηε. Θαη κε ηε ρξνληά
απηή πνπ πέξαζε δπζηπρψο πέξα απφ ηηο ζεηηθέο ελέξγεηεο θαη εηθφλεο πνπ
βιέπνπκε ζε απηφλ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ, αλ
ζέιεηε, ππεξνρή πνπ δίλεηε ζε ειάζζνλνο ζεκαζία ζέκαηα γηα ηελ πφιε ή ηελ
πξνηεξαηφηεηά ζαο ηελ θνκκαηηθή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ή ηελ, αλ ζέιεηε,
δηαθνξεηηθή νπηηθή ησλ πξαγκάησλ, εάλ εζείο ζεσξείηε φηη κηα παξάηαμε πνπ
έρεη πάξεη έλα ςήθηζκα δελ πξέπεη λα πεγαίλεη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη λα
δηεθδηθεί. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ζαο θξίλνπκε αλαπνηειεζκαηηθνχο κέρξη
ηψξα θαη απφ ην απνηέιεζκα πνπ βιέπνπκε, γηα απηφ θηφιαο δε,
θαηαςεθίδνπκε ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ. Παο δίλνπκε φκσο ηελ επθαηξία λα
αιιάμεηε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ, ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θα κπνξνχζακε λα θνπβεληηάδνπκε κφλν φηη απαζρνιεί
ηνλ θφζκν. Ρελ θαζαξηφηεηα, ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, ηε ηνπηθή ζπγθνηλσλία,
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ηα αληηπιεκκπξηθά, ηηο παηδηθέο ραξέο, ηα ζρνιεία, ηνπο βξεθνλεπηαθνχο θαη
ην εκπνξηθφ θέληξν. κσο ζε κηα ηέηνηα ζπδήηεζε απφ ηελ εκπεηξία ησλ
ηειεπηαίσλ εηψλ ηελ κηθξή πνπ έρσ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θνπβεληηάζνπκε
ιίγν ζπλνιηθφηεξα θαη ιίγν πην ραιαξά είηε λα αλαθεθαιαηνπνηήζνπκε ηε ζέζε
καο θαη ηελ πνιηηηθή καο αληίιεςε, είηε λα θάλνπκε πξνηάζεηο γηα δεηήκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσλία, ην ξφιν ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη
γεληθφηεξα δεηήκαηα θαη ην ζπλεζίδεη απηφ ην Γ.Π. Σατδαξίνπ, πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ ζρέζε κε ηηο γεληθφηεξεο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Θα έιεγα ινηπφλ
μεθηλψληαο επί ηεο νπζίαο θαη φκσο ν θφζκνο αιιάδεη. Θέισ λα πσ ινηπφλ φηη
γηα λα θάλνπκε κηα κηθξή αλαδξνκή, φηαλ πξηλ απφ ηξία ρξφληα, ηέζζεξα,
αληηθαζηζηψληαο ζην Γ.Π. ηνλ Θψζηα ηνλ Αζπξνγέξαθα καδί κε ηνλ Θψζηα
ηνλ Φσηεηλάθε θαη ηνλ Θίκσλα ηνλ Φνπληνχιε, ε ππφζεζε κηαο άιιεο πνξείαο
γηα ηνλ ηφπν θαη γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, θάληαδε αο πνχκε ζαλ έλα
ζχληνκν αλέθδνην. Απφ ηα γλσζηά ησλ ηειεπηαίσλ πνιηηηθψλ ρξφλσλ πνπ
αθνξνχζαλ είηε ηελ Οηδνζπαζηηθή Αλαλεσηηθή Αξηζηεξά πνπ ππεξέηεζα εγψ,
είηε ην ΘΘΔ. Θαη ζα έιεγε φηη θαη γηα ην δήηεκα ζπλνιηθφηεξα ηεο Δπξψπεο ε
πνιηηηθή αληίιεςε φισλ ήηαλ φηη ηα πξάγκαηα έρνπλ βαιηψζεη, ην φξακα ηνπ
Πνζηαιηζκνχ, ην φξακα κίαο άιιεο θνηλσλίαο ή ην φξακα ηεο Αξηζηεξάο είλαη
κηα ππφζεζε ηειεησκέλε. Πήκεξα ινηπφλ βιέπνληαο ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε
ην αλέθδνην είλαη δηαθνξεηηθφ. Θα ιέγακε ινηπφλ φηη απφ ηελ πεξηνρή ηεο
Ρνπξθίαο φπνπ μαθληθά ππάξρεη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν έλα Θνπξδηθφ Θφκκα
κέζα ζην...κέρξη ηελ Αγγιία πνπ ζην Δξγαηηθφ Θφκκα πξνθχπηεη κηα
ξηδνζπαζηηθή αξηζηεξή θσλή κε ηνλ Corbyn, πεγαίλνληαο ζηηο πνιηηηθέο
εμειίμεηο ζηελ Ξνξηνγαιία βιέπνπκε φηη πηζαλά έλα άιιν ζρέδην λα
ιεηηνπξγήζεη. Θαη βέβαηα απηφ δελ καο θάλεη λα θξχβνπκε ηηο δπζθνιίεο ηεο
Αξηζηεξήο Ξαξέλζεζεο πνπ πξνζπάζεζε ε Λέα Γεκνθξαηία θαη ν Πακαξάο θαη
φιν απηφ ην lobby λα πεηχρεη ζρεηηθά κε ην ΠΟΗΕΑ, ην νπνίν βεβαίσο δελ ην
θαηάθεξε. Κε κηα νδπλεξή ήηηα φκσο θαη ππνγξάθνληαο έλα κλεκφλην, ην
νπνίν είλαη κηα ζειηά ζην ιαηκφ ζηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ζην ίδην ην θφκκα πνπ
ππεξεηεί απηή ηε ζηηγκή ηελ Θπβέξλεζε θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ παιέςακε
φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηα κηα δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε.
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Απηή ε θαηάζηαζε ινηπφλ ηελ νπνία βηψλνπκε ζήκεξα έρεη ηελ αληαλάθιαζή
ηεο θαη ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ρε βηψλνπκε, βηψλνπκε ηηο δπζθνιίεο θαη
ζηελ Ξεξηθέξεηα παξά ηελ αιιαγή πξνζήκνπ πνιηηηθνχ, ηε βηψλνπκε θαη
ζηνπο Γήκνπο αλεμαξηήησο πνιηηηθνχ πξνζήκνπ εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ Θξάηνπο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ ην ζχζηεκα
έρεη επηβάιιεη θαη ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ρη θάλνπκε νη «Ξνιίηεο ζε
Γξάζε»; Θα θάλνπκε φηη θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Γειαδή ζαλ «Ξνιίηεο
ζε Γξάζε» είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα είκαζηε θαη ζηα θηλήκαηα θαη λα
παιέςνπκε γηα ηελ δεκνθξαηία ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ βειηίσζε
ησλ δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ιανχ, ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη
ησλ νηθνλνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ. Απηφο είλαη ν κνλαδηθφο δξφκνο πνπ είλαη ε
εγγχεζε γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ έλα άιιν φξακα, ζην λα πεηπραίλνπλ
θαη λα αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα. Απηφ πνπ είπα πξνεγνπκέλσο πνπ ζπλήζσο
φηαλ ην βιέπνπκε ζε κηα κηθξή θιίκαθα ζεσξνχκε θαη έρνπκε μεράζεη, είρε
δίθην θάπνηε ν Κεηζνηάθεο πνπ έιεγε φηη ε κλήκε είλαη θνληή ησλ Διιήλσλ

αλεμαξηήησο πνιηηηθνχ πξνζήκνπ θαη ζεσξνχκε φηη δελ αιιάδεη ηίπνηα. Ρα
πξάγκαηα ινηπφλ αιιάδνπλ. Θαη ζα βειηησζνχλ κε ηε δηθή καο δξάζε θαη παξά
ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ αθφκα θαη ζην δηθφ καο
ρψξν, είλαη γλσζηφ, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ αθνξά ζην πνηά
είλαη ε θαηάζηαζε ζήκεξα. Αιιά ην ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν κίαο αξηζηεξήο
θνπιηνχξαο είλαη λα κπνξεί λα ζπλζέηεη.
Ρν ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ην νπνίν είλαη έλα θεθηεκέλν
θαη δελ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θαλέλαο, είλαη φηη ζηελ ηζηνξηθή πεξίνδν
κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε έπαημε ην δηθφ ηεο ξφιν, άλζξσπνη δηαθνξεηηθψλ
αληηιήςεσλ θαη αλεμαξηήησο πνιηηηθνχ πξνζήκνπ ππεξεηψληαο ην ιαφ,
μεπέξαζαλ πνιιέο θνξέο θαη ηνλ ιατθηζκφ ηνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο
ηνπνζέηεζε θαη ππεξέηεζαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηνίθσλ κίαο πφιεο ή κίαο
Ξεξηθέξεηαο. Πε απηή ινηπφλ ηελ θαηεχζπλζε εκείο ζα ζπλερίδνπκε, δηφηη ην
Ινηκσδψλ παξακέλεη θιεηζηφ. Γηφηη νη πιεκκχξεο έγηλαλ θαη μαλάγηλαλ θαη
δεηνχλε ιχζε. Γηαηί ην Αηηηθφ Λνζνθνκείν ζηελ πεξηνρή καο εμαθνινπζεί λα
είλαη βαξπθνξησκέλν θαη λα αγσληά λα αληαπεμέιζεη ζηα 1200 πεξηζηαηηθά
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πνπ είλαη ζε κηα εθεκεξία. Ρν ΤΛΑ εμαθνινπζεί θαη ην Γξνκνθατηεην λα έρεη
ηα ίδηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Κε απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ, γηαηί εκείο
ζαλ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη πηζηεχσ φηη απηή είλαη πιένλ ε θνηλή θνπιηνχξα
φισλ καο, έρνπκε θαηαιάβεη φηη πέξα απφ ην ζεζκηθά νξηνζεηεκέλν ηξφπν κε
ηνλ νπνίν θάπνηνη αξηζκνί καο δίλνπλ δπλαηφηεηα λα παξεκβαίλνπκε ζε
δεηήκαηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο καο, έρνπκε ην εζηθφ θαη
πνιηηηθφ δηθαίσκα θαη ηελ ηζηνξηθή ζα ιέγακε αλαθνξά θαη πξαθηηθή, λα
ζεσξνχκε φηη καο αθνξνχλ φια θαη απηά γηα ηα νπνία δελ κπνξνχκε ηππηθά
λα παξεκβαίλνπκε. Θαη εδψ πέξα ν θαζέλαο έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ αγψλεο θαη
αγσλίεο φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε
λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζπλερίζνπκε. Γηφηη πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ζε έλα ζρέδην
αλαδηακφξθσζεο ηεο δσήο καο, γηαηί ηα παηδηά ηψξα πεγαίλνπλ ζρνιείν, ηψξα
νη αζζελείο ρξεηάδνληαη λνζνθνκεία θαη πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, ηψξα νη
πιεκκχξεο ζπκβαίλνπλ φπσο είπα πξνεγνπκέλσο.
Ρί ζηάζε ινηπφλ ζα θξαηήζνπκε; Παο ιέσ ινηπφλ φηη εκείο γηα φια ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή καο, ζα είκαζηε θξηηηθνί γηα ηα δεηήκαηα
πνπ ζεσξνχκε φηη αγγίδνπλ κε αξλεηηθφ ηξφπν ηελ δσή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ
πνιηηψλ φρη κφλν ηνπ Σατδαξίνπ θαη ηεο Γπηηθήο Αζήλαο. Θαη ζε απηή ηελ
θαηεχζπλζε θηλνχκαζηε. Δκείο δελ ζα θάλνπκε αληηπαξάζεζε ζε πφζα
πνπξγεία πήγακε, πφζεο πφξηεο ρηππήζακε, πφζα ηειέθσλα ζεθψζακε,
πφζεο θνξέο πήγακε ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη νηηδήπνηε άιιν. Θα κηιήζνπλ ηα
έξγα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, γηαηί έρνπκε κηα αληίιεςε ζαλ παξάηαμε φηη
θακία ψξα δελ πξέπεη λα είλαη ρακέλε, θακία κέξα δελ πξέπεη λα είλαη ρακέλε
γηα ην Γήκν, γηα ηελ Ξεξηθέξεηα θαη γηα ηελ Θπβέξλεζε. ηη έρεη λα θάλεη
ζρέζε κε ηε ινγηθή λα πξνσζήζνπκε ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ
απηή ηε κεξηά ζα βξεζνχκε φπνπ ρξεηαζηεί, είηε ζην πεδνδξφκην, είηε ζηηο
δηεθδηθήζεηο ή φπνπ αιινχ ρξεηαζηεί. Κπνξέζακε ινηπφλ λα παληξέςνπκε ηελ
θαηάζηαζε απηή ηε ζηηγκή; ρη.
Ξνηά είλαη ε θαηάζηαζε ηψξα ζην Γήκν; Ρη απνινγηζκφ πξέπεη λα θάλνπκε;
Ξξέπεη λα ζαο πσ φηη γίλεηαη κηα εζσηεξηθή ζπδήηεζε θαη ζηε θνηλσλία ηνπ
Σατδαξίνπ αιιά θαη ζηελ παξάηαμή καο. Άιινη καο θαηεγνξνχλ φηη έρνπκε

ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 31Η

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015

75

πηνζεηήζεη ηελ Γεκνηηθή Αξρή θαη θάλνπκε ρακειή θξηηηθή. Άιινη ιέλε φηη
πξέπεη λα αλεβάζνπκε ηνπο ηφλνπο θαη άιινη ιέλε φηη δίλνπκε ηδενινγηθέο
κάρεο γηα κηα ζεηξά πξάγκαηα επεηδή έρνπκε δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο
αληηιήςεηο φπσο πξνέθπςαλ ηέηνηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε κε
ηνλ ΑΠΓΑ, ηα δεηήκαηα ηα αληηθαζηζηηθά θηι. Δγψ ιέσ φηη φια είλαη κέξνο ηεο
ηζηνξίαο. Ζ πνιηηηθή καο πξφζεζε είλαη ζηε βάζε κίαο πξνγξακκαηηθήο
αληηπνιίηεπζεο, απηφ εμάιινπ ην θάλακε θαη ζηελ επνρή ηνπ Καξαβέιηα πνπ
ήηαλ πνιχ ιίγεο νη δπλαηφηεηεο λα πηέζνπκε γηα λα αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα,
ζε απηή ηε ινγηθή θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν έρνπκε θηλεζεί απέλαληη ζηε
Γεκνηηθή Αξρή.
Γηα απηφ ινηπφλ θαη γηα λα ην ιχζσ θαη κελ ην μεράζσ θαη κε ξσηάηε ζην
ηέινο, γηα απηφ θαη έρνπκε αθνινπζήζεη κηα ηαθηηθή γηα δηάθνξα πξάγκαηα
άιια ζπκβνιηθνχ ραξαθηήξα φπσο ζήκεξα γηα ηνλ...θαη ζα εμεγήζνπκε θαη
κεηά θαη ζηελ πνξεία. Γηαηί ζην δήηεκα ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επφκελε ρξνληά ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα πάξνπκε
ππφςε καο θαη ην ηη έγηλε φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
ζεσξνχκε φηη δελ έγηλαλ πνιιά. Θαη κε απηή ηελ έλλνηα θαηαςεθίδνπκε ην
πξφγξακκα. Θα ζηαζνχκε ζηελ πνξεία αλαιπηηθά. Γηα απηφ ςεθίδνπκε φκσο
ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα απφ ηελ άιιε κεξηά γηαηί ζέινπκε λα δψζνπκε κηα
δπλαηφηεηα. Τεθίζακε ηνλ Ηζνινγηζκφ γηαηί ζεσξνχκε φηη απνηππψλεηαη ε
δπλαηφηεηα. Ξαξεκβαίλνπκε ζηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε θαη δψζακε ην
ιεπθφ κε κηα ζεηηθή θξηηηθή ζηάζε θαη αλαθεξφκελνη πάξα πνιιέο θνξέο ζηα
ζεηηθά πνπ έρνπλ γίλεη. Θαη πάεη ιέγνληαο ζε κηα ζεηξά δεηήκαηα.
Θαηαςεθίζακε ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ζην 1,69 γηαηί ζεσξνχκε φηη απηή ηε
ζηηγκή ζηε Γπηηθή Αζήλα δελ κπνξεί λα παξακέλεη ην 1,69 ζην Σατδάξη φηαλ
δίπια νη άιινη Γήκνη είλαη ζην 1,10 ζην 1,19, ζην 1,24, ζην 1,30 κφλν ν
Γήκνο ηεο Αζήλαο είλαη ζην 1,59.
Ινηπφλ ζα μεθηλήζσ ιίγν ηελ θξηηηθή κνπ φρη απφ απηά πνπ ίζσο πεξηκέλαλε,
ηα δεηήκαηα απηά, ζα μεθηλήζσ κε έλα δήηεκα βαζηθφ θαηά ηε γλψκε κνπ
είλαη ην θπξηφηεξν. Θα κηιήζσ ινηπφλ ζηελ αξρή γηα ην κνληέιν ηεο
δηαθάλεηαο, ηεο δεκνθξαηίαο. Θαηά ηε γλψκε κνπ πνιιά κπνξεί λα πεη
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θάπνηνο φηη δελ θαηάθεξε ν Γήκνο θαη φηη ππήξραλ αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο,
ζα πσ κεηά, αιιά θαηά ηε γλψκε κνπ ππάξρνπλ δεηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ
αληίιεςε ηελ νπνία έρεη εθθξαζηεί πνιιέο θνξέο θαη ν Γήκαξρνο θαη ε
πιεηνςεθία θαη εκείο έρνπκε ππεξεηήζεη φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. πάξρνπλ ινηπφλ δεηήκαηα ζεζκηθνχ
ραξαθηήξα ή κε ζεζκηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία φκσο είλαη γηα κηα θνπιηνχξα
αξηζηεξή θαη γηα ηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπνζεηήζεηο καο ζεκαληηθά. Θα έιεγε
ινηπφλ φηη πέξα απφ ηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο πνπ έγηλαλ ζε κηα νιφθιεξε
ρξνληά, κπξνζηά ζε κηα ρηνλνζηηβάδα φισλ απηψλ ησλ δπζθνιηψλ πνπ
ππήξμαλ ζηελ νπζία δελ μαλάγηλε ηίπνηα φζνλ αθνξά ζε απηφ πνπ ιέκε ιατθή
ζπκκεηνρή, ιατθέο ζπλειεχζεηο, ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα ζεζκνζεηεκέλα ή
άηππα θαη δηάθνξεο άιιεο ηέηνηεο κνξθέο. Ξνπ βεβαίσο ππήξμε επηθνηλσλία κε
ηνλ θφζκν, κε ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο πνπ ζπλήζηδαλ θαη νη άιιεο παξαηάμεηο.
Απηφ θαηά ηε γλψκε καο είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα.
Ξνιχ ζνβαξφ δήηεκα γηα εκάο είλαη φηη απηή ηε ζηηγκή πξνθεξχζζεηαη ν
δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο. Θαη φρη...ζα έπξεπε λα έρεη πεξπαηήζεη θαη γηα ην Γήκν
θαη γηα ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε. Δκείο είρακε πεη πξνεθινγηθά ζηε δηθή καο
αληίιεςε φηη ζέινπκε λα γίλνπλ φια θχιιν θαη θηεξφ. Θαηά ηε γλψκε κνπ
ππήξμαλ δηζηαγκνί, θαζπζηεξήζεηο, αλαηξνπέο, ηειηθά ζεσξνχκε ζεηηθφ φηη ν
Γήκνο πξνρσξεί ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη είρακε πεη φηη γηα κηα ζεηξά
δεηήκαηα λνκηθνχ ραξαθηήξα ζα έπξεπε λα δεηήζεη θαη ηε ζπλδξνκή ηδησηηθνχ
θνξέα ζην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο. Θαη απηφ ην ιέσ γηαηί ηα
3.500.000€ απφ ηα νπνία ην 1.200.000€ ρξσζηάλε ηα Λαππεγεία Πθαξακαγθά
θαη ηα ππφινηπα 2.500.000€ είλαη απφ γλσζηνχο ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο
πνπ είραλ ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, εμαθνινπζνχλ θαη καο θνηηάλε θαη
λνκίδσ φηη ππάξρεη αγσλία ζην Σατδαξηψηηθν ιαφ εάλ απηά θάπνηα ζηηγκή κεηά
ηελ πεληαεηία θαη ηελ ηξηεηία, νξηζκέλα είλαη αξθεηά παιηά, θηλδπλεχνπλ λα
παξαγξαθνχλ. Θαη είρακε πεη, είρακε θαιέζεη εδψ πέξα θαη ηελ Λνκηθή καο
Πχκβνπιν ηνπ Γήκνπ, ε νπνία παξαδέρηεθε ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ απφ
άπνςε θφξηνπ εξγαζίαο, φηη κε βάζε απηφ ινηπφλ είπακε φηη ζα έπξεπε λα
δεηεζεί λνκηθή ζπλδξνκή. Ρν είρακε πεη θαη ζηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε πνπ
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ην πήξε ππφςε ηεο θαη ην ζεσξνχκε ζεηηθφ. Θα ιέγακε φηη θαη γηα έλα πνιχ
έξγν θαη δελ ηξψσ ην ςσκί ηνπ Θψζηα ηνπ Αζπξνγέξαθα, αιιά κηα θαη
πξνεγνχκαη ζέισ λα ην πσ θαη ζα ήζεια θαη ηελ άπνςή ηνπ. Ζ πξάμε 287 θαη
κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη, δειαδή φηη θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο δελ έρνπλ
απνδψζεη εδψ θαη ρξφληα απηά πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ απνδψζεη,
ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα λνκηθίζηηθα ή λνκηθά θφιπα ή ηέινο πάλησλ άιια
δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε κε ηνπνγξαθηθά δεηήκαηα, δειαδή
κεηψζαλε θαηά θάπνην ηξφπν, ηεκαρίζαλε ηελ πεξηνπζία γηα λα κελ
απνδψζνπλ ην 50% θαη ζηελ νπζία ν Γήκνο πήξε ζε ρξήκα ή ζε γε 10%, αλ
ηα ιέσ θαιά. Λνκίδσ φηη είλαη έλα δήηεκα, πνιηηηθφ έγθιεκα ην έρνπκε
ραξαθηεξίζεη φινη θαη ε πιεηνςεθία θαη λνκίδσ επίζεο φηη απηφ καο θνηηάεη
ζηα κάηηα θαη είλαη απφ ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα. Γηαηί θακηά θνξά μέξεηε
θνπβεληηάδνπκε γηα θφξνπο, γηα δπζθνιίεο, γηα θεληξηθνχο απηνηειείο θφξνπο,
ζα ηα πνχκε απηά θαη ηα ζεσξνχκε πάξα πνιχ ζεκαληηθά λα ηα
δηεθδηθήζνπκε θαη λα βξεζνχκε καδί ζην δξφκν θαη κε φηη έρεη ζρέζε κε απηφ.
Αιιά ππάξρνπλ θαη δεηήκαηα πνπ καο αθνξνχλ.
Θα έιεγε επίζεο φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θαη δελ κνπ απαληήζεθε, αιιά
ζαο ιέσ αζρνιήζεθα φηαλ ην έκαζα δειαδή κε ηξφκαμε, φηη είλαη αλάγθε
ζήκεξα λα πάκε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο G.I.S. Ρν ζχζηεκα G.I.S
ζεκαίλεη φηη έρεηο φπσο ν θαπεηάληνο ηελ νζφλε ησλ γεσγξαθηθψλ θαη
ηνπνγξαθηθψλ θαη θαηλνκέλσλ θιπ. θιπ. κπνξεί κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε
ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη αθνχ ην θνξηψλεηο αληίζηνηρα, αλά πάζα
ζηηγκή λα μέξεηο ηη γίλεηαη. Λα μέξεηο δειαδή, λα θέξσ έλα παξάδεηγκα, φηη
απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο έμη γεσηξήζεηο νη πέληε. Θαη παξάγνπλ
ελψ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 1500m3 λεξφ, απηή ηε ζηηγκή παξάγνπλ κφλν 30
θαη θάλνπκε νηθνλνκία. Φέξλσ έλα παξάδεηγκα, λα μέξνπκε φηη απηή ηε
ζηηγκή ην ειεθηξηθφ ξεχκα, έρνπκε απηή ηελ θαηαλάισζε θαη γηα θάπνηνπο
ιφγνπο είηε πξέπεη λα αλάςνπλ λσξίηεξα ηα θψηα ηνπ νδηθνχ ή ηνπ
δεκνηηθνχ θσηηζκνχ θαη πάεη ιέγνληαο, αλ ην ιέσ θαιά. Θαη κηα ζεηξά άιια
πξάγκαηα. Ξνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε, αλά πάζα ζηηγκή λα μέξεηο κε ηηο
πγξνκνλψζεηο, απηφ ζεκαίλεη φηη θνξηψζεηο ην βξίζθεηο κπξνζηά ζνπ. Θαη
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ζεκαίλεη φηη ε Γηνίθεζε κπνξεί λα αζθήζεη κε θαιχηεξν ηξφπν δηνίθεζε, ε
Αληηπνιίηεπζε κε θαιχηεξν ηξφπν έιεγρν αιιά θαη θάζε δεκφηεο πνπ έρεη
εκπεηξία ή ηερλνγλσζία ή ελδηαθέξεηαη γεληθά γηα ην Γήκν, λα ρξεζηκνπνηήζεη
ηηο αληίζηνηρεο κνξθέο.
Κε απηφ ινηπφλ, αο ηειεηψζσ κε ην πην ζεκαληηθφ δήηεκα απφ απηή ηελ
θαηεγνξία πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Γηφηη απηφ ζα
κπνξέζεη λα θηλεηνπνηήζεη πάξα πνιιέο ζεκαληηθέο δπλάκεηο απφ ην Γήκν,
αλζξψπνπο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη θαη έρνπλ δείμεη ζην παξειζφλ φηη
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη βεβαίσο θαη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή αιιά
θαη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή έρεη ρξεζηκνπνηήζεη. Απηφ ινηπφλ λα ην θάλνπκε
πην ζπζηεκαηηθά, φρη επθαηξηαθά, λα ην θάλνπκε κε βάζε θάπνηα Ξξσηφθνιια
Διέγρνπ ηεο δνπιεηάο ηεο Γεκνηηθήο.
Ξάκε ινηπφλ ηψξα ζε κηα ζεηξά ζέκαηα, πνπ θαηά ηε γλψκε καο είλαη
ζεκαληηθά θαη έρνπλ ζρέζε θαη κε ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ. Θα πσ δχν θνπβέληεο
ιίγν γηα ην δήηεκα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηά ηε γλψκε καο είλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα φζνλ αθνξά, θαη εδψ ίζσο έρνπκε δηαθνξεηηθή, φρη
ίζσο ζεσξψ φηη έρνπκε δηαθνξεηηθή αληίιεςε κε ηελ πιεηνςεθία. Ρν δήηεκα
ησλ απνξξηκκάησλ. Θαη βεβαίσο είλαη ζεηηθφ φηη κπαίλεη γηα 700.000€ θάλακε
ηελ ηειεπηαία ζηηγκή κηα αλακφξθσζε γηα 800.000€ γηα λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα λα πάξνπκε ηνλ θαηάιιεια ηερληθφ, ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ.
Ξξνζέμηε

φκσο,

ην

δήηεκα

ηεο

αιιαγήο

ζπλείδεζεο,

ηεο

αιιαγήο

ζπκπεξηθνξάο, θνπιηνχξαο γηα έλα πεξηβαιινληηθφ δήηεκα ην νπνίν απηή ηε
ζηηγκή πξφθεηηαη γηα έγθιεκα πνπ ην θάλεη ζπλεηδεηά ε ειιεληθή θνηλσλία φια
ηα πξνεγνχκελα ρξφληα... ιέσ ινηπφλ φηη φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ, ην πην ζεκαληηθφ
ινηπφλ πξάγκα είλαη ην εμήο. Θα έιεγα ινηπφλ φηη πψο ν Γήκνο ζπλέβαιιε
ζηελ αιιαγή θνπιηνχξαο; Ή απιψο ζχξζεθε ζηελ απνδνρή ελφο ηνπηθνχ
ζρεδίνπ απνξξηκκάησλ γηα λα κελ βξεζεί έμσ απφ ηηο πξνζεζκίεο; Απηφ
ινηπφλ είλαη έλα ζεκαληηθφ εξσηεκαηηθφ θαηά ηε γλψκε κνπ. Δκείο φπσο
μέξεηε είρακε ζπκθσλήζεη ζηνλ εζεινληηζκφ θαη ζηελ νπζία θαη ζηελ πξάμε,
ιέγνληαο φηη κέζα απφ εηδηθέο ζπδεηήζεηο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ κε ηνπο
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θαηνίθνπο, λα κπνπλ αξγά θαη ζηαζεξά ζε κηα άιιε θηινζνθία, ζε κηα άιιε
θνπιηνχξα, πνπ ζεκαίλεη λα έρνπκε αλαθχθισζε ζηελ πξσηνγελή πεγή, ζην
ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζην λνζνθνκείν θαη πάεη ιέγνληαο. Απηφο ν ρξφλνο ράζεθε,
ηνλ ρξεψλεζηε πνιηηηθά αξλεηηθά φρη γηα απηά πνπ δελ θαηαθέξαηε ζην λα
είλαη θαζαξφ ην Σατδάξη θαη ζα πσ, θαη ίζσο θαη εκείο ζπκβάιιακε, ην ιέσ ζαλ
παξάηαμε θαη γηα λα ην δηεπθξηλίζσ λα κελ θάλσ κεηά... ελλνψ δειαδή φηη
ζηελ ηδενινγηθή εκκνλή λα κελ πάξνπκε δίκελα θαη εκείο είρακε ζπκθσλήζεη
ζε απηφ θαη ζεσξψ φηη ίζσο ζαο βνεζήζακε, ζαο ζπκπαξαζχξακε ζε κηα
ινγηθή φηη ζα έξζνπλ ηα πεληάκελα, ηα νθηάκελα θαη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα ν Γήκνο, ζα ην έιεγα θνηλψο, βξέζεθε γπκλφο απφ πξνζσπηθφ.
κσο απηφ λνκίδσ φηη είλαη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ην φηη κπήθε ζε
απηφ ην ινχθη ν Γήκνο θαη ζηελ νπζία είλαη κηα πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, ζήκεξα πνπ έρνπκε ππεξπιεζψξα αλζξψπσλ ε απνθνκηδή
είλαη κεραληθή. ζν ρέξηα θαη λα έρεηο, φζεο ζθνχπεο θαη λα βάιεηο αλ δελ
έρεηο ηα αληίζηνηρα κεραλήκαηα θαη ην γλσξίδεηε, θαη ζε απηή ηελ
θαηεχζπλζε λνκίδσ είλαη ζεηηθφ ην φηη έρεηε βάιεη... είζαζηε ζηε ζσζηή
θαηεχζπλζε δελ πξφθεηηαη λα ην ιχζεηε.
Μαλαέξρνκαη ινηπφλ ζε απηφ ην δήηεκα πνπ έρεη λα θάλεη ζρέζε κε ηελ
αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο. Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ γηα λα πνχκε... θαη λα ζαο πσ
θαη ηελ αληίιεςή κνπ, ζεσξψ φηη θαη ε Ξεξηθέξεηα έρεη θάλεη ιίγν πίζσ. Νη
ξπζκνί κε ηνπο νπνίνπο θαη ε νξκεηηθφηεηα, κε ηνπο νπνίνπο μεθίλεζε ζηελ
αιιαγή απηήο ηεο θηινζνθίαο, είκαη πεξίεξγνο θαη ζέισ λα ην δσ ζηελ πξάμε
λα κελ αδηθήζσ θαλέλα, λα απνηππσζεί φπσο εδψ απνηππψλεηαη γηα κεραληθή
απνθνκηδή, λα απνηππσζεί ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ξξφγξακκα πνπ ζα είλαη γηα ην
2016. Βεβαίσο πξέπεη λα πνχκε φηη ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αληηξξήζεσλ.
Κηα θαηεγνξία αληίξξεζεο, ην ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ πφιε
αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα γηα ηνπο πνιίηεο, δηφηη ε Φπιή, είδακε έλα βίληεν
θάπνηα ζηηγκή ζηε Βξαδηιία πνπ ε ιπκαηνιάζπε έθζαζε ζηε ζάιαζζα. Απηφ
λνκίδνπκε φηη πηζαλά δελ ζα επαλαιεθζεί ή φηη ζα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ
πάλσ. Αιιά πνιιέο θνξέο κπνξεί λα έξζεη απφ θάησ. Δίλαη ζαλ ηελ νδφ
Ξπιαίαο πνπ ηνλ θηηάμακε θαη πξνρζέο θαη πάιη... Ξχινπ λαη θαη μαλαγνχβσζε.
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Ζ ιπκαηνιάζπε ινηπφλ κπαίλεη κέζα ζην λεξφ, κπαίλεη κέζα ζηε δσή καο,
κπαίλεη κέζα ζηα θπηά, κπαίλεη κέζα ζηνλ θχθιν ηεο δσήο, ζα ην ιέγακε. Θαη
επνκέλσο απηφ ην πξάγκα πξέπεη λα ζηακαηήζεη θαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ
κηα ζπλείδεζε φζνλ αθνξά ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πιαλήηε, αιιά θαη ηνλ ηφπν
καο ζπγθεθξηκέλα γηα λα έξζνπκε... ζθέςνπ παγθφζκηα δξάζε ηνπηθά, λνκίδσ
φηη πξέπεη λα πάξνπκε ζέζε. Θαη ζε απηφ ζα ήζεια ην Γήκν λα πάξεη πην
ελεξγεηηθή ζέζε. Θαη φρη κε ηε ινγηθή ελφο κνληέινπ θξαηηζκνχ, αο ην ιχζεη
θεληξηθά ην Θξάηνο. Ζ δσή έρεη δείμεη φηη νη πξσηνπνξίεο πνιιέο θνξέο
παίδνπλ έλα ζεηηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή ζπλείδεζεο. Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ 66
Γήκνη ηππηθά, αλάκεζα ζε απηνχο θαη ν δηθφο καο, έρεη έλα ηππηθφ ζρέδην
δηαρείξηζεο. Ξνχ είκαζηε εκείο ινηπφλ ζην ηππηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο; Ξνηέο
επαθέο έρνπκε θάλεη κε ηνπο δηπιαλνχο Γήκνπο; ζνλ αθνξά ην λα βξνχκε
απηνχο ηνπο ρψξνπο πνπ ιέκε λα γίλεηαη δεπηεξνγελψο κεηά ηελ πξψηε πεγή
θιπ. Δίκαζηε ζην κεδέλ. Θαη δελ ιέσ, δελ ρξεψλσ κφλν ην Γήκν Σατδαξίνπ,
ρξεψλσ θαη ηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα πάκε κε
δηαθνξεηηθφ ξπζκφ. Θα επαλέιζνπκε ινηπφλ ζε απηφ ην δήηεκα γηαηί ην
ζεσξνχκε πάξα πνιχ ζεκαληηθφ.
Δπίζεο θαηά ηε γλψκε κνπ, πξνρσξψ ζε άιιν ζέκα, κεξηθά απφ απηά θαη ην
ραξαθηήξα ησλ πξνηάζεσλ, ζα έιεγα φηη κε βάζε ηε ζεηηθή εκπεηξία ηνπ
θαινθαηξηνχ, κε βάζε ηελ αξλεηηθή εκπεηξία ησλ πιεκκπξψλ, ρξεηάδεηαη λα
δνχκε ην δήηεκα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζπλνιηθά.
Γηα ηα δεηήκαηα ινηπφλ πνπ άπηνληαη κεηαμχ Ξεξηθέξεηαο θαη Γήκνπ. Λνκίδσ
ινηπφλ ην εμήο, γηα απηφ ξψηεζα θαη πξνρζέο. πάξρεη έλα έγγξαθν θαη δελ
μέξσ αλ ππάξρεη θάπνην θαηλνχξην πνπ ... ηα έξγα, ην νπνίν έρεη ην
ραξαθηήξα, δελ κπαίλσ ζηελ ινγηθή ηεο αληηπαξάζεζεο, κπαίλσ ζηελ νπζία
ησλ δεηεκάησλ, ζα έιεγα φηη ην ζεσξνχκε ππφζεζή καο ιφγσ ηνπ
αξηζηεξφζηξνθνπ θαη νκνεηδνχο πξνζήκνπ θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ηεο
Ξαξάηαμήο καο θαη πξνζσπηθά ην ζεσξψ θαη πξνζσπηθή κνπ ππφζεζε, γηαηί ε
ζέζε θαη ηεο Ξαξάηαμεο θαη ε δηθή κνπ είλαη φηη δελ πξέπεη λα ραζεί θακία
κέξα γηα ην Γήκν, απηά ηα έξγα ησλ 2.000.000€, ε κάρε πνπ δψζακε ην
παιηφ Γεκαξρείν λα θξαηεζεί θαη ζηε ινγηθή λα μαλαθηηαρηεί θηι. θηι. λνκίδσ
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φηη πξέπεη λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα θηλεζνχκε
κε φπνην ηξφπν κπνξνχκε.
Έξρνκαη ζε έλα δήηεκα πνπ ιέεη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο. Κε αθνξκή ινηπφλ ην
«ΘΔΑΘΖΛΑΗ», ην αθνξκή ην «ICON» ην νπνίν πξέπεη θαλνληθά λα ην
θιείζνπκε γηα αιιαγή... πνπ είκαη Ξξφεδξε, ζηα πφζα ιεπηά; 21' εληάμεη. Κε
βάζε ινηπφλ ην «ICON» ην νπνίν θαηά ηε γλψκε κνπ πξέπεη λα θιείζεη θαη ηε
ζθέςε γηα ελαιιαθηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, ην νπνίν
ην είρακε βάιεη πξνεθινγηθά θαη πάξα πνιχ ην είρακε αλαθέξεη, λνκίδσ φηη ν
Γήκνο δηθαηνχηαη λα δνθηκάζεη κηα άιιε θηινζνθία θαη εληάμεη κπνξεί λα ην
πεξηέπαημε ιίγν γηα ηηο ρπινπίηεο ν Αληηδήκαξρνο, δελ έρεη ζεκαζία, εκέλα κε
ελδηαθέξεη αο βξνχκε θάηη θνηλφ, εζείο έρεηε ηελ δπλαηφηεηα, εζείο έρεηε ην
καραίξη εζείο θαη ην πεπφλη, πνπ λα δείμνπκε ζηελ θνηλσλία φηη εθηφο απφ ηνλ
θξαηηζκφ, εθηφο απφ ηελ ππεξάζπηζε ηνπ κεξνθάκαηνπ, καδί φινη θηι. θηι.,
πξέπεη λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηα λέα παηδηά λα βξνπλ ιχζεηο ζηε
ζεκεξηλή επνρή. Ξνπ κπνξεί λα κελ είλαη νη θαιχηεξεο, αιιά φπσο θάλνπκε
ηελ παξαρψξεζε γηα ηα πεληάκελα θαη ηα νθηάκελα κέρξη λεσηέξαο, αο
θάλνπκε ινηπφλ θαη ηελ ηδενινγηθή παξαρψξεζε, θαιψ ηελ πιεηνςεθία λα
βξνχκε ιχζεηο. Θαη εγψ ζα έιεγα ην «ICON» κπνξεί λα γίλεη ζηέθη λενιαίαο,
κπνξεί λα έρεη έλα θπιηθείν απηνδηαρεηξηδφκελν γηα λα κελ κπιέμεη ν Γήκνο, αο
θάλνπκε δνθηκή γηα λα κελ ραζνχλ έζνδα θαη αο δνθηκάζνπκε ζην
«ΘΔΑΘΖΛΑΗ» αληίζηνηρα, λα πνχκε φηη εθεί πέξα ζα είλαη νξκεηήξην ησλ
νηθνινγηθψλ ζπιιφγσλ θαη εθεί πέξα λα δνθηκάζνπκε θάηη άιιν. ρη κε δηεηείο
ή εηθνζαεηείο ζπκβάζεηο, κε δνθηκαζηηθνχ ραξαθηήξα, κε παξαθνινχζεζε θηι.
θηι. Λνκίδσ φηη ππάξρνπλ θαηάιιεινη άλζξσπνη λα πεξηθξνπξήζνπλ απηφ ην
εγρείξεκα, έηζη φπσο γηα άιιε κηα ζεηξά πξάγκαηα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ
φηαλ ηνπο δψζεηο ηελ επθαηξία, φπσο είπαηε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην Γήκν
θαη ζπκθσλψ κε ηε ζεηηθή θξηηηθή πνπ θάλαηε, λα μεδηπιψζνπλ ηηο αξεηέο
ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, πξέπεη λα ην θάλνπκε θαη ζηελ θνηλσλία. Κηθξά
ππνδείγκαηα κίαο αιιαγήο αληίιεςεο γηα ην ζπλεηαηξηζκφ, γηα ην θφζκεκα,
γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζήκεξα απηή ηε ζηηγκή δελ κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε
άιιεο κνξθέο, πνπ βηνπνξνχλ είηε ζηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο θαη νηηδήπνηε
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άιιν θαη ην γλσξίδνπκε θαη πνπ ν Γήκνο ζα πξέπεη λα βξεη κνξθέο. Θάπνπ
απηνί νη άλζξσπνη λα ζηεγαζηνχλ, λα ζηεξηρηνχλ θαη βεβαίσο απηνί λα
απνθαζίζνπλ ηνλ ηξφπν, δελ ζα ηνπο απνθαζίζνπκε εκείο αλ ζα είλαη... ηε
λνκηθή ηνπο κνξθή. Απηή ινηπφλ είλαη επίζεο κηα πξφηαζε.
Γηα ην ΔΠΞΑ. Θέισ λα πσ δχν πξάγκαηα έηζη ιίγν ζπλνιηθφηεξα. Έρσ ζνβαξή
επηθχιαμε αλ είκαζηε έηνηκνη γηα ην ΔΠΞΑ. Ρν ιέσ έηζη κεηά ιφγνπ γλψζεσο
θαη καθάξη λα θάλσ ιάζνο. Κε ην πνπ ζα αλνίμεη ην λέν ΔΠΞΑ ππάξρνπλ θαη
γλσξίδνπκε θαη ην γλσξίδεηε θαη εζείο, φηη ππάξρνπλ ηερληθέο ππεξεζίεο ζε
άιινπο Γήκνπο, είλαη αληαγσληζηηθφ βεβαίσο δελ είλαη απηφ πνπ ζέινπκε,
αιιά δελ είλαη ην ζέκα λα θιάςνπκε κεηά γηα λα πνχκε φηη δελ πεξίζζεςε γηα
εκάο θάηη. Λνκίδσ ινηπφλ θαηά ηε γλψκε κνπ φηη θαη εδψ ν Γήκνο πξέπεη λα
ππεξβεί ηε ινγηθή φηη ζα ηα θάλνπκε φια κφλνη καο. Γελ πξνιαβαίλνπκε. Νχηε
νη ππάιιεινη μαθληθά λα γίλνπλ ζνχπεξκαλ ηεο επεμεξγαζίαο κειεηψλ θαη
ηέινο πάλησλ λα ζαο πσ, ξσηψληαο παο ζηε πφιε θαη ζε άιινπο Γήκνπο
παξεκθεξείο θηι. θηι. αθνινπζείηαη έλα κηθηφ δήηεκα. Θαηά ηε γλψκε κνπ,
γηα φια απηά ηα έξγα καδί ζαο ινηπφλ ζην δηεθδηθεηηθφ ραξαθηήξα, ζε απηά
πνπ ιέκε απφ ην λνχκεξν 40 κέρξη ην 65 ηέινο πάλησλ, πνπ είλαη 21
δεηήκαηα. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα απεπζπλζνχκε φπσο είπακε γηα ην 287 ζε
λνκνζεηηθφ γξαθείν, έηζη είρακε απνθαζίζεη κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γ.Π.,
θαηά ηε γλψκε κνπ πξέπεη λα βξνχκε αμηφπηζην γξαθείν κειεηψλ ην νπνίν
βεβαίσο θαη απηφ ζα πάξεη ηα λφκηκα, φ,ηη πξνβιέπεηαη θαη λα δνχκε ηη γίλεηαη
γηα ην ζχλνιν ησλ έξγσλ. Ώζηε φηαλ ζα αλνίμεη ην ΔΠΞΑ λα είκαζηε έηνηκνη
λα ην θάλνπκε απηφ.
Θαη βεβαίσο ζα έιεγα θαη απηή είλαη πξφηαζε λνκίδσ φηη πξέπεη λα πάκε κε
πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο εθηφο θαη αλ ηα έρνπκε, ζπγλψκε δελ ην είπε
θαλέλαο ην παίξλσ πίζσ, κπξάβν ζαο ηφηε, εάλ έρνπκε πξσηφθνιια
ζπλεξγαζίαο κε ην ΡΔΗ Αηγάιεσ θαη ην Κεηζφβην Ξνιπηερλείν. Ζ εκπεηξία απφ
άιινπο Γήκνπο πνπ έρνπλ θάλεη ηέηνηα πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο δείρλεη φηη
φρη κφλν ζην κειεηεηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε άιια δεηήκαηα ππάξρεη
ηερλνγλσζία. Θα πσ θαη έλα δήηεκα πνπ κπνξεί λα κελ αξέζεη ζε θάπνηνπο
αιιά ιέσ φηη 17/12/2015 απφ ηνλ Πηαζάθε θαη ηελ Αλησλνπνχινπ ζα ππάξμεη
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θνηλνπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε κε δεηήκαηα λέσλ
κνξθψλ, πξνγξακκάησλ, ζηα νπνία ζα δνζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο. Θέισ λα ην
κειεηήζεηε κε αλνηθηφ πλεχκα θαη λα δνχκε ην εμήο. Αλ κπνξεί ην Σατδάξη, ην
Σατδάξη πνπ έρεη ην Ξαιαηάθη, πνπ έρεη ην Ξαιηφ Γεκαξρείν, πνπ έρεη ηνλ
Ξξνθήηε Ζιία, πνπ έρεη ην ... ζηηο αξρέο ηεο Ηεξάο Νδνχ, πνπ έρεη ηελ Κνλή
Γαθλίνπ θαη ζηακαηάσ γηαηί ν Κηράιεο θαη φινη εζείο, κεξηθνί απφ εζάο ηα
μέξεηε θαιχηεξα, φπσο ν Φσηεηλάθεο πνπ είλαη επάλσ απηή ηε ζηηγκή, γηαηί
είλαη ζηελ Αζήλα ζε θηλεηνπνηήζεηο γηα ην πεξηβάιινλ. Δθεί έπξεπε λα
είκαζηε, δελ έρεη ζεκαζία. Ιέσ κεξηθνί ηα γλσξίδεηε πνιχ θαιχηεξα, αλ
κπνξεί λα γίλεη εξγνηάμην. Βεβαίσο ζα κνπ πείηε κε ηη κηζζνχο θηι. εληάμεη,
σξαία κε ηη κηζζνχο. Αο κελ ην θάλνπκε ινηπφλ. Δγψ ιέσ φηη ην Σατδάξη
πξέπεη λα ην δηεξεπλήζεηε ζνβαξά, λα ππεξβνχκε ηδενινγηθέο αγθπιψζεηο θαη
λα δνχκε κε πνηά κνξθή, κε πξνγξάκκαηα καδί κε ηα ΡΔΗ Αηγάιεσ, καδί κε ην
Κεηζφβην ή κε άιιε κνξθή, δελ μέξσ ηη ξσηψληαο παο ζηελ πφιε, λα πνχκε
ινηπφλ φηη εδψ πέξα κεηά απφ ελλεάκελε επαγγεικαηηθή εμάζθεζε, δελ ζα
πιεξψλνπκε εκείο, εδψ ζην Γήκν Σατδαξίνπ ζα γίλεη ην έξγν, κε θνηηάδεη ν
Βνξέαο κε ην θξχδη αλεβαζκέλν θαη εθηφο απφ ηελ ηδενινγηθή ηνπ αληίιεςε
ζα ήζεια θαη ηε γλψζε ηνπ. Αλ ην Σατδάξη κπνξεί λα γίλεη εξγαζηήξη γηα κηα
ζεηξά πξάγκαηα. Γηα ηηο νηθνδνκηθέο ηέρλεο, γηα ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, γηα κηα
ζεηξά πξάγκαηα ζηα νπνία θάπνηα παηδάθηα ζα είλαη ζε πξνγξάκκαηα θαη ζα
πιεξσζνχλε θαη εκείο ζα πάξνπκε ηε δφμα φηη ν Γήκνο Σατδαξίνπ θαη πξψηνο
ν Γήκαξρνο θαη ε πιεηνςεθία, φηη ην Σατδάξη θάλεη πξάγκαηα. Γηαηί επί ηεο
νπζίαο ην έξγν κέλεη, «scripta manent» ηα γξαπηά κέλνπλ αιιά θαη ηα έξγα
κέλνπλ.
Πηα δεηήκαηα πνπ... νξηζκέλεο πξνηάζεηο. Wi-Fi επηηέινπο λα ιεηηνπξγήζεη.
Θεζκνζέηεζε ιατθψλ ζπλειεχζεσλ, ζπδήηεζε γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζε αξρηθή
βάζε, ζπδήηεζε γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη γηα ην δήηεκα ησλ Πσκαηείσλ ζέισ λα
μαλαλνίμνπκε ηε ζπδήηεζε δηφηη εκείο εθηφο απφ ην λα πξνζθέξνπκε απηά
πνπ ιέκε φπσο αλεζπρνχκε γηα ηνπο θαθνχο εξγνδφηεο, ζα ήζεια λα μέξσ γηα
ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο ησλ εξαζηηερληθψλ ζσκαηείσλ. Θαη επεηδή έρσ αλαιάβεη
ην ξφιν ηνπ θαθνχ θαη γηα ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη γηα ηα πεξίπηεξα θαη γηα
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άιια δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε, λνκηκνθαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ην
Γήκν, παίξλσ ηελ επζχλε λα πσ θαη γηα απηφ ην δήηεκα, αιιηψο απηνί πνπ ζα
ην θάλνπλ απηφ θαη ζα παίξλνπλ θαλνληθέο ζπκβάζεηο νη άλζξσπνη θηι. θηι.
πξψηνη εκείο θαη φρη κφλν απηφ θαη επηδφηεζε ζην βαζκφ πνπ ζα έρνπκε
πιεφλαζκα.
«Αλνηθηφ Ξαλεπηζηήκην Δζσηεξηθήο Κλήκεο». Δίλαη κηα πξφηαζε πνπ ηελ είρα
θάλεη απφ ηελ επνρή ηνπ Καξαβέιηα. Ήηαλ Ξξφεδξνο ε θα Ρνθαηιίδε θαη είρε
γίλεη δεθηφ. Λνκίδσ είρε γίλεη δεθηφ θαη απφ ζαο. Δγψ ιέσ φηη κέρξη λα
πάξνπκε ην blog 15 ζα πσ κεηά γηα απηφ θηι. θηι. είλαη κηα παξάιιειε
πξφηαζε, αμηνπνηήζηε ηε, βξέζηε ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο. Γελ έρσ
ηδενινγηθέο εκκνλέο, φπσο είδαηε ήκνπλ ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο, νη νπνίεο
είραλ ηελ ηδενινγηθή ηνπο απφθιηζε, ην ζεσξψ ζεκηηφ. Έηζη, φζνλ αθνξά ηελ
ηζηνξηθή κλήκε. Γελ μέξσ αλ ζα βξνχκε δηαθνξέο γηα ηα αξραία, γηα ηελ
Αξραία Διιάδα ή γηα ηνπο Ξφληηνπο ή γηα άιια δεηήκαηα θηι. Αο θάλνπκε
ινηπφλ Κνπζείν...φρη Κνπζείν, εθηφο απφ Κνπζείν «Αλνηθηφ Ξαλεπηζηήκην
Ηζηνξηθήο Κλήκεο», φια απηά πνπ ιέκε θαη γξάθνπκε αο πξνθεξχμνπκε
δηαγσληζκνχο κε κηθξφ θφζηνο, κε θφηηλν έπαηλν ζαλ Γήκνο φζνλ αθνξά ηελ
ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ Σατδαξίνπ μαλά, κε βάζε θαη νξηζκέλα
κνλνζεκαηηθά δεηήκαηα.
Αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο. Ξξφηαζε. Ζ γλψκε κνπ είλαη ζηηο δχζθνιεο
ζπλζήθεο φηη ρξεηάδεηαη κηα ζνβαξή κειέηε λνκνηερληθνχ ραξαθηήξα πνπ λα
ιέεη: Αλ κπνξνχκε ζε απηά ηα δχζθνια ρξφληα ηεο αλάπηπμεο 2015-2025 λα
ράζνπκε, λα κεησζνχλ ηα βάξε γηα ην Γήκν 2.000.000€ - 3.000.000€ 4.000.000€, ζα επηβαξπλζνχκε κε κηα επηκήθπλζε μέξσ εγψ 1.500.000€, ιέσ
έηζη, απφ αιινχ ην έρσ πάξεη ην κνληέιν. Ρν θάλνπλ πάξα πνιινί Γήκνη απηή
ηε ζηηγκή, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πάξνπκε κηα αλάζα εθηφο απφ ην ΔΠΞΑ ζα
έρνπκε πξσηνγελέο έλα ςεχηηθν κελ πιεφλαζκα, ζα επηβαξπλζνχλ βέβαηα ηα
παηδηά καο, εγψ δελ ζπκθσλψ φηη απηή ηε ζηηγκή ήξζε ε ψξα ν Γήκνο
Σατδαξίνπ, λα ην πσ θαη αιιηψο, κε φια απηά ηα δχζθνια θαη απφ θνηλσληθή
άπνςε θαη απφ πνιηηηθή άπνςε, λα αξρίζνπκε λα πιεξψλνπκε ηφθνπο. Θαη
αληί γηα 230.000€ λα δίλνπκε 400.000€. Γειαδή κέζα ζε κηα ηεηξαεηία είλαη
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4x2 = 8, είλαη 1.000.000€, ην 1.000.000€ ζα ιείςεη απφ πξάγκαηα πνπ
ππήξρε θαηάξξεπζε. Θαη γηα λα κελ... επεηδή ην μέραζα, ε πνιηηηθή καο
αληίιεςε είλαη, θαη ην ιέσ ζπκθσλψ κε ηηο εθηηκήζεηο, φηη εδψ ππήξρε ζρέδην
απνδφκεζεο. Γηα απηφ θαη ν Καξαβέιηαο ακείθζεθε απφ ηε Λέα Γεκνθξαηία
γηαηί εθάξκνζε ζην Σατδάξη, ην ιέσ απηή ηε ζηηγκή γηα λα κελ ζεσξεζεί φηη
ήηαλ παξάιεηςε ην είρα πεη θαη πξνεθινγηθά ην μαλαιέσ, ην ιέσ κε κηα
θνπβέληα, ππήξρε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην. Ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ δνκψλ θαη
ραίξνκαη πάξα πνιχ πνπ ν Γήκνο θαη εκείο ζα ζπκβάιινπκε έκπξαθηα θαη ζηε
πξάμε θαη κε φπνην ηξφπν κπνξνχκε λα πεηχρνπλ απηά ηα πεηξάκαηα, ζα
ιέγακε, θνηλσληθήο επαλέληαμεο απηψλ ησλ δνκψλ θαη λνκίδσ φηη είκαζηε ζην
ζσζηφ δξφκν. Θαη πξαγκαηηθά ζεσξνχκε ζεηηθή ηε θαηεχζπλζε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θνδσξή λα επηζεκάλσ φηη εμαληιήζεθε ην εκίσξν, λα ην
καδέςνπκε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη, ιίγν αθφκα ζέισ. Ξεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. Φάθεινο
αλά έξγν θαη νξθσηνί εθηηκεηέο. Πηαζκφο Βεξγίλαο, λνκίδσ φηη έρεηε επζχλε.
Ξέξα απφ ην κπαιάθη ηη θάλεη θηι. έρσ εμαληιήζεη εγψ πξνζσπηθά, φζνλ
αθνξά ηψξα ην δήηεκα ησλ παξεκβάζεσλ, ζεσξψ ζεηηθφ, δελ κπνξψ λα
θάλσ εγψ πξνζσπηθά θάηη άιιν ζαλ παξάηαμε λα ην πσ έηζη. Βεβαίσο ηελ
πξνεγνχκελε εβδνκάδα κηιήζακε κε ηνλ Γήκαξρν, είδα θαηεβαζκέλν ην
ηειέθσλν, αιιά έρεη πεξάζεη έλαο ρξφλνο. Ξξέπεη λα ιπζεί, πξέπεη λα
θεξδεζνχλ νη 85 ζέζεηο, έρνπλ ζηνηρίζεη ζηελ ηζέπε ησλ εξγαδνκέλσλ
3.000.000€. Ξήγαλ ζε ηδησηηθνχο ζηαζκνχο γηαηί έιεηςαλ απηέο νη 85 ζέζεηο.
Έρνπκε δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην θηίξην «ΓΕΖ», είλαη έλα δήηεκα, ζεσξψ
φηη δελ πξέπεη λα ην κπιέμνπκε δελ ην αλαιχσ, έρσ δηαθνξεηηθή άπνςε ζην
ηερληθφ

πξφγξακκα

φζνλ

αθνξά

ηελ

Ηεξνχ

Ιφρνπ,

δελ

ζέισ

λα

απνθαηαζηαζεί θαη λα μαλαπιεκκπξίζεη. Θαη λα μαλαδψζνπκε 100.000€ ηηο
εμήο 33.000€. Νχηε παηδηθή ραξά, νχηε ηίπνηα, φηαλ ζα γίλεη ην έξγν λα
πξνζηαηεχζνπκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη εθεί πέξα κε άιια κέζα, ηέηνην
έξγν λα ην βάινπκε θηι. Γηα ηνπ «Ινινζίδε» ππάξρεη έλζηαζε λνκίδσ, πξέπεη
λα γίλεη δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζα κνπ πεηο καθάξη λα θηάζνπκε ζε απηφ ην

ζεκείν, αιιά ζεσξψ φηη...εληάμεη, κηζφ ιεπηφ ζπγλψκε θνπλάο ην ρέξη,
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εληάμεη. Δγψ ιέσ ην εμήο, επηηξέςηε κνπ κηα θνπβέληα. Θέισ λα μαλαδνχκε
ηα πξάγκαηα ζην Σατδάξη κε ηελ νξκή ηεο ληφηεο θαη φρη κε ηελ νξκή ησλ
αξηζκψλ. Γειαδή ζέισ λα μαλαδνχκε ηελ αλαπηπμηαθή πξφηαζε γηα ηα 240
έξγα Πθαξακαγθά, γηα απηφ ιέσ φηη ρξεηαδφκαζηε ίζσο θαη έλα ηερληθφ
γξαθείν λα δνχκε ηη γίλεηαη, λα δνχκε ηελ πεξηνρή «Ινινζίδε» θηι. θηι. Γηαηί
κπνξεί, δελ γίλεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα λα γίλνληαη αλαπιάζεηο πεξηνρψλ ή ζην
ΠΝΑΞ λα εμαγγέιινληαη δηάθνξα πξάγκαηα θαη εκείο εδψ πέξα «πεξί άιισλ
λα ηπξβάδνπκε». Αο ην ςάμνπκε. Γειαδή, επηηξέςηε κνπ ην ιέσ, γηα απηφ
ιέσ δελ κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε φια, φζεο ψξεο θαη λα θάηζεη κπξάβν ζε
πξνζσπηθφ επίπεδν εγψ ην έρσ πεη θαη θάλσ ζεηηθή θξηηηθή θαη ζηνπο πέληε
Αληηδεκάξρνπο θαη ζην Γήκαξρν, αιιά δελ ιέεη ηίπνηα. Ζ θξηηηθή ζε πνιηηηθφ
επίπεδν ιέεη φηη δελ κπνξνχκε ηελ ηερλνγλσζία φζεο ψξεο θαη λα θάσ εγψ
ηψξα, εληάμεη έρσ ππεξβεί ηνλ εαπηφ κνπ, αιιηψο ζα κηιήζεη ε Αζελά πνπ
είλαη ηερληθφο, αιιηψο ζα κηιήζσ εγψ γηα ηα δεηήκαηα ηαηξηθήο, πγείαο ζε
ζρέζε κε έλαλ άιιν πνπ είλαη κεραληθφο θηι. θηι. Ρί λα θάλνπκε; Θαη ην
background ηνπ θάζε αλζξψπνπ, γηα απηφ ππάξρεη ζπιινγηθφηεηα ζηα
φξγαλα.
Θαξατζθάθε πεδφδξνκνο Γάζνπο. Θα έιεγα φηη απφ ηελ πεξηνρή ινηπφλ ζε
απηή ηε ινγηθή αλάπιαζε, λα δνχκε απφ Αγσληζηψλ Πηξαηνπέδνπ Σατδαξίνπ
κέρξη θάησ. Ξεδφδξνκνη, αλαδηακφξθσζε. Θα δνχκε θαη ζηε βάζε ελφο
ζρεδίνπ λα θάλνπκε ηηο αιιαγέο. Ιέσ κε αθνξκή ην ξπκνηνκηθφ... Ξνηνί
δξφκνη δελ ζα κπνξεί λα ζηακαηήζεη ακάμη Πάκνπ, ηάδε θηι. θηι. Λα
ηζαθσζνχκε

κε

ηνπο

θαηνίθνπο,

παληνχ

ηζαθψλνληαη

αιιά

ηψξα

ρεηξνθξνηάλε ηνλ Κπαραηνπξίδε. Ιέσ γηα κεξηθέο πεξηνρέο αλάπιαζεο, δελ
ζεκαίλεη φηη φιεο είλαη πεηπρεκέλεο.
Δπίζεο, ιέσ ην εμήο, πξνζέμηε. ΓΔΖ δίλνπκε 1.000.000€ γηα απηφ ξψηεζα.
ΔΓΑΞ δίλνπκε 100.000€ αλ είλαη ζσζηφ ην λνχκεξν. Θέισ ινηπφλ λα πάκε
ζε έλα γξαθείν κειεηψλ θαη λα καο θάλεη γεσζεξκηθέο κειέηεο, κειέηεο γηα
ηελ ΓΔΖ, κειέηεο γηα ηελ ΔΓΑΞ δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε εκείο απηφ. Γηα
ηα ειαζηηθά θαη ηα απνξξίκκαηα. Λα πάκε ζε γξαθείν κε κεραλνιφγν
κεραληθφ θαη λα καο θάλεη κηα κειέηε. Αλ νη 500.000€ πνπ δίλνπκε εθεί πέξα
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ζε ιηπαληηθά θιπ. ζε έμνδα ελλνψ θαη 200.000€ ζε πεηξέιαην κε βάζε θαη ην
G.I.S. δηαδξνκέο θιπ.
Άζηεγνη. Θαηά ηε γλψκε κνπ ην θνλδχιη ησλ 57.000€ αλ απηφ ππάξρεη θαη δελ
ππάξρεη άιινο θσδηθφο θαη ίζσο είλαη θαη κηθξφηεξν, φρη άζηεγνη ζπγλψκε,
επηζηηηζκφο ελλνψ γηα ηηο 57.000€. Ρν ζεσξψ κηθξφ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο,
εληάμεη είλαη 57.000€, θάλσ ιάζνο;... Απηά. Ρα ππφινηπα ζα ηα βγάισ ζην
δεκφζην δειηίν. Θα πσ δελ πξφιαβα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Γξνχιηα.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα, γηαηί δελ πξφιαβα λα ζαο
θαιεκεξίζσ. Θαιεζπέξα ηψξα πιένλ, ινηπφλ έρεη πεξάζεη ελάκηζε ρξφλνο απφ
ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο θαη 15 κήλεο απφ ηφηε πνπ αλέιαβε ε Γεκνηηθή Αξρή.
Κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απφ ηα έδξαλα ηεο
Αληηπνιίηεπζεο ζπλήζηδε λα πςψλεη ηνπο αληηπνιηηεπηηθνχο ηφλνπο, κηα
Γεκνηηθή Αξρή πνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα λνκίδσ φηη έρεη κηα επξεία
ζπλαίλεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη κηα επξεία αλνρή απφ ην Σατδαξηψηε.
Ν θαηξφο φκσο πεξλά, ε αλνρή εμαληιείηαη θαη ε ζπλαίλεζε θάπνπ ζα πξέπεη
λα εμαληιεζεί. Θπκίδσ φηη απηφο είλαη ν δεχηεξνο Ξξνυπνινγηζκφο πνπ θέξλεη
ε «Ιατθή Ππζπείξσζε», πνπ κπνξεί θάπνηνο λα πεη φηη είλαη ν πξψηνο ακηγψο
δηθφο ηεο, αθνχ ν πξνεγνχκελνο βαζηδφηαλ ελ πνιινίο θαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο ηνπ 2014 ηεο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο αιιά απηφ ην νπνίν ζα
κπνξνχζε θάπνηνο λα εμάγεη ζαλ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ζε πάξα πνιιά ζεκεία
είλαη κία απφ ηα ίδηα θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ Ξξνυπνινγηζκνχ αιιά θαη πνιιψλ
Ξξνυπνινγηζκψλ πνπ έρνπλ έξζεη φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Γελ δίλεη ζε
θακία πεξίπησζε ηελ θαηεχζπλζε, ηελ πξννπηηθή θαη ην φξακα πνπ ζέινπκε
γηα ηελ πφιε καο.
Δδψ ζα πξέπεη λα δηαρσξίζσ θαη’ αξρήλ φηη ζαλ θείκελν ν Ξξνυπνινγηζκφο
πνπ καο έρεη κνηξαζηεί είλαη ηερλνθξαηηθά άξηηνο θαη άςνγνο, λνκίδσ φηη
πξέπεη λα απνδνζνχλ ηα εχζεκα ζηελ ππεξεζία, απνδεηθλχεηαη φηη ν Γήκνο
Σατδαξίνπ έρεη ζνβαξέο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά
ηνπο, απφ ηελ άιιε φκσο, πνιηηηθά, είλαη έλαο Ξξνυπνινγηζκφο άρξσκνο θαη
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άνζκνο. Γελ δίλεη ηελ θαηεχζπλζε, δελ δίλεη απηφ ην νπνίν πηζηεχνπκε φηη
ρξεηάδεηαη ε πφιε γηα λα αληηζηξέςεη ηε θζίλνπζα πνξεία ζηελ νπνία
βξίζθεηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη λνκίδσ πσο φινη ζπκθσλνχκε ζε απηφ.
πάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο γηα λα απαληήζνπκε απηά ηα ρξφληα κέζα ζηα
ρξφληα ηεο θξίζεο, πνπ φκσο άιινη Γήκνη δείρλνπλ φηη κπνξνχλ θαη ζε απηέο
ηηο ζπλζήθεο λα παξάγνπλ απνηειέζκαηα, λα αμηνπνηνχλ πξάγκαηα πξνο
φθεινο ησλ δεκνηψλ θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη θαη εκείο, ηνπιάρηζηνλ εκείο
ζαλ παξάηαμε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζέζνπκε θάπνηνπο άμνλεο πάλσ
ζηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεην λα θηλεζεί ν Γήκνο, είλαη απαξαίηεην λα
θηλεζεί ε πφιε, αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά λα αιιάμνπκε ηελ εηθφλα ηνπ
Σατδαξίνπ.
Εεηάκε εδψ θαη θαηξφ, είλαη πάγηα ζέζε καο, αμηνπνίεζε Δπξσπατθψλ
Ξξνγξακκάησλ. Απηφ δελ πξνθχπηεη πνπζελά απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν
Ξξνυπνινγηζκφ. Εεηάκε αμηνπνίεζε επξσπατθψλ πφξσλ γεληθφηεξα, ζην
ζχλνιφ ηνπο, δελ είλαη κφλν ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ην ΔΠΞΑ ή ην
JESSICA θαη άιια πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ, ή πνπ ζα αλνίμνπλ κέζα ζην
2016, ππάξρνπλ ηξφπνη λα αμηνπνηεζνχλ θαη άιινπ είδνπο επξσπατθνί πφξνη.
Δπίζεο απηφ δελ είλαη ζηε ινγηθή ηεο δηνίθεζεο. Εεηάκε ζπκπξάμεηο Γεκνζίνπ
θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα. Λαη, ίζσο είλαη απφ ζαο απαγνξεπκέλε ε έθθξαζε,
απαγνξεπκέλε ε ιέμε, είλαη φκσο έλαο ηξφπνο ζε απηέο ηηο δχζθνιεο
ζπγθπξίεο, πεηπρεκέλνο ζε πνιινχο ηνκείο, πεηπρεκέλνο ζε πνιινχο Γήκνπο,
ζε πνιιέο Ξεξηθέξεηεο, λα δψζεη ιχζεηο, λα πινπνηήζεη πξάγκαηα πξνο
φθεινο ηειηθά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν λα έρνπκε
ελνρνπνηήζεη

ηελ

επηρεηξεκαηηθφηεηα.

Ρνλ

Ηδησηηθφ

Ρνκέα

θαη

ηελ

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Γελ είλαη απηή ε ιχζε γηα ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία, δελ
είλαη απηή ε ιχζε γηα ηελ ζχγρξνλε δηνίθεζε, γηα ηνπο Γήκνπο,. γηα ηελ
Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα. Ξξέπεη λα μεθχγνπκε απφ ηηο αγθπιψζεηο,
λα δνχκε κπξνζηά θαη επηηέινπο λα εθαξκφζνπκε ιχζεηο πνπ ζα δίλνπλ
πξννπηηθή γηα ηνλ ηφπν καο, γηα ηελ πφιε καο. Θαη, βέβαηα, απαηηείηαη
θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ, γηα
κείσζε ησλ δαπαλψλ. Θαη απηφ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη απηφ είλαη έλαο
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απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνπ νπνηαδήπνηε ζνβαξή δηνίθεζε ζα πξέπεη λα
επηθέξεη, ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχκε φκσο φια φζα ζεζκηθά, φια ηα
ζεζκηθά εξγαιεία πνπ έρνπκε. Έρσ μαλαηνλίζεη φηη ππάξρνπλ εξγαιεία,
ππάξρνπλ ζέζεηο πνπ ν Γήκνο, δελ μέξσ γηαηί, δελ πξνρσξά ζηελ αμηνπνίεζή
ηνπο, ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε Γεληθφ Γξακκαηέα ηερλνθξάηε πνπ λα
βνεζάεη ζε πνιιά πξάγκαηα, θαη κηιάσ γηα θαιά παξαδείγκαηα, φρη γηα ηα
αξλεηηθά ηνπ ζεζκνχ αιιά γηα ηα ζεηηθά ηνπ ζεζκνχ, θαη εθεί ελαπφθεηηαη ζε
κηα δηνίθεζε λα επηιέμεη ηνπο ζσζηνχο ζπλεξγάηεο γηα λα θέξεη ηα ζσζηά
απνηειέζκαηα, κηιάσ γηα ην Ππλήγνξν ηνπ Γεκφηε πνπ ζε πνιινχο Γήκνπο,
παξά ηηο απαληήζεηο πνπ έρσ ιάβεη απφ ην Γήκαξρν, ππάξρεη απηφο ν ζεζκφο
ζε πάλσ απφ 40 Γήκνπο ζηελ Διιάδα, ππάξρνπλ θαη Ππλήγνξνη ηνπ Γεκφηε
πνπ αλαιακβάλνπλ θαη νη ίδηνη σο δηθεγφξνη, ακηζζί, ππνζέζεηο ησλ δεκνηψλ
γηα λα ηνπο εμππεξεηήζνπλ θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο. πάξρνπλ
επνκέλσο ηξφπνη, θαη βέβαηα πξψηα - πξψηα έλα θαηλνχξην νξγαλφγξακκα,
έλαο ζσζηφο νξγαληζκφο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. πσο είπα
θαη πξηλ έρεη θαιά ζηειέρε έρεη ην έκςπρν κεραληθφ... κνπ δίλεη έλα ζεκείσκα
εδψ ν Θφδσξνο φηη απνθηήζακε Γεληθφ Γξακκαηέα πνπ είλαη κεραληθφο; Ξνιχ
σξαία. Άξα, λα θάηη ζεηηθφ, δελ ην γλψξηδα, δελ καο έρεη αλαθνηλσζεί, λνκίδσ
φηη κεηά ζα πσ, αλαθνηλσζεί θαη απηφ αλ θαη δελ είλαη ζρεηηθφ κε ηε ζπδήηεζε
ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ, έιεγα φκσο φηη ην πξψην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ
ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη έλαο ζχγρξνλνο νξγαληζκφο, έρνπκε πξαγκαηηθά
ζηειέρε ζηελ ππεξεζία, κε κία ζσζηή νξγάλσζε απφ ηε

Γηνίθεζε ζα

κπνξνχζακε λα έρνπκε πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο. Θαη δελ πξέπεη
λα μερλάκε φηη ν ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ Σατδαξηψηε, ε
εμππεξέηεζε ηνπ δεκφηε. Πε απηνχο ηειηθά απνινγνχκαζηε, γηα απηνχο
πξέπεη λα δνπιεχνπκε. Θαη απφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ πξνθχπηεη θαη θάηη αθφκε,
πνπ είλαη αλεζπρεηηθφ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. ηη ν βαζηθφο
ρξεκαηνδφηεο, ηειηθά, ηνπ Γήκνπ είλαη ν Σατδαξηψηεο, ν απιφο Σατδαξηψηεο.
Απφ ηα 12 εθαηνκκχξηα έζνδα πνπ πξνυπνινγίδνληαη γηα ην 2015, ηα πέληε
εθαηνκκχξηα είλαη νπζηαζηηθά απφ ηα δεκνηηθά ηέιε. Ν βαζηθφο ινηπφλ
ρξεκαηνδφηεο ηνπ Γήκνπ καο είλαη ν πνιίηεο θαη είλαη απαξάδεθην απηήλ ηελ
ζηηγκή ζε κηα δπηηθή ζπλνηθία ηεο Αζήλαο κε ηφζα πξνβιήκαηα, κε ηφζν
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ρακειφ ην αίζζεκα ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο γηα απηά ηα νπνία δίλνπλ γηα
δεκνηηθά ηέιε λα πιεξψλνπκε ηα πςειφηεξα ζηε δπηηθή Αζήλα θαη ηα απφ
πςειφηεξα ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα.
Βαζηθφο ζηφρνο ινηπφλ νπνηνπδήπνηε Ξξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ε
κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη γηα ηνπο πνιίηεο θαη γηα ηα θαηαζηήκαηα θαη
ζηα θαηαζηήκαηα είλαη πάξα πνιχ πςειά ηα δεκνηηθά ηέιε θαη επίζεο
αξλεηηθφ είλαη φηη γηα πξψηε θνξά κάιηζηα καο ήξζε αξλεηηθή απάληεζε θαη
απφ ηελ απνθεληξσκέλε ζε ζρέζε κε ηελ απφθαζε πνπ είρακε πάξεη ζηα
δεκνηηθά ηέιε. κσο δελ ππάξρεη κηα αλαπηπμηαθή ινγηθή πνπ ζα καο
νδεγήζεη ζηα επφκελα ρξφληα, θαη πέξπζη ην είραλ απνξξίςεη; Λφκηδα φηη ήηαλ
ε πξψηε θνξά θέηνο. Ξάλησο απηφ δελ αιιάδεη ην αξλεηηθφ έηζη; Κηζφ ιεπηφ,
κηζφ ιεπηφ είκαη ν κφλνο πνπ κε δηαθφπηεηε, δελ είλαη θαιφ λα θάλνπκε
δηάινγν, εληάμεη; Γηαηί είλαη ε δεχηεξε θνξά θαη πξνθαλψο δελ κπνξψ λα
ζπλερίζσ ζε απηφ ην νπνίν ήζεια λα πσ.
Γηα ηα δεκνηηθά ηέιε. Λα κείλνπκε ιίγν ζηα δεκνηηθά ηέιε. Απφ ηελ πνιηηηθή
πνπ αθνινπζεί ν Γήκνο εθηηκψ φηη κέζα ζηα επφκελα ρξφληα δελ ζα
κπνξέζνπκε λα επηηχρνπκε ηηο ζνβαξέο κεηψζεηο πνπ ζα έπξεπε ζα απαηηνχζε
ε ηνπηθή θνηλσλία θαη γηα ην επίπεδν, ζαο ιέσ θαη πάιη αληαπνδνηηθφηεηαο
πνπ έρεη απφ ην Γήκν. Ζ θαηάζηαζε ζηα απνξξίκκαηα αιιά θαη ζηελ
ειεθηξνθσηηζκφ είλαη απαξάδεθηε. Έρνπκε ηνλίζεη πάξα πνιιέο θνξέο φηη θαη
γηα, ζε απηνχο ηνπο δχν ηνκείο. πάξρνπλ ιχζεηο, ππάξρνπλ πνιηηηθέο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ πάξα πνιχ ην θφζηνο θαη ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ θαη
ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, νχησο ψζηε λα έρνπκε θαη θαιχηεξα
απνηειέζκαηα θαη πνιχ ρακειφηεξα αληαπνδνηηθά πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ,
δειαδή λα κεησζνχλ έηζη, κεηψλνληαο ην θφζηνο ζε απηνχο ηνπο δχν ηνκείο
κπνξνχκε λα κεηψζνπκε πιένλ λα θάλνπκε πξαγκαηηθφηεηα ηε δέζκεπζε φρη
κφλν ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο αιιά θαη φισλ παξαηάμεσλ γηα κείσζε ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ θάηη ην νπνίν είλαη αλαγθαίν αιιά είλαη θαη ειίνπ θαεηλφηεξν
φηη ζα έπξεπε λα ππάξμεη απφ ην επίπεδν ην νπνίν παξέρεη απηή ηε ζηηγκή ν
Γήκνο πξνο ηνπο δεκφηεο. Θάπνηε ηα ζθνππηδηάξηθα ζην Γάζνο βγαίλαλε κέξα
παξά κέξα, ηψξα βγαίλνπλε κάμηκνπκ δχν θνξέο ηελ βδνκάδα. Ρν επίπεδν,
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δπζηπρψο, ηεο θαηάζηαζεο ζηελ θαζαξηφηεηα ρεηξνηεξεχεη. Θαη απηφ λνκίδσ
ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη, φρη κφλν ηελ Γεκνηηθή Αξρή, φρη κφλν πεξεζία
Θαζαξηφηεηαο, πνπ θάλεη πξνζπάζεηεο, αιιά ζέιεη κηα πνιχ θαιχηεξε
νξγάλσζε θαη ζέιεη έλα αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηνπ
Γήκνπ, νχησο ψζηε απηφ λα αληηκεησπηζζεί. Δίλαη πνιχ ζεηηθφ ην φηη ππάξρεη
ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ε αγνξά θαη κεραλήκαηνο γηα λα θαζαξίδεη ηνπο θάδνπο
θαη απνξξηκκαηνθφξνπ, εκέλα δελ...καθάξη λα γίλνπλ θαη πξαγκαηηθφηεηα
γηαηί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζεσξψ φηη πνιιά απφ απηά πνπ έρνπλ
πξνυπνινγηζηεί ηνπ ρξφλνπ ηέηνηα επνρή δελ ζα έρνπλ γίλεη πξαγκαηηθφηεηα,
καθάξη λα δηαςεπζζψ, φκσο κε έλα φρεκα ή κε έλα πιπληήξην δελ γίλεηαη
δνπιεηά. πάξρνπλ Γήκνη, πνπ κέζα ζην 2015, ζε ρξνληά θξίζεο έρνπλ πάξεη
νιφθιεξν ζηφιν, αμηνπνηψληαο επξσπατθέο επηδνηήζεηο θαη επξσπατθά
πξνγξάκκαηα θαη επξσπατθνχο πφξνπο, φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο. Θάηη
ηέηνην, κέρξη ηψξα, είπακε φηη ππήξρε κηα αλνρή θαη κηα ζπλαίλεζε. Ξξέπεη
ζηγά-ζηγά φκσο λα ην βάιεηε κπξνζηά θαη δελ βιέπσ, δελ βιέπσ ηέηνηα
ζθέςε, ηέηνηα πνιηηηθή νχησο ψζηε λα κπνξέζνπκε κέζα νιφθιεξε ηε ζεηεία,
δελ ιέσ κέζα ζην 2016, κέζα ζε νιφθιεξε ηε ζεηεία λα ειπίδνπκε φηη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί. Πε ζρέζε κε ην θσηηζκφ θαη πάιη έρσ ηνλίζεη φηη ππήξραλ
επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ππήξρε θαη ην JESSICA ην νπνίν δπζηπρψο ράζεθε
θαη ράζεθε θαη γηα ηηο αλαπιάζεηο, ήηαλ ε ηειεπηαία ρξνληά ην 2015, πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα επηδνηήζνπλ αιιαγή ζε ιακπηήξεο πνπ λα έρνπλε 40%
θαηαλάισζε ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή θαη πνιχ θαιχηεξν θσηηζκφ θαη
επέθηαζε βέβαηα ηνπ δηθηχνπ. Πηνλ θσδηθφ ηνλ αληίζηνηρν κάιηζηα παξαηεξψ
φηη ππάξρεη κηα κείσζε 300.000€ ζηνλ 6211 απφ 945.000€ πνπ είλαη ηα έμνδα
ηνπ 2015 πξνβιέπεηαη γηα ην 2016 655.000€, δελ μέξσ πνπ πνληάξεηε γηα
απηφ αλ δελ ππάξμεη θάπνην πξφγξακκα αιιαγήο ιακπηήξσλ απηφ δελ ζα
εθαξκνζζεί

θαη

ζα

πέζνπκε

έμσ, δελ

πξφθεηηαη

λα πινπνηεζεί

ην

ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη, φπσο επίζεο δελ κπνξψ λα κελ παξαηεξήζσ φηη ζην,
γηα ην θνιπκβεηήξην, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ πνπ έρεη πεξάζεη
πιένλ ζηνλ Γήκν ππάξρνπλ επηπιένλ έμνδα 410.000€. Θαη απηφ λνκίδσ
επηβαξχλεη ηνλ Γήκν πέξα απφ θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζα απαηηεζνχλ
θαη λνκίδσ φηη θαη ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη, ζε ζρέζε κε ηελ
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θαηάξγεζε ΘνηλΠΔπ θαη ην πέξαζκα φισλ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ
Γήκν λνκίδσ φηη ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ ζα είλαη ζεηηθφ θαη νπζηαζηηθά ζα
επηβαξπλζεί ν Γήκνο κε θάηη ζην νπνίν ηειηθά δελ θαηαθέξεη λα αληαπνθξηζεί
ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Θαη θάηη αθφκα ζα ήζεια λα παξαηεξήζσ ζε
ζρέζε κε ηα αληαπνδνηηθά ηνπ ΑΠΓΑ. Γίλνπκε ζηνλ ΑΠΓΑ 110.000€ ην ρξφλν,
110.000€ πξνυπνινγίδνπκε γηα ην 2016. Ρα πξνεγνχκελα ρξφληα είρακε
Σατδηαξηψηε Ξξφεδξν ζηνλ ΑΠΓΑ θαη είλαη γεγνλφο φηη καο είρε πξνζέμεη
ηδηαίηεξα, δελ είρακε παξάπνλν δελ μέξσ γηα ην 2016 ηί έρεη πξνβιεθζεί λα
έρνπκε ζαλ αληαπνδνηηθή ππεξεζία απφ ηνλ ΑΠΓΑ. Θα δψζνπκε εθαηφλ δέθα
ρηιηάδεο. Θα πάξνπκε θάηη απφ ηνλ ΑΠΓΑ, ζα καο βνεζήζεη ζε κηα ζεηξά απφ
έξγα ή κειέηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ; ζηεξνχκε δξακαηηθά ζηηο κειέηεο,
είπακε πξηλ γηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Γηα λα κπνξέζεηο λα απνξξνθήζεηο
επξσπατθά πξνγξάκκαηα ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεηο είλαη νη
κειέηεο. Γελ βιέπσ θακία θηλεηηθφηεηα ζε απηφ. Αλ δελ κπνξνχκε εκείο ζα
κπνξνχζε θαη ν ΑΠΓΑ ζε απηφ λα βνεζήζεη θάλνληαο θάπνηεο κειέηεο γηα ην
Γήκν

αιιά

είλαη

γεγνλφο

φηη

αλ

ζέινπκε

ηα

επφκελα

ρξφληα

λα

απνξξνθήζνπκε επξσπατθνχο πφξνπο ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν εκείο σο
Γήκνο είηε κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κε αλαζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ,
αλαζέζεηο

ελλνψ

φρη

απεπζείαο

αλαζέζεηο

κέζσ

δηαγσληζκψλ

λα

πξνρσξήζνπκε ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ αιιηψο δπζηπρψο φια απηά ζα
κείλνπλ θαη πάιη ζηα ραξηηά.
Θα πάσ ιίγν ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα. Ρν Ρερληθφ Ξξφγξακκα λνκίδσ φηη είλαη
εμαηξεηηθά κεησκέλν, ζα ηνικνχζα λα ην ραξαθηεξίζσ αλχπαξθην. Βιέπσ φηη
ηα έθηαθηα έζνδα απφ 7.000.000€ ην 2015 είλαη θάησ απφ 3.000.000€. Ιέσ
γηα ηα έθηαθηα έμνδα επεηδή εθεί ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη επελδχζεηο.
Δπνκέλσο νπζηαζηηθά ζε κηα πεξίνδν πνπ πηζηεχσ ππάξρνπλ αλάγθεο ζηηο
ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν.
Θαη είλαη πεξηνξηζκέλν αθξηβψο γηαηί δελ γίλνληαη φια απηά πνπ είπα
πξνεγνπκέλσο,

δελ

ππάξρνπλ

θαζφινπ

αμηνπνηήζεηο

επξσπατθψλ

πξνγξακκάησλ αθνχ μέξνπκε φηη φιεο νη άιιεο πεγέο είλαη πεξηνξηζκέλεο.
Δίπα θαη πάιη Δπξσπατθά Ξξνγξάκκαηα, επξσπατθνί πφξνη ελ γέλεη θαη
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ζπκπξάμεηο Ηδησηηθνχ θαη Γεκνζίνπ Ρνκέα. Κφλν έηζη ζα κπνξνχζακε λα
εκπινπηίζνπκε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα, κφλν έηζη ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε
κηα πξαγκαηηθά αλαπηπμηαθή, λα δψζνπκε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ζην Γήκν.
Γηα ηα αληηπιεκκπξηθά πνπ ηφζν πνιχ ηαιαλίδνπλ ηελ πφιε. Θα επαλαιάβσ
φηη ην 1998 εδψ θαη 20 ρξφληα, γηαηί ζα θηάζνπκε κέρξη ην 2018 έηζη, δελ έρεη
πξνζηεζεί νχηε έλα κέηξν αγσγνχ νκβξίσλ ζηελ πφιε καο. Κία πφιε πνπ έρεη
πάξα πνιιά πξνβιήκαηα ζε κηα ζεηξά απφ ζέζεηο ηεο, απφ ηνπνζεζίεο ηεο,
πέξα απφ ην κεγάιν, ην θεληξηθφ, πξφβιεκα πνπ είλαη ν αγσγφο ζηελ
ιεσθφξν Θαβάιαο φπνπ εθεί ππάξρεη ε κειέηε θαη πξέπεη λα πηέζνπκε λα
πινπνηεζεί απηφ ην έξγν, ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ κηθξφηεξα έξγα, ηα είρακε
ζπδεηήζεη λνκίδσ θαη ζηελ μερσξηζηή ζπδήηεζε πνπ θάλακε γηα ηηο
πιεκκχξεο, ζηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ παξεκβάζεηο. Γηα απηέο ηηο
παξεκβάζεηο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ κειέηεο, πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα
θηλεηηθφηεηα απφ ην Γήκν, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ, ζαο ιέσ θαη πάιη, αλ δελ
πινπνηεζνχλ κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα νη κειέηεο απηέο, δελ
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέρξη ην 2019, πνπ ζα εμαληιεζεί ε ζεηεία
ηεο παξνχζαο Γεκνηηθήο Γηνίθεζεο, δελ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ απηά ηα
έξγα.
Γηα ην Ξξάζηλν. Δίκαζηε έλαο Γήκνο πνπ ζα έπξεπε ζηηο πξψηεο ηνπ
πξνηεξαηφηεηεο λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο πνιχ κεγάινπο ρψξνπο, ηνπο
ππέξνρνπο ρψξνπο πνπ έρνπκε πξαζίλνπ, πεξηκεηξηθά αιιά θαη κέζα ζηελ
πφιε, θαη δπζηπρψο θαη γηα απηφ δελ βιέπνπκε θακία πξφβιεςε, θακία
θηλεηηθφηεηα, θαλέλα ζρεδηαζκφ. Έρνπκε ηνλ Βνηαληθφ Θήπν πνπ ζα
κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί, δελ αλήθεη ζην Γήκν, ζα κπνξνχζε φκσο λα
αμηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξαλεπηζηήκην. Έρνπκε ην Ξάξθν Λενιαίαο
θαη ην «ΘΔΑΘΖΛΑΗ» πνπ ε πξψηε θίλεζε ζα πξέπεη λα λνκηκνπνηεζεί ζαλ
θηίζκα, λα ηαθηνπνηεζεί κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν ηνπ ΞΔΘΑ, θαη ζηε
ζπλέρεηα λα αμηνπνηεζεί, λα αμηνπνηεζεί φκσο θαη φιε ε επξχηεξε πεξηνρή.
Έρνπκε κηα ζεηξά απφ νηθφπεδα, θαη πεξλάσ θαη ζηηο απαιινηξηψζεηο ηψξα,
πνπ θαη εθεί δελ έρεη πξνβιεθζεί θάηη, εθηφο απφ θάηη φπσο είπε θαη ν Αληξέαο
ν Κπνδίθαο ζηνλ Ξξνθήηε Ζιία, γηα κέλα δελ είλαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα
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ζηηο απαιινηξηψζεηο, είρακε άιια νηθφπεδα πνπ είρακε ζπδεηήζεη θαη ζηελ
Ξαηξφθινπ θαη ην κεγάιν νηθφπεδν ηνπ Σξηζηνδνπιείνπ, ηα νπνία είλαη πνιχ
ζεκαληηθφηεξα γηα ηελ πφιε θαη εθεί πάιη δελ βιέπνπκε θακία θηλεηηθφηεηα.
ια απηά πξνθαλψο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ έηζη απιά, ην ιέσ θαη πάιη, θαη
πξνθαλψο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη κε ηηο επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Ραθηηθφ
Ξξνυπνινγηζκφ, γηα απηφ ην ιέσ θαη ην μαλαιέσ φηη ζα πξέπεη λα
αλαδεηεζνχλ άιινη ηξφπνη γηα λα κπνξέζνπκε πξαγκαηηθά ηελ αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε θαη ηελ πξννπηηθή πνπ ζέινπκε λα δψζνπκε ζηελ πφιε θαη λα
αιιάμνπκε ηελ εηθφλα ηεο λα ηελ πεηχρνπκε. Αλ κείλνπκε ζηηο αγθπιψζεηο, ηηο
πνιηηηθέο, ηηο θνκκαηηθέο ζε κηα ζεηξά απφ ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα, λνκίδσ
φηη δπζηπρψο απηφ ην νπνίν απφ ηελ πξψηε κέξα ε δηθή καο παξάηαμε είρε
πεη γηα κηα ρακέλε πεληαεηία ζα γίλεη πξάμε. Δκείο ζέινπκε απφ ηελ πιεπξά
καο, σο αληηπνιίηεπζε, ζπλέρεηα λα επηζεκαίλνπκε απηέο ηηο παξεκβάζεηο,
απηέο ηηο πνιηηηθέο, γηαηί πηζηεχνπκε φηη κφλν έηζη ζα αλαζηξέςνπκε ηελ
θζίλνπζα πνξεία ηεο πφιεο, κφλν έηζη ζα δψζνπκε κία αλαπηπμηαθή
δηάζηαζε, κφλν έηζη ζα κπνξέζνπκε λα αιιάμνπκε ηελ εηθφλα ηνπ Σατδαξίνπ
θαη λα γίλεη κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κηα επξσπατθή πφιε.
Ξάσ ζην θνκκάηη ηεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ. Θαη εθεί ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, αθφκα θαη απφ ηελ αλαθχθισζε, πνπ δελ βιέπσ
θαη ζηελ αλαθχθισζε λα γίλεηαη θακία πξνζπάζεηα, ππάξρνπλ επξσπατθέο
πφιεηο πνπ απφ ηελ αλαθχθισζε θεξδίδνπλ έζνδα, απφ ηελ αλαθχθισζε ησλ
απνξξηκκάησλ. Αθφκα θαη απφ ηα ίδηα ηα απνξξίκκαηα, ηα νπνία ηα
επεμεξγάδνληαη θαη ηα πνπιάλε, έρνπλ πιένλ θηάζεη ζε απηφ ην ζηάδην,
ππάξρνπλ επξσπατθέο πφιεηο πνπ βγάδνπλ έζνδα πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ.
Γελ κπνξνχκε κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν δηαρεηξηδφκαζηε απηήλ ηελ ζηηγκή ηελ
θαηάζηαζε λα δψζνπκε ιχζεηο θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε κέξα.
Κέξα κε ηε κέξα, ζαο ην ιέσ θαη πάιη, θαη απηφ πιένλ είλαη εκθαλέο θαη ζηνλ
ηειεπηαίν πνιίηε ηεο πφιεο καο, ζηνλ ηειεπηαίν Σατδαξηψηε, ε θαηάζηαζε
ζηελ θαζαξηφηεηα δηνιηζζαίλεη, μεθεχγεη, είλαη ρεηξφηεξε απφ φηη θαη απφ ηελ
πξνεγνχκελε δηνίθεζε. Δίλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη πάζε ζπζία λα
αλαζηξέςεηε. Ξξέπεη πάζε ζπζία λα βξείηε ηξφπν λα ιεηηνπξγήζεη πνιχ πην
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απνδνηηθά ε θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο. Θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε
θαηλνχξην ζηφιν, κε θαηλνχξηα κεραλήκαηα, δελ αξθεί ε πξφζιεςε
πεληακήλσλ θαη νθηακήλσλ, φζνπο ππαιιήινπο θαη λα πάξνπκε αθφκα θαη λα
δερηνχκε φηη ππάξρεη κηα έιιεηςε πξνζσπηθνχ, φπσο ππάξρεη παληνχ απηήλ
ηελ ζηηγκή ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, ν ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε
θαηάζηαζε ε ζεκεξηλή είλαη έλαο θαηλνχξηνο ζηφινπο κεραλεκάησλ θαη έλαο
θαηλνχξηνο ζρεδηαζκφο κε ζηαζκφ κεηαθφξησζεο πνπ ζα κεηψζεη πνιχ ην
θφζηνο θαη ζα δψζεη ηελ ιχζε γηα θαιχηεξεο ππεξεζίεο απφ ηνλ Γήκν, απφ
ηνλ θαηλνχξην ζηφιν ηνπ Γήκνπ.
Αθφκα θαη ζην θνηλσληθφ έξγν πνπ κηα αξηζηεξή δηνίθεζε ζα έπξεπε λα είλαη ε
πξψηε ηεο πξνηεξαηφηεηα θαη ζα κπνξνχζα λα πσ θαη ε εηδηθφηεηά ηεο, ζε
ζρέζε κε άιινπο Γήκνπο πζηεξνχκε. Γελ ιέσ φηη δελ γίλνληαη πξνζπάζεηεο,
αιιά βιέπσ δξάζεηο απφ άιινπο Γήκνπο κε πνιχ ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα,
πνπ κπνξνχλ θαη αληαπεμέξρνληαη θαη δίλνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηνπο
δεκφηεο ηνπο. Θαη εδψ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη κηα βειηίσζε.
Θαη βέβαηα ε Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία. Δίδα ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ φηη ππάξρεη
πξφβιεςε γηα δχν mini bus. Καθάξη λα πινπνηεζεί, καθάξη κέζα ζην 2016 λα
ελεξγνπνηεζεί ε Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία, ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ
ππάξρεη, είλαη αλχπαξθηε θαη καθάξη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηεο
θπβέξλεζεο ηνλ ΝΑΠΑ, ηνλ ΝΠ, λα βειηησζνχλ θαη ηα δξνκνιφγηα θαη νη
ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ απνκφλσζε, ζηελ ζπγθνηλσληαθή απνκφλσζε
πνπ πθίζηαηαη ην Σατδάξη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Θαη εθεί βέβαηα είλαη
δηαρξνληθέο νη επζχλεο θαη γηα ην Αηηηθφ Κεηξφ. Θαη ζην ζέκα ηνπ Κεηξφ
είκαζηε ν κνλαδηθφο Γήκνο ηεο δπηηθήο Αζήλαο πνπ δελ έρεη ζηαζκφ,
επνκέλσο είλαη αθφκα πην επηηαθηηθή ε αλάγθε λα έρνπκε Γεκνηηθή
Ππγθνηλσλία, έρνπκε δχν ζηαζκνχο πνιχ θνληά ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ θαη φκσο
νη δεκφηεο καο ηαιαηπσξνχληαη αθάληαζηα γηα λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ κε κία
αλχπαξθηε Γεκνηηθή Ππγθνηλσλία θαη κία θάθηζηε επξχηεξε ζπγθνηλσλία ηνπ
ιεθαλνπεδίνπ, επνκέλσο είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα βειηηψζνπκε απηέο ηηο
ζπλζήθεο θαη λα δηεθδηθήζνπκε, φπσο ην έρσ μαλαπεί θαη ζην παξειζφλ, ν
επφκελνο ζρεδηαζκφο γηα ηελ επφκελε γξακκή Κεηξφ, ε γξακκή επηά φπσο
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ήηαλε ζηα αξρηθά ζρέδηα ηνπ Αηηηθφ Κεηξφ, λα πινπνηεζεί κέζα ζηελ επφκελε
δεθαεηία, δεθαπεληαεηία, νχησο ψζηε λα ππάξμεη ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ζην...
εληφο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ, γηα λα εμππεξεηνχληαη νη δεκφηεο.
Αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο αγνξάο. πσο είπα θαη πξηλ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγγλψκε Ζξαθιή. Ππλάδειθνη ππάξρεη έλα κνπξκνπξεηφ πνπ
απμάλεηαη.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λνκίδσ είκαη εληφο ρξφλνπ έηζη, δελ έρσ μεθχγεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα απηφ ζηακάηεζα, γηα ην κνπξκνπξεηφ.
ΓΟΝΙΗΑΠ: πσο είπα ινηπφλ θαη πξνεγνπκέλσο έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηρεηξείηαη ε δαηκνλνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Θα πξέπεη λα εληζρχζνπκε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζα πξέπεη λα εληζρχζνπκε
ηελ ηνπηθή αγνξά θαη ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ζπγθεθξηκέλεο
δξάζεηο ηηο νπνίεο δελ ηηο βιέπνπκε, ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη έλα επξχ θάζκα
θαη επξχ πιέγκα ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνηάζεσλ θαη θηλήηξσλ απφ ην
Γήκν Σατδαξίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Γπζηπρψο, ή επηπρψο, ηελ αλεξγία πιένλ δελ
κπνξνχκε λα ηελ θαηαπνιεκήζνπκε κε πξνζιήςεηο ζην Γεκφζην, κπνξνχκε
λα ηελ θαηαπνιεκήζνπκε κφλν κε πξνζιήςεηο, κε άλνηγκα κάιινλ λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ Ηδησηηθφ Ρνκέα. Κε πξνζιήςεηο ζηνλ Ηδησηηθφ Ρνκέα
αιιά γηα λα ππάξμνπλ ηέηνηεο ζα πξέπεη λα αλνηρηνχλ ζέζεηο, ζα πξέπεη λα
δνπιέςνπλ νη επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ επηρεηξήζεηο ζηελ πφιε
καο ζα κπνξνχζε ν Γήκνο, ινηπφλ λα δίλεη θίλεηξα, λα επλνεί ηέηνηνπ είδνπο
θηλήζεηο, λα επλνεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα έρεη ζαλ θίλεηξν ηελ
πξφζιεςε δεκνηψλ απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη θάηη ην νπνίν, δπζηπρψο,
δελ ην βιέπνπκε θαη ζεσξνχκε φηη είλαη απαξαίηεην ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία,
είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κπνξέζνπκε λα κεηψζνπκε ηελ πνιχ ζεκαληηθή,
ηελ ηεξάζηηα αλεξγία πνπ έρνπλε νη λένη, θαη εηδηθά νη λένη πηπρηνχρνη ζηελ
Διιάδα, πνπ είλαη ξεθφξ γηα νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ζίγνπξα ν Γήκνο δελ είλαη
απηφο πνπ απφ κφλνο ηνπ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο, φκσο, ην
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επαλαιακβάλσ, θαη κέζα ζηελ θξίζε ππάξρνπλ Γήκνη, ππάξρνπλ πνπ
αλαπηχζζνπλ ηηο ηνπηθέο αγνξέο, ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη κε απηφλ
ηνλ ηξφπν κπνξνχλ θαη απαιχλνπλ ιίγν ην πξφβιεκα γηαηί δεκηνπξγνχλ έηζη
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα λένπο αλζξψπνπο.
Θιείλνληαο, θάλσ κηα αλαθεθαιαίσζε. Λνκίδσ φηη θαη ε δηθή καο παξάηαμε
αιιά θαη νη πεξηζζφηεξεο παξαηάμεηο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε φιν απηφ ην
δηάζηεκα έρνπκε δψζεη κηα κεγάιε ζπλαίλεζε ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα,
έρνπκε ςεθίζεη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ. Λα ζπκίζσ ηη γηλφηαλ ζε παιαηφηεξεο
δηνηθήζεηο φηαλ είραλ ζαλ ζέκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηξνπνπνίεζε ηνπ
Ξξνυπνινγηζκνχ. Τεθίζακε

ηνλ

Ηζνινγηζκφ θαη

ζα ζπλερίζνπκε

λα

ςεθίδνπκε ηνπο Ηζνινγηζκνχο γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, θζάζακε
φκσο κέζα ζην 2015 ζε ηξνπνπνηήζεηο ξεθφξ, μεπεξάζακε ηηο δεθαπέληε ζηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ, ζα ήζεια απηφ λα κε ζπκβεί γηα ην 2016, απφ εδψ θαη πέξα
ζα έρεηε πιήξε ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ, είλαη
έλαο Ξξνυπνινγηζκφο άρξσκνο θαη άνζκνο πνιηηηθά, δελ δίλεη ηελ θαηεχζπλζε
πνπ ζέινπκε γηα ηελ πφιε θαη γηα απηφ ζα ηνλ θαηαςεθίζνπκε. Δίλαη έλαο
Ξξνυπνινγηζκφο πνπ δελ έρεη νπζηαζηηθφ Ρερληθφ Ξξφγξακκα πνπ λα
βαζίδεηαη, ην ιέσ θαη πάιη, ζε αμηνπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ζε
αμηνπνίεζε επξσπατθψλ πφξσλ θαη ζπκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα
γηα λα κπνξέζεη κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο λα δεκηνπξγήζεη ηελ αλαπηπμηαθή
πξννπηηθή γηα ηελ πφιε. Δίλαη έλαο Ξξνυπνινγηζκφο πνπ δελ καο εγγπάηαη φηη
ζα ππάξμεη θαιχηεξε νξγάλσζε, θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη
κείσζε ησλ δαπαλψλ, ησλ κε αλαγθαίσλ δαπαλψλ γηα ην 2016 θαη κε απηφ ην
ζθεπηηθφ εκείο ηνλ θαηαςεθίδνπκε αιιά ζα είκαζηε δίπια ζηελ Γεκνηηθή
Αξρή ζε φζεο δξάζεηο πηζηεχνπκε φηη είλαη πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ, πξνο
φθεινο ηεο πφιεο ηνπ Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξηλ δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Αζπξνγέξαθα, λα πνχκε φηη
φζνη ζπλάδειθνη είλαη λα κηιήζνπλ λα ην δειψζνπλ ζην Ξξνεδξείν. Ν θ.
Αζπξνγέξαθαο.
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: θ. Ππλάδειθνη καο δίλεηαη βέβαηα ε επθαηξία ζηα
επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ έξρνληαη ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα λα θάλνπκε
θάπνηεο

ηνπνζεηήζεηο,

ζεσξψ

φκσο

φηη

ε

δηαδηθαζία

ςήθηζεο

Ξξνυπνινγηζκνχ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο αιιά θαη Απνινγηζκνχ, δελ ζα
ρξεζηκνπνηήζσ εθθξάζεηο έηζη ηξαγηθέο, ελ πάζε πεξηπηψζεη είλαη ζπνπδαία.
Θαη επεηδή είλαη ζπνπδαία ηα δεηήκαηα πξέπεη λα απαληάκε ή λα
ηνπνζεηνχκαζηε κε έλαλ ηξφπν ηνπιάρηζηνλ ζνβαξφ πνπ αλ θάπνηνο ζα πάξεη
απηέο ηηο ηνπνζεηήζεηο, ηηο νπνίεο ζα θάλνπκε, θαη γηα ηελ ηζηνξία ην ιέσ
απηφ, αχξην κεζαχξην λα έρεη λα πεη φηη ν ηάδε Πχκβνπινο ηνπνζεηήζεθε έηζη,
ν ηάδε έηζη θαη δελ έγηλε ζέκα μεξφ λα έρνπκε έλα αληηαλαπηπμηαθφ
Ξξνυπνινγηζκφ, έλα πξάγκα πνπ δελ πινπνηείηαη θαη λα ην ςεθίδνπκε,
ζπκάκαη παιηφηεξεο επνρέο ηνλ θίιηαην απφ ην παξειζφλ επηθεθαιήο ηεο
αληηπνιίηεπζεο ηνλ Ξαλαγηψηε ηνλ Αιαδά. Ζ νκηιία ηνπ ήηαλ δχν
δεπηεξνιέπησλ, είλαη αληηαλαπηπμηαθφο, δελ ηνλ ςεθίδνπκε θαη ηειεηψζακε.
Απηφ έηζη ζαλ εηζαγσγή.
Ιέσ ινηπφλ, μεθηλψληαο, γηαηί δελ ζα ςεθίζσ απηφλ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ θαη
ζα ςεθίζσ φκσο ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη ηα έξγα ηα νπνία έξρνληαη. Ιέσ
ην εμήο: Δίλαη πιένλ βέβαην θαη ην γλσξίδνπκε φινη, φηη φζν ν θαπηηαιηζκφο
«ιεηηνπξγνχζε», δειαδή ην πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο πνπ έβγαδε ηνλ
ηθαλνπνηνχζε ζε έλαλ ηθαλφ βαζκφ, ηφηε εξρφληνπζαλ θαη θάπνηα ιεθηά ζηνπο
Γήκνπο, θαη κηιάσ ζπλνιηθά. Κε ηε κνξθή ησλ Κεζνγεηαθψλ Ξξνγξακκάησλ
θαη κε ηε κνξθή ησλ θζελψλ δαλείσλ κεηά ηελ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη ζηελ Δπξσδψλε, πνπ απφ ην 2008 θαη κεηά, φπσο μέξεηε φινη, ηα
πξάγκαηα ζηέλεςαλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. Πεκαίλεη ζηελ πξάμε γηα καο,
ζεκαίλεη ζηελ πξάμε γηα ηνλ θφζκν, ζεκαίλεη γηα ηνλ Γήκν, ζεκαίλεη γηα ηηο
ζπιινγηθέο νληφηεηεο, φκσο δελ θαηαξγεί ηελ θξάζε απηή πνπ πνιχ θπληθά
θαη πνιχ εηιηθξηλά είπε ν κέγαο κεγαινεπελδπηήο Γνπφξελ Κπάθεη φηη έρνπκε
ηαμηθφ πφιεκν θαη ζε απηφλ ηνλ ηαμηθφ πφιεκν ε δηθηά κνπ ηάμε θεξδίδεη. Άξα
ινηπφλ ν θάζε Ξξνυπνινγηζκφο πνπ έξρεηαη έρεη έλα ηδενινγηθφ πξφζεκν θαηά
ηελ άπνςή κνπ. Θέιεηε γηα απηφλ πνπ είλαη ή πνπ δειψλεη θνκκνπληζηήο,
ζέιεηε γηα απηφλ πνπ είλαη ή πνπ δειψλεη πξννδεπηηθφο, ή επξχηεξα
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αξηζηεξφο, έρεη έλα ηδενινγηθφ πξφζεκν θαη ππφ απηήλ ηελ έλλνηα ινηπφλ,
απηή είλαη ε γεληθή ηνπνζέηεζή κνπ, δελ κπνξψ λα ηνπνζεηεζψ πέξαλ απηνχ
ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ πνπ έξρεηαη. Θα εμεηδηθεχζσ ηη ελλνψ. Θέισ κφλν λα
πσ θάηη πνπ δελ ζα βξεη, ηνπιάρηζηνλ ηελ πιεπξά ηεο πιεηνςεθίαο, ζε
επράξηζηε ζέζε φπσο δελ βξίζθεη θαη εκέλα απηφ πνπ ζα πσ ηψξα. Ρν 1921,
θαη έρεη ζεκαζία ε ηζηνξία πνιιέο θνξέο λα θαηαγξάθεηαη, ε Πνβηεηηθή Έλσζε
θάλεη ηε ζηξνθή πξνο ηελ Λέα Νηθνλνκηθή Ξνιηηηθή, ηε ΛΔΞ φπσο
νλνκαηίζηεθε θαη είλαη γλσζηφ απηφ. Παο αλαθέξσ ινηπφλ κία θξάζε, γηα
απηφ είπα απφ ηελ αξρή δελ θάλεη επηπρή θαλέλαλ απφ εκάο, κηα θξάζε εδψ
ππάξρεη κηα κηθξή δηαθνξά ηνπ Ιέληλ πνπ κίιαγε ζην 10ν Ξαλξσζηθφ Ππλέδξην
ησλ εξγαηψλ ηεο κεηαιινπξγίαο επί ιέμεη: Θέινπκε απηφλ πνπ μέξεη λα

εκπνξεχεηαη, λα θάλεη επηρεηξήζεηο, λα είλαη κάλαηδεξ θαη φρη ηνλ
θνκκνπληζηή, ηνλ ζνβαξφ, ηνλ ηίκην πνπ ηνλ εθηηκάεη ε θνηλσλία. Γειαδή
θαηλνχξηα θαζήθνληα, θαηλνχξηα αληηκεηψπηζε, κφλν πνπ ππήξρε κηα κηθξή
δηαθνξά φηη είραλ ηελ εμνπζία. Θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηηο αληίζηνηρεο,
αλάινγεο πεξηπηψζεηο. Θιείλσ ηελ παξέλζεζε.
Ππλερίδσ πάλσ ζην πνιηηηθφ ζθέινο. ινη ζπκφκαζηε ηηο εμαγγειίεο ηεο
ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ πεξί θαηάξγεζεο ηνπ Θαιιηθξάηε θαη
αληηθαηάζηαζεο κε θάηη άιιν. ινη ζπκφκαζηε ηηο πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ
θαηλνχξηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ηνπ θ. Θνπξνπκπιή πνπ κηιάεη γηα θάπνηεο
βειηηψζεηο νη νπνίεο είλαη γεληθέο θαη αφξηζηεο θαη δελ αθνχζακε ζε ηί
ζπλίζηαληαη απηέο νη βειηηψζεηο. Άξα ινηπφλ έρνπκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα
δεδνκέλα θαη απηά ηα δεδνκέλα δελ ρξεηάδνληαη επηκέξνπο αλαιχζεηο είλαη ηα
δεδνκέλα ηεο θξίζεο πνπ βαζαίλεη θαζεκεξηλά. Θαη αθνχ βαζαίλεη θαζεκεξηλά
γηα ηνπο αλζξψπνπο, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, γηα ηνπο άλεξγνπο βαζαίλεη θαη
γηα απηέο ηηο ζπιινγηθέο νληφηεηεο πνπ είλαη νη Γήκνη.
Έρνπκε ινηπφλ χζηεξα απφ απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο ζε επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ
έρνπλε ζρέζε θαηά αξρήλ κε ηηο απαιινηξηψζεηο. Δδψ ην βάδσ θαη ζαλ
εξψηεκα θαη ζαλ πξνβιεκαηηζκφ γηα λα πσ ηα εμήο. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξσ
απφ εδψ πέληε απαιινηξηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη φπσο επί ηεο νδνχ
Αζαλαζίνπ Γηάθνπ, Αγίαο Ξαξαζθεπήο ζην Γάζνο, ηε Πσθξάηνπο θαη Ξαιακά
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απηφ ην κεγάιν ην νηθφπεδν, ε απαιινηξίσζε ηνπ ΝΡΔ, ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΝΡΔ,
κηα λχμε ηεο νδνχ Αξενπφιεσο θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο νδνχ Βεξγίλαο.
Αλαθέξσ ελδεηθηηθά γηα λα πσ ην εμήο: απφ φζν ηνπιάρηζηνλ γλσξίδσ λνκηθά
κέρξη ζήκεξα βιέπσ ινηπφλ δίπια λα πξνβιέπνληαη απφ ην Ξξάζηλν Ρακείν
θπξίσο γηα ηηο απαιινηξηψζεηο νη δηαλνίμεηο είλαη ζέκα ηνπ Γήκνπ. Ρν Ξξάζηλν
Ρακείν δελ μέξσ αλ απνηειεί θξαγκφ ζην λα κπνξέζνπλ λα γιπηψζνπλ απηά
ηα πέληε ελδεηθηηθά πνπ αλέθεξα, γηαηί ππάξρνπλ θαη πνιιά πεξηζζφηεξα. Θαη
γηαηί ιέσ αλ απνηειεί θξαγκφ, γηαηί ν λένο Θψδηθαο Απαιινηξηψζεσλ φπσο ζα
μέξεηε ιέεη φηη πξέπεη λα έρεηο ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη ζηνλ θσδηθφ ζνπ γηα λα
κπνξείο λα πξνρσξήζεηο θαη απηφ πνπ είρακε ζην παξειζφλ, ηελ δέζκεπζε
ηελ γεληθή θαη αφξηζηε, απηφ πιένλ έρεη θαηαξγεζεί.  κεζ 'εξκελεπφκελν
ζεκαίλεη φηη κηα νπνηαδήπνηε πξνζθπγή κπνξεί φια απηά λα ηα ηηλάμεη ζηνλ
αέξα. Απηφ ινηπφλ δελ ην βάδσ σο θξηηηθή ην βάδσ σο εξψηεκα αλ ε
πξφβιεςε Ξξάζηλν Ρακείν κπνξεί λα απνηειέζεη θξαγκφ θαη θπζηθά απηφ ζα
είλαη ζεηηθφ γηα φιεο ηηο απαιινηξηψζεηο ηηο νπνίεο πξνβιέπνπκε γηα ην Γήκν.
Θαη έξρνκαη ζε έλα δεχηεξν, πνπ ζεσξψ πνιχ ζνβαξφ, ην νπνίν αλαδείμακε
θαη επεηδή ζεσξείηαη φηη, κάιινλ κπνξεί λα εηπσζεί φηη αλαδείρζεθε ζε κηα
πξνεθινγηθή πεξίνδν θαη ζεθψζεθε θαη μαλαζεθψζεθε ζα θάλσ κηα πνιχ
κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή. Έρνπκε ην πεξίθεκν Άλσ Γάζνο κε ηελ πξάμε 287,
ην 388 θαη έλα ζσξφ άιια νηθφπεδα εθεί γχξσ. Απηφ ην ζέκα ινηπφλ φηαλ
βξέζεθα ην 2010, βξεζήθακε κάιινλ ην 2010 εδψ ζην Ππκβνχιην ήξζε θαη
μαλαήξζε ζε Δπηηξνπέο Γεκνηηθήο Ξεξηνπζίαο φπνπ ζε ηειηθή αλάιπζε
θηάζακε ζην λα πάξνπκε κηα απφθαζε νκφθσλε θαη λα πνχκε λα αλαηεζεί ελ
πάζε πεξηπηψζεη ζε έλα νξγαλσκέλν λνκηθνηερληθφ γξαθείν γηα λα καο πεη ηη
κπνξνχκε λα θάλνπκε. Μέξεηε θάπνηνη ίζσο ζεσξνχλ φηη νξηζκέλνη απφ εκάο
ζέινπκε λα εθδηθεζνχκε θάπνηνπο άιινπο. Γελ ζέινπκε λα εθδηθεζνχκε
θαλέλαλ. Θέινπκε λα δνχκε αλ απηφ, πνπ εδηθαηνχην θαη δηθαηνχηαη ν Γήκνο
απφ ηελ Ξξάμε Δθαξκνγήο, κπνξεί λα κπεη ζε κηα ζεηξά θαη λα βγνπλ θάπνηα
εθαηνκκχξηα, ηα νπνία καδί κε ην θίιν ηνλ Γηψξγν ηνλ Γθεδέθε είρακε
θνπξαζηεί πάξα πνιχ γηα λα βγάινπκε θάπνηα λνχκεξα. Άξα ινηπφλ είλαη έλα
θνξπθαίν, γηα κέλα, δήηεκα απηφ θαη γηαηί ην ιέσ. Γηαηί ζπγθξνηήζακε φπσο
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μέξεηε άιιε κηα Δπηηξνπή Γεκνηηθήο Ξεξηνπζίαο αιιά, δπζηπρψο, κέρξη
ζήκεξα δελ έρεη ζπλέιζεη νχηε κία θνξά γηα λα δνχκε πιένλ ηί θάλνπκε. Λα
δψζσ θαη κηα είδεζε εδψ ηελ νπνία δελ μέξσ αλ ηελ μέξεη ε Γεκνηηθή Αξρή
θαη απεπζχλνκαη ζηνλ Γήκαξρν θπξίσο, ζαο γλσζηνπνηψ φηη απηφ ηψξα ην
έκαζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ηδηφηεηα, ηα νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη πάλσ
απφ ηε Κάλνπ ηελ Θαηξάθε, ηα νπνία είλαη εθηφο ζρεδίνπ θαη ζηα νπνία
ππάξρνπλ αξθεηά ζπίηηα, δελ μέξσ αλ είλαη ηέζζεξα ή πέληε ή δέθα, αιιά
είλαη ζίγνπξν απηφ πνπ ζαο ιέσ έρνπλ δεισζεί απφ ην Γαζαξρείν, έρνπλ
δεισζεί σο δαζηθή πεξηνπζία θαη απηφ ζαο ην ιέσ γηα ηνλ εμήο ιφγν θαη
πξνζέμηε ην. Θα δεκηνπξγεζεί θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα θαη δελ μέξσ πφζν
ηεξάζηην ζα είλαη ππάξρνπλ ήδε ζπίηηα πνπ θαηνηθνχληαη, πνπ έρνπλ
αγνξαζζεί ηα νηθφπεδα θαη θαηνηθνχληαη. Αλ ινηπφλ θιείζεη ην Θηεκαηνιφγην
γίλεη νξηζηηθή αλάξηεζε θαη ζηείινπκε φπσο θάλακε ζην Πθαξακαγθά
παιηφηεξα, ζα πσ θαη γηα απηφ κεηά, ζηείινπκε ηνλ λα πάεη κε αηνκηθέο
αγσγέο γηα λα δηεθδηθήζεη φηη απηφ είλαη δηθφ ηνπ ην νπνίν αγφξαζε ην 1955,
ην 1956, ην 1952 ζαο ιέσ ινηπφλ απζηεξά λνκηθά θαη κπνξεί λα ην
επηβεβαηψζεη θαη ν ζπλάδειθνο εδψ ν Βαγγέιεο θαη ν Θ. Βνπξιήο, πξέπεη λα
απνδείμεη φηη απηφο θαη νη πξνεγνχκελνί ηνπ κέρξη ηηο 11 Πεπηέκβξε ηνπ 1915
ήηαλ αίηεκα ηεο Δθθιεζίαο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Θαηαιαβαίλεηε
ινηπφλ ηη κπνξεί λα ζεκάλεη. Απηφ είλαη λφκηκα είλαη ζξπαιιίδα. Ρν δεχηεξν δε
ην ιέσ θνιιεηά εδψ είλαη κε ην ζέκα ηνπ Πθαξακαγθά. Έρσ ηελ
πιεξνθφξεζε φηη θάπνηα νηθφπεδα πνπ είρε θαηαγξάςεη ε Γαζηθή Θηεκαηηθή
Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ, ηα 40 δελ ηα έρεη δειψζεη ζην Θηεκαηνιφγην, φκσο
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη απαγφξεπζε λα εθδίδνληαη

άδεηεο απφ ηελ

Ξνιενδνκία, δειαδή αλ πάηε απηή ηε ζηηγκή, έρεηε έλα νηθφπεδν απφ απηά
θαη πάηε λα δεηήζεηε άδεηα, ε Ξνιενδνκία δελ εθδίδεη άδεηα. Δίλαη ινηπφλ δχν
θξίζηκα δεηήκαηα ηα νπνία γηα κέλα πξέπεη

λα κπνπλ

ζε

πξψηε

πξνηεξαηφηεηα.
Έξρνκαη ζε έλα κεγαιχηεξν δήηεκα, ή κάιινλ κεγάιν δήηεκα, πνπ πηζηεχσ
φηη ζα δψζεη ιχζε θαη ζε πνιχ κηθξφηεξα. Ρν έβαια ζην πξνεγνχκελν
ζπκβνχιην, κάιινλ ζην ζπκβνχιην γηα ηηο πιεκκχξεο φηη εδψ ζα πξέπεη
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ηνπιάρηζηνλ ζηα ηερληθά έξγα λα δεηεζεί, γηαηί λα πινπνηεζεί απφ εκάο δελ
κπνξεί, ε παξέκβαζε ζηα δχν βνπλά ζην Ξνηθίιν θαη ζην φξνο Αηγάιεσ, κε
απηή ηελ ηνπνζέηεζε πνπ είρα θάλεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά γηα ηηο
παξεκβάζεηο ηηο αληίζηνηρεο πνπ έγηλαλ γηα ηνλ Γήκν, γηα ηελ επξχηεξε πφιε
ηνπ

Γήκνπ

ηεο

απνρεηεπηηθφο

ηεο

Θεζζαινλίθεο.
ιεσθφξνπ

Γηαηί

έηζη

κφλν

Αζελψλ-Θαβάιαο

ζα
θαη

ιεηηνπξγήζεη
έηζη

ζα

ν

δνζεί

ζπλνιηθφηεξε ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ. Άξα ινηπφλ απηφ σο αίηεκα λνκίδσ
φηη κπνξεί λα κπεη ζην ΞΔΘΑ θαη ζηηο πεξεζίεο δξνλνκίαο πνπ έρεη, πιηθφ
πινχζην θαη εκπεηξία ππάξρεη άξα κπνξνχκε λα ην βάινπκε ζε πξνηεξαηφηεηα
άκεζε θαη απηφ.
Έλα άιιν δήηεκα πνπ ζέισ λα ζίμσ, είδα φηη ππάξρεη ζαλ Ρερληθφ Έξγν, ην
ζέκα ηεο Βεξγίλαο, δηακφξθσζε ηνπ δξφκνπ ηεο Βεξγίλαο. Δίλαη ην δεχηεξν
δήηεκα, ην νπνίν θαη απηφ πξέπεη λα δνχκε άκεζα, ηειηθά ηί ζα γίλεη κε απηφ
ην Βξεθνλεπηαθφ Πηαζκφ, ζα ζπλερίζνπλ εθεί λα ιαινχλε, δηακνξθψζεθε ν
δξφκνο. Θα γίλεη ε παξέκβαζε, απηή ηελ ζηηγκή ππάξρεη κηα θπβέξλεζε, ε
νπνία ελ πάζε πεξηπηψζεη σο αληηπνιίηεπζε θαη εδψ κέζα είρε θάπνηα ζέζε κε
απηφλ ηνλ ζηαζκφ. Θα γίλεη παξέκβαζε ψζηε ηειηθά λα πεξάζεη ζηα ρέξηα ηνπ
Γήκνπ ή αλ ζέιεηε αθφκα ζε απηήλ ηελ πάιαη πνηέ, ζηνλ Νξγαληζκφ
Δξγαηηθήο Θαηνηθίαο. Έζησ. Έζησ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παηδηά αλζξψπσλ
πνπ είλαη ζηελ Δξγαηηθή Θαηνηθία. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ζα πεξάζεη ηί ζα γίλεη
κε απηφ ην πξάγκα; Θεηηθφ ζεσξψ πάιη ηελ δηάλνημε ηεο Αξενπφιεσο, είλαη
κηα πνλεκέλε ηζηνξία, ε νπνία είρε μεθηλήζεη απφ πνιχ παιηά, ζπκάκαη θάπνηεο
πξνζπάζεηεο πνπ είραλ γίλεη επί Αληηδεκαξρίαο ηνπ Γηάλλε ηνπ Ηγγιέζε, ηειηθά
θάπνπ θφιιεζε απηφ ην ζέκα κε ην Τπρηαηξείν, κε ην εληφο, εθηφο ζρεδίνπ,
παξέκεηλε ψζηε λα δεκηνπξγείηαη πάιη θαη εθεί έλα ηεξάζηην πξφβιεκα κε ην
ζέκα ησλ λεξψλ ησλ βξνρψλ θαη ηα ινηπά.
Γχν - ηξία ζεκαηάθηα αθφκα θαη θιείλσ. Γελ είδα θάπνπ κέζα, μέξσ φηη
ππάξρεη έλα πνζφ ηθαλφ, πέξα απφ ηα Λαππεγεία αλαθέξζεθε, ηα Λαππεγεία
απηήλ ηελ ζηηγκή φπσο μέξνπκε φινη, θπηνδσνχλ δελ μέξσ ηη δπλαηφηεηα
ππάξρεη, ππάξρεη φκσο έλα ηεξάζηην πνζφ απφ φζν γλσξίδσ απφ ην Water
Park. Απφ ΡΑΞ θαη απφ ηέιε θσηηζκνχ θιπ. ηα νπνία απηά δελ έρνπλ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 31Η

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2015

103

εηζπξαρζεί δελ μέξσ θαη αλ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη ζήκεξα. Θνηηάμηε ππάξρεη
έλα θαζεζηψο πξνλνκίσλ πνπ έρεη ν θάζε Γήκνο ζε ζρέζε κε Διιεληθφ
Γεκφζην. Γηαηί θάπνπ αθνχζηεθε, εδψ κέζα αθνχζηεθε, φηη έθαλαλ θάπνηα
άιιε

αλψλπκε

εηαηξεία,

φπνπ

δελ

ζπκκεηέρνπλ

νη

ίδηνη

άλζξσπνη,

ζπκκεηέρνπλ άιινη άλζξσπνη, ζαο ιέσ ινηπφλ ην εμήο απφ φ,ηη μέξσ απφ ηα
λνκηθά πξφζσπα πνπ ιέγνληαη Αλψλπκεο Δηαηξείεο. ηη αλ κία Αλψλπκε
Δηαηξεία πησρεχζεη ή θιείζεη θαη κπνχλε θάπνηνη άιινη ζηε ζπλέρεηα ε επζχλε
έξρεηαη ζηνπο επφκελνπο αιιά θαη ζηνπο ηφηε Ξξνέδξνπο θαη Γηεπζχλνληεο
Ππκβνχινπο. Άξα ππάξρεη κηα αλαινγία ζηα λνκηθά επηρεηξήκαηα θαη απηά, λα
ην πνχκε επζέσο εδψ κέζα, δελ είλαη εχθνια λα γίλνπλ απφ έλα δηθεγφξν, κελ
θνξντδεπφκαζηε. Δλδερφκελα λα ρξεηαζηεί έλα team, λα ρξεηαζηνχλ θάπνηεο
πξνζιήςεηο

γηα

εηδηθφ

έξγν

θάπνησλ

λνκηθψλ

ζπκβνχισλ

πνπ

ζα

ζπλεξγαζηνχλ κηα ζχκβαζε έξγνπ κε ηελ θα Ξεηξνπνχινπ. Αιιά απηά πξέπεη
λα κπνπλ ζε κηα νξγαλσκέλε βάζε.
Γχν άιια δεηήκαηα πνπ ζέισ λα πσ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ «ΘΔΑΘΖΛΑΗ».
Θνηηάμηε, ην πάξθν πνπ βξίζθεηαη ην «ΘΔΑΘΖΛΑΗ» ζεσξείηαη δαζηθφο ρψξνο.
Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα, θαη ζχκθσλα κε ην λφκν πεξί
ηαθηνπνηήζεσλ, λα ηαθηνπνηεζεί απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πάξθν, απηφ ην
ζπγθεθξηκέλν θηίζκα πνπ ππάξρεη. Ρν κφλν λνκίδσ πνπ ζα κπνξνχζε λα
ππάξμεη είλαη, απηφ θαη πνιενδνκηθά έρεη θξηζεί απζαίξεην θαη παξάλνκν, είλαη
ηζηνξία νιφθιεξε ρξφλσλ. Ρν κφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη λα θχγεη απηφ
απφ εθεί, θαη αλ ππάξρεη κηα ζπκβαηή ρξήζε πνπ λα απνθέξεη θάπνηα νθέιε
ζην Γήκν, ζπκβαηή κε ην δαζηθφ ηνπ ραξαθηήξα, απηφ λα ην δνχκε. Αιιά γηα
λα ηαθηνπνηεζεί απηφ ην πξάγκα, ην ιέσ ηαθηνπνηεζεί φρη ηπραία, γηαηί δελ
κηιάσ γηα λνκηκνπνίεζε, ην βιέπσ ζαλ απίζαλν θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ
λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ζηελ ίδηα ινγηθή. Λα ην πσ γηαηί ην ιέσ;
Γηαηί ζην ηέινο-ηέινο ππάξρεη θαη θάπνηα λνκηκφηεηα, αο πνχκε, ηελ νπνία
πξέπεη λα ηεξνχκε. Ρί λα θάλνπκε. Πε έλα δαζηθφ δειαδή κέζα ρψξν ζα
έρνπκε έλα απζαίξεην θηίζκα γηαηί καο εηζθέξεη μέξσ εγψ πέληε επξψ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Ππγθνηλσλίαο; Λα δνχκε θάηη ηζνδχλακν, θάηη άιιν
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πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξέςνπκε έλα ρψξν θαη λα έρνπκε απηφ ην έθηξσκα
εθεί κέζα.
Θαη δχν ηειεπηαία. Έλα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη έλα γηα ηα ηέιε ησλ
κηθξνπσιεηψλ ζηηο δηάθνξεο παλεγχξεηο. Ρν ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ. Ιέσ
ινηπφλ γηα ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο. Δίλαη δεδνκέλν, θαη ηνπιάρηζηνλ εκείο
ηα μέξνπκε φινη, πνηά είλαη ε δπλακηθφηεηα ηεο θαζαξηφηεηαο ζήκεξα θαη απφ
κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη απφ έκςπρν δπλακηθφ θαη απφ ηα πάληα. Θνηηάμηε ε
ζπιινγηθφηεηα, ε ζπλεπζχλε θαη ε απηελέξγεηα δελ κπνξεί είλαη κφλν κεγέζε
ζεσξεηηθά ηα νπνία λα ηα ζπδεηάκε ζε ζεκηλάξηα, ζε ζπλέδξηα ή ζε νκηιίεο
καο γηα λα καο πνχλε κπξάβν θαιά ηα είπε ή εληάμεη απηφο θαιφο είλαη ή απηή
θαιή είλαη γηα λα ηελ ςεθίζνπκε. Σξεηάδεηαη λα ην δεκηνπξγήζνπκε απηφ ην
πλεχκα, δηφηη ην πλεχκα ην νπνίν έρεη πεξάζεη ζηνλ θφζκν είλαη απφ ηελ
«θαιή επνρή» ηνπ life style; Δίλαη. Έξρεηαη πιεξψλσ θαη γηαηί λα πάξσ ηελ
ζθνχπα απφ έμσ λα καδέςσ πέληε ζθνππίδηα θαη λα πάσ λα ηα ξίμσ ζηνλ θάδν
απέλαληη. Απηή είλαη κηα ινγηθή πνπ έρεη πεξάζεη. Απηή ε ινγηθή πξέπεη λα
ζπάζεη, θαηά ηελ άπνςή κνπ. Λα κελ ζεσξεί ν άιινο φηη ιεηηνπξγεί σο
εκπφξεπκα θαη ν Γήκνο θαη ν ίδηνο. Ξιεξψλσ, άξα δελ καδεχσ νχηε έλα
θαξάζη γηα λα ην ξίμσ κέζα ζηνλ θάδν.
Πην ζέκα ησλ κηθξνπσιεηψλ, κηιάσ γηα ηηο παλεγχξεηο, ζα έθαλα κηα πξφηαζε
λα κεησζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα ηέιε πνπ βγάδνπλ γηαηί νη άλζξσπνη φζνη
βξεζήθαλε ιέεη ζε θάπνηα, απφ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ έρσ, δελ είραλ βγάιεη
θαλ άδεηα, πξψηνλ ζα κπνξνχλ λα κεησζνχλ ηα ηέιε ηνπο ζε έλα ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ηα έζνδα πνπ βγάδνπλ είλαη, κε ζπγρσξείηε
γηα ηε θξάζε, μεθηίια θαη ζα πξέπεη θαη απφ πιεπξάο Γεκνηηθήο Αξρήο λα
γίλεη κηα παξέκβαζε ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, γηαηί απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο φηαλ ζα κπεη κέζα εθεί, νη νπνίνη βγάδνπλε νχηε ςίρνπια, νχηε
έλα θνκκάηη ςσκί, ηνπο μεηηλάδεη κε ηα πξφζηηκα, δειαδή νπζηαζηηθά ηνπο
εμαθαλίδεη.
Κε απηά ινηπφλ ηα δεδνκέλα ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα, έηζη φπσο έξρεηαη, ην
ςεθίδσ πηζηεχνληαο φηη κέζα απφ απηφ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε
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αξθεηέο ξσγκέο θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπα, ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο ΘΔΓ
θαη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ έηζη φπσο έξρεηαη ηα θαηαςεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα, ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: θ. Ξξφεδξε εγψ ζα αξρίζσ κε απηφ πνπ ηειείσζε ν θ.
Αζπξνγέξαθαο. Δγψ ζα θαηαςεθίζσ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ φρη γηα ηίπνηα άιιν
φηη δελ είλαη δεισηηθφ ησλ πξνζέζεψλ ζαο φηη θάλαηε πνιιά, θαη ζα εμεγήζσ,
αιιά γηαηί δελ είλαη δηθφο ζαο απηφο ν Ξξνυπνινγηζκφο. Θαη ηη ελλνψ; Γελ ην
θάλαηε εζείο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Απηνδηνίθεζεο, εγψ θάπνηε είρα
πεη ζε Γεκνηηθφ εδψ πέξα είλαη εηεξνδηνίθεζε, ήηαλ δηθφο κνπ φξνο κάιινλ
έθαλα ιάζνο, πξέπεη λα πνχκε φηη είλαη δηνίθεζε, λα εμαιείςνπκε ην «Απην».
Γηαηί φπσο είπε ν θ. Αληηδήκαξρνο, εκείο είκαζηε ζηελ πξνθξνχζηεηα θιίλε ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ησλ ληφπησλ θαη μέλσλ ζπκθεξφλησλ. Έηζη άθνπζα πνπ είπε
θαη ν θ. Ξξφεδξνο εδψ πέξα ηεο Δπηρείξεζεο, είπε φηη ζέιακε λα έρνπκε
θηεξά, αιιά ηα θηεξά καο ηα θφβνπλ απηνί νη θχξηνη δηφηη πξέπεη λα είλαη ζε
θάπνηεο γξακκέο πνπ δελ κπνξνχκε λα αθηζηάκεζα απησλψλ. Κε απηή ηελ
ινγηθή λνκίδσ θαη εζείο νη ίδηνη κε ηελ πνιηηηθή θαη απηά ηα νπνία είπαηε θαη νη
ίδηνη εζείο έπξεπε λα είζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, φπσο ηα
θέξαηε απηφο εδψ πέξα λα είλαη θαηαγεγξακκέλνο γηα ην κφλν φηη είλαη νδηθφο
ράξηεο κηαο πνιηηηθήο ηεο νπνίαο έρεη έξζεη ν Γήκνο. Ιππεξφ είλαη βέβαηα
ζήκεξα εδψ πέξα, παξφηη αλ καο παξαθνινπζήζεη θαλείο απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη είλαη φινη έκπεηξνη εδψ πέξα, απηφ είλαη έλα αγιάτζκα
ηεο Γεκνθξαηίαο. Κπήθαλ ζέκαηα φρη κφλν ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν
ηξφπνο πνπ κίιεζαλ θαη νη Αληηδήκαξρνη θαληάδνκαη θαη ν εκπεηξφηαηνο
Γήκαξρνο αιιά θαη φινη νη ζπλάδειθνη θαζφηη βέβαηα έρνπλ θαη κηα εκπεηξία,
φηη φινη είλαη Ξξφεδξνη θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ έρνπλ απηφ θαη
θαηαδείμαλε εδψ πέξα πξνβιήκαηα θαη ν θ. Φηιηφπνπινο ν νπνίνο ήξζε ζε
απηφλ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ θαη φηαλ κηιάκε γηα ηέηνηα ζέκαηα δελ είλαη κφλν
λα

πνχκε

ηα

...

πξνβιήκαηα

είλαη

θαζαξηφηεηα,

ειεθηξνθσηηζκφο,

θπθινθνξηαθφ θαη άιια ζέκαηα γεληθφηεξεο πνιηηηθήο, καο είπε κέρξη φηη δελ
πηζηεχσ φηη ζα γίλεη θνπξδηθφ θξάηνο γηαηί ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ βέβαηα,
αιιά πξέπεη λα πνχκε φκσο φηη φια απηά ηα παξαηεξεηήξηα ηα νπνία ιέλε
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απηνί νη θχξηνη ελδερνκέλσο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. Θαη πσο κπνξνχλ λα
αιιάμνπλ. Ξαξάδεηγκα: Ξξηλ απφ δεθαπέληε πεξίπνπ κέξεο ε Δπξψπε
παξέηεηλε ην πξφγξακκα ησλ θπξψζεσλ θαηά ηεο Οσζίαο, κε ηελ Νπθξαλία,
ην ζέκα ην μέξεηε, σ ηνπ ζαχκαηνο πξηλ απφ ηξεηο κέξεο πήγε ν Νιάλ ζηνλ θ.
Ξνχηηλ. Θαηαιαβαίλεηε πψο αιιάδνπλ απηά. Ξσο ιέεη ην ηξαγνχδη φια
ηξηγχξσ αιιάδνπλε. Άξα ινηπφλ φια θάηη κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε απηφ ην ζέκα
ζηελ Διιάδα. Ρψξα πνπ ήξζαλ απφ ηε Γαιιία εγψ είκαη απηφο, έηζη δελ είλαη
θ. Γήκαξρε, θάλσ ιάζνο; Δγψ είκαη απφ απηνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ πάληα ηελ
Γαιιία, γηαηί πηζηεχσ αλ ππάξρνπλ θίινη γηα ηελ Διιάδα δηαρξνληθά, κπνξεί
λα θάλσ θαη ιάζνο, είλαη ε Γαιιία. Αιιά πνλεξνχιεδεο είλαη θαη απηνί θαη
μέξεηο απφ απινχο αλζξψπνπο θαηαιαβαίλνπκε ηελ αιήζεηα. Θα ζαο πσ,
αλνίγσ κηα παξέλζεζε θαη ζπγγλψκε, φηαλ ξσηήζαλε ηνλ Καξαληφλα ηνλ
γλσζηφ ηψξα πνπ ζα γίλεηο Ξξφεδξνο ηεο ΦΗΦΑ αλ ζεο λα γίλεηο, ιέεη θνίηαμε
είλαη θαη ν Ξιαηηλί. Ν Ξιαηηλί ήηαλ ν θαιχηεξνο παίθηεο εγψ ηνλ είδα ηελ
επνρή εθείλε ζηελ Ηηαιία πην πάλσ απφ ηνλ Καξαληφλα, ε θαιά ιέεη απηφο
είλαη Γάιινο ηψξα, ήζειε λα πεη φηη... θαηαιαβαίλεηε ... φηη καο ζπκθέξεη
δειαδή. Θαη καζαίλνπκε πάιη ζήκεξα φηη ζέιεη λα δψζεη θαη 40 εθαηνκκχξηα
ζηε Ρνπξθία έλεθα ηνπ ΑΔΞ θαη ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηνπο Πχξηνπο πνπ καο
θέξλνπλ ζηελ Διιάδα. Δ, πσο γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα. Άξα ινηπφλ απηφ
καο δείρλεη θαη απηφ είλαη θαη ζην DNA ην δηθφ ζαο, είκαζηε πην δπλακηθνί, πην
απνηειεζκαηηθνί, πην δηεθδηθεηηθνί.
Βέβαηα γηα λα πσ θαη ηελ αιήζεηα εγψ δελ ηα μέξσ θαιά απηά ηα νηθνλνκηθά
θαη δελ ζα ηα κάζσ πνηέ, δελ κπνξψ λα ηα εμεγήζσ. Νη ζπλάδειθνη εδψ πέξα
πνπ είλαη έκπεηξνη ηα αλέιπζαλ κε γιαθπξφ ηξφπν θαη σζηφζν ζα ήζεια λα
πσ θαη θάηη άιιν, βξίζθσ ηελ άλεζε, ην νπνίν ην είπα ζηνλ Γήκαξρν θαη είκαη
καξηπξηάξεο θαη ην ιέσ φηη έρεη κηα άλεζε θαη ραξσπφο πνπ πξέπεη ζηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ιίγν καδεκέλνο, γηαηί ελδερνκέλσο έρεη
ήζπρε ηε ζπλείδεζή ηνπ. ηη έθαλε απηά πνπ έπξεπε κε ην παξαπάλσ. Απηφ
ην εηζπξάηηνπλ. Ξξέπεη λα μέξεηε φκσο θαη θάηη άιιν, ην είρα πεη θαη πξηλ απφ
θαλέλαλ δχν-ηξεηο... θάπνπ εθεί ηνλ Πεπηέκβξην φηη θαιά ην πάηε είλαη
δεισηηθφ ησλ πξνζέζεσλ, έρεηε ηελ εληηκφηεηα ζε νξηζκέλα ηε ρξεζηκφηεηα
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πξνζπαζείηε λα ηελ έρεηε αιιά ζηελ θαζαξηφηεηα ηφηε δελ ην πεγαίλαηε θαιά
θαη ζπκβαίλεη θάηη γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, απηφ πνπ είπε ν θ. Ρζαηζακπάο,
απηφ ην παξαηεξψ θαη ηψξα, είλαη ν θαηξφο πνπ φινο ν θφζκνο θφβεη ηα μχια,
ην παξαηεξψ θαη ζήκεξα είδα. Δίλαη νη βξνρέο, είλαη απηά πνπ παζαίλακε θαη
επίζεο απηή ε αλακπνπκπνχια φηη δερηήθαηε απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο θαηά
κφλαο ξηπέο θαηά βνιάο γηα ηελ θαζαξηφηεηα. Ξνπ ζα ήηαλ θαη άδηθν. Ν
Ρζαηζακπάο είπε ad hoc, καο εμήγεζε ν θ. Κπνδίθαο φηη ζηα ιαηηληθά ad hoc
είλαη θαηά εηδηθή πεξίπησζε, έηζη δελ είλαη θ. Κπνδίθα;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Απφιπηα.
ΦΝΟΙΖΠ: Γηα κηα θνξά κφλν θαη ζέισ λα είκαη πάληα δίθαηνο, αιιά κπνξεί
λα θάλσ θαη ιάζνο φκσο, δελ πάεη λα πεη φηη επεηδή ην ιέσ, αιιά δελ έρσ
πξφζεζε λα πσ θαθφ φηη δελ είλαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ρζαηζακπά λα θέξεη
ηδηψηεο ζην Γήκν. Αιιά απηφ πνπ έθαλε ν θ. Ληεληαθφο, παξφηη κε βξίδνπλ
απηνί, μέξσ εγψ κε κηζνχλ ιεο θαη είκαη ηδηραληηζηήο, δελ μέξσ ηη κε έρνπλ
εδψ πέξα, έλα πεξίεξγν πξάγκα, φηη απηφ πνπ έθαλε λα ην δερηνχκε δηφηη εγψ
είρα πεη ζηελ αξρή φηη είκαη εμ αδηαηξέηνπ, γηαηί είλαη γηα ην θαιφ ηνπ Γήκνπ,
δελ είλαη θαθφ γηα ηε «Ιατθή Ππζπείξσζε». Αλ κπφξεζε ν θ. Ληεληαθφο λα
βνεζήζεη θαη απηφ πνπ έθαλε, δελ μέξσ ηα 2.000.000€ θαη ην έβαιε ζέκα ή ν
θ. Κπνδίθαο εθεί πνπ είλαη λα καο θάλεη θάηη θάζε κέξα κε ηνλ Ξξφεδξν, δελ
μέξσ απηφ εδψ πέξα, πάιη πξνρζέο πνπ έβξεμε ιίγν έγηλε αηχρεκα ζην ζεκείν
απηφ ζην δξφκν θαη πέξαζε ην θξάζπεδν θαη παξαιίγν λα ρηππήζεη ζην
απηνθίλεην. πάξρεη πξφβιεκα. Απηφ ην πεηχραηε, μέξεηε γηαηί, γηαηί κπήθε ν
Γήκνο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, ην είρακε πεη
φηη άκα κπνξέζεη, δελ θηάλεη κφλν πνπ ήηαλ ε πιεκκχξα αιιά πνπ ην θάλαηε,
απηφ ζα ζαο βνεζήζεη ηψξα, φινη απηνί νη θχξηνη πην πάλσ εθεί, κε απηή ηελ
απφθαζε ζα γίλεη απηφ ην έξγν. Δγψ είκαη πιένλ ζίγνπξνο θαη ζα ην
πηζησζείηε απηφ.
Έλα ζέκα ην νπνίν ζα ήζεια λα θάλσ φκσο επεηδή ιέκε φηη είπε ν θ. Κπνδίθαο
φηη κεηψζεθε θαηά 10%, ηφζν λνκίδσ ην γξάθεη, είλαη ζηα 31.000.000€.
Φησρφο είλαη, ήηαλ 3.800€ λνκίδσ λα δψζεη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, ν λφκνο
ηνπ '10, ηνπ '14 θαη ηνπ '15. Θαη ηψξα παίξλνπκε θάπνπ 1.240€, αλ έθαλα
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θαιά ηνλ ππνινγηζκφ. Υζηφζν φκσο πάιη ηα θέξλνπλ βφιηα νη Γήκνη,
δεισηηθφ απηφ, φηη 1,5 δηο ιηγφηεξα ζηνπο Γήκνπο θαη πξνζπαζνχλ νη
άλζξσπνη θαη νη εξγαδφκελνη θαη νη Γηνηθήζεηο. Δδψ ζέισ λα θάλσ κηα
παξέλζεζε ηψξα γηαηί ζα ην μεράζσ, γηαηί είλαη θαη ε ειηθία κνπ... κε γειάηε.
Αθνχσ ηψξα φηη ε Θπβέξλεζε ζέιεη λα δερηεί ηνλ Ιεβέληε κέζα γηα λα
κεησζνχλ νη ακνηβέο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Γειαδή παίξλεη έλαο
Γήκαξρνο 1.500€ λα παίξλεη 750€ θαη κελ ζεσξεζεί γηα ηνπο άιινπο είκαζηε
εκείο πνπ ηα ρξήκαηα φηη παίξλακε ηα δίλακε γηα απηφ κε ζεσξεζεί έμσ, έιενο
έηζη. Μέξσ ηη δνπιεηά θάλνπλ νη Γεκνηηθνί πάιιεινη, νη Ξξφεδξνη, νη
Αληηδήκαξρνη θαη πξέπεη λα ην δερηείηε θαη ζεηο απηφ λνκίδσ, έιενο κε ηελ
Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, θηάλεη απηή ε ιάζπε. Γηα φια θηαίεη ζηελ Διιάδα ε
Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ε φρη δελ θηαίεη ε Διιάδα, ε Διιάδα είλαη παξάπιεπξε
εθεί πέξα θαη μεπιέλεη φισλ απηψλ ησλ θπξίσλ εθεί πάλσ γηαηί εκείο είκαζηε
εδψ πέξα κε ... Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε κε θακία Θπβέξλεζε, εκείο είκαζηε κε ηα
ζπκθέξνληα απηψλ εδψ.
Έιεγα ινηπφλ επεηδή ν θ. Ληεληαθφο θάηη είρε πεη γηα ηε θηινθξφλεζε πνπ έρσ
θάλεη γηα Καξνχζη, ζπκήζεθα ηψξα φηη ζην Καξνχζη θαη ζέισ λα ην
πξνζέμεηε απηφ, ν θ. απηφο ν Γήκαξρνο κε ην Ξξφγξακκα ησλ Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ, ην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ Ραθηηθφ έθαλε δχν πεδνγέθπξεο,
βέβαηα ηνλ πήγαλ ζηνλ Δηζαγγειέα γηαηί ην πήγε θαηεπείγνλ θαη ην έθαλε μέξσ
εγψ κεηά απφ πέληε ρξφληα, δελ μέξσ πφζν ην έθαλε κπνξεί λα θάλσ θαη
ιάζνο θαη ζα κπεη, πσο ιέγεηαη Κειέηε Πθνπηκφηεηαο, γηα άιινπο δχν θαη είδε
φηη απηφ κε ηε κειέηε φηη ζε θάπνηα - θηχπα μχιν - είραλ θάπνηα ζχκαηα, κα
θαη εκείο έρνπκε απηφ, δέζηε ην κήπσο κπνξείηε, δελ είλαη κφλν ην Καξνχζη ε
Διιάδα, νχηε ε Αζήλα, εκείο έρνπκε θαη έρνπκε θαη έλα disadvantage εδψ.
Απηφ απεπζχλνκαη ζηνλ θχξην εθεί πέξα πνπ κίιεζε κηα ψξα, ζηνλ θ.
Ππειηφπνπιν πνπ έγξαθε θαη έγξαθε θαη έγξαθε, λαη μέξεηε γηαηί ην ιέσ,
απηφο ήηαλ ζην πξφγξακκα κέζα, εκείο έρνπκε έλα θαθφ, δελ καο ππνζηεξίδεη
θαλέλαο βνπιεπηήο θαη ππνπξγφο. Γηαηί δελ έρνπκε ηνπηθνχο βνπιεπηέο, εάλ
είρακε... γηαηί απηνί νη ηνπηθνί βνπιεπηέο, απηνί κέλνπλ απφ Βξηιήζζηα,
Κειίζζηα θαη απηά, ηνπο μέξνπκε φινπο πνπ ηνπο ζπλαληάκε, βγαίλνπκε θαη
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εκείο έμσ, έρσ άζπξα καιιηά κεγάινη είκαζηε πιένλ, μέξνπκε. Άκα έξζεη
θαλέλαο γηα θακία πξνεθινγηθή εδψ πέξα θαη ηνπο θαιέζνπκε έξρνληαη θαη ην
αγαπάλε, αιιά φια εθεί πέξα. Γηαηί δελ ελδηαθέξεηαη. Θπκάκαη ρξφληα, ήηαλ ν
Κεηζνηάθεο αθφκα, απηφ εδψ πέξα ην ηδακί πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη, ην ιέγαλε
λα γίλεη θάπνπ εθεί πέξα ζηελ Ξαηαλία, είλαη έηζη ή δελ είλαη; Δγψ ηφηε έβαδα
ζηνίρεκα φηη δελ ζα γίλεη εθεί πέξα. Θαη ζπκάκαη είρε πεη ε Ληφξα ε
Κπαθνγηάλλε ή ν Κεηζνηάθεο, φηη κφλν θαη κφλν πνπ βάδνπλ ην ζέκα λα κε
γίλεη απηφ εθζέηνπκε ηε Σψξα. Θαη ελδερνκέλσο λα είρε δίθην. Θαη σ ηνπ
ζαχκαηνο κεηά απφ ηφζα ρξφληα καο ην έθεξε εδψ πέξα.
Γειαδή είλαη κφλν νη Γήκαξρνη απηνί πνπ κπνξνχλ λα δηακαξηπξεζνχλ
εληφλσο θαη πεηζκφλσο ελάληηα απηψλ ησλ θπξίσλ. Θαη γηα απηφ είπα θ.
Ππειηφπνπιε, αλ κε παξαθνινπζείηε, λα βάιεηε θαη ηέηνηα ζέκαηα γηαηί εκείο
εδψ πέξα είκαζηε αδηθεκέλνη. Δίκαη αδηθεκέλνη εδψ πέξα θαη απηή ε
Θπβέξλεζε πνπ είλαη ζήκεξα πξέπεη λα δεη εκάο πξψηα, εδψ ηελ Γπηηθή
Αζήλα φιε.
Απηφο ν Ηζνινγηζκφο πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο, πξέπεη λα είλαη
ξεαιηζηηθφο, πξέπεη λα είλαη εθαξκφζηκνο. Ρα ζέκαηα ηα αλέπηπμαλ νη
Αληηδήκαξρνη

φηη

πξνζπαζνχζαλ

λα

θάλνπλ

βειηηψζεηο

νξηζκέλεο.

Δπηβαξχλαηε κε ην ζέκα απηφ γηαηί θάλαηε ην δηθφ ζαο Θνιπκβεηήξην, ζα
κπνξνχζακε ... ελδερνκέλσο ζα έρεηε θάπνηα έζνδα. Ρν βιέπνπκε απηφ φηη
είζηε πηζηνί ζε απηά πνπ είραηε πεη. Υζηφζν φκσο ππάξρνπλ θαη άιια
πξνβιήκαηα ζνβαξά ηα νπνία, ν θ. Γξνχιηαο λνκίδσ έθαλε κηα εμαηξεηηθή
ηνπνζέηεζε γηα φια ηα ζέκαηα γεληθφηεξα. Δγψ ζα ήζεια λα δσ φηη ζε απηφλ
ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, θαη εζχ θ. Κπνδίθα ηα είπεο θαιά, ηα είπεο θαη εζχ. Δγψ
ζα ήζεια ζε απηφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ λα μεθχγνπκε, πξνεθινγηθψο ηφηε
έιεγα, επεηδή βιέπσ φηη πξέπεη λα έρεηε ζπλεξγαζία έζησ νη ηέζζεξνη
Γήκαξρνη πνπ είλαη ζηελ Αηηηθή καδί, απηά ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ιέηε
δπζηπρψο δελ έρνπλ ρξήκαηα, δελ καο δίλνπλ ρξήκαηα θαη φζν πάεη ε
θαηάζηαζε, ζα είζηε αθφκα πην θησρά κε ηα αληαπνδνηηθά. Ξφζν λα
πιεξψζεη απηφο ν θφζκνο, πνπ λα βξεη ηε δπλαηφηεηα απηφο λα παίξλεη γηα λα
θάλεη πξνζιήςεηο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, γηα νπνηνδήπνηε, φια ζα γίλνληαη
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αληαπνδνηηθά ζην ηέινο. Απηνί θιείλνπλ ηε ζηξφθηγγα, δελ μέξσ γηα πην ιφγν.
Άξα ινηπφλ ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηαηί νη ζρέζεηο πιένλ είλαη
αληαγσληζηηθέο. Αθφκα θαη ζηελ Δπξψπε ηελ νπνία βξηζθφκαζηε κέζα εθεί
πέξα, βγαίλνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα θαη είλαη θάπνην κάγθεο πνπ ηα παίξλνπλ
πξψηα, γηαηί είλαη γλψζηεο, γηαηί έρνπλ ηηο κειέηεο, γηαηί έρνπλ ην έλα. Απηφ
εδψ πέξα, αλ κπνξέζεηε λα ην θάλεηε, βέβαηα δελ είλαη ζηελ θνπιηνχξα ζαο,
αιιά πξέπεη φκσο λα ζπκβαδίδεηε κε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη είλαη θξίκα έλαο
Γήκνο ζαλ ην Σατδάξη θαη κε ηέηνηα πξφζσπα ζηε Γηνίθεζε «λα παίξλνπκε
θνξησηή θαη απηά, ζαλ λα δεηηαλεχνπκε λα καο δψζνπλ έλεθα ηεο ζέζεο ηεο
νπνίαο είκαζηε».
Πε απηφ φκσο ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη είλαη νξηζκέλνη εξγνιάβνη πνπ παίξλνπλ
νξηζκέλα έξγα ... Απηνί νη άλζξσπνη φηαλ βιέπνπλ κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο δελ έρνπλ θαξδηά λα ζηείινπλ μέξσ εγψ πέληε θνξηεγά, δχν θιαξθ
πσο ιέγνληαη, δελ κπνξνχλ απηνί νη άλζξσπνη ξε παηδί κνπ λα δνπλ απηφ ην
πξάγκα. Λα ηνπο πιεξψζεηο πάιη, λα θάλεηο. Ξξέπεη λα ηνπο πνχκε: φηη ξε

παηδηά, εζείο εδψ πέξα εληάμεη, ελδερνκέλσο λα μαλαπάξεηε κε λφκηκν ηξφπν,
δείμηε ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Θνηλσληθή αιιειεγγχε ... ζηελ θξαζενινγία
ηεο πνιηηηθήο πξψην πξάγκα θνηλσληθή αιιειεγγχε, εζείο δελ θαηαιαβαίλεηε
απφ απηφ, δελ μέξεηε θνηλσληνινγία; Λα μέξνπκε θαη εκείο αχξην-κεζαχξην φηη
ζπκθσλήζνπκε εδψ πέξα, πήξεο απηά ηα έξγα θαη φηαλ εκείο πιεκκπξίζακε
θαη νξηζκέλνη εδψ πέξα εζείο ήζαζηαλ θάπνπ αιινχ θαη δελ αθνχγαηε ηίπνηα.
Θα ήζεια εδψ φκσο ζε απηφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ λα δσ θάηη έηζη ην
νξακαηηθφ, ην νπνίν δελ θαίλεηαη άκεζν. Θέισ ιίγν θαληαζία. Ρη ελλνψ.
Άθνπζα ηνλ θχξην πνπ είπε ην «ΘΔΑΘΖΛΑΗ». Ν θ. Ππειηφπνπινο ηνπ είπε λα
γίλεη νξκεηήξην ησλ ... Ν θχξηνο εδψ πέξα είπε δαζηθφ, εδψ ζηελ Διιάδα δελ
κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα. Ρν δαζηθφ, ην δαζηθφ εληάμεη λνκηκφηεηα. Δίλαη
πξνο ρξήζε θαη ηέξςε ησλ δεκνηψλ εγψ ζα έιεγα λα γίλεη aventure park. Πηα
ηηαιηθά ιέγεηαη πάξθν de aventura.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πηα ειιεληθά πσο ιέγεηαη;
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ΦΝΟΙΖΠ: Ξάξθν πεξηπέηεηαο, πνπ θάλνπλ θάπνηα αζιήκαηα, έξρεηαη άιινο
θαη θάλεη, παξάδεηγκα απηφ, δελ έρεη θακία ζρέζε ηψξα ην άθνπζα πνπ είπε ην
«ΘΔΑΘΖΛΑΗ» γηαηί δελ κπνξνχκε θαη λα θιείζνπκε θηφια. Λαη, ππάξρεη κέρξη
ηψξα ππήξρε ιεηηνπξγνχζε, ηψξα δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε... Δθείλν πνπ ζα
ήζεια λα ηνλίζσ θαη λα θαηαγξαθεί επεηδή δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε
εξγνζηάζηα θαη ελψ ζέιεηε, ζέινπλ έλαλ εξγαδφκελν λα έρνπλ πιήξε εξγαζία,
αζθαιηζηηθά

δηθαηψκαηα

θιπ.

εκείο

ζηνλ

Ρνπξηζκφ

έρνπκε

θάπνηα

πιενλεθηήκαηα; Άθνπγα ηνλ θ. Γξίηζα θαη έιεγε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα
πνπ έρεη ε Διιάδα έλαληη ησλ άιισλ ρσξψλ ησλ δίπια. Βέβαηα δελ ήζεια λα
πσ γηαηί ήηαλ θφζκνο, έρνπκε θαη ζπγθξηηηθά κεηνλεθηήκαηα. Ρν νπνίν είλαη ε
πςειή θνξνινγία, ηη ελλνψ. Ξήγα Νξεζηηάδα επάλσ, έρσ θαη άιια
παξαδείγκαηα, θαη βξήθα θάηη ζπληνπίηεο εθεί πέξα πνπ έρνπλ κεραλέο,
θαιακπφθηα, απηά... Ιέσ πάηε γηα ηνπξηζκφ. ρη. Γηαηί πάηε; Ξάκε Βνπιγαξία
λα θάλνπκε ηελ εηαηξεία εθεί πέξα. Θαη ζέιεη δειαδή, δελ έρσ ην ραξηί λα ζαο
ην δψζσ, ε Θχπξνο εάλ ζα πάηε λα θάλεηε κηα επέλδπζε, καγαδί λα αλνίμεηε
εθεί πέξα γηα δεθαεπηά ρξφληα έρνπκε 12,5% θφξν. ηη ζχζηεκα θαη λα έξζεη
θαη έρεη θαη έλα αθνξνιφγεην 20.000€. Ζ Αιβαλία δίπια 36.000€. Ξνηφο ζα
έξζεη λα θάλεη επέλδπζε εδψ πέξα ζηελ Διιάδα. Ξνηφο ζα έξζεη φηαλ έρεηο
ηέηνην, 21% θφξν, 100% πξνθαηαβνιή θφξνπ πνπ αλ ην δνχλε απηφ ην
ζεκείν θαη επεηδή αθνχκε γηα ζπληάμεηο πνπ ζα θνπνχλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί
θιπ. αλ δελ ππάξρεη αλάπηπμε ζε απηφ ηνλ ηνκέα, ηί ζα γίλεηαη;
Έιεγα ινηπφλ ηη αλάπηπμε, πνηφ είλαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ
ελδερνκέλσο έρεη; Έρνπκε έλα ρψξν, εγψ πηζηεχσ φηη ην Σατδάξη ζα γίλεη
αθφκα θαιχηεξν δηφηη έρεη απηά ηα πιενλεθηήκαηα. Θαη ηζηνξία έρεη θαη
πνιηηηζκφ έρεη θαη πλεπκαηψδε θφζκν έρεη θαη αγσληζηηθφηεηα έρεη. Απηφ εδψ
πέξα πνπ ήηαλ ην θέληξν, πνπ ιέγακε ε «Γηνξηή ηνπ Θξαζηνχ», ην έρσ
μαλαπεί Ξξφεδξε, ζέισ λα ην θάλεη επηρείξεζε δελ μέξσ πνηφο είλαη αξκφδηνο,
λα γίλεη έλα θέληξν Δθζέζεσλ, δειαδή ηη ελλνψ. Απηή ε εμσζηξέθεηα πνπ
πξέπεη λα ππάξμεη ζηελ Διιάδα, λα είκαζηε εθεί ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ην
Σατδάξη λα μέξεη ν άιινο γηαηί έξρεηαη εδψ πέξα. Λα γίλεη κηα Έθζεζε, ην
Πεπηέκβξε γηα παξάδεηγκα, πνπ ζα γίλεη γηα θξαζί, γηα ειηέο γηα απηά, γηαηί
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έξρνληαη ζηα απηηά κνπ ηψξα αθφκα θαη ηα ... λα πάξνπλ κέξνο θαη νη ειηέο,
ιέσ κπξάβν εζείο είζηε ηφζν ηνπηθηζηέο, ζαο αξέζεη... Άξα ινηπφλ λα γίλεη
έλαο ρψξνο ... Θνηηάμηε

ζην Σατδάξη γίλεηαη κηα Έθζεζε Γηεζλνχο

Δλδηαθέξνληνο, ην νπνίν ζα είλαη ζηνλ αξραηφηεξν δξφκν ζε νλνκαηνδνζία,
Ηεξά Νδφο, κφλν θαη κφλν απηφ λα πεηο ζηνπο Θηλέδνπο, ζα είλαη δίπια, είπεο
φηη ζα γίλεη επηζθεςηκφηεηα Κνλή Γαθλίνπ, εζείο θ. Κφζρν είπαηε φηη ζε
πέληε-έμη ρξφληα, ην είπαηε λαη. Έρεη έλα βηφηνπν, είπα θάηη θαθφ...
ια απηά φηη, έρνπκε απηφ ηνλ βηφηνπν πνπ είπα ηψξα πνπ είλαη δίπια. Δίλαη
δπλαηφλ ζηελ Διιάδα πνπ έρνπκε ηέζζεξα - πέληε ηέηνηα ζεκεία λα έρεηο
ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ, βηφηνπν κε ζπάληα πνπιηά πνπ δελ ππάξρνπλ, νχηε ζην
Γέιηα ηνπ Έβξνπ δελ πήγαλ ηέηνηα πνπιηά θαη λα κελ κπνξνχκε λα ην
αλαπηχμνπκε. Ξξέπεη λα δψζνπκε κηα θαηεχζπλζε, εγψ δελ είκαη εηδηθφο, ζε
απηά ηα ζέκαηα είκαη ηειείσο έμσ, αιιά είλαη εηδηθνί πνπ άκα ηνπο δψζεηο
απηφ, ζα κπνξνχζε λα είλαη θέληξν επηζθεςηκφηεηαο, γηαηί ε Διιάδα έρεη ηηο
άιιεο παξνρέο θαη μελνδνρεία έρεη θαη ρψξν θηιφμελν έρεη θαη πνιηηηζκφ έρεη
θαη φια απηά.
Δθείλν ην νπνίν ζα ήζεια φκσο θαη λα πσ θ. Γήκαξρε, ην είρα βάιεη θαη ζε
εξψηεζε θάπνηα θνξά ζην Γ.Π., ζέισ λα ζαο πσ έλα πνπ δελ θνζηίδεη. Δίλαη
απηφο ν κεηξεηήο ηεο ξχπαλζεο. Μέξεηε γηαηί ζαο ην ιέσ απηφ; Γελ μέξσ
ηψξα αλ θνζηίδεη πνιχ, γηαηί λα έρεη ε Αγία Ξαξαζθεπή, γηαηί λα έρεη ην ... θαη
λα κελ έρνπκε εκείο; Γηαηί απηνί ελδερνκέλσο κεηξάλε ην αιάηη ηεο ζάιαζζαο
απφ εθεί αλ είλαη πνιχ αικπξφ ή φρη. Δκείο φκσο εδψ πέξα, έρνπκε φκσο ην
αηζζάλνκαη εγψ πνπ έρσ πξφβιεκα ζηελ αλαπλνή ην αληηιακβάλνκαη. Απηφ
μέξεηε ηη ζα γίλεη φκσο; Αλ ζα κπεη απηφ θαη κπνπλ νη θαλφλεο πγηεηλήο απφ
ηελ Δπξψπε ζα ππνρξεσζνχλ απηνί νη θχξηνη πεηξέιαην θαη δελ μέξσ πνηά, νη
νρινχζεο εηαηξείεο λα βάινπλ θίιηξα ηα νπνία θνζηίδνπλ πνιχ γηα απηέο.
Απηφ είλαη θνζηνβφξν, απηνί ήζειαλ θέξδνο θαη αο ζθνηψλακε θαη θφζκν.
Ίζσο είκαη θαη ιίγν αθξαίνο ζε απηά ηα ζέκαηα, αιιά πξέπεη λα γίλεη. Πε απηφ
εδψ πέξα δελ μέξσ αλ πξέπεη λα επηβιεζεί θάπνηνο θφξνο. πσο επεηδή δελ
έρεηε άιια έζνδα, πξνζπαζήζηε ηέινο πάλησλ απφ απηά ηα έζνδα εθεί πέξα
κήπσο κπνξείηε, θαη θαιά νη πξνεγνχκελεο Θπβεξλήζεηο, κήπσο κπνξείηε θαη
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απφ απηά ηα Λαππεγεία λα θάλεηε, κήπσο πάξεηε θάηη. Λα είκαζηε
δηεθδηθεηηθνί, λα έρεηε θάπνην νθέιε πνπ μέξνπκε φηη απηά ηα ρξήκαηα εζείο
ζα είλαη αληαπνδνηηθά πξνο ηελ πνηφηεηα δσήο.
Ρειεηψλνληαο ζα ήζεια λα πσ φηη κε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο απηέο πνπ θάλεηε ε
πφιε δηνηθείηαη. Ζ πφιε είλαη ζε θαιφ επίπεδν. Πε φινπο ηνπο ηνκείο. Έρνπκε
απηφ ην πξφβιεκα, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ην θπθινθνξηαθφ θαη απηφ
ην πξφβιεκα θάζε θνξά πνπ βξέρεη, ελδερνκέλσο απηνί πνπ βξίζθνληαη
πξέπεη λα παίξλνπλ ζπγλψκε ράπηα ή λα είλαη ζε εγξήγνξζε ή λα... πξέπεη
απηνί viva pericolosamente.
Θαη επεηδή είπα ην θπθινθνξηαθφ, ήζεια λα πσ φηη απηνί πνπ θέξαηε εδψ
πέξα ηνπο θπξίνπο θαη θαιά θάλαηε θαη κπξάβν ζαο πνπ ηνπο θέξαηε, είλαη
εχθνιν λα θάλεηο κηα ηέηνηα κειέηε ζην Σατδάξη, γηαηί είλαη transit είλαη απηφο
ν δξφκνο ν νπνίνο είλαη κε κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα απφ νπνηνλδήπνηε
άιιν, δηφηη πάεη θαη γηα Αζπξφππξγν, πάεη θαη γηα Διεπζίλα, ιεσθνξεία
πεγαίλνπλ θαη δελ μέξσ πνπ πεγαίλνπλ αιινχ γηα Κάληξα, νπφηε είλαη εχθνιν
θαη ζε έλα θνηηεηή πνπ είλαη ζην Ξνιπηερλείν λα θάλεη θάπνηεο κειέηεο,
ελδερνκέλσο δελ ζέινπλ θαη αο κεηψζνπλ απφ θάπνπ αιινχ ξε παηδηά, γηαηί
δελ κπνξεί ηψξα εθεί πέξα Αξγπξνχπνιε πνπ έρεη γίλεη θαη άιινο ζηαζκφο
Κεηξφ, αο κεηψζνπλ θαλέλα δχν ιεσθνξεία εθεί πέξα, λα καο ηα θέξνπλ εκάο
θαη φζνλ αθνξά ην Κεηξφ ην νπνίν, ην θπθινθνξηαθφ είλαη κεγάιν πξάγκα.
(Ππδήηαγα κε έλαλ πςειά ηζηάκελν Διιάδα εδψ πέξα πνιηηηθφ ηξίηνο,
ηέηαξηνο ζηελ ηεξαξρία. Ρη θάλνπλ ηα παηδηά; Θα ηα πάσ ζην εμσηεξηθφ. Θαιά
λα θάλεηο). Άθνπ πνιηηηθφο ηψξα λα πάεη ηα παηδηά ζην εμσηεξηθφ. Λα πάεη ζην
εμσηεξηθφ ηα παηδηά. Θαη κνπ ην ιέεη λα πάεη ζην εμσηεξηθφ, ηα άιια παηδηά
πνπ είλαη... εθεί πέξα ππάξρεη ηάμε. Δ, θάπνηε πξέπεη λα γίλεη θαη ηάμε εδψ
ζηελ Διιάδα. Θαη επεηδή άθνπζα ην ηεξκαηηθφ ην Κεηξφ, δελ ρξεηάδεηαη θχξηνη
λα γίλεη ηεξκαηηθφ, δελ μέξσ ην Δ7 ηη είλαη, ρξεηάδεηαη απηή ε γξακκή πνπ πάεη
απφ ηα Ιηφζηα γηα λα έξζεη θαη εδψ ζε εκάο, δχν ζηαζκνχο θαη λα πάεη ζηνλ
Ξεηξαηά. Ξην απιφ, γηαηί δειαδή... Δπεηδή πάεη πξνο ηα εθεί λα πάεη θαη πξνο
ηα εδψ. Γελ ζα γπξίζνπκε ην πνηάκη πξνο ηα πάλσ, επεηδή θάπνηνο ζα πάεη
πξνο ηα εδψ, δελ κπνξεί λα πάεη δειαδή; Γελ θαηάιαβα. Γηαηί εγψ μέξσ φια
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ηα Κεηξφ ζηνλ θφζκν πξψηα είλαη έηζη, πάλε ρηαζηί θαη κεηά πάλε θπθιηθά.
Απηά βιέπνπκε. Απηά θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φνπξιή. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ
Θψζηα ηνλ Βνξέα.
ΒΝΟΔΑΠ: Θέισ θαηά αξρήλ λα επραξηζηήζσ ηηο επρέο πνπ δέρηεθα ηελ
πξνεγνχκελε θνξά, έλα γιπθφ πηθξφ κε κηα δηαθνξά. Γιπθφπηθξε αίζζεζε. Ζ
θξηηηθή πνπ έγηλε γηα καο θαη ε ζπκκεηνρή πνπ είρακε ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ
Γήκνπ θάλακε θξηηηθή γηα απηφ πνπ δελ γηλφηαλε. Θαη θάλακε θαη πξνηάζεηο.
Θα ζαο θέξσ έλα παξάδεηγκα. Ζ Οίκηλη, ην Αηηηθφ είλαη θέξδνο δηθφ καο. Ξνπ
θάλακε

εκείο

παξέκβαζε

ζηε

δηεπξπκέλε

Ξεξηθέξεηα

φηαλ

ήηαλ

ν

Δπζηαζηάδεο Λνκάξρεο. Γηαηί ε Γηνίθεζε δελ είρε θακηά ηέηνηα δηάζεζε. Γελ
πήγακε λα ζπδεηήζνπκε άιια κε ην Λνκάξρε ή ηνλ ζεκεξηλφ δειαδή
Ξεξηθεξεηάξρε αληίζηνηρα. Θαη πήγακε ζην πνπξγείν γείαο αξθεηέο θνξέο
καδί κε ηνλ ηφηε Γήκαξρν γηα ην πξνζσπηθφ θαη ζπκκεηείρακε θαη κε ηνλ
πξνεγνχκελν αιιά θαη κε ηνλ πην πξνεγνχκελν. Δπνκέλσο δελ κπνξεί θαλείο
λα καο θαηεγνξήζεη φηη θάλακε θξηηηθή γηα ηελ θξηηηθή ή θαηαςεθίδακε έηζη
θαη αφξηζηα γηαηί είκαζηε ζηελ Αληηπνιίηεπζε. Κε ηηο πξνηάζεηο πνπ βάδακε
πνπ απνδείρηεθε φηη ήηαλ πξαγκαηηθέο θαη ιχλαλε πξνβιήκαηα γηαηί ζαλ
παξάδεηγκα γίλαλε πξάγκαηα ηα νπνία δελ εμππεξέηεζαλ ηελ πφιε. Αιιά
πξνεγνπκέλσο ζα ήζεια λα ζαο δηαβάζσ, λα ζαο κηιήζσ, γηα ην Ξξφγξακκα
ην Ρερληθφ γηαηί ν Ζιίαο αλαθέξζεθε γηα ηνλ Απνινγηζκφ φπσο φθεηιε γηαηί
ήηαλε δηθφ ηνπ έξγν θαη δελ κπνξνχζα εγψ εληφο παξελζέζεσο λα ην
ζθεηεξηζηψ. ηη δελ κίιεζα ζηε ζπλέρεηα είλαη γηαηί θνβήζεθα ηνλ Αληξέα
κελ πεξηκέλεη πνιιή ψξα.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γηα κέλα απνηειεί ηδηαίηεξε ηηκή φηη ζε απηή ηε
ζπλεδξίαζε ηε ζεκεξηλή πνπ ηε ζεσξψ πξαγκαηηθά ηελ θνξπθαία είκαη
επηθνξηηζκέλνο λα εηζεγεζψ πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπο άμνλεο, ηηο
πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δξάζεηο πνπ σο Γηνίθεζε επηιέγνπκε λα αμηνπνηήζνπκε
εληφο ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνπ 2016, κέζσ ηνπ Ρερληθνχ
Ξξνγξάκκαηνο. Ξαξάιιεια κε δεδνκέλν φηη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα απνηειεί
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έλα θείκελν θαηεπζπληήξην θαη ηαπηφρξνλα δπλακηθφ, απηφ κπνξεί λα
πξνζαξκνζζεί ζηηο φπνηεο ζπλζήθεο αλαθχπηνπλ θαη λα πεξηιάβεη επί πιένλ
δξάζεηο ψζηε λα επηθαηξνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε ε ζπλνιηθή δξάζε ηνπ
Γήκνπ καο. Απηφ φκσο πνπ αιιάδεη δελ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί, είλαη ε
θηινζνθία καο, γηα ηελ πνξεία ηνπ Γήκνπ. Γείγκα ηεο νπνίαο είλαη απηφ ην
θείκελν πνπ ζαο δφζεθε γηα ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα. Θαη νθείιεηε λα
παξαδερζείηε φινη φηη έρεη δηεθδηθεηηθφ ραξαθηήξα. Αλεμάξηεηα απφ ηηο
ηνπνζεηήζεηο ζαο, πνπ πνιιέο θνξέο είρα ηελ αίζζεζε φηη ήηαλ ηνπνζεηήζεηο
αληηπνιίηεπζεο γηα ηελ αληηπνιίηεπζε, ππήξραλ βέβαηα θαη πξνηάζεηο θαη είλαη
άμην απηφ φηη θαλείο μεπεξλάεη ηα παξαηαμηαθά ηνπ δεδνκέλα θαη βάδεη
δεηήκαηα επί ηεο νπζίαο θαη είλαη επνηθνδνκεηηθέο. Έηζη κέζα απφ κηα
πξνζεθηηθή

ζεψξεζε

ηνπ

Ρερληθνχ

Ξξνγξάκκαηνο

πξνθχπηνπλ

νη

θαηεπζπληήξηνη άμνλεο ηεο ζεκεξηλήο Γηνίθεζεο. πφςε φηη εκείο μέξνπκε φηη
δελ είλαη είκαζηε πηα Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε απφ ρξφληα. Μέξνπκε πνιχ θαιά φηη
είκαζηε ην καθξχ ρέξη ηνπ θξάηνπο θαη είκαζηε έλα θνκκάηη ηεο δνκήο ηνπ
θξάηνπο έηζη φπσο ηζρχεη ζήκεξα απηφ, απηφ πνπ ιέκε εκείο αζηηθφ θξάηνο
θαη αθνχγεηαη θακηά θνξά βαξεηφ, αιιά ηη λα θάλνπκε, απηφ είλαη.
Άκεζε ινηπφλ πξνηεξαηφηεηα γηα εκάο είλαη ε αγνξά κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηνο. Δίλαη ε πξψηε ζηφρεπζε πνπ
έρνπκε, είλαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα, είλαη ε πξψηε επηινγή. Ζ πξνκήζεηα
κεραλεκάησλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο. Γελ είλαη επαξθήο, κάιινλ δελ
είλαη πιήξεο. Δίλαη ειαθξψο επαξθήο, κπνξψ λα πσ φηη θάπσο κπνξνχκε λα
ιχζνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη απνθαξδησηηθή, είλαη
αιήζεηα, φρη κφλν νη δηαπηζηψζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ αιιά θαη
φινπ ηνπ θφζκνπ θαη έρεη απφιπην δίθην πνπ δηακαξηχξεηαη. Γελ κπνξνχκε
δειαδή λα κελ ην παξαδερηνχκε. Γελ απνηειεί δηθαηνινγία ε εθηίκεζε φηη ε
θαηάζηαζε έθηαζε ζην ζεκείν απηφ θαη ζηελ παξαθκή, γηαηί εγψ έηζη ην
ραξαθηεξίδσ

ζε

πξνζσπηθφ

επίπεδν,

γηαηί

έηζη

ζα

κπνξνχζαλ

λα

εμππεξεηεζνχλ ινγηθέο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. Θάηη πνπ
είλαη καθξηά απφ ηε ζθέςε καο. Απηνχ ηνπ ηνκέα δειαδή πηα ηεο πάιαη πνηέ
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Θαη είλαη ςεπδεπίγξαθν πηα Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε.
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Θαηά ζπλέπεηα λνκίδσ φηη ε αγνξά ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ θαη ε δηεθδίθεζε γηα
πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ ζα
ηζρπξνπνηήζεη ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ησλ Σατδαξησηψλ απέλαληη ζηελ
Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο ρξεηάδεηαη εθηεηακέλεο ζπληήξεζεηο γηα ηα
ππάξρνληα έξγα θαη ππνδνκέο. Ζ πνξεία ηεο πφιεο θαη ηα πξνβιήκαηα είλαη
εληαία θαη αδηαίξεηα ίζσο θαη αλεμάξηεηα απφ ηε ζεψξεζε πνπ κπνξεί λα έρεη
ν θαζέλαο απφ εκάο γηα απηά. Πην πιαίζην απηφ θξίλεηαη ν αλαγθαίνο, ν
δηαξθήο εθζπγρξνληζκφο ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ, ησλ θνηλνθειψλ ή
θνηλνρξήζησλ εγθαηαζηάζεσλ παξεκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιιέο
λέεο εγγξαθέο ζην ππφ εμέηαζε Ρερληθφ Ξξφγξακκα. κσο λα μέξεηε θαη θάηη
άιιν, ην θέξλσ ζαλ παξάδεηγκα. Κπήθε θαη ην άιιν Γάζνο ζην ζρέδην ρσξίο
λα ππνινγηζηεί

ηίπνηε. Έηζη δελ

ππάξρεη

απνρεηεπηηθφ νκβξίσλ

κε

απνηέιεζκα λα γίλνληαη νη δξφκνη ιίκλεο θαη λα πιεκκπξίδεη ν ηφπνο. Αλ ζα
θάλεηε φζνη κέλεηε εδψ ζην Γάζνο, θαη δελ είζαζηε ιίγνη, θαη φζνη έρεηε ην
ελδηαθέξνλ θαη θηλείζηε βιέπεηε πνιχ θαιά ηί ζπκβαίλεη.
Γηεθδίθεζε γηα ηελ εθηέιεζε ππεξηνπηθψλ έξγσλ. Πην θεηηλφ Ξξφγξακκα
ππάξρεη αλάγιπθνο ν δηεθδηθεηηθφο ζηφρνο ηεο Γηνίθεζεο. Ρα έξγα πνπ εθ ησλ
πξνηέξσλ γλσξίδνπκε φηη ζα πινπνηεζνχλ απφ άιιεο ππεξεζίεο. Δλδεηθηηθά
αλαθεξφκαζηε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ αγσγνχ επί ηεο
ιεσθφξνπ Αζελψλ, ηελ θαηαζθεπή πεδνγεθπξψλ, έξγα γηα ηα νπνία
δηεθδηθνχκε θαη επηδηψθνπκε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο λα πινπνηεζνχλ γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο. Θαηαζθεπή έξγνπ γηα ηελ πξνβνιή
ηεο ηζηνξίαο ηνπ Σατδαξίνπ θαη ζπκβνιή γηα ηελ Δζληθή Αληίζηαζε,
αλαθέξζεθε θαη λα κελ ην επαλαιάβσ. Αλάδεημε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ
κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή έξγσλ. Αλαθέξζεθαλ θαη απηά Ξαιηφ Γεκαξρείν,
Γηακφξθσζε – Δπέθηαζε αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ζην Ξάξθν Ηζηνξηθήο Κλήκεο,
Αμηνπνίεζε Αθηήο Πθαξακαγθά, Ξάξθν Λενιαίαο, αλαθαηαζθεπή ηνπ ΘΑΞΖ
Γξεγνξνχζαο θαη πνιιά άιια κέζα απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ζπλέρεηα
ηνπ Γήκνπ θαη ε ζέιεζή καο γηα αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο.
Δπηδίσμε γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ απφ ην ΔΠΞΑ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο
πεξηφδνπ, ΔΓΔ θαη άιιεο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο. Πηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο
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ηνπ ΔΠΞΑ πνπ ήδε νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο ηνπ 2015 έγηλαλ ηερληθέο
κειέηεο, νινθιεξψλνληαη ή γεληθφηεξα ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο ζε δξάζεηο,
παξάδεηγκα ζα θέξσ δειαδή φηη απηή ηελ ζηηγκή βξίζθεηαη ζηελ Ρερληθή
πεξεζία άιιεο ζρεδφλ νινθιεξσκέλεο πνπ ζηελ πξψηε ηνπ Γεθέκβξε
πηζηνπνηνχληαη, ζπλνιηθά δέθα κειέηεο. Γηα λα ιέκε δειαδή φηη θαη κε απηφ ην
πξνζσπηθφ, ππφςε πξέπεη λα ιάβεηε φηη είκαζηε ζην κηζφ επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ απφ φηη ππήξρε ζην Γήκν. πσο είκαζηε ζε πνιιέο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ ζην έλα ηξίην ηνπ πξνζσπηθνχ. Κε απηά ηα κέζα βγάδνπκε ηε δνπιεηά.
Γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο έρνπλ
αλαθεξζεί δελ ρξεηάδεηαη. Αλαθαηαζθεπή έξγσλ νδνπνηίαο ζηελ νδφ Βεξγίλαο,
ζηελ νδφ Αληχπα, δελ μέξσ αλ πήγαηε ηψξα κε ηηο πιεκκχξεο λα δείηε ηη
γίλεηαη εθεί, θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ζηελ Αθαία θαη αξθεηά άιια
αθφκε παξαδείγκαηα έβαια φια απηά ηα πξνεγνχκελα. Γηα ηα έξγα απηά πνπ
ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα είλαη γξακκέλα κε ελδεηθηηθή εγγξαθή απφ ηελ
πιεπξά ηνπ Γήκνπ είλαη ηδηαίηεξε ε πξνζνρή καο ψζηε λα ππνβάινπκε
αληίζηνηρεο πξνηάζεηο έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην λέν ΔΠΞΑ φπνηε
απηφ ελεξγνπνηεζεί γηα ηνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο δηνίθεζεο. Ξαξάιιεια
είηε γηα έξγα απφ απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ είηε γηα άιια ήδε επηδηψθεηαη ε
έληαμή ηνπο ζε άιινπο θνξείο φπσο ε Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, ν ΑΠΓΑ θαη άιια.
Απφ ηελ παξνχζα δηνίθεζε πνπ πέξαζε ζε ιίγν νινθιεξψλνληαη θαη
πινπνηήζεθαλ πάξα πνιιά έξγα. Αιιά ζέισ λα αλαθεξζψ εδψ επάλσ ζε θάηη
πνπ δελ ην έρσ ζεκεηψζεη αιιά αθνχζηεθε εδψ κέζα. Δάλ ν Ξξνθήηεο Ζιίαο
νηθνδνκεζεί θαη πάςεη λα είλαη άιζνο ζα έρνπκε άιιε κηα πεγή πνπ ζα καο
θνπβαιάεη ην λεξφ κέζα ζηελ πφιε ηεο βξνρήο. Γηαηί είλαη πεπθφθπηε
πεξηνρή. Δίλαη ππνρξεσηηθφ δειαδή είλαη άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο γηαηί ε
θαηαζηξνθή πνπ έγηλε ζην Άλσ Γάζνο είλαη γηαηί θφπεθαλ πέληε δέλδξα, νθηψ
ζάκλνη, πφζα έρεη εθεί πέξα, δεκηνπξγήζεθε κηα ηζηκεληνπνίεζε δελ ππάξρεη
ρψκα πνπζελά θαη απηφ δεκηνπξγεί αθξηβψο απηή ηε ξνή, δελ απνξξνθάηαη
πνπζελά ην λεξφ, φπνπ πεγαίλεη θαηεβαίλεη.
Ρέινο, δηεθδηθνχκε θαη κάιηζηα απαηηνχκε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, ηελ θαηαζθεπή
ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ αγσγνχ ζηελ Δζληθή Νδφ ψζηε λα ζηακαηήζεη λα
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πλίγεηαη ην Σατδάξη θαη βξηζθφκαζηε ζε επηθνηλσλία κε ηνπο εκπιεθφκελνπο
θνξείο πνπξγείν Άκπλαο δειαδή, Ξεξηβάιινληνο, Ξεξηθέξεηαο, ζηξαηφπεδν
Θαξατζθάθε. Γηα ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη έμσ θαη κέζα ζην ζηξαηφπεδν,
πνπ δελ είλαη κφλν απηά. Δίκαη ππνρξεσκέλνο λα ππελζπκίζσ φηη νθείιεηε θ.
ζπλάδειθνη λα αλαινγηζηείηε ηη παξαιάβακε φρη κφλν ζε ππνδνκέο αιιά θαη
κέζα.

Θαη

είκαη

ππνρξεσκέλνο

λα

αλαθεξζψ

ζηελ

πξνεγνχκελε

πξνρεηξνδνπιεηά φισλ απηψλ πνπ άζθεζαλ δηνίθεζε ζην Γήκν καο θαη ηα
απνηειέζκαηα, είλαη απηά πνπ ιέκε έξγα βηηξίλαο δειαδή, θαη ηα
απνηειέζκαηα θαίλνληαη θαζαξά φηαλ γηα παξάδεηγκα ρσξίο ππνδνκέο έβαιαλ
ην Άλσ Γάζνο ζην Πρέδην πνπ αλαθέξζεθα πξνεγνχκελα ρσξίο απνρέηεπζε
νκβξίσλ θαη ζήκεξα πιεξψλνπκε φια απηά ηα έξγα. Γπζηπρψο ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο θπξηάξρεζε ε ππνηαγή ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ην ίδηνλ
ζπκθέξνλ θαη παξαβιέθζεθε ην ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ θαη ην δίθην ησλ
εξγαδνκέλσλ Σατδαξησηψλ.
Θέισ ηψξα πξαγκαηηθά λα αλαθεξζψ ζε νξηζκέλα πνπ άθνπζα μεθηλψληαο κε
ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο θαη ην μέξεηε είλαη αζθπθηηθή. Δίλαη ηξνκεξφ λα
πηζηεχνπκε, είπε θάηη ν θίινο κνπ, πξνεγνπκέλσο ν Θψζηαο, πνπ είκαζηε θαη
πνιινί θαη κπνξεί λα κπεξδεπηείηε αιιά ζα ην αληηιεθζείηε ζηε ζπλέρεηα
πνηφο είλαη. ηη δελ έρνπκε βνπιεπηέο απφ ην Σατδάξη. Αλ είρακε, ινηπφλ
ζπλάδειθνη, βνπιεπηέο απφ ην Σατδάξη νη άιιεο πεξηνρέο πνπ δελ ζα είραλ δελ
ζα είραλ θαλέλα έξγν. Ρέηνηα πνιηηεία δεηάκε; Ππγγλψκε δειαδή αιιά είλαη
πξαγκαηηθά ηδενινγηθφ ην πξφβιεκα. Γελ δεηάκε ξνπζθέηη, ην δίθην καο
δεηάκε. Ρν δίθην καο, απηφ πνπ καο θιέβνπλε. Αλ ζθεθζείηε φηη ζηελ πεξηνρή
καο παξάγεηαη, δελ μέξσ αλ ηψξα ηζρχεη αθφκα, παξάγεηαη ην 40% ηεο
Δζληθήο Νηθνλνκίαο κέζα απφ ηηο βηνκεραλίεο πνπ ππάξρνπλ ζην Θξηάζην καδί
κε ηα λαππεγεία θαηαιαβαίλεηε πάξα πνιχ θαιά πνηφο είλαη ν θφξηνο ησλ
ξχπσλ πνπ δερφκαζηε. Θαη επεηδή αλαθέξζεθε θάηη γηα ηνπο ξχπνπο
πξνεγνχκελα είκαζηε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ΑΠΓΑ λα κεηξήζεη ηνπο ξχπνπο
φρη απιά έηζη γεληθά θαη αφξηζηα αιιά θαη ηνπο ξχπνπο ησλ πεηξειαηνεηδψλ.
Γηα λα μέξνπκε ηί θάλνπκε θαη πνχ πάκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη πεξάζεη ν ρξφλνο Αληηδήκαξρε, κάδεςέ ην ζηγά-ζηγά...
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ΒΝΟΔΑΠ: Θα πξνρσξήζσ φζν κπνξψ πην γξήγνξα. ζν γηα ην θίιν κνπ πάιη
ηνλ Θψζηα ζα πσ έλα πξάγκα. Αθνχ ζπκθσλεί κε ηηο ζέζεηο πνπ έρνπκε θαη
γηαηί δελ εθαξκφδνπκε ην πξφγξακκά καο θαη πηζηεχεη πξάγκαηη κε φια απηά
πνπ είπε φηη ζέινπκε λα ην θάλνπκε απηφ γηαηί δελ ςεθίδεη απηφλ ηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ. Δκείο ηνλ ςεθίδνπκε γηαηί πξαγκαηηθά λνκίδνπκε φηη
πξέπεη...πξνζέμηε: Θέιεηε λα θάλνπκε λεζίδα ζνζηαιηζκνχ ην Σατδάξη; Λα ην
θάλνπκε. Διάηε καδί, βνεζάηε λα ην θάλνπκε. Θαη ην ζέκα πνπ κπαίλεη γηα ηηο
ηδησηηθνπνηήζεηο γηα ηα ΠΓΗΡ θαη ηέηνηα είλαη γηα κέλα απαξάδεθην. Ν θαζέλαο
μέξεη πνιχ θαιά ηη ιέεη θαη φηαλ κηιάεη γηα ηπξί μέξεη φηη πίζσ έρεη θάθα. Γηαηί
φηαλ εμππεξεηήζεθαλ ηα ζθνππίδηα κηα πεξίνδν ζε κηα κεγάιε απεξγία πνπ
είραλ θάλεη νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα φηη ν ηφλνο
ζηνίρηδε 150€ ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη φηη ν ηδηψηεο έπαηξλε 350€. Ρί
ζέινπκε δειαδή λα θάλνπκε; Λα πιεξψλνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φζν
πιεξψλνπκε ζήκεξα; Λα θάλνπκε θάπνηνπο ζπλέηαηξνπο κε ιεθηά; πσο
έηπρε ηα δχν εξγνζηάζηα ηεο αλαθχθισζεο ην έλα λα ην θάλεη ην ΞΑΠΝΘ θαη
ην άιιν ε Λέα Γεκνθξαηία; Ρί λα ζπκςεθηζηεί ν Λφκνο; Λα κελ ηξειαζνχκε
δειαδή. Ξξέπεη θαλνληθά λα δείηε πνηφ είλαη ην ζπκθέξνλ καο θαη πνηά ηα
εμππεξεηνχκε. Ρελ ηάμε καο ππεξεηνχκε κε ηνλ θαιχηεξν λνκίδσ ηξφπν ή
φζν κπνξνχκε πεξηζζφηεξν. Γελ λνκίδσ φηη κπνξψ λα ζαο θάσ πεξηζζφηεξν
ρξφλν πέξα απφ απηφ πνπ είπα θαη εηζεγεηηθά. ηη δειαδή είκαζηε ην καθξχ
ρέξη ηνπ θξάηνπο, έλα θξάηνο πνπ γίλεηαη αλάιγεην, πνπ δελ ζθέπηεηαη
θαζφινπ ηνπο πνιίηεο ηνπ, έλα θξάηνο ην νπνίν ζθέπηεηαη δήζελ παηξησηηθά
κελ αλαθεξζψ ζε ζηίρν ηνπ Κπξέρη θαη ηέηνηα, ην έρνπλ θάλεη άιινη θαη πξηλ
απφ εκέλα θαη πην κπξνζηά. Κηιάλε γηα παηξησηηζκφ γηαηί ςάρλνπλ λα βξνπλ
πνπ ζα ζε θεληξίζνπλ. Λα ζε πξνθαιέζνπλ ζην παηξησηηθφ ζνπ αίζζεκα.
Ξνηνί. Απηνί πνπ μεπνπινχλ ηα πάληα θάζε εκέξα. Θαη θάλεθε ην απνηέιεζκα.
Εεηνχλ απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο λα ηνπο θφςνπλ ην κηζζφ. Ρν πξφβιεκα δελ
είζηε εζείο ή εγψ, ην πξφβιεκα είλαη απηφο πνπ ην δεκηνπξγεί, απηφο πνπ
ππνηάζζεηαη θαη εθεί πξέπεη λα αληηζηαζνχκε. Θαη ην ζέκα αλ ζα θάλνπκε ηξία
ή πέληε έξγα είλαη ην ιηγφηεξν. Ρν ζέκα είλαη πφηε ζα αληηιεθζνχκε φηη καο
εθκεηαιιεχνληαη. Δπραξηζηψ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βνξέα, ε θα Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα, θ. Ξξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, θ. Γήκαξρε θχξηεο θαη θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη.
Ρνλ Γελάξε ν ιαφο είπε πξψηε θνξά Αξηζηεξά. Θαη είδαηε ζε ηί ζεκείν
θζάζακε κέζα ζε ιίγνπο κήλεο φπσο, δελ είπε αθξηβψο απηφ θπζηθά ν θ.
Βνξέαο, πήγακε ζε χθεζε, ζε capital control, ζε ηξίην κλεκφλην, ζθιεξφηεξν
απφ φια ηα πξνεγνχκελα, ζε μεπνχιεκα ησλ ηξαπεδψλ πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο
έλαληη πηλαθίνπ θαθήο, κάιηζηα πνπιήζακε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη παξαθαιψ λα θάλνπκε ιίγν εζπρία.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ...Ρξάπεδεο, φηαλ ε πεξηνπζία ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ 380 δηο
θεζψλνληαο ηελ Διιάδα θαη κε άιια 37 δηο θαη ηψξα είκαζηε φινη εδψ γηα λα
ςεθίζνπκε ηνλ πξψην Ξξνυπνινγηζκφ ηεο «Ιατθήο Ππζπείξσζεο». Ρψξα
φκσο ήιζε θαη ε ψξα ηεο αιήζεηαο. Δίλαη ψξα λα καο δείμεηε ην δηθφ ζαο
φξακα. Λα καο πείηε ηί ζέιεηε λα θάλεηε ζην Σατδάξη θαη, θπξίσο, πψο ζα ην
θάλεηε. Ξφζα θνλδχιηα ζα δαπαλήζεηε θαη πνηέο είλαη νη πξνηεξαηφηεηέο ζαο.
Λα εθαξκφζεηε επηηέινπο ην πξφγξακκά ζαο. Αο ζηακαηήζσ λα ην
ηειεηψζεη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε Ρξνρίδε. Δίπα πην ζηγά ζηνπο ζπλαδέιθνπο γηαηί
κηιά ν νκηιεηήο θαη δελ αθνχγεηαη. Δίπα πξνο ην ζψκα πην ζηγά δελ
απεπζχλζεθα ζε θαλέλα ζπγθεθξηκέλα. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ. ρη είπα πξνο
ην ζψκα ιέσ θαη πξνο ηνλ θφζκν πνπ είλαη πίζσ πην ζηγά γηαηί κηιάεη ε θα
Ρνθαηιίδε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γελ πεηξάδεη... Θαη εγψ δελ αληηιακβάλνκαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θα Ρνθαηιίδε. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ρξνρίδε, ειάηε ηψξα λα ζπλερίζνπκε εδψ.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δληάμεη ηψξα θ. Ξξφεδξε λνκίδσ φηη γίλεηαη... ν θαζέλαο εδψ
πέξα θαη ν θ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θα Ρνθαηιίδε. Ξαξαθαιψ θ. Ρξνρίδε, παξαθαιψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαιά εληάμεη... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ΑΓΛΑΡΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ
Θαιά...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ... θ. Ρξνρίδε... θ. Ρξνρίδε ζαο παξαθαιψ γηαηί,
γηαηί...
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δίλαη απαξάδεθην απηφ, έηζη πνπ θάλεηε...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη κηα ξνή απηή ηελ ζηηγκή γηαηί, γηαηί γίλεηαη απηφ ην
πξάγκα ηψξα, θα Ρνθαηιίδε ζπλερίζηε, ζα ζαο δψζσ ηνλ ρξφλν πνπ ζαο
αθαηξέζεθε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ινηπφλ αθξηβψο. Ρψξα φκσο ήιζε ε ψξα ηεο αιήζεηαο. Δίλαη ε
ψξα λα καο δείμεηε ην δηθφ ζαο φξακα, λα καο πείηε ηί ζέιεηε λα θάλεηε ζην
Σατδάξη θαη, θπξίσο, πψο ζα ην θάλεηε, πφζα θνλδχιηα ζα δαπαλήζεηε θαη
πνηέο είλαη νη πξνηεξαηφηεηέο ζαο. Λα εθαξκφζεηε επηηέινπο ην πξφγξακκά
ζαο. Λα δεκηνπξγήζεηε δσξεάλ θνηλσληθέο δνκέο, δσξεάλ παηδηθνχο
ζηαζκνχο γηα ηνπο δεκφηεο, φπσο ιέγαηε πξνεθινγηθά. Απηή είλαη ε θνηλσληθή
πνιηηηθή πνπ πξεζβεχεηε θηφιαο φηαλ αλαγθαζηήθακε θηφιαο λα πηέζνπκε ηνπο
γνλείο λα ππνβάινπλ ηα ραξηηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ ράζνπκε ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο

κέζσ

ΔΠΞΑ;

Λα

επελδχζεηε

ζηνλ

αζιεηηζκφ,

λα

δεκηνπξγήζεηε ζνβαξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο. Θαη εδψ
ηάδαηε δσξεάλ αζιεηηζκφ θαη πνιηηηζκφ ζηα παηδηά. Ξξνεθινγηθά, ζα κνπ
πείηε φια απηά γηα λα πάξνπκε ηελ ςήθν ησλ δεκνηψλ θαη λα κείλνπκε πηζηνί
ζηελ ηδενινγία καο. Γηαηί κεηά απφ έλαλ ρξφλν ζα παηδηά ζπλερίδνπλ θαη
πιεξψλνπλ ή κήπσο δελ γλσξίδεηε ή κήπσο απηφ ην θάλεη θάπνηα άιιε
δηνίθεζε; Κήπσο ζέιεηε λα καο πείηε ηειηθά ηί ζα γίλεη κε ηελ ΔΙΔ; Ρί έρεη
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γίλεη κε ηνλ θ. Σξπζνκάιιε; Κε ην θνιπκβεηήξην; Ρν πήξε ν Γήκνο. Ρν πήξε
ζηα ραξηηά ή ην πήξε ζηελ πξάμε γηαηί δηάθνξα αθνχγνληαη γηα ην
θνιπκβεηήξην. Ξνηφο πξαγκαηηθά εηζπξάηηεη ην αληίηηκν ησλ παηδηψλ, ηί
αθξηβψο ζα έρεη ν αζιεηηθφο φκηινο κέζα ζην θνιπκβεηήξην, ηί έζνδα ζα έρεη
ν Γήκνο θαη φηη φια απηά έρνπλ ζπκθσλεζεί. κσο εκείο, ηνπιάρηζηνλ σο
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ ηα γλσξίδνπκε, ηί ηειηθά έρεη ζπκθσλεζεί. Ξξνζέμηε
ινηπφλ κελ βάιεηε ηνλ Γήκν ζε κπειάδεο.
Ρερλνθξαηηθά λα αλαιχζνπκε ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ζα δνχκε φηη ην ζχλνιν
ησλ εμφδσλ πάλε ζε αλειαζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Απηή είλαη θαη ε
κεγαιχηεξε απφδεημε φηη δελ ππάξρεη φξακα. Απφ ηε κηα καο ιέηε φηη θέηνο
ππήξρε κηα κείσζε, ν ίδηνο ν Αληηδήκαξρνο, 38 κε 40% θαη απφ ηελ άιιε φηη
ηελ επφκελε ρξνληά ζα θαηαθέξεηε λα απμήζεηε ηα έζνδα θαηά 15%. Θα καο
εμεγήζεηε πψο αθξηβψο ζα γίλεη απηφ ην καγηθφ; Ή κήπσο είλαη θάπνην
θαηλνχξην αλέθδνην κε ηνλ Ρνηφ. Γηαηί ζε κηα πεξίνδν εμαηξεηηθήο χθεζεο γηα
ηε ρψξα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα γίλεη αχμεζε εζφδσλ. Θαη αλ κπνξνχζαηε
λα θάλεηε αχμεζε εζφδσλ γηαηί δελ έγηλε θαη θέηνο έηζη νχησο ψζηε λα
έρνπκε κηθξφηεξε κείσζε θαη γηα ην 2015. Φαληάδνκαη δελ ζα ζέιαηε λα
δεκησζεί ν Γήκνο, λα ράζνπκε έζνδα ηα νπνία ζα επέζηξεθαλ σο
αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο δεκφηεο θαη κφλν απηφο ν ιφγνο είλαη αξθεηφο
γηα λα θαηαςεθίζσ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ. Δίλαη έλα ζρέδην αλαθξηβέο, ζηελ πην
ζθιεξή θάζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ρσξίο θακηά θνηλσληθή επαηζζεζία θαη φρη
απφ κηα παξάηαμε ηεο λέαο Αξηζηεξάο, πνπ θάλεη θσινηνχκπεο αιιά απφ ηελ
παξάηαμε ηεο «Ιατθήο Ππζπείξσζεο».
Ρα λνχκεξα, δπζηπρψο, είλαη ακείιηθηα. Ππγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηηο
ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. Ξαξαηεξψ ζην εηήζην
πξφγξακκά δξάζεο φηη εθηφο απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηηο πξνβιέςεηο δελ
είδα ελέξγεηεο ζνβαξέο εθηφο απφ ηελ αγνξά ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ € γηα
αγνξά κεραλεκάησλ ζηελ θαζαξηφηεηα. Ξηζηεχνπκε φηη απηφ είλαη αλέθηθην
θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο, δελ κπνξψ φκσο λα ππνζέζσ φηη ζαο αξέζεη ε
πφιε ηνπ Σατδαξίνπ λα είλαη βξψκηθε. Θαη απηφ δελ ην ιέκε εκείο, ην ιέεη ν
θφζκνο. Ξνηέ ην Σατδάξη δελ είρε ηέηνηα ράιηα. Αιιά μέραζα ζε απηφ ην
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ζεκείν θιεξνλνκήζαηε θακέλε γε. Οσηήζηε φκσο θαη ηνπο ππεξεζηαθνχο κε ηη
ππνδνκέο παιεχακε θαη εκείο. Φαληάδνκαη φηη ζαο ηα έρνπλ πεη. Δίρακε
αθξηβψο ηα ίδηα κέζα αιιά ε πξνζπάζεηα ήηαλ θαιχηεξε θαη ην απνηέιεζκα.
Έλα ρξφλν ηί θάλαηε; Γελ κπνξέζαηε λα δηεθδηθήζεηε ηίπνηα απφ ηα ππφινηπα
ρξήκαηα ηνπ ΔΠΞΑ ζηα ηνκεαθά; Μέξσ πάξα πνιινχο Γήκνπο, νη νπνίνη έρνπλ
πάεη, ήδε έρνπλ θιείζεη ηα ππφινηπα πνπ πεξίζζεπαλ απφ ηα ηνκεαθά ησλ
ππνπξγείσλ, αιιά ηφζν θαη απφ ηηο Ξεξηθέξεηεο θαη έρνπλ δηεθδηθήζεη θαη
έρνπλ θηηάμεη έξγα γέθπξαο γηα ηνπο Γήκνπο ηνπο. Ρα δχν εθαηνκκχξηα, λα
ζαο πσ θαη κηα πξφηαζε, ηνπ παιαηνχ Γεκαξρείνπ, ηειηθά ηί ζα γίλεη; πάξρεη
θακηά ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε; Έρεη απνθαζηζηεί κε ηελ Ξεξηθέξεηα κε πνηφλ
ηξφπν απηά ζα απνδνζνχλ ηειηθά ζην Γήκν καο; Ξείηε καο θ. Γήκαξρε. κσο
κε ηελ πξψηε αληίδξαζε ησλ πνιηηψλ... Γπζηπρψο έιεηπα αιιά θαληάδνκαη
θαη εζείο ζε φια δελ είζαζηε παξψλ. Θαη δελ έιεηπα ηπραία, γηαηί είρα θάπνην
ζπγθεθξηκέλν ιφγν. κσο κε ηελ πξψηε αληίδξαζε ησλ πνιηηψλ βάδεηε ηελ
θαζέηα κεηαηνπίδνληαο ηηο επζχλεο ζε άιινπο. Πηελ Ξεξηθέξεηα, ζηελ
θπβέξλεζε, αθφκα θαη ζε πεξαζηηθνχο αξθεί λα κελ έρεηε εζείο ηελ επζχλε.
Ιππάκαη φκσο πνπ ζα ζαο ζηελνρσξήζσ γηαηί πιένλ έρεηε ηελ επζχλε,
δηνηθείηε ηνλ Γήκν, βάδεηε ζηφρνπο. Φχγαηε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, αλέμνδε
θαη ιατθίζηηθε, θαη νη πνιίηεο πεξηκέλνπλ έξγα.
Ρα ηερληθά ηψξα έξγα. ζν θαη αλ πξνζπάζεζα λα βξσ έλα λέν έξγν πνπ ζα
θάλεη ν Γήκνο ζε θαλέλα απφ ηα θείκελα πνπ καο ζηείιαηε δελ είδα θάηη
κεγάιν. ινη νη Γήκνη έρνπλ ζπκθσλήζεη θαη ζρεδηάζεη γηα ην Γήκν ηνπο ηί ζα
πάξνπλ απφ ηνπο ελλέα ζεκαηηθνχο ζηφρνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο, Αλάινγεο θηφιαο
ζπκθσλίεο έρνπλ γίλεη θαη κε ηα ππνπξγεία. Δζείο ηί θάλεηε; Ξνχ είλαη εδψ νη
ζηφρνη ζαο; Ρί ζρεδηάδεηε; Γελ είδα λα ππάξρεη θάπνηα λέα πξφηαζε πξνο ηελ
Ξεξηθέξεηα, εθηφο απφ ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα, ηα νπνία θηφιαο ήηαλ έλα
ρξφλην έξγν θαη απαίηεζε, ην νπνίν είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ θ.
Ληεληαθνχ απέλαληη ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη αθφκα θαη ζήκεξα δελ έρεη
πινπνηεζεί. Γπζηπρψο φρη κφλν δελ βιέπνπκε πξφγξακκα γηα λέα έξγα αιιά
θαη ηα ήδε εληαγκέλα εμαθαλίζηεθαλ. Παο αθνχκε κέρξη ηψξα φηη ηάρα
δηαπξαγκαηεχεζηε. Ξψο δηαπξαγκαηεχεζηε; Ρί έγηλε κε ηηο πεδνγέθπξεο; Ρί
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είρε γίλεη, φπσο είπα θαη πξηλ κε ηα δχν εθαηνκκχξηα ηνπ παιαηνχ Γεκαξρείνπ;
Κε ηελ θαηαζθεπή ηεο Βεξγίλαο, φπνπ είρε δεζκεπζεί ε Ξεξηθέξεηα φηη ζα
αλαιάβεη φιν ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δξφκνπ. Δίρε επίζεο δεζκεπζεί ε
Ξεξηθέξεηα φηη ζα θηηάμεη θαη άιινλ έλα λέν Ξαηδηθφ Πηαζκφ γηα ην Σατδάξη.
Απηά ηα ινηπφλ ηα έξγα δελ κπνξνχζαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα γίλνπλ
έξγα γέθπξαο ζην λέν ΠΔΠ γηα ην Γήκν καο; Απηά είλαη έξγα πνπ είραλ
πξνβιεθζεί θαη ζπκθσλεζεί. Κφλν πνπ, θ. Γήκαξρε, δελ καο ιέηε, θαη ζα
ήζεια λα αθνχζσ ηελ εηζήγεζή ζαο, φηη πνηά είλαη ηειηθά ηα έξγα, ηα νπνία
εζείο έρεηε δηαπξαγκαηεπηεί, γηα ηα νπνία 100% έρεη δεζκεπζεί ε Ξεξηθέξεηα
ή θάπνηα ππνπξγεία γηα λα γίλνπλ γηα ην Γήκν καο θαη ζα εμππεξεηνχζαλ
πάξα πνιχ ηνπο δεκφηεο. Κε ην ζηξαηφπεδν. Ήηαλ πάγηα ζέζε ηεο Ιατθήο
Ππζπείξσζεο φηη ζα πξέπεη λα απνδνζεί μαλά ζηνπο δεκφηεο θαη λα γίλεη
ρψξνο πξαζίλνπ. Ρειηθά ζα γίλεη ρψξνο πξαζίλνπ ή ζα γίλεη ρνη ζπνη θαη
ρψξνο ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ.
Δίπαηε επίζεο φηη ζα γίλνπλ αλαπιάζεηο. Νη αλαπιάζεηο, πιένλ, γηα λα γίλνπλ
ηνπιάρηζηνλ, θαη απηφ είλαη απφιπηα δεζκεπηηθφ ζην λέν ΠΔΠ, εκπεξηέρνληαη
θαη ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη θαη ε αληαπνδνηηθφηεηά ηνπο. Απηή πιένλ ε
ιέμε δελ είλαη παληνχ γηα εζάο; Γξάθεηε απνπιεξσκή απφ ην Ξξάζηλν Ρακείν
ελφο δεζκεπκέλνπ ρψξνπ. Ρειηθά ην πξφβιεκα κε ηνπο παξφδνπο έρεη ιπζεί;
Ξψο ζα πξνρσξήζεη ε απνπιεξσκή φισλ απηψλ ησλ δεζκεπκέλσλ ρψξσλ
πξαζίλνπ πνπ ζέιαηε θαη εζείο λα δηαηεξεζνχλ ζην Γήκν καο θαη γηα απηφ
παιεχαηε, θαη ζσζηά παιεχαηε; Φπζηθά απηφ είλαη κηα κεγάιε ζπδήηεζε, πνπ
ίζσο ζα πξέπεη λα γίλεη, κηα δεχηεξε ζπδήηεζε, εηδηθή ζπδήηεζε γηα ηειηθά ηί
πξνηεξαηφηεηεο πψο ζα αξρίζνπκε ηα ζέκαηα ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ζην
Σατδάξη.
Κηιάκε γηα θνηλσληθή πνιηηηθή. Γηα εκάο δελ βιέπνπκε λα ππάξρεη ηδηαίηεξε
θνηλσληθή πνιηηηθή. Κέρξη πέξπζη ππήξραλ ηεηξαθφζηεο νηθνγέλεηεο ζην
Σατδάξη, νη νπνίεο, θαιψο ή θαθψο, πνπ κπνξεί εζείο λα δηαθσλνχζαηε, εκείο
είρακε απηφλ ηνλ ηξφπν, κέζσ ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ θάζε κήλα
φκσο απηέο νη νηθνγέλεηεο παίξλαλε ηξφθηκα θαη κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ έλα
κέξνο ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο. Γελ ζπκθσλείηε γηαηί είλαη αληίζεην κε ηελ
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θνκκαηηθή ζαο πξνέιεπζε, φκσο νθείιεηε λα βξείηε ελαιιαθηηθή ιχζε θαη λα
ζπλερίζεηε ηελ πξνζπάζεηα απηή. Δθηφο θαη αλ πιένλ δελ έρνπκε ζπλδεκφηεο
καο πνπ είλαη άλεξγνη, πνπ πεηλνχλ θαη πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα επηβίσζεο. Θαη ην ηνλίδσ απηφ γηαηί, φπσο μέξεηε, ζην επφκελν
ζπκβνχιην ζα καο θέξεηε λα πεξάζνπκε, κάιινλ απφ φηη ηνπιάρηζηνλ αθνχσ,
θαη ηξίηε αλάζεζε ζηα ηξφθηκα γηαηί δελ έρεη ηειεηψζεη ν δηαγσληζκφο θαη
απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί ν ίδηνο ν Γήκνο λα αγνξάζεη ηξφθηκα
γηα λα κπνξεί λα δψζεη ηψξα ηηο κέξεο ησλ Σξηζηνπγέλλσλ. Θα δψζεηε ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΞΑ θαηά 15% απφ ηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο.
Ρν Δθπαηδεπηηθφ Ξξφγξακκα ππνιείπεηαη απφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ
Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ. Αιιάδνπλ νη δαζθάιεο γηαηί, θπζηθά λνκίδσ φηη ζε απηφ
ηνπιάρηζηνλ είζηε ζε πνιχ θαιφ δξφκν, κε ηε λέα πξνθήξπμε ησλ ΠΝΣ ζα
κπνξέζεη λα ιπζεί ην πξφβιεκα θαη πιένλ δελ ζα ππάξρνπλ αιιαγέο ζην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θάζε ιίγν, ζα ππάξρεη κηα ζηαζεξή ζρέζε εξγαζίαο
θαη ζα ππάξρνπλ ηα ίδηα πξφζσπα. κσο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ Ξαηδηθνί
Πηαζκνί ρσξίο ηειέθσλα, λα κελ επαξθεί ην πιηθφ γηα λα δνπιέςνπλ, λα κελ
γίλνληαη

νπζηαζηηθέο

παξεκβάζεηο

κε

εθπαηδεπηηθέο

δξάζεηο

γηα

ηελ

αλαβάζκηζε ησλ πνηνηηθψλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ; Βάιαηε ηίηινπο ηέινπο
ζηε Ππκβνπιεπηηθή πεξεζία, πνπ ήηαλ κε ππνζηήξημε δεκνηηθψλ ππαιιήισλ
θαη βνεζνχζε ηφζνπο δεκφηεο, αθφκα θαη ζην ΔΟΔΗΠΚΑ ππνιείπεηαη ζε
πξνζσπηθφ θαη ήηαλ ε κνλαδηθή ππεξεζία ΑκεΑ γηα ην Γήκν καο.
Θα κπνξνχζα λα κηιάσ γηα ψξεο γηα ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ πνπ καο
παξνπζηάζαηε, έλαλ Ξξνυπνινγηζκφ πνπ δελ ελδηαθέξεηαη γηα εκάο, θαηά ηε
δηθή καο άπνςε, γηα ηνπο άπνξνπο, γηα ηνπο άλεξγνπο γηα θνηλσληθέο δνκέο,
έλαλ Ξξνυπνινγηζκφ πνπ εζείο ιέηε φηη ππνιείπεηαη θαηά 10%, έλαλ
Ξξνυπνινγηζκφ, θαη ζέισ λα ην ηνλίζσ απηφ, πνπ άιινη ζπλάδειθνη δελ
ηφληζαλ, δελ ζηείιαηε εκπξφζεζκα ζην Ξαξαηεξεηήξην

Νηθνλνκηθήο

Απηνηέιεηαο γηα λα κελ ζαο ηξαβήμεη ην απηφ ην θφκκα αιιά ζπεχδεηε ηψξα
λα καο πείηε φηη έρνπλ ηεξεζεί ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην Ξαξαηεξεηήξην.
Ρειηθά ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην ζεζκφ ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ, πνπ φπσο
αθνχκε βέβαηα ζα αλαβαζκηζηεί. Έλα Ξξνυπνινγηζκφ ρσξίο φξακα, ρσξίο
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ζηφρνπο, ρσξίο ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Έλαλ Ξξνυπνινγηζκφ πνπ ζε βάζνο
πεληαεηίαο δελ ζα κπνξεί λα θαιχςεη νχηε θαη ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία, έλαλ
Ξξνυπνινγηζκφ πνπ δελ ιακβάλεη θαζφινπ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ηη
ζπκβαίλεη γχξσ καο. Φπζηθά αληηιακβάλνκαη φηη θαη νη ππφινηπεο παξαηάμεηο
ζα πξέπεη λα ηνλ ςεθίζνπλ απηφλ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ κηαο θαη απφ ην ζχλνιν
ησλ παξαηάμεσλ απηψλ ζαο ζηήξημαλ πξνεθινγηθά θαη ζέιαλε θαη επηιέμαλε
ηελ πνιηηηθή ηεο Ιατθήο Ππζπείξσζεο γηα ην Σατδάξη. Γηα απηφ θαη δελ πξέπεη
λα μερλάκε φηη γηα φζα γίλνληαη θαη γηα φζα δελ γίλνληαη επζχλε, εθηφο απφ
εζάο θαη ηηο ηδενιεςίεο ηηο νπνίεο πξεζβεχεηε, έρνπλ θαη νη ππφινηπεο
παξαηάμεηο πνπ ζαο έθεξαλ ζηελ εμνπζία. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, εγψ
θπζηθά δελ ςεθίδσ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ θαη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ρξνρίδεο.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Αθνχζακε ηελ έθζεζε ηεο θα Ρνθαηιίδε θαη ζα πάκε θαη ηψξα
ζηα πξνβιήκαηα ζηα νπνία θαηά ηελ γλψκε κνπ εγψ πηζηεχσ φηη έρεη απηή ε
πφιε θαη ζην έλαλ ή ζηνλ άιιν βαζκφ θάζε έλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ πξνζπαζεί
λα δψζεη κηα ιχζε θαη κηα θαηεχζπλζε. Άθνπζα ηνλ θ. Κπνδίθα πξνεγνπκέλσο
θαη ζηελ δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ πνπ είπε φηη λνηψζσ φηη βξίζθνκαη ζε άιιε
πφιε. Ξξαγκαηηθά θαη εγψ ην ίδην ζα έιεγα φηη βξίζθνκαη ζε άιιε πφιε θαη
δνχκε ζε έλα ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ. Απηέο νη ηνπνζεηήζεηο εδψ κέζα
πξαγκαηηθά λνηψζσ φηη θάηη άιιν γίλεηαη. Ρτ γίλεηαη; Απηέο εδψ. Κφιηο άθνπζα
ηελ θα Ρνθαηιίδε θαη αλάθεξε κε ηφζε επιάβεηα γηα ηνπο άλεξγνπο, γηα ηα
παηδηά ζηνπο Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο, γηα έλα ζσξφ. Δπηπρψο δελ μέξσ κε ηί
κνχηξα έξρεηαη εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αιιά είλαη θαη ππέξ ηεο απηφο ν
Φψηεο ν Θενδσξαθφπνπινο ηελ θάλαλε κε ειαθξά πεδεκαηάθηα. Ζ παξάηαμή
ηνπο ην ινηπφλ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε Ρξνρίδε, νη ζπλάδειθνη δελ παξαβξίζθνληαη θαη
έρνπλ εμεγήζεη θαη ηνπο ιφγνπο.
ΡΟΝΣΗΓΖΠ: Γελ πεηξάδεη. Δπί νθηψ ρξφληα θαηαζηξέςαλε ηελ πφιε απηή θαη
ην ελλνψ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, ζηελ θπξηνιεμία ηελ θαηαζηξέςαλε
κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ, ππάξρνπλ θαη άιιεο πφιεηο θαη ζπλέρεηα, ην
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Ξεξηζηέξη, ην Αηγάιεσ δίπια θαη άιινη Γήκνη πνπ πξαγκαηηθά δελ έρνπλ ηα
πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε αληηκεησπίζεη εδψ. Δδψ, φπσο είπε θαη θάπνηνο
νκηιεηήο πξνεγνχκελα, δελ ζπκάκαη πνηφο ήηαλ, ν θ. Καξαβέιηαο είρε επί
ηνχηνπ θαη ε παξάηαμή ηνπ βαιζεί γηα λα δηαιχζεη ην Σατδάξη. Έγηλε εδψ ην
πείξακα. Θαη ην αληακείςαλε φπσο είπε θαη ν θ. Ππειηφπνπινο. Έρνπκε θάπνηα
δεηήκαηα ζνβαξά λα παιέςνπκε. Απηφο ν Ξξνυπνινγηζκφο φλησο κπνξεί λα
κελ είλαη, θαη δελ μέξσ γηαηί δελ ηνλ ςεθίζαηε, εζείο έπξεπε λα ηνλ ςεθίζεηε
θαη εκείο λα θάλνπκε φηη δελ καο αξέζεη, πξαγκαηηθά. Θαη ζα ην πνχκε θαη
παξαθάησ, λαη απηή ηε δπλαηφηεηα δπζηπρψο δίλεη ην Θξάηνο ην Διιεληθφ
ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη λα πσ θάηη πνπ έιεγε ε γηαγηά κνπ. Θαινχκαζηε
ηψξα εκείο ε Γεκνηηθή Αξρή κε πνξδέο λα βάςνπκε απγά, δελ γίλεηαη
ζπλάδειθνη. Γελ γίλεηαη. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή είλαη, κε απηά ηα έζνδα πνπ
καο δίλνπλ θαη κε απηέο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ην Διιεληθφ Θξάηνο δελ
κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα θαη πάιη κε ηα
κέζα πνπ παιεχνπκε, πάιη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα βαζκφ πξνζπαζνχκε λα
αμηνπνηήζνπκε ηελ θάζε δπλαηφηεηα. Λα πσ θάηη άιιν. Ρφζα ρξφληα ηα
Γεκνηηθά Αθίλεηα, ε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ πνπ πήγαλ απηά ηα έζνδα; Γελ
έρνπλ επζχλεο νη πξνθάηνρνη απηνί φινη πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ήηαλ... λα
κπνξέζνπλ λα πάλε απηά ηα έζνδα; Ρα αθήζαλε βαιηψζαλε κε απνηέιεζκα
λα κελ κπνξνχκε λα ηα πάξνπκε. Δίπε θάπνηνο γηα Λαππεγεία, είπε θάπνηνο
γηα ηα καγαδηά, έλα ζσξφ πξάγκαηα. Απηά δελ κπνξνχζαλε λα ηα
δηαρεηξηζηνχλε; Κε απηνχο ηνπο ηξφπνπο κπνξέζακε λα ιχζνπκε ρίιηα
πξνβιήκαηα θαη φρη λα δεηηαλεχνπκε θνξηεγά απφ εδψ θαη απφ εθεί απφ ηνλ
θάζε Γήκν πνπ δηαζέηεη.
Κπνξνχζακε λα ηα ιχζνπκε. Θαη ηψξα αθφκα θάπνηνο είπε γηα ηα Λαππεγεία,
δελ έρνπλε πφξνπο θαη φηαλ είραλε πφξνπο γηαηί δελ ηα πήξαλ. Γηαηί δελ ηα
πήξαλ απηά; Λα πσ θάηη άιιν. Γηα ηνπο αλέξγνπο. Κίιεζε θάπνηνο γηα ηνπο
αλέξγνπο, γηαηί βάδνπκε ζπλδξνκέο ζην Θνιπκβεηήξην ζηνπο αλέξγνπο.
Γεκηνπξγνχκε ηνπο αλέξγνπο, ε θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί αλέξγνπο, δελ
ηνπο δίλεη ηελ απνδεκίσζε πνπ πξέπεη ψζηε λα δηαβηψζνπλ αμηνπξεπψο θαη
κεηά θαινχκαζηε θαη καο θάλεηε θξηηηθή γηαηί βάδνπκε ζηνπο αλέξγνπο
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ζπλδξνκή. Ξξέπεη λα πηάζνπκε ηελ αηηία απφ ηελ αξρή, εθεί πνπ ηα
δεκηνπξγεί. Ξνηά αηηία δεκηνπξγεί θαη δελ κπνξνχλ απηνί νη άλζξσπνη
πξαγκαηηθά λα ζπκκεηάζρνπλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο; Δκείο ζέινπκε
πξαγκαηηθά λα δψζνπκε φηη πξέπεη θαη ηδάκπα λα πεγαίλνπλ φινη θαη ζηνπο
παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη παληνχ. Γίλεηαη; Κηα θνξά ζαο βάιακε ην δήηεκα γηα
θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ήξζαλ εδψ πέξα εξγαδφκελνπο λα πάξνπκε κηα
απφθαζε ππέξ. Ν έλαο έιεγε, εγψ είκαη νδεγφο δελ κπνξψ ζα κε πάλε... ζα
κνπ θάλνπλ απηφ, ν άιινο είκαη δεκφζηνο ππάιιεινο δελ κπνξψ, δελ ζαο ηα
βάιακε ηα δεηήκαηα θαη ν έλαο κε ηνλ έλαλ ή κε ηνλ άιιν ηξφπν δηαθεχγαηε.
Γηαηί ηφηε δελ πήξαηε ζέζε ππέξ απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Θαη εξρφζαζηε ηψξα
λα ηνπο ππεξαζπηζηείηε. Θαη αλ ζα βάινπκε δεηήκαηα πξαγκαηηθά ηψξα ζε
έλαλ άιιν Ξξνυπνινγηζκφ πνπ ζα πξέπεη λα θηππήζνπκε θαη λα πάκε ελάληηα
ζηελ Θπβέξλεζε θαη πάιη δελ ζα ηνλ ςεθίζεηε. Δγψ είκαη ζίγνπξνο. Θαη ζα
έξζσ ζε άιια Γεκνηηθά Ππκβνχιηα θαη ζα ην θάλσ πξφηαζε. Λα δνχκε ηη ζα
θάλεηε ηφηε; Λα πάκε θφληξα δειαδή ζε απηά πνπ ιέεη ε Θπβέξλεζε θαη λα
πάξνπκε ηελ επζχλε φιν ην Γ.Π. θαη φρη κφλν ε Γεκνηηθή Αξρή, ηφηε λα
κηιήζνπκε θαη λα ... ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ θα Πθακπά.
ΠΘΑΚΞΑ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα, λνκίδσ φηη δελ κπνξνχκε λα
αμηνινγήζνπκε απηφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ εάλ δελ δνχκε ην πιαίζην κέζα ζην
νπνίν θηλείηαη. Έηζη κε ηνλ θίλδπλν λα επαλαιεθζνχλ θάπνηα πξάγκαηα είκαη
ππνρξεσκέλε λα πεξηγξάςσ ιίγν ην πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ εγψ ηνλ
αμηνινγψ. Ζ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη εμειηρζεί ζε εθηειεζηηθφ βξαρίνλα
φζσλ ην Θξάηνο απνθαζίδεη. Γελ απνηειεί πιένλ έλα δηαθξηηφ πφιν εμνπζίαο,
δελ είλαη Απηνδηνίθεζε. Νη αξκνδηφηεηέο ηεο έρνπλ απμεζεί κε ηελ εθρψξεζε
ησλ λέσλ πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ην Θεληξηθφ Θξάηνο. Νη Γήκνη είλαη ζε
άζρεκε

νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε,

πξψηνλ

ιφγσ

ηεο

κείσζεο

ηεο

ρξεκαηνδφηεζεο, δεχηεξνλ ιφγσ ηεο θησρνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ
κεηψλεη ηελ αληαπνδνηηθφηεηα θαη ηξίηνλ γηαηί νη Γήκνη θαινχληαη πνιιέο
θνξέο λα εμππεξεηήζνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ιφγσ ηεο θησρνπνίεζεο. Ρν
ηξίην είλαη ε παξάλνκε παξαθξάηεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ Γήκσλ απφ ην
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ηνπ

«Θαιιηθξάηε»

δεκηνπξγεί

αλαρψκαηα θαη πεξηνξηζκφ ζηε δξάζε ησλ Γήκσλ. Ξάλσ ζε απηφ ηα
Κλεκφληα

έθεξαλ

απνιχζεηο,

απαγφξεπζε

πξνζιήςεσλ,

πξφσξεο

ζπληαμηνδνηήζεηο, θαζηέξσζε ειαζηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο πνπ πέξα απφ ηα
εξγαζηαθά πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ζηνπο
Γήκνπο. Θαη ηα παξαπάλσ έξρνληαη λα απαληεζνχλ πνιχ ζπρλά, ην έρνπκε
αληηκεησπίζεη θαη εδψ κε ηελ πξφηαζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο σο κνλφδξνκν.
«Θαιιηθξάηεο». Έλα πιαίζην πνπ ζρεδηάζηεθε επάλσ ζηελ αξρή ιηγφηεξν
Θξάηνο. Ιηγφηεξν Θξάηνο ζήκαηλε φκσο ιηγφηεξεο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο.
Απφ άπνςε γξαθεηνθξαηίαο ζήκαηλε ηξνκαθηηθή αχμεζε. Νη παξαπάλσ δχν
παξάγνληεο έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ απηνλνκία ηεο Απηνδηνίθεζεο,
έηζη ψζηε ν ξφινο ηεο πνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε, κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο θαη κε
ζεβαζκφ ζηελ ηδηαηηεξφηεηα κίαο πεξηνρήο θαη δεκνθξαηία, αλαηξέπνληαη
πιήξσο. Βάζεη απηνχ γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα αλαιάβεη πιήξσο ην ξφιν ηεο
ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, αιιά θαη ηελ επζχλε ε θάζε δηνίθεζε Γήκνπ γηα ηελ
δηαρείξηζε δελ κπνξεί λα γίλεη παξά κφλν κε ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηνπ
«Θαιιηθξάηε», ηεο επνπηείαο, ηνπ παξαηεξεηεξίνπ θαη ηεο απνθεληξσκέλεο.
Αιιηψο δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα επζχλε ηεο θάζε δηνίθεζεο γηα ην
παξαγφκελν απνηέιεζκα.
Λα δνχκε ιίγν ην θνκκάηη ησλ επελδχζεσλ ζηνπο Γήκνπο. Ρν πξφγξακκα
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη εμαλεκηζζεί. Απφ 9,5 δηο ην
'08 είλαη 6,4 ην '14. Ρν ΠΑΡΑ έρεη ππνζηεί κείσζε 83% ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία. Έρνπκε ηεξάζηηαο θαζπζηεξήζεηο απφδνζεο πφξσλ, θέηνο λνκίδσ
θηάλνπλ ζηα 700.000.000€ θαη ε Θ.Α.Ξ γηα ηα επελδπηηθά ζηηο Ξεξηθέξεηεο
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ θιείζεη απφ ην 2013. Άξα ην κφλν επελδπηηθφ
εξγαιείν πνπ έρεη έλαο Γήκνο ζηα ρέξηα ηνπ είλαη ηα ΞΔΞ ΔΠΞΑ. Ρη ζεκαίλεη
φκσο λα αμηνπνηήζσ ηα ΞΔΞ ΔΠΞΑ γηα λα θάλσ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, γηα λα
θάλσ επελδχζεηο, δειαδή γηα λα ιχζσ πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ ή γηα λα ηνπ
αιιάμσ ηελ εηθφλα ηνπ δξακαηηθά. Πεκαίλεη φηη πξέπεη λα ζρεδηάδσ κε ηελ
ινγηθή

ησλ

ΔΠΞΑ

θαη

ε

ινγηθή

ησλ

ΔΠΞΑ

είλαη

ελίζρπζε

ηεο
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αληαγσληζηηθφηεηαο, ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ
εξγαζίαο, ελίζρπζε ηεο ζχκπξαμεο Γεκνζίνπ-Ηδησηηθνχ ηνκέα. Άξα δελ κπνξψ
λα ζρεδηάζσ φπσο ζέισ, είκαη αλαγθαζκέλνο λα ζρεδηάζσ ζε απηά ηα
πιαίζηα. Θαη γηα λα θάλσ θνηλσληθή πνιηηηθή πξέπεη λα θηλεζψ ζηα πεξηζψξηα
πνπ κνπ αθήλνπλ απηά.
Ρα παξαπάλσ επηβαξχλνληαη επί πιένλ θαη απφ έλα ηεξάζηην δηαρεηξηζηηθφ
θφζηνο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί κηα επηπιένλ αληζνκέξεηα αλάκεζα ζηνπο
Γήκνπο. Γειαδή νη Γήκνη πνπ έρνπλ ην πξνζσπηθφ θαη ηελ δηαρεηξηζηηθή
επάξθεηα λα δηεθδηθήζνπλ ΔΠΞΑ επεηδή είλαη αληαγσληζηηθφ πξφγξακκα
κπνξνχλ λα ην θάλνπλ. Έλαο κηθξφηεξνο Γήκνο πνπ έρεη ιηγφηεξν πξνζσπηθφ
θαη πεξηνξηζκέλν ζε εηδηθφηεηεο δελ κπνξεί λα ην θάλεη. Άξα θαη εθεί ε ινγηθή
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, νδεγεί ζην «ηα ιεθηά πάλε ζηα ιεθηά».
Ξάκε ινηπφλ ζην Γήκν Σατδαξίνπ κέζα ζε απηφ ην πιαίζην. Γηαηί κέζα ζε απηφ
ην πιαίζην ζα θάλσ ηελ θξηηηθή κνπ. Θνηηάδνληαο ινηπφλ ηελ εηθφλα ηνπ
Ξξνυπνινγηζκνχ βιέπνπκε φηη ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ηελ έρνπλ ηα
ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη νη πξνβιέςεηο. Δλψ ην αλαπηπμηαθφ, ην επελδπηηθφ
θνκκάηη είλαη κφιηο 2,5 ζηα 31. Δπηπιένλ ην επελδπηηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε
ην πεξζηλφ έρεη πέζεη ζην κηζφ θαη ζε εξψηεζε πνπ έθαλα πξνο ηνπο
Δπηρεηξεζηαθνχο, ηνχην νθείιεηαη ζην φηη νινθιεξψζεθε ην πξνεγνχκελν
ΔΠΞΑ θαη δελ έρεη αλνίμεη ην λέν. Ζ εηθφλα ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ απηή πνπ
δείρλνπλ ηα λνχκεξα, δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κηα γιαθπξή απεηθφληζε ηνπ
παξαπάλσ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ. Άξα δελ κπνξψ λα ηε ρξεψζσ ζηε Γηνίθεζε.
Δληφο ινηπφλ ησλ πιαηζίσλ λα δνχκε, γηαηί ν θαζέλαο κπνξεί λα βάιεη έλα
πξφζεκν εληφο ησλ πιαηζίσλ. Απηφ πνπ βιέπσ κε ηηο επηινγέο ηεο ζεκεξηλήο
Γηνίθεζεο είλαη, πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ηε ζπγθνηλσλία πνπ
είλαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ, δηαηεξψληαο ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα
ηνπο. Απηφ είλαη έλα ζεηηθφ πξφζεκν. Θαηάξγεζε ησλ ΘνηλΠΔπ θαη ησλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη πνπ είλαη νη ρείξηζηεο πνπ
κπνξνχλ λα ππάξρνπλ. Θαη απηφ είλαη έλα ζεηηθφ πξφζεκν. Αλαθνξά ζην
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Πθαξακαγθά, block 15 θαη Γχδε θαη ην block 15 πξνρσξάεη έηζη θαη αιιηψο, έλα
βήκα πεξηζζφηεξν απφ παιαηφηεξα. Ρν νπνίν θαη απηφ θξίλσ ζεηηθά.
Ρα αξλεηηθά. Δλψ ινηπφλ έρνπκε κηα πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ν δεκφζηνο
ραξαθηήξαο ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζηελ παξνρή ππεξεζίαο ζην Γήκν, δελ
βιέπσ,

δελ

έρεη

παξνπζηαζηεί

πνηέ

έλα

ζρέδην

αληηκεηψπηζεο

ηνπ

πξνβιήκαηνο. Πηηο εξσηήζεηο πνπ εγψ πξνζσπηθά έρσ θάλσ ή ε παξάηαμε
έρεη θάλεη πνπ αθνξνχλ κεγέζε, δελ πήξακε πνηέ απάληεζε. Γειαδή ξψηεζα
πφζν ζπρλά κπνξνχκε λα καδεχνπκε νγθψδε, δελ πήξα απάληεζε. Οψηεζα
πφζν πνζνζηφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαιχπηνπκε κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, δελ
πήξα απάληεζε.
Ζ πξφβιεςε πνπ ππάξρεη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ γηα πξνκήζεηα κεραλεκάησλ
πξνθαλψο απφ ην κεδέλ ζα καο πάεη ζην θάηη θαη ζα βειηηψζεη ην πξφβιεκα.
Ν θίλδπλνο είλαη φηη έρνληαο θάλεη απηή ηελ επηινγή θαη ππνζηεξίδνληάο ηελ,
κπνξεί λα κε ιπζεί ην πξφβιεκα. Γελ ππάξρεη θαηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ή
ηνπιάρηζηνλ δελ έρεη παξνπζηαζηεί ζε εκάο, νχηε θαη ππάξρεη έλα ζρέδην
αληηκεηψπηζήο ηνπ. Λνκίδσ φηη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηε είλαη
κεζνδνινγία ηνπ γηνχξγηα. Ξνπ βέβαηα απηφ έρεη κηα ππεξπξνζθνξά θαη απφ
πιεπξάο ησλ ππεξεζηψλ θαη απφ πιεπξάο ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ
θηάλεη θακηά θνξά θαη ζηα φξηα ηεο απηνζπζίαο, φκσο δελ είλαη επαξθέο γηα
λα ιχζεη ην πξφβιεκα. Δθεί λνκίδσ φηη ρσιαίλεη ε δηαρείξηζε απφ ηελ ζεκεξηλή
δηνίθεζε. Δπίζεο δελ κνπ είλαη πνιχ εκθαλέο ην ζρέδην γηα ηελ δηεθδίθεζε
ρξεκαηνδνηήζεσλ. Ρελ ίδηα πεξίπνπ εηθφλα θαη θξηηηθή έθαλε θαη ζηελ
Θνηλσθειή. Ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή ε βειηίσζε θαη ην λνηθνθχξεκα ησλ
νηθνλνκηθψλ, ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ φηη έθπγαλ νη ΘνηλΠΔπ απφ ηε κέζε
θαη κάιηζηα πξάγκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηα παηδηά καο, κηιάσ γηα ηα ΘΓΑΞ θαη
ηα πξνγξάκκαηα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδεη. κσο αο πνχκε γηα
παξάδεηγκα ν ηνκέαο πεξηβάιινληνο ηε ζηηγκή πνπ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα
πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη ε θαζαξηφηεηα, πνπ ζεκαίλεη φηη βάδσ θαη ηνλ
πνιίηε ζπκκέηνρν ζε απηή ηε δηαδηθαζία αλ ην αμηνπνηήζσ ζαλ εξγαιείν, είλαη
αθφκα αλελεξγφο.
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Ηζρπξίδνκαη, πξνηείλσ θαη πξνθαιψ θαη ιέσ φηη, ην Σατδάξη θέηνο κπνξεί λα
έρεη έλα ζηφρν ηα απνξξίκκαηα θήπσλ θαη πξαζίλνπ λα κελ μαλαπάλε ζηε
Φπιή. Κπνξεί λα κέλνπλ ζην Σατδάξη, λα αμηνπνηνχληαη πιήξσο, κπνξνχκε λα
ζπκπιεξψζνπκε ηηο πξνκήζεηεο κε θιαδνηεκαρηζηέο είλαη εχθνιν ην έρνπλ
θάλεη θαη άιινη θαη γίλεηαη κε πνιχ-πνιχ εμαηξεηηθά θφζηνο. Απηή είλαη ε
πξφηαζή κνπ γηα θέηνο, φπσο θαη ην λα κειεηήζνπκε ηελ δηνρέηεπζε ησλ
απνξξηκκάησλ

ζε

άιιε

θαηεχζπλζε. Ρν ζπκπέξαζκά

κνπ

απφ ηνλ

Ξξνυπνινγηζκφ θιείλσ καδεχνληαο ηελ εηθφλα πνπ εγψ απνθνκίδσ. Ρα
νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ είλαη λνηθνθπξεκέλα, φκσο έρνπκε έλα ζπληεξεηηζκφ.
Ρν κεγάιν απνζεκαηηθφ, ην ππφινηπν ην πεξζηλφ φπσο θαη φηη δελ έρνπκε
θαηαθέξεη λα έρνπκε θάπνηα κεγάια έξγα, δείρλνπλ φηη έρνπκε κηα
ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε ε νπνία πξέπεη λα αιιάμεη. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ην ιφγν ζηνλ Γήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαθψο δέρζεθα ην κηζάσξν λα κηιήζσ γηαηί αλ πξέπεη λα
πηαζηψ κε φια ηα ζέκαηα ζέισ θάηη ψξεο, αιιά ζα πξνζπαζήζσ πξαγκαηηθά
λα ζεβαζηψ θαη εγψ, λα είκαη πνιχ ζχληνκνο.
Ξξψηα-πξψηα ζέισ λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο
πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ζχληαμε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Ρερληθνχ
Ξξνγξάκκαηνο, γηαηί μέξεηε είλαη κηα ζεκαληηθή δνπιεηά απηή, δελ είλαη
εχθνιν πξάγκα λα ην θάλεηο θαη ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία ινηπφλ θαη ηελ θα
Ξαλαγησηάθνπ απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη ηελ ππνζηήξημε ηελ θα Θνχιπα
θαη ηνλ Θαλάζε απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα, πνπ πξαγκαηηθά έδσζαλ ηνλ εαπηφ
ηνπο φιν απηφ ην δηάζηεκα γηα λα είκαζηε έηνηκνη θαη λα παξνπζηάζνπκε ηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ θαη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα.
Δγψ λνκίδσ φηη ζήκεξα έγηλε κηα πινχζηα ζπδήηεζε, έγηλαλ πξνηάζεηο, κελ
λνκίδεηε απηέο νη πξνηάζεηο φιεο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη θάπνηνο, δελ είλαη
αξλεηηθφ θάπνηνο λα θάλεη θαη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ έλα φξακα ή ηέινο
πάλησλ μεθεχγνπλ απφ ηα ζηελά πιαίζηα πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα θαη πνπ
δπζηπρψο κέρξη εθεί θζάλνπλ νη δπλαηφηεηέο καο. Θαη αιινίκνλν αλ θαη εκείο
ζαλ Γεκνηηθή Αξρή δελ είρακε απηή ηελ πξννπηηθή πνπ βέβαηα έρεη
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δηεθδηθεηηθφ ραξαθηήξα θαη απηφ είλαη έλα ζθέινο ην νπνίν γηα εκάο είλαη
βαζηθφ, είλαη νπζηψδεο θαη εθεί λνκίδσ φηη είλαη θαη έλα δηαθνξεηηθφ ζηίγκα
πνπ δίλεηαη. Θαη ζα ζαο πσ βέβαηα παξαθάησ γηα απηά ηα ζέκαηα.
Λα πσ επεηδή εηπψζεθε θαηά θφξνλ απφ αξθεηνχο ζπλαδέιθνπο ηεο
Αληηπνιίηεπζεο, έθαλαλ κηα αλαθνξά ζε άιινπο Γήκνπο θαη θάπνηνη κάιηζηα
επξσιάγλνη ππεξζεκάηηζαλ φηη γίλνληαη δηάθνξα πξάγκαηα ζε άιινπο
Γήκνπο, λα πσ φηη ε Παιακίλα είλαη ππφ επηηήξεζε, δηπιαλφο καο Γήκνο είρε
γηα πνιινχο κήλεο απιήξσηνπο εξγαδφκελνπο. Ξξνρζέο ζε κηα ζπλάληεζε
πνπ θάλακε ζηελ Ξεξηθέξεηα κε ηνλ θ. Θνληνλή ηνλ πνπξγφ, είκαζηε ν
Γήκνο πνπ ήηαλ ζηελ θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ άπνςε αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη
βέβαηα ζηε ζπλέιεπζε ηεο Ξ.Δ.Γ.Α. πξνρζέο εθθξάζηεθε ε αγσλία φισλ ησλ
Γήκσλ, έγηλε έθηαθηε ζπλεδξίαζε γηα ην πσο λα αληηκεησπίζνπκε ην
νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. Θαη φινη νη Γήκνη ζήθσζαλ ςειά ηα ρέξηα. Γελ κπνξνχλ
δειαδή λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο ηηο πεξηθνπέο θαη ζε απηφ ην πεδίν ην
νπνίν έρνπλ κπξνζηά ηνπο. Θαη βέβαηα έρεη θαη έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε ΘΔΓΔ
ηελ Ρξίηε αθξηβψο γηα λα ζπδεηήζεη απηφ ην ζέκα. Ινηπφλ θξαηήζηε κηθξφ
θαιάζη φηαλ κηιάηε φηη δίπια καο άιινη Γήκνη πην καθξηά αο πνχκε θάλνπλ
πξάγκαηα, δηαρεηξίδνληαη πξνγξάκκαηα, ξε παηδηά έρνπκε νιφθιεξε ππεξεζία,
νιφθιεξε δηεχζπλζε, παιεχεη έλα ρξφλν ηψξα λα πάξεη έλα πξφγξακκα θαη
δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε. Κπνξείηε λα κνπ πείηε εθηφο απφ ην ζεσξεηηθφ,
πξαθηηθά έλα πξφγξακκα πνπ πινπνηήζεθε απφ ηνπο Γήκνπο; Δδψ βιέπεηε κε
ην ΔΠΞΑ ηη έγηλε, είλαη ην γήπεδν ηνπ Πηδεξφπνπινπ, ηνπ Ράθε Σαξαιακπίδε
γηα λα ηα ιέκε κε ην φλνκά ηνπο, γηαηί πξέπεη λα γίλεηαη θαη απνθαηάζηαζε
θάπνηεο θνξέο. Γελ πιεξψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ζηνλ εξγνιάβν, ν πξψηνο
ινγαξηαζκφο γηα λα πξνρσξήζεη ε εξγνιαβία. Γηαηί έρνπλ ζηακαηήζεη ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ. Θαη πφζνη Γήκνη έρνπλ ζηακαηήζεη θαη ζα είραηε
δηαβάζεη θαη ζηηο εθεκεξίδεο ην παξάδεηγκα ηνπ Άξγνπο. Ζ αλάπιαζε ηεο
θεληξηθήο πιαηείαο έρεη θνπεί ην Άξγνο ζηε κέζε. Γελ κπνξεί λα
θπθινθνξήζεη ηίπνηα γηαηί δελ πξνρσξάεη ε αλάπιαζε γηαηί ζηακάηεζε ην
ΔΠΞΑ. Θαη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο έρεη ζηακαηήζεη.
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Έγηλε ινηπφλ θαιή θνπβέληα αιιά νη ζπλάδειθνη ηεο Αληηπνιίηεπζεο μέληζαλ
κφλν

γηα

θάπνηεο,

νη

πεξηζζφηεξνη

έηζη,

γηαηί

νη

πεξηζζφηεξνη

δελ

αλαθέξζεθαλ θαζφινπ γηα θάπνηεο επζχλεο ησλ Θπβεξλήζεσλ δηαρξνληθά
ηψξα νη νπνίεο θάζε ρξφλν πεξηθφπηνπλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ζηελ Ρνπηθή
Γηνίθεζε, εδψ λα κηιάκε γηα Γηνίθεζε γηαηί φηαλ ην ιέγακε εκείο πξηλ απφ δχν
ρξφληα φηη έρεη κεηαηξαπεί ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ζε Ρνπηθή Γηνίθεζε, καο
θνηηάδαηε θάπσο πεξίεξγα θαη ηψξα αλαγλσξίδεηαη φινη φηη είλαη πηα ε Ρνπηθή
Απηνδηνίθεζε δελ έρεη πηα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είρε. Δίλαη παξαθιάδη
λα ην πσ έηζη, ηεο Θεληξηθήο Δμνπζίαο, είλαη δνκή, είλαη ζεζκφο δειαδή ηεο
Ρνπηθήο Δμνπζίαο θαη δπζηπρψο έηζη ιεηηνπξγεί θαη κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ ηεο έρνπλ δψζεη νχησο ψζηε λα πεξάζεη θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο φηη πην
αληηιατθφ ππάξρεη. Θέινπλ δειαδή ηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε ηψξα λα ιεηηνπξγεί
ηδησηηθνπνηψληαο βάδνληαο ηελ αληαπνδνηηθφηεηα κε ηνλ πέιεθπ πάληα ησλ
πεξηθνπψλ αθνχ δελ βγαίλνπλ ηα λνχκεξα θαη δελ κπνξείο λα θάλεηο θάπνην
έξγν. Θαη φρη κφλν απηφ αιιά ηψξα ζπλδέεη πηα ηελ αληαπνδνηηθφηεηα κε ηελ
έγθξηζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. Πνπ ιέεη
δειαδή φηη αλ δελ βάιεηο αληαπνδνηηθφηεηα ζε θάπνηνπο ηνκείο, ηφηε δελ
κπνξείο νχηε λα ηζνζθειίζεηο ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, αιιά νχηε θαη λα
πξνζιάβεηο πξνζσπηθφ. Θαη εκείο πξνζπαζνχκε αλ ζέιεηε θαη κε δηάθνξα
ηεξηίπηα απηή ηε ζηηγκή έρνληαο θαηαξγήζεη, γηαηί απηφ δελ ην είπε θαλέλαο,
φηη έρνπκε θαηαξγήζεη ηα ηξνθεία ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παηδηθψλ
ζηαζκψλ, φηη έρνπκε πάεη ζε κεηψζεηο ησλ ζπλδξνκψλ θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη
ζηνλ αζιεηηζκφ ζε γελλαίεο κεηψζεηο. Έρνπκε πάεη ζε κεηψζεηο ησλ δεκνηηθψλ
ηειψλ πνπ επηζηξάθεθε έλα κέξνο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Ξεξηθέξεηα πνπ
είλαη θξαηηθή, έρεη θξαηηθή ππφζηαζε θαη επηζηξάθεθε θαη πνηφ θνκκάηη; ησλ
άλεξγσλ θαη ησλ ηξίηεθλσλ. Αλ είλαη δπλαηφλ δειαδή γηα λα βγάινπκε θαη
θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηαηί εδψ κέζα θάπνηνη ζηεξίδνπλ απηέο ηηο πνιηηηθέο.
Δδψ θάπνηα θφκκαηα ηνπ «Θπβεξλεηηθνχ Ρφμνπ» ζε φιεο ηηο κνξθέο πνπ
ππάξρεη κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζηεξίμεη απηά ηα κέηξα πνπ πινπνηνχληαη ζήκεξα
ζηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε θαη ππάξρνπκε θαη θάπνηνη άιινη πνπ παιεχνπκε γηα λα
κελ πεξάζνπλ. Θαη έξρεζηε ηψξα εζείο νη νπνίνη ζηεξίδεηε θαη δαθξχβξερηνη
θαη ιέηε ξε παηδηά δελ θάλεηε ηίπνηα, δελ θάλεηε έξγα, δελ ππάξρνπλ ιεθηά,
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δελ έρεηε πξνζσπηθφ, δελ έρεηε κεραλήκαηα. Λαη, αιιά δελ ιέηε φκσο,
θηάλεηε ζην απνηέιεζκα θαη δελ ιέηε ην αίηην, γηαηί δελ έρεηε απηφ ην
απνηέιεζκα, θαλέλαο δελ θηάλεη. Θαη δελ ιέηε επίζεο φηη εκείο ζαλ Γεκνηηθή
Αξρή θάλακε ην παλ κέζα ζε απηέο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ζην πιαίζην πνπ
ππάξρεη λα ειαθξχλνπκε ηε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο ζαο είπα κε ηηο
θαηαξγήζεηο θιπ. Θαηαθέξακε λα κελ πεξάζεη ε ηδησηηθνπνίεζε, λα
θαηαξγήζνπκε ηηο ΘνηλΠΔπ, απηφ ην αιαινχκ θαη ηα ρξήκαηα ηα νπνία
μνδεχνληαλ ζηηο ΘνηλΠΔπ, ζα ηα πνχκε θαη ζα βγάινπκε θαη ζηνηρεία
ζπγθεθξηκέλα λα δείηε θαη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ νη εξγαδφκελνη, γηαηί έρνπλ
θαη ην ζξάζνο ζήκεξα θάπνηνη λα έξρνληαη εδψ απνινγεηέο ηεο παιηάο
Γεκνηηθήο Αξρήο θαη λα ην παίδνπλε θαη ζεκαηνθχιαθεο. Θα πσ φκσο
παξαθάησ γηα ηελ θα Ρνθαηιίδε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γηα λα δεζηάλσ ιίγν ηελ θνπβέληα, κηζφ ιεπηφ, λα δεζηάλσ ή
λα επζπκήζσ, ε θα Ρνθαηιίδε είπε φηη θάπνηνη πνπ ςήθηζαλ ζην δεχηεξν
γχξν, ε ίδηα μέξεη πνιχ θαιά φηη εμ αληαλαθιάζεσο κε δηθέο ηεο ελέξγεηεο
βνήζεζε ζην λα εθιεγείηε, νπφηε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη αο αθήζνπκε ηνλ Γήκαξρν λα νινθιεξψζεη.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο επίζεο... Παο έιεγα ινηπφλ φηη θαηαθέξακε, θαηαξγήζακε
ηηο ΘνηλΠΔπ, ιεηηνχξγεζε ην Θνιπκβεηήξην πνπ φινη ιέγαηε φηη δελ πξφθεηηαη
λα ιεηηνπξγήζεη ην Θνιπκβεηήξην, ιεηηνπξγνχλ πνιχ θαιχηεξα νη παηδηθνί
ζηαζκνί, παίξλνληαο φια ηα παηδηά απηή ηε ζηηγκή θαη κε πνιχ θαιχηεξεο
ζπλζήθεο θαη ζε ιίγν, ηψξα βγαίλεη ε Ξξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ
πξνζσπηθνχ, ζα ζηακαηήζεη θαη απηφ ην αίζρνο ηεο αλαλέσζεο ηεο αιιαγήο
κάιινλ πξνζσπηθνχ θάζε δχν θαη πέληε κήλεο ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Λα
ζαο πσ ηη παξαιάβακε, λνκίδσ φηη ην μέξεηε φινη. Ρν είπε θαη ν Βαγγέιεο
ηψξα θαη έηζη εμεγείηαη πηζαλφλ αο πνχκε θαη απηή ε αγαλάθηεζε ηνπ θφζκνπ
πνπ εθθξάζηεθε, γηαηί μέξνπκε είκαζηε πνιχ θαιά γλψζηεο ηνπ ηη έγηλε. Θαη
εκείο θεξδίζακε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ θάησ απφ απηή ηελ αγαλάθηεζε ηνπ
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θφζκνπ πνπ ππήξρε γηα ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή. Ρν απνηέιεζκα
φκσο απηήο ηεο απνδηάξζξσζεο, ηεο δηάιπζεο ηνπ Γήκνπ ήηαλ φηη εκείο
βξεζήθακε κε δεκέλα ηα ρέξηα. Γελ κπνξνχζακε λα θάλνπκε ηίπνηα.
Βξεζήθακε

δειαδή

πξν

πνιιψλ

αδηεμφδσλ

πνπ

θαη

εκείο

πνπ

παξαθνινπζνχζακε, πνπ είκαζηε ζην Γ.Π. δελ μέξακε κέρξη πνπ είρε θηάζεη ε
ζαπίια ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Ρεξάζηηα πξνβιήκαηα, είπε θαη ν Αληηδήκαξρνο, ν θ. Βαξπηηκηάδεο ζηελ αξρή
ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηη εηθφλα βξήθε. Απηφ ην βξήθακε ζε φιε ηελ γθάκα
φισλ

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

πξνζπαζήζακε

θαη

θαη

θαηνξζψζακε

ησλ

ιεηηνπξγηψλ

ηνπιάρηζηνλ

ηνλ

ηνπ
πξψην

Γήκνπ.
ρξφλν

Θαη
λα

παηήζνπκε ζηαζεξά λα θάλνπκε ηα πξψηα βήκαηα, αλ θαη είρακε δπζηπρψο
ηξεηο εθινγηθέο κάρεο, μέξεηε ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ
θαη πφζεο δπλάκεηο ράλεηο. Γπφκηζε πιεκκχξεο πνιχ κεγάιεο κάιηζηα κε ηηο
ζπλέπεηεο αθφκα λα πξνζπαζνχκε λα θιείζνπκε ηηο πιεγέο, θιείλνληαο απφ ηε
κία λα βγαίλεη ε δεχηεξε πιεκκχξα θαη κεηά... Θαη επίζεο είρακε ηα capital
control πνπ δελ κπνξνχζακε λα πινπνηήζνπκε ην πξφγξακκα γηα ηελ αγνξά
νρεκάησλ πνπ ζα έιπλε ην πξφβιεκα ηεο θαζαξηφηεηαο. Γειαδή είρακε,
ήκαζηαλ θνξησκέλνη κε ρίιηεο δχν ακαξηίεο θαη κπξνζηά καο εκθαλίζηεθαλ
θαη άιια πξνβιήκαηα ηα νπνία ήηαλ ηέινο πάλησλ αο πνχκε απξφβιεπηα.
Ξξέπεη ινηπφλ θάλνληάο καο θξηηηθή θαη πξαγκαηηθά έρεηε θάζε δηθαίσκα θαη
αιινίκνλν ηελ δερφκαζηε, λα πάξεηε φκσο θαη απηά ηα πξάγκαηα ππφςε.
Θνηηάμηε νη Γήκνη γηα καο είλαη ζαθέο φηη ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη
πιήξσο απφ ηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ θαη γηα φιεο ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ
ηα ιατθά ζηξψκαηα, γηα λα ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη ησλ ππνδνκψλ θαη
ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Θαη εδψ ζα ζαο πσ φηη ζε παιαηφηεξεο επνρέο ην
Απηνδηνηθεηηθφ Θίλεκα ηφηε δηεθδηθήζνπκε πνζνζηφ 8% απφ ηνλ Θξαηηθφ
Ξξνυπνινγηζκφ. Θαη πάιεπε θαη δηεθδηθήζνπκε θαη έβαδε...ήηαλ θαη απνθάζεηο
ησλ Ππλεδξίσλ θαη νη Γήκνη είραλ απηφ ην ζηφρν. Πήκεξα μέξεηε πνπ θηάζακε
κε ηελ αιιαγή ησλ ζπζρεηηζκψλ θαη κε ηηο εγεζίεο απηψλ ησλ νξγάλσλ ηεο
Ρνπηθήο Γηνίθεζεο ππνηαγκέλσλ πιήξσο ζηηο Θπβεξλήζεηο; Λα είκαζηε ζην
2% ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ, λα καο έρνπλ θνξησζεί θαη άιιεο
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ιεηηνπξγίεο ζηνπο Γήκνπο. Άληε ινηπφλ φπσο πάξα πνιιά ζηελ θνηλσληθή
πνιηηηθή, ηα ζρνιεία, νη παηδηθνί ζηαζκνί, άληε ινηπφλ λα ηα βγάιεηο πέξα.
Έλα επίζεο αθφκα ζέκα πνπ ζέισ λα ζίμσ είλαη φηη πνιιέο θνξέο κηιάκε φηη
ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ νη ππνδνκέο, κηιάκε γηα ην πεξίβιεκα ηεο πφιεο θαη
δελ κηιάκε γηα ηνλ ππξήλα. Γελ κηιάκε δειαδή γηα ηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο
πφιεο πνπ κέλνπλ θαη βηψλνπλ ηξαγηθέο ζπλζήθεο. Γελ κηιάκε δειαδή γηα ηελ
αλεξγία, γηα ηε θηψρεηα πνπ ππάξρεη, γηα ηελ αλέρεηα, γηα ζπλζήθεο
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αλ ζέιεηε θαηεγνξηψλ ζπλαλζξψπσλ καο θαη θπξίσο
ηεο λενιαίαο θαη ηειηθά εθδειψλνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Ξνιηηείαο θαη
κε δηάθνξεο ηάζεηο. Αληηθνηλσληθέο. Ξξνρζέο κε πήξε ηειέθσλν ν π.
Θενθάλεο απφ ηνλ Άγην Λεθηάξην, πήγαλε πξνρζέο ην βξάδπ θαη θφςαλε απφ
φια ηα θσηηζηηθά γχξσ απφ ηελ εθθιεζία φια ηα θαιψδηα. Απηφ γίλεηαη
ζπλέρεηα ζην Ξάξθν, ζην θηίξην Γχδε, ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Οίκηλη, ζην Γάζνο,
εδψ γχξσ απφ ην Γεκαξρείν, παληνχ. Γειαδή θζάζακε ζην ζεκείν λα έρνπκε
θάλεη κηα λενιαία ρσξίο ηδαληθά, ρσξίο νξάκαηα λα ηελ έρνπκε βάιεη ζην
πεξηζψξην θαη λα αληηδξά κε απηφ ηνλ ηξφπν. Κφλν ην πξνεγνχκελν κήλα καο
θάςαλε 35 θάδνπο, ην ππνινγίδεη θαλέλαο απηφ, 35 θάδνη θακέλνη λα δείηε πην
είλαη ην θφζηνο θαη πσο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ζε
απηέο ηηο δεκηέο; Μέξεηε πφζεο δεκηέο θαηαγξάθνπκε θάζε κέξα ζηα ζρνιεία;
Μέξεηε πφζεο θνξέο κπαίλνπλ κέζα θαη θαηαζηξέθνπλ; Λα ζαο πσ θαη ην πην
ηξαγηθφ αιιά λα δείηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσλία, λα δείηε θαη ηε
ζπκπεξηθνξά θάπνησλ πνπ βηψλνπλ ηε πιήξε θηψρεηα, βάιαλε πξνρζέο γηαηί
απφ φηη δείρλεη έηζη είλαη, ζε έλα παηδηθφ ζηαζκφ εδψ ζην Γήκν καο, έθαλαλ
δηάξξεμε, κπνξνχζε κφλν κηθξφ παηδάθη λα πεξάζεη, πξνθαλψο έβαιαλ ην
παηδάθη κέζα, ην νπνίν πήξε απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ κφλν ηξφθηκα. Γελ
έθαλαλ θακία δεκηά θαη πήξαλ κφλν ηξφθηκα. Γχν θνηφπνπια, κέιη, ςσκηά φηη
είρε ν παηδηθφο ζηαζκφο απφ ηξφθηκα.
Θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ πνπ έρεη θηάζεη ε θνηλσλία; Θαη αληί λα ζπδεηάκε απηά
ηα ζέκαηα θαη πσο ζα κπνχκε κπξνζηά, πσο ζα ζηεξίμνπκε ηνπο αγψλεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη γηα εκάο είλαη ηηκή καο πνπ είκαζηε κπξνζηά. Ιέκε φηη εκείο
καδί κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζα δψζνπκε ηε κάρε θαη γηα ην Γήκν αιιά θαη γηα
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ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Δίκαζηε πεξήθαλνη πνπ ζηεξίδνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο
εδψ ηνπ Γήκνπ θαη δελ ιέκε είζηε νη ηεκπέιεδεο, δελ μέξσ ηη ραξαθηεξηζκνχο
πνπ εηπψζεθαλ θαη πξνεγνπκέλσο. Πηεξίδνπκε απηνχο πνπ είραλ απνιπζεί θαη
κε πξσηφδηθεο απνθάζεηο θαη κε ξίζθν, ηνπο μαλαγπξίζακε ζηε δνπιεηά,
ζηεξίδνπκε ηνπο ζπληαμηνχρνπο γηα λα έρνπλ θαη δηθαίσκα ζε κηα αμηνπξεπή
ζχληαμε αιιά θαη ζηνλ αγψλα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ΗΘΑ εδψ, ν ΔΝΞ γηα
λα κελ ην πάξνπλ απφ ην Σατδάξη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ θάλνπκε,
ζηεξίδνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα λνζνθνκεία, είκαζηε πάληα κπξνζηά ζε
φιεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο, ιέεη ν θφζκνο θαη ιέλε θαη νη εξγαδφκελνη φηη έρνπκε
κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ είλαη δίπια καο. Θαη απηφ γηα εκάο είλαη ηηκή. Αο
έρνπκε θφζηνο, αο ιέλε θάπνηνη φηη θνκκαηηθνπνηνχκε ην Γήκν γηαηί ππάξρεη
παλφ πνπ αλάξηεζε ην Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ έμσ θαη ιέεη «φρη ζηα λέα
κέηξα» θαη απηφ είλαη θαθφ, φηη ππάξρεη δειαδή έλα παλφ πνπ θαιεί ηνλ
θφζκν λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα απεξγία ελάληηα ζηα κέηξα ηα νπνία ςεθίδνληαη
απηέο ηηο κέξεο, είλαη θαθφ. Παλ Γήκνο έπξεπε λα ηνπο θπλεγήζνπκε, λα
πνχκε δελ έρεηε εζείο δνπιεηά εδψ πέξα, λα πξνζηαηεχζνπκε δειαδή ην
πεξίβιεκα πνπ ιέγακε πξηλ. Αλ πηζηεχεηε φηη έηζη πξέπεη λα πάκε θαιψο, εκείο
πάλησο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή έρνπκε εληειψο άιιε αληίιεςε.
Ξξνζπαζήζακε απηφ ην δηάζηεκα λα θάλνπκε έλα ζπκκάδεκα ζηα νηθνλνκηθά.
Θαη απηφ λνκίδσ φηη δελ κπνξεί θαλέλαο λα καο θαηεγνξήζεη φηη ζπαηαιήζακε,
φηη θάλακε θαη νη δείθηεο είλαη νη εμήο. Θαιά είπα πξηλ κε ηελ θαηάξγεζε ησλ
ΘνηλΠΔπ θαη φια απηά, ην αιηζβεξίζη πνπ γηλφηαλε θαη πνπ πήγαηλαλ ηα ιεθηά
θιπ. θιπ. Θάλακε έξγα αμηνπνηψληαο φζεο δπλαηφηεηεο είρακε κέζσ ηεο
απηεπηζηαζίαο, εδψ κε ηνλ Ζιία ηνλ Βαξπηηκηάδε, πξαγκαηηθά έδσζε αγψλα,
πξαγκαηηθά έηζη ηνπ βγάδσ ην θαπέιν, κε ην ειάρηζην πιηθφ πνπ έρεη λα
πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε απηά πνπ έρσ θαηαγξάςεη εδψ φηαλ ηα έιεγε ζε
κηα ζειίδα, δεθάδεο έξγα. Κηθξά έξγα αιιά ζεκαληηθά γηα ηελ πνηφηεηα δσήο
ζηε πφιε καο. Θαη μέξεηε φηαλ δεηήζακε λα καο εγθξίλνπλε πξνζιήςεηο
νηθνδφκσλ, ζέιακε λα πάξνπκε πέληε νηθνδφκνπο, έλαλ πδξαπιηθφ, έλαλ
ειεθηξνιφγν, απηέο νη εηδηθφηεηεο πνπ ιείπνπλ ηεο απηεπηζηαζίαο, έλαλ
μπινπξγφ πνπ δελ είρακε. Μέξεηε ηη καο απάληεζε ε Απνθεληξσκέλε; ηη δελ
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εγθξίλεηαη. Ξνπ κε απηά εκείο, απηνχο ηνπο 7-8 πνπ δεηάγακε ηφηε ζα ιχλακε
ηα

πξνβιήκαηα

ηεο

θαζεκεξηλφηεηαο

ησλ

πνιηηψλ.

Θαη

έξρεηαη

ε

Απνθεληξσκέλε, ην Θξάηνο δειαδή ε Θπβέξλεζε, θαη είλαη Θπβέξλεζε ηεο
πξψηεο θνξάο αξηζηεξά, δελ ήηαλ ε δεχηεξε θνξά ηφηε θαη καο ιέεη φηη δελ
εγθξίλεηαη. Γελ εγθξίλεηαη δψζηε ηα ζε εξγνιάβνπο γηα λα θεξδίζνπλ θαη έλα
έξγν ην νπνίν εκείο θάλακε ζηε Οίκηλη κε 5.000€ - 6.000€, θνζηνινγείηαη
85.000€.
Δθεί ινηπφλ είλαη ην κεγάιν θαγνπφηη, απηφ ζέινπλ λα πεξάζνπλ, λα παίξλεη ν
εξγνιάβνο εξγάηεο κε 300€ θαη 400€ λα θάλεη έλα έξγν ην νπνίν
ππεξθνζηνινγείηαη, λα παίξλεη θαη θάπνηα ιεθηά ν Γήκαξρνο θαη νη
Αληηδήκαξρνη θαη νη κεζάδνληεο θαη φια λα πεγαίλνπλ θαιά ζε βάξνο βέβαηα
ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ρξεκάησλ ηνπ ιανχ.
Ξξνζπαζήζακε φζν κπνξνχκε ηνπιάρηζηνλ ζηνπο δηαγσληζκνχο θαη ζε
νηηδήπνηε αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξήκαηνο, αλ θαη πνιιέο θνξέο
πηεδφκαζηε αθφξεηα απφ ηα γεγνλφηα, δειαδή δελ πξνιαβαίλεηο λα πάξεηο
αλάζα, γηαηί ήηαλ απαλσηά απηά πνπ καο ζπλέβαηλαλ. Παο ιέσ θαη πάιη, δείηε
ηψξα πφζεο πιεγέο έρνπκε απφ ηε κηζή πιεκκχξα, δελ ζαο ιέσ ηε κεγάιε
πιεκκχξα ή ηελ πεξζηλή πφζα πξνβιήκαηα. Θαη ζαλ λα κελ έθηαλαλ απηά,
ξψηεζε θάπνηνο ζπλάδειθνο νη 500.000€ δηθαζηηθά ηη αθνξνχλ. Απηή ηε
ζηηγκή ηα δηθαζηηθά ηα άκεζα, νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο νη άκεζεο πνπ έρνπκε,
πνπ πξέπεη λα ζαο πσ φηη μεθηλήζακε λα δίλνπκε. Γψζακε ηελ πξψηε δφζε ζε
δηθαζηηθή απφθαζε εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηα 176€ πάιη κε πξσηφδηθε
απφθαζε θαη δψζακε γηαηί είλαη ρξήκαηα πνπ ηα δηθαηνχληαη θαη πξέπεη λα ηα
πάξνπλε νη εξγαδφκελνη. Απηή ηε ζηηγκή ινηπφλ γηα λα δψζνπκε ην ζχλνιν
ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξά εξγαδφκελνπο θαη
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ έξρνληαη απφ ην παξειζφλ, εδψ θαη πνιιά-πνιιά
ρξφληα θαη καο ζθάλε ηψξα θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, είλαη
πάξα πνιιά εθαηνκκχξηα επξψ, πνιιά εθαηνκκχξηα επξψ. Δίλαη πάλσ απφ
5.000.000€ πξέπεη λα είλαη γχξσ ζηα 7.000.000€ απηά κφλν. Αλ ππνινγίζνπκε
ηα ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα δνζνχλ γηα απαιινηξηψζεηο, φπνπ παιηά θάπνηνη
ήηαλ ηζάκπα κάγθεο, δειαδή δέζκεπαλ έλα ρψξν θαη φηαλ ππήξραλ νη
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δπλαηφηεηεο λα απαιινηξησζνχλ νη ρψξνη, λα πιεξσζνχλ γηα λα εζπράζεη θαη
ν Γήκνο θαη λα μέξνπκε φηη απηή είλαη ε θαηάζηαζε, δελ απαιινηξηψζεθε
θαλέλαο ρψξνο.
Θαη έξρνληαη ινηπφλ θαη απηά απφ ην παξειζφλ θαη ηψξα κε ην λφκν πνπ έρεη
ςεθηζηεί, θαηαιαβαίλεηε φηη ζα έρνπκε ηεξάζηηα πξφβιεκα, γηαηί είηε πξέπεη
λα δψζεηο πνιιά εθαηνκκχξηα επξψ ηη πνιιά δεθάδεο εθαηνκκχξηα επξψ γηα
λα πιεξψζεηο φια απηά ηα νηθφπεδα. Κφλν εδψ πνπ ιέκε ηψξα γηα ην θηήκα
ηνπ Σξηζηνδνχινπ είλαη 4.700.000€, 1.200.000€, 1.700.00€ δεηάεη ν άιινο.
Παο ιέσ κφλν κεξηθά απφ ηα δεθάδεο δεζκεπκέλα νηθφπεδα. Ξείηε κνπ ινηπφλ
εζείο πσο κπνξνχκε θαη απνινγνχκαη ηψξα, ζα θαηαζέζσ αχξην ππφκλεκα
ζηελ Απνθεληξσκέλε κέζσ ηνπ «Ππλεγφξνπ ηνπ Ξνιίηε» γηα θάπνηνλ απφ ηνλ
Ξξνθήηε Ζιία, ν νπνίνο δηεθδηθεί θαη απηφο ηελ απνδεκίσζε γηα ην νηθφπεδφ
ηνπ ην νπνίν είλαη δεζκεπκέλν απφ ην '55. Θαη εγψ πξέπεη λα απνινγεζψ γηα
ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη θάλεη...ηέινο πάλησλ πνπ έρνπλ γίλεη θιπ. θιπ.
Θέισ λα ζαο πσ ινηπφλ πξαγκαηηθά πξέπεη λα κπείηε ιίγν πεξηζζφηεξν κέζα
ζην κεδνχιη ηνπ πξνβιήκαηνο γηα λα δείηε ηη έρνπκε θιεξνλνκήζεη απφ φια
ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε θαηαθέξεη λα πιεξψλνπκε
ηνπο πξνκεζεπηέο ην αξγφηεξν ζε δχν κε ηξεηο κήλεο θαη κάιηζηα κε κηα
θίλεζε πνπ θάλακε δηνηθεηηθή, ζα πάεη πεξίπνπ ζηνλ έλα κήλα ε πιεξσκή ησλ
πξνκεζεπηψλ, θάηη ην νπνίν πξαγκαηηθά δελ έρεη μαλαγίλεη, φρη ζην Σατδάξη
έηζη, δελ έρεη γίλεη θαη πνπζελά αιινχ. Γελ ζέινπκε λα ζπγθεληξψλνληαη
ρξέε, είλαη φηη ρεηξφηεξν, γηαηί έρνπκε πνιιά πξνβιήκαηα. Ξξψηνλ δελ
έξρνληαη νη πξνκεζεπηέο θαη δεχηεξνλ θάλνπλ θαη απηνί ππεξηηκνιφγεζε γηαηί
ζνπ ιέεη αθνχ ζα ηα πάξνπκε κεηά απφ 5-10 ρξφληα αληί γηα 100 αο ην βάισ
150.
Πηα πξνεγνχκελα πνπ έιεγε ηψξα ζθέθηεθα φηη ζηελ...δελ κπνξψ ηψξα ζε
ιεπηνκέξεηεο αξηζκεηηθέο λα ζαο πσ πφζν έρεη θφςεη θέηνο ε Θπβέξλεζε,
θέηνο έρεη θφςεη 300.000.000€ αλ δψζεη ηα ηειεπηαία 400.000.000€ πνπ
ρξσζηάεη ηψξα θαη έρεη δεζκεπηεί φηη ζα ηα δψζεη. Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρεη
κεησζεί θαηά 62% θαη είλαη θαηά 45% κεησκέλε γηα θέηνο ε ρξεκαηνδφηεζε.
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Θαη ηη έρεη βξεη ηψξα; Αθνχζηε ηψξα λα δείηε ηη πνλεξηέο, έηζη; Δθηφο απφ ηελ
αληαπνδνηηθφηεηα πνπ καο ιέεη φηη βάιηε...εκείο ζέιακε θαη ζα ήηαλ δσξεάλ
θαη ν πνιηηηζκφο θαη ην Θνιπκβεηήξην, εληειψο δσξεάλ, αιιά καο ιέλε φηη αλ
δελ ππάξρεη αληαπνδνηηθφηεηα, θάλνπκε θάπνηεο αιρεκείεο γηα λα κεηψζνπκε
θαη έρνπκε κεηψζεη πνιχ ηηο ζπλδξνκέο, δειαδή 10€ θαη 15€ θάησ θαη 25€ ζην
Θνιπκβεηήξην, αιιά αλ δελ εκθαλίζνπκε θαζφινπ ζπλδξνκέο δελ καο
εγθξίλνπλ ηηο ζπκβάζεηο. Γηαηί ζα πξέπεη λα πάεη ραξηί, πεγαίλεη παξάιιεια
ραξηί γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζπκβάζεσλ φηη ππάξρεη αληαπνδνηηθφηεηα. Ρν
θφιπν ινηπφλ ηψξα είλαη φηη ζέιεη λα κεηαθέξεη ηνλ ΔΛΦΗΑ ζηνπο Γήκνπο, λα
θαηαξγήζεη ηνπο ΘΑΞ θαη λα καο πεη. Μέξεηε θάηη Γήκε, κπεο κπξνζηά εζχ,
βάιε ΔΛΦΗΑ ηζεθνχξσζε ηνπο πνιίηεο, γηα ην ζπίηη ην νπνίν έρεη ν θαζέλαο
καο έηζη, γηαηί κπνξεί λα έρνπλ θάπνηνη θαιφ ζπίηη αιιά θάπνηνη άιινη λα κελ
ηα βγάδνπλ πέξα, νχηε γηα ην θσο δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ νη άλζξσπνη. Θαη
είδαηε είπε ν θ. Γανπάρεξ πξηλ, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πφζεο νηθνγέλεηεο
ζηηίδνληαη απφ ην Γήκν, πφζεο παίξλνπλ ρξήκαηα, ηξφθηκα, κεξίδεο θάζε κέξα
θαη αλ βάιεηε θαη ηελ Δθθιεζία θαη άιινπο θνξείο πνπ δίλνπλε, είλαη ηξαγηθφ
ην πξφβιεκα. Θαη έξρνληαη ινηπφλ λα καο πνχλε, πάξηε εζείο, εηζπξάμηε ηνλ
ΔΛΦΗΑ θαη αλ δελ έρεη θάπνηνο λα πιεξψζεη πάξηε ηνπ θαη ην ζπίηη, βγάιηε ην
ζπίηη ζε πιεηζηεξηαζκφ. Θαη ήξζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε πιεηζηεξηαζκνχ
ζπηηηνχ πξηλ απφ δέθα κέξεο, Βαζίιε, πεξίπνπ. Ήξζε ν αλζξσπάθνο εδψ κε
εγθεθαιηθφ έρνληαο ράζεη ηε γπλαίθα θαη ηα δχν παηδηά ηνπ, κε έλα
δηακέξηζκα πνπ έρεη ζην Γάζνο 73 ηκ. θαη θνζηνινγήζεθε 10.000€. Θαη γηα
ρξένο 5.600€ ήζειαλ λα ηνπ βγάινπλ ην ζπίηη ζε πιεηζηεξηαζκφ. Θαη πήξα
ηειέθσλν ηέινο πάλησλ ζηελ Δθνξία, θαηαθέξακε... Ν δηαθαλνληζκφο ήηαλ
απφ ηα 440€ πνπ παίξλεη ην κήλα λα δίλεη 400€ θαη κε ηα 40€ λα πιεξψλεη
φια ηα άιια θαη λα ηξψεη θηφιαο. Ρέινο πάλησλ κεηά απφ παξέκβαζε πνπ
θάλακε ζηελ Δθνξία, πξνο ην παξφλ αλεζηάιε θαη είπακε λα γίλεη κηα
ξχζκηζε, αιιά απηφ ινηπφλ, απηφ ηνλ φγθν ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηνλ ΔΛΦΗΑ ζέιεη λα ην κεηαθέξεη ζηηο πιάηεο ηνπ Γήκνπ θαη ν
Γήκνο λα είλαη ν θαθφο απέλαληη ζην πνιίηε. Λα δηαρεηξηζηεί δειαδή ν Γήκνο
φιε απηή ηελ θαηάζηαζε, πνπ εκείο έρνπκε ζαλ ζέζε λα θαηαξγεζεί ν ΔΛΦΗΑ.
Γελ πξέπεη λα εηζπξάηηεηαη ΔΛΦΗΑ.
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Λα ζαο πσ φηη... θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ εηπψζεθαλ. ηη βάιακε πξνζσπηθφ
αζθάιεηαο, ππεχζπλν αζθάιεηαο. Βάιακε γηαηξφ εξγαζίαο πνπ δελ ππήξρε
ζην Γήκν έλαο γηαηξφο εξγαζίαο, λα ειέγρεη, λα θάλεη εκβφιηα, λα γξάθεη
εμεηάζεηο θιπ. Δληζρχζακε πάξα πνιχ ηνπο εζλνηνπηθνχο ζπιιφγνπο ηεο
πφιεο καο θαη ζηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε καδί ηνπο ζε ζρέζε κε εθδειψζεηο
θιπ. φηη κπνξνχζακε θάλακε αιιά θαη κε ηελ πιεξσκή ελνηθίσλ, γηαηί μέξεηε
πνιχ θαιά φηη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ νη ζχιινγνη ζήκεξα.
Ρψξα γηα λα πάσ ιίγν ζηηο αληηπιεκκπξηθέο κειέηεο θαη ηη γίλεηαη κε ην
αληηπιεκκπξηθφ ζέκα. πάξρεη ε παξέκβαζε ζε επίπεδν ππεξηνπηθνχ ζέκαηνο,
πνπ δελ κπνξεί λα παξέκβεη ν Γήκνο θαη εκείο πηέδνπκε λα ην θάλεη ε Ξνιηηεία
κε ηελ Ξεξηθέξεηα. Δίλαη δειαδή ε αληηκεηψπηζε ησλ εζηηψλ πάλσ... δειαδή ε
αλαθνπή ησλ λεξψλ απφ ην Ξνηθίιν ξνο, ε ζχλδεζε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ
θεληξηθνχ αγσγνχ εδψ ζηε Ι. Θαβάιαο. Θαη ππάξρνπλ θαη πην κηθξά έξγα ηα
νπνία ζα αλαιάβνπκε εκείο κε φηη ζπλεπάγεηαη απηφ βέβαηα, γηα ην αλ ζα
εθηηλαρζεί έηζη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ή φρη. Γειαδή ήξζακε ζε επαθή κε
εηδηθφ κεραληθφ πδξαπιηθφ, ν νπνίνο είλαη εμεηδηθεπκέλνο ζε αληηπιεκκπξηθά
έξγα, ν νπνίνο ζα καο θάλεη πξνηάζεηο γηα ηελ Αθαία πνπ είλαη κεγάιν ην
ζέκα θαη αθνξά θαηνίθνπο θαη γηα ην ΒΓ ηκήκα, δειαδή γηα ηελ νδφ Αληχπα,
Ινπληέκε

θιπ.

εθεί

πνπ

πλίγνληαη.

Δπίζεο

ζα

δνχκε

άκεζα

λα

αληηκεησπίζνπκε, ζα δψζνπκε δειαδή ζε εξγνιαβία, απηφ βέβαηα ζα ην
ζπδεηήζνπκε θαη αχξην κε ην κεραληθφ, ην έξγν εδψ... ην θξεάηην πνπ είλαη
ζηελ Θαξατζθάθε ην νπνίν δπζηπρψο θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο πήγαλ θαη ην
έθξαμαλ ξίρλνληαο κέζα κπεηφλ. Γελ ηξαβάεη απηφ ην θξεάηην θαη έλα κέξνο
ηνπ πξνβιήκαηνο... έρεη γίλεη απφ παιηά απηφ... κπξνζηά ζην βηβιηνπσιείν
ζηε Θαξατζθάθε θαη έηζη πλίγνληαη, δειαδή ε Θαξατζθάθε δελ έρεη θξεάηην
απηή ηε ζηηγκή γηαηί έρνπλ ξίμεη κέζα κπεηφλ. Απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ ηελ
Ρερληθή πεξεζία, ζα θάλνπκε ινηπφλ έξγν εθεί, λα αλνίμνπλ απηά ηα θξεάηηα
νχησο ψζηε θαη λα κελ πιεκκπξίδεη ε Θαξατζθάθε αιιά θαη λα κεηψλεηαη ιίγν
ν φγθνο ησλ λεξψλ πνπ ππάξρεη εδψ ζηελ Δπαχιεσο θαη ρηππάεη θαη ηνπο
ζπκπνιίηεο καο.
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Άξα ινηπφλ θαη ππάξρνπλ θαη πξνυπνινγηζκέλα απηά, αλ δείηε ηνπο θσδηθνχο
φζνη

ζπλάδειθνη

ην

είπαλ

ζην

Ρερληθφ

Ξξφγξακκα,

αιιά

θαη

ζα

πξνρσξήζνπκε άκεζα θαη γηα απηφ ζέιακε λα κπνχκε θαη ζαλ Γήκνο ζε
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, γηα λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ηέηνηνπ είδνπο
άκεζεο παξεκβάζεηο πνπ είδακε πηα φηη είλαη αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο γηα λα
κελ πλίγνληαη νη ζπκπνιίηεο καο.
Γηα ην Κνπζείν θαη ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ Γχδε. Δθεί ζέινπκε
λα θάλνπκε δχν Κνπζεία. Ρν Ιανγξαθηθφ Κνπζείν ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ Γήκνπ
Σατδαξίνπ δειαδή, ην νπνίν ζα ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ αίζνπζα ησλ «4
Δπνρψλ» θαη πξνζσξηλά κέρξη λα θεξδίζνπκε, απηφ ζαο ην ιέσ γηαηί θάπνηνο
είπε φηη έηζη αδπλαηίδεη ε δηεθδίθεζε ηνπ blog 15. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη
πιηθφ ηνπ Κνπζείνπ πνπ ιεηηνπξγνχζε, ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, ην νπνίν είλαη
θαηαρσληαζκέλν ζην ππφγεην ηεο ΛΔΙΔ κε θίλδπλν λα θαηαζηξαθεί,
θαηαζηξέθεηαη ήδε θαη πξέπεη άκεζα απηφ ην πιηθφ ζπλ άιιν πιηθφ πνπ ζα
θέξνπκε θαη κάιηζηα κε ηελ εθδήισζε πνπ θάλακε γηα λα ηηκήζνπκε ηνπο
αγσληζηέο πνπ έρνπλ θχγεη απφ ηε δσή, ππήξραλ πάξα πνιινί απφγνλνη πνπ
εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα λα θέξνπλ πιηθά θαη λα εκπινπηηζηεί απηφ ην
Κνπζείν. Δίλαη ινηπφλ αδηαλφεην ην Σατδάξη κηα πφιε κε ηέηνηα ηζηνξία, κε ην
blog 15 λα κελ έρεη Κνπζείν Δζληθήο Αληίζηαζεο. Κέρξη λα καο δνζεί ινηπφλ ν
ρψξνο κέζα, απηφο είλαη έλαο ζηφρνο βέβαηα ηνλ νπνίν έρνπκε θαη πνιεκάκε,
ζα ζηεγαζηεί ππάξρεη ρψξνο ζην θηίξην Γχδε λα ζηεγαζζνχλ θαη ηα δχν
Κνπζεία. Θαη λα είλαη επηζθέςηκν βέβαηα, λα είλαη επηζθέςηκα θαη ηα Κνπζεία
θαη νη «4 Δπνρέο» ηνπ Γχδε.
Γηα ηελ Βεξγίλαο, θνηηάμηε ζηελ Βεξγίλαο ην έρσ πεη θαη άιιεο θνξέο εδψ ζην
Γ.Π. αιιά πηζαλφλ γηα φζνπο δελ ην έρνπλ θαηαιάβεη, έρσ πεη φηη ην πξψην
πξάγκα πνπ παξέιαβα απφ ηνλ πξνεγνχκελν Γήκαξρν ήηαλ έλαο θάθεινο,
έλαο κπιε θάθεινο πνπ είρε κέζα κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, ηελ νπνία
έπξεπε λα ππνγξάςσ εγψ θαη ν Γηνηθεηήο ηνπ ΝΑΔΓ. Θαη φηαλ ηελ δηάβαζα
κνπ ζεθψζεθαλ φρη νη ηξίρεο, δειαδή ηξειάζεθα. Έιεγε φηη ζαλ Γήκνο έπξεπε
λα αλαιάβνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ηειεηψζνπκε ηνλ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ
ηεο νδνχ Οίκηλη, ζέιεη πεξίπνπ κε κηα κέηξηα εθηίκεζε 200.000€ κε 300.000€
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γηα λα ηειεηψζεη ν ζηαζκφο, λα θάλνπκε ηελ νδφ Βεξγίλαο πνπ ζχκθσλα κε
κέηξηνπο ππνινγηζκνχο πάιη ζέιεη 120.000€, ζέιεη αληηζηεξίμεηο, θφιπα, δελ
μέξσ αλ έρεηε πάεη, αλ μέξεηε πσο έρεη ην ζέκα. Θαη λα πάξνπκε ηνλ ζηαζκφ
ην αλψηαην γηα δέθα ρξφληα αιιά φηαλ καο ηνλ δεηήζεη ν ΝΑΔΓ λα ηνλ
επηζηξέςνπκε. Γειαδή κεηά απφ έλα εμάκελν, έλα ρξφλν, δχν ρξφληα κπνξεί
λα έξζεη ν ηάδε ηδηψηεο πνπ έρεη έλα παηδηθφ ζηαζκφ ή νηηδήπνηε θαη λα πεη

«κνπ αξέζεη ν ρψξνο κπνξεί λα κνπ ην λνηθηάζεη ν ΝΑΔΓ;». Θαη ν ΝΑΔΓ λα
καο πεη «παηδηά επραξηζηνχκε θαη θχγεηε». Γειαδή ήηαλ πνηέ δπλαηφλ λα
ππνγξάςνπκε κηα ηέηνηα ζχκβαζε; Θαη ελψ θάλνπκε πξνζπάζεηα εδψ θαη
κήλεο ηψξα, Θνδσξή ήξζεο πξνρζέο, θάζε κέξα παίξλνπκε ηειέθσλν,
δειαδή ηειεπηαία θάζε κέξα παίξλνπκε ηειέθσλν ηε Γηνηθήηξηα ηνπ ΝΑΔΓ λα
θιείζνπκε ξαληεβνχ γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα απηφ ην ζέκα, δελ καο έρνπλ
θιείζεη αθφκα ξαληεβνχ.
Απηά γηα ηελ απνθαηάζηαζε, εκείο απηφ πνπ ζα επηδηψμνπκε είλαη θαη κάιηζηα
ηη, ζε δηθφ καο ρψξν, απηφ ην έθηηζε ν ΝΑΔΓ ζε νηθφπεδν ηνπ Γήκνπ θαη εγψ
ζα ππέγξαθα ζχκβαζε πνπ ζα έδηλα θαη απηφ ζα ππέγξαθε ε πξνεγνχκελε
Γεκνηηθή Αξρή.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γελ ην ππέγξαςε... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έρσ δηαβάζεη θαη πνιχ θαιά κάιηζηα. Ξξφζερε γηαηί κάιινλ
δελ ηα μέξεηο θαιά ηα πξάγκαηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδνπ, ζαο παξαθαιψ ηψξα, αθήζηε ην Γήκαξρν λα
νινθιεξψζεη. Νινθιήξσζε Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ηα μέξεηο θαιά θαη δελ λνκίδσ εζχ λα είζαη ππνζηεξηθηήο
ηνπ ΝΑΔΓ ζε απηή ηελ δηακάρε. Ρφηε γηαηί... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ. Ξάλησο ε
πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ φηη ππήξρε έηνηκε ζχκβαζε, αλ ππήξρε έλαο αθφκα
κήλαο, δχν, ζα είρε ππνγξαθεί, αιιά δελ ήζειε λα πάξεη ην θφζηνο ν
Καξαβέιηαο θαη κνπ ιέεη ππέγξαςε ηε ζχκβαζε. Ξνπ αλ ήηαλ θάπνηνο άπεηξνο
ή νηηδήπνηε άιιν ζα ππέγξαθε κηα ζχκβαζε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδνπ δελ ζαο δηέθνςε θαλέλαο, ζαο παξαθαιψ αθήζηε
ηνλ Γήκαξρν λα νινθιεξψζεη. Ινηπφλ, ειάηε Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα πσ γηα ην ζέκα ηεο αγνξάο ησλ κεραλεκάησλ. Θα
βιέπεηε... Κφζρν αλ ζέιεηε ιίγν... Αλαξσηηέζηε πνιινί, βέβαηα άιινη ην ιέλε
ζεηηθά θαη άιινη αξλεηηθά πσο είλαη δπλαηφλ λα θζάζνπλ νη 500.000€ γηα ηελ
αγνξά ησλ κεραλεκάησλ θαη νη 30.000€ γηα ηελ αγνξά ησλ mini bus. Δδψ
ινηπφλ, απηφ ην έρνπκε πεη θαη άιιε θνξά αιιά... Απηφ αθνξά δηαθαλνληζκφ
ηξηεηίαο, δειαδή απηφ ην πνζφ αθνξά ην '16. Απηφ είλαη επί ηξία. Γειαδή ηα
δχν mini bus είλαη 90.000€ θαη ηα κεραλήκαηα είλαη 1.500.000€. Απηφ είλαη ην
θφζηνο ηεο αγνξάο, γηα λα κελ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο. Θαη πξαγκαηηθά αλ
αγνξάζνπκε απηφ ην ζηφιν, λνκίδνπκε φηη ζα ιχζνπκε ζε έλα πνιχ κεγάιν
βαζκφ ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο.
Γηα

ηνλ

ειεθηξνθσηηζκφ

θιπ.

είλαη

γεγνλφο

φηη

ππάξρνπλ

ζνβαξά

πξνβιήκαηα, πξέπεη λα δνχκε ηελ ελίζρπζε θαη ηψξα ε Ρερληθή πεξεζία ζα
δεη δηάθνξνπο ηξφπνπο ηέινο πάλησλ, πξνγξάκκαηα θιπ. Ρψξα δχν ιεπηάθηα
κφλν έηζη θάπνηα ζέκαηα... πνπ έρνπλ κπεη θάπνηα άιια ζέκαηα. Ρειεηψλσ,
ηειεηψλσ, ζα είκαη ζχληνκνο. Γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο θαη ηηο πεξηθνπέο πνπ έρεη
θάλεη ν ΝΑΠΑ ην έρνπκε πεη θαη άιιεο θνξέο, εκείο δελ είκαζηε Γηνίθεζε ηνπ
ΝΑΠΑ, είδεο Αληξέα φηη δπζηπρψο έρνπλ θνπεί δξνκνιφγηα, απηφ κάιηζηα
παίδεη απηέο ηηο εκέξεο ζπλερψο, πάλησο κεηά απφ πξνζπάζεηεο πνπ θάλακε,
πξέπεη λα ζαο πσ φηη επαλήιζαλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ Α15 απηά ηα ιεσθνξεία.
Μέραζα λα πσ πξηλ γηα ηα αληηπιεκκπξηθά φηη επεηδή δελ κπνξνχκε λα
αλερζνχκε άιινλ εκπαηγκφ ζε ζρέζε κε ην πνηφο ηειηθά ππεχζπλνο θαη λα
πεξλάεη ν θαηξφο γηα λα θάλεη ηηο κειέηεο, ν Ρδάθεο πξνρζέο ν ηδηαίηεξνο πνπ
αζρνιείηαη ηνπ πνπξγνχ, πνπ αζρνιείηαη κε απηά ηα ζέκαηα, δεζκεχηεθε φηη
απηή ηελ βδνκάδα ζα γίλεη απηή ε πεξίθεκε ζχζθεςε γηα λα δνχκε ν
επηκεξηζκφο ησλ επζπλψλ θαη λα γίλεη ε κειέηε. Δκείο ζα αθήζνπκε πεξηζψξην
κέρξη ηα κέζα ηεο βδνκάδαο, αλ δελ δνζεί εκεξνκελία ή αλ δελ θιεζνχκε
απηή ηε βδνκάδα, ζα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζε θηλεηνπνίεζε, ζε απαλσηέο
θηλεηνπνηήζεηο δειαδή, ζε θιείζηκν ηνπ δξφκνπ εδψ, άιισζηε ην έρνπκε
μαλαπεί ζην Γ.Π., ζα αξρίζνπκε λα θιείλνπκε θάζε κέξα ηελ Ι. Θαβάιαο κέρξη
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λα βξεζεί ιχζε. Γελ κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα αλερζνχκε απηή ηελ
θαηάζηαζε, δελ κπνξψ θαη εγψ αιιά θαη φινη πηζηεχσ εκείο λα δνπλ νη
θάηνηθνη κε απηή ηελ αγσλία, λα έξρνληαη εδψ κε ηα κπαηδάθηα ζεθσκέλα,
μππφιεηνη θαη κέζα ζηηο ιάζπεο θαη ιέλε θάληε θάηη δελ αληέρνπκε άιιν απηή
ηελ θαηάζηαζε.
Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζπδεηείηαη ν Ξξνυπνινγηζκφο είκαζηε κέζα ζηα
πιαίζηα, ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί Γήκνη αλ φρη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ ζπδεηήζεη
αθφκα Ξξνυπνινγηζκφ. Κάιηζηα ρζεο πνπ ήκνπλ ζηελ Ξέιια, ξψηαγα έλαλ έλαλ ηνπο Γήκνπο, ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί δελ έρνπλ ζπδεηήζεη αθφκα ηνλ
Ξξνυπνινγηζκφ. Ρν «ΘΔΑΘΖΛΑΗ» είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα ην δνχκε εηδηθά
γηαηί αληηθξνχνληαη απηά ηα δχν, δειαδή θαη εκείο έρνπκε έλα φξακα λα γίλεη
θάηη εθεί αιιά ππάξρεη απηφ ην εκπφδην, ζα ην δνχκε.
Γηα ηελ «Ιατθή Ππκκεηνρή» πξέπεη λα ζαο πσ φηη είρακε πξνγξακκαηίζεη
ιατθέο ζπλειεχζεηο ζηηο αξρέο ηνπ Λνέκβξε, νη νπνίεο δπζηπρψο αλαβιήζεθαλ
ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο, δειαδή δελ κπνξνχζακε ηηο
κέξεο ηεο πιεκκχξαο θαη ηηο επφκελεο κέξεο. Δίρε πξνγξακκαηηζηεί απφ ηηο 3
κέρξη ηηο 10 Λνέκβξε λα γίλνπλ ιατθέο ζπλειεχζεηο, κάιηζηα ζα θάλακε θαη
ηελ αλάξηεζε αιιά δπζηπρψο καο πξφιαβαλ ηα γεγνλφηα.
Γηα ηελ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ηψξα, δελ κπνξψ λα κπσ ζε απηφ ην ζέκα
γηαηί ζα κηιάκε πνιιή ψξα, πάλησο δελ είλαη ζέκα αιιαγήο θνπιηνχξαο, ηελ
θνπιηνχξα ηελ έρνπκε Αζελά, ην ζέκα είλαη φηη είλαη απηή ηε ζηηγκή κηα
κεγάιε θνχζθα απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, ην είπεο θαη εζχ θαη ν Θνδσξήο, φηη
πηέδαλε - πηέδαλε λα θαηαζέζνπκε ηνπηθά ζρέδηα, θαηέζεζε ζρεδφλ ην ζχλνιν
ησλ Γήκσλ, άιινη έγθαηξα θαη εκείο γηα λα πξνιάβνπκε ηηο πξνζεζκίεο θαη
κήπσο

κπνχκε

ζε

θαλέλα

ρξεκαηνδνηηθφ

πξφγξακκα,

άιινη

Γήκνη

ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί αξγφηεξα θαη κέρξη ηψξα βιέπεηο φηη δελ γίλεηαη θακία
θίλεζε, θακία ζπδήηεζε, ηίπνηα γηα απηφ ην ζέκα. Άξα ινηπφλ άιια πξάγκαηα
θξχβνληαη πίζσ απφ εθεί, σο πξνο ηελ δηαρείξηζε θαη πνπ ζα πάεη ε πίηα ηεο
θεξδνθφξαο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Απηφ δελ ζέισ λα ην αλνίμσ,
θάπνηα άιιε ζηηγκή.
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Γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο, εάλ ελλνείηαη κε δαλεηζκφ απφ Ρξάπεδεο
γηα λα ππνζεθεχζνπκε ην κέιινλ ηνπ Γήκνπ, εκείο δελ ζα πάκε ζε ηέηνηα
αλαδηάξζξσζε. Θαη δελ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε ζε ηέηνηνπ
είδνπο κέηξα. Αθνχ ήξζε πάιη ν Ζξαθιήο λα πσ φηη, γηα ηελ δαηκνλνπνίεζε
ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο,

επηκήθπλζε...

εληάμεη,

άιιν

είπεο

γηα

αλαδηάξζξσζε... Ινηπφλ απηή ηε ζηηγκή νη εξγαδφκελνη έρνπλ δαηκνλνπνηεζεί
θπξίσο. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ, πξαγκαηηθά ζαλ
ηξεινί θάλνπκε λα αμηνπνηήζνπκε φπνπ ππάξρνπλ Δπξσπατθά Ξξνγξάκκαηα,
αιιά θέξε καο έλα ξε Άθε, θέξε καο αθνχ ππάξρνπλ ηφζα ηα νπνία
πεξηθέξνληαη, έλα πξφγξακκα ζέινπκε, δελ ζέινπκε πνιιά, έλα ζέινπκε.
Αιιά ν Ζξαθιήο φκσο έθηαζε θαη ζην δηα ηαχηα ζαλ γλήζηνο εθπξφζσπνο ηεο
λενθηιειεχζεξεο αληίιεςεο φηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε κε ΠΓΗΡ. Θνίηαμε,
απηφ πνπ ληξέπνληαη άιινη λα πνχλε ν Ζξαθιήο έρεη ην ζξάζνο, ην ζάξξνο λα
πσ, λα κελ πσ ζξάζνο, είλαη πνιηηηθή ζέζε, ην ζάξξνο λα ην πεη.
Ν Θνπξνπκπιήο, Θψζηα, είπεο γηα ηε ζέζε ηνπ Θνπξνπκπιή, ν Θνπξνπκπιήο
ινηπφλ ζε ζπλάληεζε κε ηνλ Θχπξην νκφινγφ ηνπ, ηνλ πνπξγφ δειαδή
Δμσηεξηθψλ είπε φηη ζηε Θχπξν έγηλε ηδησηηθνπνίεζε ελφο θνκκαηηνχ ηεο
θαζαξηφηεηαο θαη ην βιέπεη κε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ν Θνπξνππιήο.
Απηφ ην ιέσ γηα ηνλ Θνδσξή θαη ηελ Αζελά. Γηαηί ζα έρνπκε αγψλεο κπξνζηά
καο. Ρειεηψλσ ζπλάδειθνη, ηειεηψλσ. Γηα ηελ θα Ρνθαηιίδε πξαγκαηηθά δελ
ήζεια λα πσ αξθεηά πξάγκαηα, απιά ην αλέθδνην κε ην πξψην λέν είλαη φηη ε
Ρνθαηιίδε θάλεη αληηπνιίηεπζε. Απηφ πξαγκαηηθά είλαη έλα κεγάιν αλέθδνην.
Θαη βαζηθά απηνκαζηηγψλεηαη γηα φιεο ηηο παξαιείςεηο, ζηα ιάζε, ηελ
εγθιεκαηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ρψξα γηα ην
φλνκα πνπ αλέθεξεο γηα ηνλ Σξπζνκάιιε ή νηηδήπνηε λνκίδσ φηη δελ
ρξεηάδεηαη λα απαληήζσ, πξαγκαηηθά δελ ρξεηάδεηαη λα απαληήζσ.
Γηα ηα έξγα ηεο Ξεξηθέξεηαο ην είπακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά, ππάξρνπλ
έξγα ηα νπνία έρνπκε θαηαζέζεη γηα ηα 2.500.000€ αθξηβψο θαη φρη
2.000.000€ είλαη 2.500.000€. Έρνπλ γίλεη, ελλνείηαη. Ρν Ξξφγξακκα Διιήλσλ
Δθνπιηζηψλ έρεη ιήμεη πξν πνιινχ θαη δελ ην πήξεο ρακπάξη κάιινλ, εζχ
είπεο γηαηί δελ ην αμηνπνηνχκε γηαηί έρεη ιήμεη.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διάηε θα Ρνθαηιίδνπ, εληάμεη. Θα επαηηήζνπκε απφ ηνπο
εθνπιηζηέο, πξνρσξήζηε Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρψξα γηα ηα άιια, γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ κίιεζαλ ζνβαξά
θαη

έθαλαλ

πξνηάζεηο

ζνβαξέο

θαη

εηιηθξηλείο,

δειαδή

γηα

ηνπο

θιαδνηεκαρηζηέο θαη φηη δελ πξέπεη λα κεηαθέξνπκε απηά... γηα ηνπο κεηξεηέο
ξχπαλζεο, ην βηφηνπν ζηελ Θνπκνπλδνχξνπ θαη φια απηά δειαδή, λνκίδσ φηη
έρνπλ γίλεη ήδε απνδεθηά, ην είπα θαη μεθηλψληαο ηελ θνπβέληα φηη πνιιέο
απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ γίλαλε ηηο έρνπκε θαη ηειεηψλνληαο λα πσ ην εμήο. ηη
ν Ξξνυπνινγηζκφο θαη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ζπδεηηνχληαη ζήκεξα, είλαη
θείκελα ηα νπνία ζα ςεθηζηνχλ θαη είλαη αο πνχκε ζα είλαη απφ εδψ θαη πέξα
νδεγφο καο, αιιά απηφ πνπ θξίλεηαη είλαη ε θαζεκεξηλή δξάζε ζηε δηάξθεηα
φινπ ηνπ ρξφλνπ θαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη θαη βέβαηα θαη νη
αλακνξθψζεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο, γηαηί δελ καο εκπνδίδεη θαλέλαο λα
εληάμνπκε κηα απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο πξαγκαηηθά είλαη πνιχ
ζεκαληηθέο θαη έρνπλ εηπσζεί, απηέο νη νπνίεο έρνπκε εκείο ή νπνηνζδήπνηε
θάηνηθνο ηεο πφιεο, γηαηί εξρφκαζηε ζε επαθή θαη κε πάξα πνιχ θφζκν, λα
εληαρζνχλ θαη λα γίλεη ζαλ έξγν ην επφκελν δηάζηεκα. Απηφ λνκίδσ φηη είλαη
απηνλφεην γηα απηφ θαη δελ θιείλεη ηίπνηα κε ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε. Ίζα-ίζα
πνπ αλνίγεη πηα έλαο θαηλνχξηνο δξφκνο λα πάκε δπζηπρψο κε απηά ηα
δεδνκέλα πνπ έρνπκε, γηαηί εκείο ηψξα έρνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε έλαλ
Ξξνυπνινγηζκφ 31.000.000€ φηαλ πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ήηαλ 55.000.000€ ν
Ξξνυπνινγηζκφο θαη ζηα 55.000.000€ ηφηε γίλνληαλ φινη ηδάκπα κάγθεο γηαηί
είραλε λα εληάμνπλ έλα αληίζηνηρν Ρερληθφ Ξξφγξακκα 55.000.000€ θαη εθεί
πξνέβιεπαλ νηηδήπνηε αιιά ηειηθά πξαγκαηνπνηνχζαλε ην 10% απφ απηφ πνπ
βιέπαλε. Απηή ινηπφλ είλαη ε ηζηνξία γηα λα καζαίλνπκε ηη γηλφηαλε ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη απφ ηε ζπδήηεζε, ν Ξξνυπνινγηζκφο, ε Δηζεγεηηθή,
ε Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ην Νινθιεξσκέλν Ξιαίζην Γξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο
Θνηλσθεινχο ςεθίδεηαη θαηά πιεηνςεθία κφλν απφ ηελ παξάηαμε ηεο
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πιεηνςεθίαο θαη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα επίζεο θαηά πιεηνςεθία εθηφο απφ
ηελ πιεηνςεθία, απφ ηε Γηνίθεζε δειαδή ην ςεθίδνπλ νη «Ξνιίηεο ζε
Γξάζε», ν «Γηάθαλνο Γήκνο» θαη ε παξάηαμε ηνπ θ. Φνπξιή. Ππλάδειθνη
θαιή μεθνχξαζε.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΒΝΟΔΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΕΥΡΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ ΠΡΔΙΙΑ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΓΖΚΝΙΑ ΚΑΟΗΑ

ΕΔΟΒΑ ΓΗΑΛΛΝΙΑ

ΘΝΒΑΟΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΗΑ

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ (απψλ)

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ (απψλ)

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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