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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΪΓΑΟΗΝ
Διδική Πσνεδρίαζη 25Ζ
Ρης 27ης Λοεμβρίοσ 2016
Ζμέρα: Θσριακή και ώρα: 10:00 π.μ.

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Βνξέαο Θσλζηαληίλνο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Εψηνο Ησάλλεο
Σαηδεζηεξγίνπ Πηέιια
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βνπιγαξίδεο Ιεσλίδαο
Γεκνπιά Καξία
Εέξβα Γηαλλνχια
Θνπβαξάο Ξαλαγηψηεο
Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο
Θενδψξνπ Γεκήηξηνο
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Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι
Κπνδίθαο Αλδξέαο
Ιπκπνπζάθε - Γεσξγηάδε Δηξήλε
Ληεληαθφο Δπάγγεινο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Γξνχιηαο Ζξαθιήο
Γθαλά - Οεγάθε Αγγειηθή
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Θεληξήο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο (Θψζηαο)
ΑΞΝΛΡΔΠ
Γανπάρεξ Λανπάθ
Πηαζάο Θσλζηαληίλνο
Ξαλαγνπνχινπ - Γεσξγνπνχινπ Αιεμία
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Πθακπά Αζελά
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
1.
2.
3.

Έγθξηζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο Δηζεγεηηθήο
Έθζεζεο ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017.
Έγθξηζε Νινθιεξσκέλνπ Ξιαηζίνπ Γξάζεο (Ν.Ξ.Γ.)
νηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017.
Έγθξηζε Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Γήκνπ καο,
νηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, δελ πξέπεη λα ηηκσξνχκαζηε εκείο νη ζπλεπείο. Γελ
είλαη θαηάζηαζε απηή λα έρνπκε ζήκεξα πξνυπνινγηζκφ θαη λα είλαη 10.30 θαη
λα πεξηκέλνπκε αθφκα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, θαιεκέξα, ν ζπλάδειθνο ν Θαξαηδαθέξεο ζα
πάξεη παξνπζίεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαιεκέξα θαη απφ κέλα. 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 Αιεμία, Ρζνπθλίδαο Θσλζηαληίλνο, Θενδψξνπ
Γεκήηξεο, Ρξνρίδεο Δκκαλνπήι, Κπνδίθαο Αλδξέαο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία,
Γεσξγηάδε

Δηξήλε,

Ληεληαθφο

Δπάγγεινο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Πθακπά Αζελά, Γξνχιηαο
Ζξαθιήο,

Γθαλά-Οεγάθε

Αγγειηθή,

Θενδσξαθφπνπινο

Φψηεο,

Θεληξήο

Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο, Φνπξιήο Θσλζηαληίλνο.
ΠΡΟΕΔΡΟ: Ππλάδειθνη, πξηλ κπνχκε ζηε δηαδηθαζία, λα πνχκε φηη έρνπλ
ελεκεξψζεη κέρξη ηψξα φηη δελ κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ ν ζπλάδειθνο
Πηαζάο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο είλαη εθηφο Αζήλαο, ην ίδην θαη ν
ζπλάδειθνο Γανπάρεξ, θαη ε Αιεμία Ξαλαγνπνχινπ γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο,
ε θα Ρνθαηιίδε θαη ε θα Πθακπά. Έρνπλ ελεκεξψζεη ην ζπκβνχιην.
Κπαίλνληαο ζηε δηαδηθαζία... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ: Θα θαηαγξαθεί θαλνληθά, απιά... Λα μεθηλήζνπκε ινηπφλ ηε
ζπλεδξίαζή καο ηελ εηδηθή γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ. Λα δψζνπκε
ηνλ ιφγν ζηνλ ζπλάδειθν ζηνλ Κνζρνλά λα θάλεη ηελ εηζήγεζε απφ ηελ
πιεπξά ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Διπίδσ λα κελ θάλεη εθηά ψξεο ιφγσ Φηληέι.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Θαιεκέξα. Ιείπεη ν Θαξαγηάλλεο, νπφηε ζα πάξσ θαη ηνλ ρξφλν
ηνπ Θαξαγηάλλε. Θα έξζεη ηψξα, νπφηε δελ κνπ ηνλ δίλεη ηνλ ρξφλν, ζα έξζεη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 25Η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2016

9

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ζπγλψκε, παξάιεηςή κνπ, έρεηε πάξεη έλα
εξσηεκαηνιφγην απφ ηελ ΘΔΓΔ ζηα ρέξηα ζαο, φπνηνο δελ ην έρεη, λα ην
δεηήζεη λα ην δψζνπλ νη ζπλάδειθνη. Ν Βαγγέιεο δελ πξέπεη λα έρεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, είλαη πξναηξεηηθή. Κπαίλνπκε ζε απηήλ ηελ ηζηνζειίδα, εθεί
ππάξρνπλ νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα
απαληήζεη ζηελ ΘΔΓΔ. Θ. Κνζρνλά.

1ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκριζη ηοσ Ξροϋπολογιζμού και ηης Διζηγηηικής Έκθεζης ηοσ
Γήμοσ μας, οικονομικού Έηοσς 2017.
&
2ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκριζη Νλοκληρωμένοσ Ξλαιζίοσ Γράζης (Ν.Ξ.Γ.)
οικονομικού Έηοσς 2017.

&
3ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγκριζη Δηήζιοσ Ξρογράμμαηος Γράζης ηοσ Γήμοσ μας,
οικονομικού Έηοσς 2017.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γηα άιιε κηα ρξνληά θαινχκαζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ίζσο
ηελ

πην

νπζηαζηηθή

ζπλεδξίαζε

ηνπ

Γεκνηηθνχ

Ππκβνπιίνπ,

λα

θνπβεληηάζνπκε ηελ ππμίδα πάλσ ζηελ νπνία ζα θηλεζεί ν Γήκνο θαη νη
πεξεζίεο ηελ επφκελε ρξνληά.
Θεσξνχκε ζαλ Γεκνηηθή Αξρή φηη πέξα απφ επηκέξνπο παξαηεξήζεηο πνπ
ελδερνκέλσο λα είλαη θαη νξζέο, ρξεηάδεηαη φινη καο λα ηνπνζεηεζνχκε ζην
βαζηθφ δήηεκα πνπ αθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζε θάζε δήκν θαη θαηά ηε
γλψκε καο ηζρχεη δηαρξνληθά. Ξνην είλαη απηφ; Δίλαη θάηη παξαπάλσ απφ
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εκθαλέο ζε φινπο καο φηη ε θπβεξλεηηθή πξφζεζε είλαη νη πξνυπνινγηζκνί
ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, ζπλνιηθά ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο λα θηλεζνχλ ζηελ ίδηα πνξεία κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, λα
εθηεινχληαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο απηφλ θαη θάησ απφ ην άγξππλν κάηη ησλ
ληφπησλ θαη Δπξσπαίσλ επηηεξεηψλ πνπ ζα παξεκβαίλνπλ θαη ζα αθπξψλνπλ
νπνηαδήπνηε θαηάθηεζε ηείλεη λα απνηππσζεί ζηα ζρέδηά ηνπο.
Ξνηνο είλαη ινηπφλ απηφο ν ζηφρνο πνπ ηψξα πινπνηεί ε ζπγθπβέξλεζε
ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπλερίδνληαο ην έξγν φισλ ησλ
πξνεγνχκελσλ αληηιατθψλ θπβεξλήζεσλ πνπ πέξαζαλ απφ ηελ παηξίδα καο;
Κα θπζηθά ε αλαδηαλνκή ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ κέζσ ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ πξνο φθεινο βηνκεράλσλ, εθνπιηζηψλ, ηξαπεδηηψλ, απηψλ
πνπ ιέκε εκείο ληφπηνπ θαη μέλνπ θεθαιαίνπ. Απζηεξά πξνζαξκνζκέλνο
ινηπφλ ν πξνυπνινγηζκφο ζην κεζνπξφζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο
ζηξαηεγηθήο, ζηηο θαηεπζχλζεηο, ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο επηδηψμεηο ηεο
κφληκεο επξσελσζηαθήο δεκνζηνλνκηθήο πεηζάξρεζεο θαη ησλ κλεκνληαθψλ
ζπκβάζεσλ πνπ μεδηπιψζεθαλ ζηελ πεξίνδν ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο ζηε
ρψξα.
Πε απηφ ινηπφλ ην πιαίζην επζπγξακκίδνληαη νη πξνυπνινγηζκνί δήκνη θαη
πεξηθεξεηψλ κε πξψην άμνλα ηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνπο
δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Απηφο είλαη θαη ν
ιφγνο πνπ θαη ε θπβέξλεζε θάζε ρξφλν κε ηελ θαζηεξσκέλε ΘΑ πεξί
ζπγθξφηεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαζνξίδεη ην πψο ζα θηλεζεί
έλαο δήκνο. Ξεξηνξηζηηθή πνιηηηθή, δειαδή πεξηθνπέο ζε θνηλσληθέο δαπάλεο,
αχμεζε ηδίσλ εζφδσλ, αληαπνδνηηθφηεηα ζε φιεο ηηο παξερφκελεο δεκνηηθέο
ππεξεζίεο.
Ξαξάιιεια ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε. Νχηε ηα
ειάρηζηα ςίρνπια πνπ πξνβιέπνπλ νη λφκνη ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ θαη
κε ηνπο νπνίνπο ιεζηεχνπλ θνξνινγηθά ηνλ ιαφ καο δελ απνδίδνληαη πίζσ
ζηα ιατθά ζηξψκαηα. Δλδεηθηηθά ν Λ.3852/2010 νξίδεη νη δήκνη λα ιακβάλνπλ
ην 21,3 ησλ εζφδσλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ
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πξνζψπσλ, φκσο ζχκθσλα κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξνβιέπεηαη νη
δήκνη λα πάξνπλ 10%.
Αληίζηνηρα ζηνλ ΦΞΑ ν λφκνο νξίδεη ην 12% λα απνηειεί έζνδν ησλ δήκσλ,
ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξνβιέπεηαη ην 7%. Πηνλ ΔΛΦΗΑ νη δήκνη έρνπλ
σο λνκνζεηεκέλα έζνδα ην 11,3% ελψ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
2016 πξνβιέπεηαη κφλν ην 4% ησλ εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο πεξηνπζίαο.
Ξαξάιιεια ζηα έζνδα ησλ δήκσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα απφ
παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε. Έλαο πην νινθιεξσκέλνο κεζνπξφζεζκνο θαη
καθξνπξφζεζκνο

ζρεδηαζκφο

ηεο

θπβέξλεζεο

ζην

δήηεκα

ηεο

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο απνηππψλεηαη θαη ζηνπο άμνλεο πνπ
θαηέζεζε ζηε ιεγφκελε επηηξνπή γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Θαιιηθξάηε . Δθεί
ινηπφλ κέζα ζε φια ηα άιια φπσο πεξί αιιαγήο ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο
ηδηαίηεξα ησλ ηδίσλ εζφδσλ ησλ δήκσλ, αλαθέξεη φηη ε φπνηα βειηίσζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΝΡΑ είλαη αλάινγε ηεο ζπλνιηθήο δεκνζηνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο θαη ζχκθσλα κε ηηο κεζνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο πνπ
ζα εθπνλεζνχλ.
Άξα, θαηά ηε γλψκε κνπ ην βαζηθφ πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζεί απφ ηνπο
ζπκπνιίηεο καο ζρεηηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ είλαη φηη φζν δελ
αιιάδεη ξηδηθά απηφ ην δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ηεο δξακαηηθήο πεξηθνπήο
πφξσλ, ζπξξίθλσζεο θνηλσληθψλ δνκψλ, ηδησηηθνπνίεζε ππεξεζηψλ θαη έξγσλ
αληαπνδνηηθφηεηαο θ.ιπ., ηφζν πην πνιχ ζα ηνπο δεηείηαη λα βάινπλ βαζηά ην
ρέξη ζηελ ηζέπε αθφκα θαη γηα ηα ζηνηρεηψδε, θαη δελ ζα αιιάμεη πνηέ ε
θαηάζηαζε ζηελ πφιε.
Πε απηφ ην πιαίζην ινηπφλ ν δήκνο καο θαιείηαη λα ζπληάμεη θαη εκείο σο
ζπκβνχιην λα ςεθίδνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2017. θαηαζέηνπκε
ινηπφλ ζήκεξα έλαλ πξνυπνινγηζκφ έηζη λα κπνξεί πξψηα θαη θχξηα ν δήκνο
λα ιεηηνπξγήζεη. Φπζηθά ν πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη έλα απιφ ινγηζηηθφ
θχιιν, φπνπ θαηαγξάθνληαη έζνδα θαη έμνδα. Απνηειεί ζε έλαλ βαζκφ
έθθξαζε κηαο πνιηηηθήο θαη ιέκε ζε έλαλ βαζκφ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
Ξξψηνλ γηαηί απνδεηθλχεηαη θαζεκεξηλά φηη ζήκεξα ν απηνδηνηθεηηθφο
ραξαθηήξαο ησλ δήκσλ δελ πθίζηαηαη. Ζ αθχξσζε ηεο απαιιαγήο γηα
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παξάδεηγκα ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο απφ ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή έλα ζσξφ ειεγθηηθνί κεραληζκνί ζηνπο νπνίνπο νη
δήκνη ππφθεηληαη είλαη αηξάληαρηα παξαδείγκαηα.
Γεχηεξνλ, γηαηί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληάζζεηαη
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ειέγρεηαη κε ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε αληηθεηκεληθά δελ καο επηηξέπεηαη λα εθθξαζηεί ζην
100% ε πνιηηηθή καο. Άιισζηε εκείο δελ έρνπκε θακία πξφζεζε λα
ππεξεηήζνπκε

ην

ππάξρνλ

ζχζηεκα,

αιιά

λα

ην

αλαηξέςνπκε.

Αγσληδφκαζηε, γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ θαηάξγεζε θάζε είδνπο θνξνινγίαο.
Ξαξφια απηά καο ππνρξεψλνπλ λα έρνπκε αληαπνδνηηθά ηέιε.
Ξνηα είλαη ηψξα ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηηλνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Σξεηάδεηαη εδψ λα θάλνπκε κία γεληθή επηζήκαλζε γηα λα θαηαλνεζνχλ
θαιχηεξα νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο δηάθνξνπο
θσδηθνχο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016. φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα
ησλ εζφδσλ, πξψηα θαη θχξηα έρνπκε ηε ζεκαληηθή κείσζε ζηνπο
παξαθξαηνχκελνπο θαη ηα αληαπνδνηηθά. Ζ κείσζε απηή είλαη ηεο ηάμεο ησλ
750.000,00€

πεξίπνπ

απφ

παξαθξαηνχκελνπο

πφξνπο

ηεο

Ρνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο πνπ δίλνληαη κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηα
αληαπνδνηηθά είλαη πεξίπνπ 350.000,00€, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην φηη
πνιινί ζπκπνιίηεο καο αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ
ή πιεξψλνπλ έλαληη κε απνηέιεζκα ε ΓΔΖ λα εμνθιεί πξψηα ηα δηθά ηεο
πνζά θαη λα κέλνπλ αλεμφθιεηα δεκνηηθά ηέιε, δεκνηηθνί θφξνη θαη φια ηα
ππφινηπα. Απηφ δεκηνπξγεί ζπλνιηθά έλα άλνηγκα πεξίπνπ 1.100.000,00€ πνπ
πξέπεη λα θαιπθζεί.
Καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην δήηεκα ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη 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 κείσζή ηνπο. Ζ ζεκεξηλή
θαηάζηαζε δελ καο επηηξέπεη ζνβαξέο παξεκβάζεηο ειάθξπλζεο ησλ ιατθψλ
νηθνγελεηψλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ ΔΒΔ. Βέβαηα έρνπκε εμαζθαιίζεη πνιχ
νηθνλνκηθέο παξνρέο ζηνπο ζπκπνιίηεο καο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ
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αζιεηηζκνχ, θνηλσληθέο παξνρέο πνπ ήηαλ παλάθξηβεο θαη αξθεηέο θνξέο
απαγνξεπηηθέο πξηλ θάπνηα ρξφληα γηα πνιινχο.
Γίλεηαη πιένλ ζρεδηαζκέλε θαη κειεηεκέλε δνπιεηά απφ ηηο Νηθνλνκηθέο θαη
Γηνηθεηηθέο πεξεζίεο ηνπ δήκνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηα έζνδα
ηνπ δήκνπ καο απφ φζνπο εθκεηαιιεχνληαη δεκνηηθή πεξηνπζία, απφ φζνπο
ζπζηεκαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηεξνχζαλ ηνλ δήκν απφ αλαγθαίνπο
πφξνπο. Θαη λα θαηαζηήζνπκε ζαθέο φηη δελ ππάξρεη άιιε πεξίνδνο ράξηηνο.
Κεγάιε κείσζε επίζεο έρνπκε θαη ζηα έζνδα απφ ηελ ΑΔΡΑ γηα ηνπο παηδηθνχο
καο ζηαζκνχο, πεξίπνπ 8%. Ζ δηθή καο ζέζε είλαη φηη απηή ε κείσζε δελ
πξφθεηηαη λα επηβαξχλεη ηελ ηζέπε ησλ ζπκπνιηηψλ καο νχηε λα απνβεί ζε
βάξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, γη’ απηφ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο
δεκνηηθνχο πφξνπο.
Ππλερίδνπκε παξφια απηά ηελ πξνζπάζεηα αλαθνχθηζεο ησλ ιατθψλ
λνηθνθπξηψλ κε αχμεζε ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ησλ ζπηηηψλ πνπ
δηθαηνχληαη κεησκέλα ηέιε, κε απαιιαγέο απφ ηξνθεία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ
γηα πάξα πνιιέο νηθνγέλεηεο, κε ρακειέο ζπλδξνκέο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο
παξνρέο ηνπ δήκνπ, αζιεηηζκφ, πνιηηηζκφ, θ.ιπ..
ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ εμφδσλ ζα ήζεια λα παξαηεξήζσ αξρηθά ην εμήο,
ε ζρεδφλ ζε εβδνκαδηαία βάζε επίδνζε ζηνλ δήκν δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ
πιεξσκήο πξνκεζεπηψλ θαη άιισλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ θαη πξηλ 5, 10
ρξφληα, δεκηνπξγεί ηεξάζηην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζηνλ δήκν. Λαη κελ δφζεθε
θάπνηα έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ, ην ζπλνιηθφ φκσο χςνο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ νδεγεί κε
καζεκαηηθή αθξίβεηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ δήκνπ ζε αδηέμνδν.
Αλ δελ δηεθδηθήζνπκε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία ηνπο παξαθξαηεκέλνπο
πφξνπο γηα ηνλ δήκν καο, δελ ζα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε νπζηαζηηθά
ην πξφβιεκα. Ξαξφια απηά ε πξνζπάζεηα ζπκκαδέκαηνο θαη εμνξζνινγηζκνχ
ησλ δαπαλψλ ζπλερίδεηαη θαη απηή ηε ρξνληά. πάξρεη κία κείσζε πεξίπνπ
13% ζηα έμνδα ρξήζεο. Δίλαη ρσξίο ακθηβνιία κηα δχζθνιε θαη επίπνλε
πξνζπάζεηα ηελ νπνία ε Γηνίθεζε καδί κε ηηο πεξεζίεο έρεη θέξεη ζε πέξαο.

14

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

κσο πξέπεη λα γίλεη θαζαξφ φηη πιένλ αγγίδνπκε ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ
καο.
Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη θέηνο ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε δαπαλψλ φπσο
είλαη θαχζηκα, ιηπαληηθά, ζέξβηο νρεκάησλ θαη άιια, φπνπ εθεί γίλεηαη
πξαγκαηηθά ηεξάζηηα πξνζπάζεηα απφ ηηο πεξεζίεο ψζηε λα εμνηθνλνκεζνχλ
πνζά απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε,
ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο. Ζ
ζεκαληηθφηεξε φκσο δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε πέξπζη αθνξά ηε
δηακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Ξξάγκαηη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ
δαπαλψλ

κεηαθέξεη

πφξνπο

ζην

επελδπηηθφ

πξφγξακκα

ηνπ

δήκνπ

αλαγθαίνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ παξεκβάζεσλ ζε φιεο ηηο
γεηηνληέο ηεο πφιεο καο.
Έξγα βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ζε φιεο ηηο δνκέο ηνπ δήκνπ, αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, ζρνιεία, θέληξα πνιηηηζκνχ, θ.ιπ., είλαη ζρεδηαζκέλα λα
μεθηλήζνπλ θαη θαιψο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ λα πξνρσξήζνπλ νπζηαζηηθά
θαη λα νινθιεξσζνχλ ην 2017. Ζ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο θαηά 50% πεξίπνπ δελ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί αλ δελ
είρακε αθνινπζήζεη ηελ νξζή δηαρείξηζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
Δδψ ινηπφλ πξέπεη λα απνινγεζνχλ θαη φινη απηνί πνπ εδψ θαη πάξα πνιιά
ρξφληα ελψ δηαρεηξίδνληαλ δηπιάζηνπο ρξεκαηηθά πξνυπνινγηζκνχο απφ
απηνχο ηνπο 15 θαη κεηά, δελ πξνρψξεζαλ ζε θαλέλα νπζηαζηηθφ έξγν ζηελ
πφιε. ηαλ βέβαηα φινη ηνπο αλεμαηξέησο είραλ ζαλ θεληξηθή πνιηηηθή ηνπο
θαηεχζπλζε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ πεξεζηψλ κέζσ ηεο ππνζηειέρσζεο θαη
ππνιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ θξίζηκσλ φπσο απηεπηζηαζία, παηδηθνί, θ.ιπ., είλαη
δεδνκέλν φηη ην ηειεπηαίν πνπ απαζρνινχζε ήηαλ ηα έξγα ππνδνκήο θαη
εθζπγρξνληζκνχ ζηελ πφιε.
Θεσξνχκε φηη ην δπλακηθφ ηνπ δήκνπ καο ζα θέξεη ζε πέξαο ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε λέα ρξνληά. Απφ ηε δηθή καο πιεπξά
ζα ζπκβάιινπκε ηα κέγηζηα ζηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ
απηφ λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα.
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Ππλνςίδνληαο ζε γεληθέο γξακκέο ν πξνυπνινγηζκφο πνπ παξνπζηάδνπκε
ζήκεξα δελ είλαη απηφο ηνλ νπνίνλ εκείο ζέινπκε θαη νχηε νξακαηηδφκαζηε
ζαλ Γεκνηηθή Αξρή. Ρνλ εηζεγνχκαζηε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηαηί
ζεσξνχκε φηη αθφκα θαη ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε κπνξείο λα θάλεηο θάπνηα
πξάγκαηα. Γελ κπνξείο φκσο λα ιχζεηο ηα βαζηθά δεηήκαηα ηνπ θφζκνπ ηα
νπνία είλαη δεηήκαηα γεληθφηεξα θαη πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε
πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο θαη ζηνλ θφζκν.
Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φηη έρνληαο ζηα ρέξηα καο ηε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ θαη
ηδηαίηεξα κέζα ζην αζθπθηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, φηη ηα βαζηθά δεηήκαηα
πνπ ηαιαηπσξνχλ ηα ιατθά ζπίηηα, ε αλεξγία, νη απνιχζεηο, ε θαθνπιεξσκέλε
εξγαζία ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ κπνξνχκε λα ηα ιχζνπκε.
Δμάιινπ πνηνο νκντδεάηεο απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε πνπ είλαη δηνίθεζε ζε άιινλ
δήκν ηα έρεη ιχζεη; Ή κήπσο έρεη θάπνηνο ηελ απηαπάηε φηη θαη κε έλα
πιενλαζκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηνλ δήκν καο ε αλεξγία, γηα παξάδεηγκα, ζα
κπνξνχζε λα εμαιεηθζεί;
πάξρεη έζησ θαη έλαο δήκνο πνπ κπνξεί λα παξαθάκςεη ην πιαίζην απηήο ηεο
πνιηηηθήο θαη εμνπζίαο; Δκείο απαληάκε φρη. Κπνξείο λα αληηζηαζείο, λα
δηεθδηθήζεηο, λα πάξεηο θάπνηεο αλάζεο γηα ηνλ ιαφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θηλεηνπνίεζε θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ιανχ, αιιά γηα λα παξαθάκςεηο ην
αληηδξαζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ηνπηθή δηνίθεζε πξέπεη λα αλαηξέςεηο ηελ
πνιηηηθή θαη ηελ εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ, αιιηψο θαιιηεξγείο απηαπάηεο ζηνλ
θφζκν.
Ξαξφια απηά φκσο ν άιινο δξφκνο, ν δξφκνο δειαδή ν νπνίνο 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 ην
ππνπξγείν, ε θπβέξλεζε, δελ είλαη ν δξφκνο πνπ εκείο επηιέγνπκε, δελ είλαη ν
δξφκνο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε. Θαινχκε φινλ ηνλ θφζκν λα ζηαζεί καδί καο
ζηηο δηεθδηθήζεηο γηα κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δήκσλ
ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε κεγάιε επηηπρία ρξφληα πξνβιήκαηα
ηεο πφιεο καο θαη παξάιιεια λα πξνζθέξνπκε αθφκα κεγαιχηεξε ελίζρπζε
ζε πνιινχο ζπλαλζξψπνπο καο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηεο δπζθνιίεο
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επηβίσζεο. Απηφ λνκίδσ ην δήηεκα ζα καο απαζρνιήζεη θαη πνιχ έληνλα ην
επφκελν δηάζηεκα.
Έρνπκε εθιεγεί κε ζαθείο δεζκεχζεηο ζηνλ ιαφ καο. Κέζα απφ ηε δηαρείξηζε
πνπ θάλνπκε πξνζπαζνχκε γηα ηελ φπνηα ηαμηθή αλαπξνζαξκνγή πξνθεηκέλνπ
ε ιατθή νηθνγέλεηα ζην Σατδάξη ζε κηθξφ ή ζε πην κεγάιν βαζκφ λα
αλαθνπθηζηεί απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο.
Δληφο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ δξφκνπ αλάπηπμεο ε ρψξα ζα βξίζθεηαη ζε
θαζεζηψο κφληκεο επηηήξεζεο θαη αληηιατθψλ κλεκνλίσλ δηαξθείαο. Γηα εκάο
είλαη θαζαξφ θαη απηφ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε πην θαζαξφ ζηνλ θφζκν φηη
θαη ζηελ πεξίνδν ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ν ιαφο ζα δεη ζε ζπλζήθεο
θηψρηαο. ηη κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηα κνλνπψιηα λα θπξηαξρνχλ
δελ ππάξρεη δηέμνδνο γηα ηνλ ιαφ παξά κφλν ζηελ επηινγή ησλ απνδέζκεπζεο
κε θνηλσληθνπνίεζε ησλ κνλνπσιίσλ θαη ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ ίδηνπ ηνπ
ιανχ γηα λα κπνξεί λα επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ ιατθή νηθνλνκία, ηε δηθή ηνπ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
Ρν πιαίζην πάιεο, γηα εκάο ε αλππαθνή δελ βξίζθεηαη κφλν θαη θπξίσο ζηηο
γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ δεκαξρείνπ. Ζ ζχγθξνπζε
βξίζθεηαη ζην λα ζπλερίζνπκε λα βάδνπκε εκπφδηα ζηελ άζθεζε ηεο
αληηιατθήο πνιηηηθήο, ηεο θπβέξλεζεο, δηεθδηθψληαο καδί κε ην εξγαηηθφ ιατθφ
θίλεκα ιχζε ζηα εθξεθηηθά ιατθά πξνβιήκαηα. Αγσληδφκαζηε γηα πιήξε
θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ησλ
δήκσλ, θαηάξγεζε ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο ιεγφκελεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο
ησλ δήκσλ θαη ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ξαξαηεξεηεξίνπ, νπζηαζηηθή ειάθξπλζε θαη
ξχζκηζε

παιαηψλ

νθεηιψλ

γηα

ηα

ιατθά

ζηξψκαηα

θαη

ηνπο

κηθξνεπαγγεικαηίεο, πάγσκα ησλ θαηαζρέζεσλ θαη πιεηζηεξηαζκψλ πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο δήκνπο. Κείσζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ κε ζηφρν
ηελ

θαηάξγεζή ηνπο

γηα

ηα

ιατθά

ζηξψκαηα

θαη ηα

κηθξνκάγαδα.

Νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΝΡΑ ρσξίο ΠΓΗΡ, Θνηλ.Π.Δπ.,
Κ.Θ.Ν., κε εξγαδφκελνπο κε ζηαζεξή δνπιεηά κε κηζζνχο θαη δηθαηψκαηα πνπ
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπο.
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Ρειεηψλνληαο ηελ εηζήγεζε απηή ζα ήζεια πξαγκαηηθά λα επραξηζηήζσ ζηνπο
εξγαδφκελνπο, θπξίσο ζηε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ θαη ζηε Γηεχζπλζε
Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ πνπ θάησ απφ πνιχ κεγάιε πίεζε θαη θφξην εξγαζίαο
έδσζαλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί έλαο πνιχ
δχζθνινο θαη ζχλζεηνο πξνυπνινγηζκφο.
Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη νη Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο θπξίσο απνηεινχλ ηνλ ζάθν
ηνπ κπνμ γηα φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ θαη απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα
ππάξρνπλ θαη εληάζεηο θαη δηαθσλίεο. Θαηαθέξλνπκε φκσο πάληα λα
βξίζθνπκε ηνλ δξφκν ζην λα αληαπνθξηλφκαζηε ζε φ,ηη θαη αλ καο δεηεζεί.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, εξσηήζεηο. Γηα φια. Βεβαίσο, ν θ. Κπνδίθαο.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θ. Αληηδήκαξρε, θαιεκέξα θαη ζε απνιαχζακε. Θα ήζεια δχνηξεηο εξσηεζνχιεο επί ηερληθψλ ζεκάησλ. Ρν πξψην πνπ κνηξαία θαη καο
αλεζπρεί θαη ην δηαπηζηψλνπκε είλαη φηη έρνπκε γχξσ ζην 24% κείσζε
εζφδσλ απφ ηα κηζζψκαηα. Δδψ είλαη έλα πξάγκα ην νπνίν πξέπεη λα
πξνβιεκαηίζεη ηε Γεκνηηθή Αξρή ηελ επνρή θαη ηνλ ρξφλν πνπ παζρίδνπλ νη
Απηνδηνηθήζεηο, ε Γηνίθεζε, νη ηνπηθέο Γηνηθήζεηο φπσο ζπλεζίδεηε λα ην ιέηε
εζείο, λα βξίζθεη έζνδα γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζηηο
πεξεζίεο θαη ζηα έξγα γηα ηελ πφιε. Δίλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα
πξνβιεκαηίζεη. Νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε έζνδα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ
θάπνηεο αξρέο, ζα πξέπεη λα ην βιέπεηε θαη λα ην δηεθδηθείηε. Έρνπλ κείλεη
δπν-ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο απηή ηε ζηηγκή ηνπ δήκνπ ζε πιήξε αρξεζηία πνπ
ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ην είρακε εθκεηαιιεπηεί ζαλ δήκνο, ζαλ Γεκνηηθή
Αξρή.
Κία άιιε εξψηεζή κνπ πνπ ζα ήζεια λα θάλσ απφ εδψ θαη πέξα είλαη,
ππάξρεη έλαο θσδηθφο ν 621 ν νπνίνο εγγξάθεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ καο, ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Λ.3852 πνπ έρεη λα θάλεη
κε ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα. Θαιφ είλαη κία ελεκέξσζε γηαηί πξψηε θνξά ην
αληηκεησπίδνπκε θαη πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γλσξίδνπκε αλ κε ηη άιιν.
Υο πξνο ηα έζνδα αλ αλαηξέμνπκε ζηελ αλαθεθαιαίσζε ζηε ζειίδα 7, ζα
δνχκε φηη ν πξνυπνινγηζκφο καο ν πεξζηλφο κέρξη ζήκεξα έρεη κία πινπνίεζε
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ηεο ηάμεο ηνπ 74%, θαη αλ κηιήζνπκε, ππάξρεη θαη κηα ιάζνο εγγξαθή κάιινλ
εδψ πξέπεη λα ππάξρεη, ζηα ζχλνια, λαη.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Πηε 7 ζειίδα ησλ εζφδσλ. Έρνπκε ινηπφλ βεβαησζέληα κέρξη
31/08/2016, 24548 θαη εηζπξαρζέληα 21711 κε 31/12. Δθηηκήζεηο. Δδψ
βιέπνπκε κία πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 74% θαη θαηά εθηηκήζεηο
γχξσ ζην 66%. Απηφ ζηέιλεη έλα κήλπκα. Έλα κήλπκα πνπ έρεη λα θάλεη
θπξίαξρα, θαη πηζηεχσ κνλαδηθά ζηε δπλαηφηεηα ηνπ θφζκνπ λα πιεξψλεη,
φπσο είπε πξνεγνχκελα θαη ν αληηδήκαξρνο έρνπκε πξνβιήκαηα είζπξαμεο
ρξεκάησλ απφ ηε ΓΔΖ, ε νπνία θαη απηή έρεη πξφβιεκα λα ηα εηζπξάμεη. Δίλαη
κέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο γθξίδαο επνρήο πνπ δνχκε θαη δηάγνπκε ζαλ ρψξα,
ζαλ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θ.ιπ..
Υο πξνο ηα έμνδα νη πξνκήζεηεο είλαη γεληθά ζε κεδεληθά επίπεδα γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ δήκνπ. Απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί θαη κπνξεί θαη λα
ιεηηνπξγήζεη θαη αληίζηξνθα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κπνδίθα, θάλεηε ηνπνζέηεζε ηψξα;
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: ρη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίκαζηε ζε εξσηήζεηο, γη’ απηφ, εληάμεη.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λα θάλσ θαη ηνπνζέηεζε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ έιεγα κήπσο ππάξρνπλ θαη άιια δηεπθξηληζηηθά.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρνπλ άιια, ζπλάδειθνη; Αλ δελ... αλ κηα απάληεζε δελ
θξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε, λα ζπλερίζεηε σο ηνπνζέηεζε.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Λα ζπλερίζσ γηαηί νχησο ή άιισο βαζηθφηεξε φισλ ε εξψηεζε
γηα ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα έρεη λα θάλεη, θαζαξά ηερληθφ είλαη, ζα καο ην πεη
θάπνηα ζηηγκή ν...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νπφηε ν θ. Κπνδίθαο ζπλερίδεη θαη κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ
επηθεθαιήο.
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ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Θνηηάμηε, πέξπζη είρα πεη θαη είρα γξάςεη φηη ν πξνυπνινγηζκφο
ηνπ 2016 πνπ είρε θαηαηεζεί λαη κελ ην ςεθίδακε ιφγσ ηεο ζπγθπξίαο, αιιά
ππνιείπεην νξάκαηνο θαη ηφηε θάπνηνη ζπλάδειθνη θαη απφ ηε ζπκπνιίηεπζε
αιιά θαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε είραλ ζαξθαζηηθή δηάζεζε απέλαληί κνπ. Απηφ
θάλεθε απφ ην απνινγηζηηθφ θνκκάηη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016 κε ηηο
ζεκεξηλέο εηζεγήζεηο πνπ ππάξρνπλ. Ν ζεκεξηλφο πνπ θαηαηίζεηαη είλαη έλαο
ηζνζθειηζκέλνο κελ πξνυπνινγηζκφο, έλαο πξνυπνινγηζκφο θνληά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, αιιά εθηφο απφ ην πξφγξακκα ηεο πξνκήζεηαο ησλ
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη φινπ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ην θνκκάηη
ηεο θαζαξηφηεηαο, πεξηζπιινγήο απνξξηκκάησλ πξαζίλνπ θ.ιπ., δελ έρεη λα
πξνζζέζεη θάηη θαηλνχξην. Απιά δηαρεηξηδφκαζηε κε ηηο κηθξνδαπαλνχιεο πνπ
βιέπνπκε εδψ, πεληνρίιηαξα, ηξηρίιηαξα, δηρίιηαξα, θ.ιπ., ηα ηεηξηκκέλα θαη ηα
γλσζηά ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο δήκνπ.
Φπζηθά, φπσο μαλαείπα, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απηφ πνπ ιεηηνπξγνχκε
ηφζα ρξφληα ζαλ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, αιιά θαη ζαλ ρψξα γεληθφηεξα δελ
επηηξέπεη κεγάια θαη αλαπηπμηαθά ζρέδηα αλ δελ ππάξρνπλ ππεξβάζεηο θαη
ππεξβάζεηο ηηο νπνίεο γηα άιινπο ζεσξνχληαη ηφικεκα, γηα άιινπο
ζεσξνχληαη αλαγθαηφηεηα θαη γηα άιινπο είλαη θφθθηλν παλί. πεξβάζεηο πνπ
κπνξεί λα έρνπλ λα θάλνπλ κε επξσπατθά πξνγξάκκαηα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ
κε άιιεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο ησλ δήκσλ θαη κε άιινπο θνξείο νη νπνίνη ζα
κπνξνχλ κε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζην
έξγν ηνπ δήκνπ.
Πε απηή ηε δχζθνιε ζπγθπξία, αγαπεηνί θίινη, ε θνηλσλία ηεο πφιεο απαηηεί
φινη καδί λα θαζίζνπκε, φινη καδί, ζε έλα ηξαπέδη θαη λα ηνικήζνπκε έλα
πάληξεκα ησλ ζέζεψλ καο, ησλ αξρψλ καο θαη ησλ ηδεψλ καο γηα
πξνγξάκκαηα πνπ ζα απνπεηξαζνχκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ιχζνπκε ηα
πξνβιήκαηα απηήο ηεο πφιεο. Απηά ηα πξνβιήκαηα ηαιαλίδνπλ πάξα πνιιά
ρξφληα απηήλ ηελ πφιε θαη γηα ηα νπνία είκαζηε εδψ ζήκεξα εκείο λα
ιχζνπκε. Θαη εκείο θαη θπζηθά πξψηα απ’ φια ε Γεκνηηθή Αξρή.
Μέξεηε, ζα ήκαζηε ςεχηεο, ζαο ηα ιέκε ηψξα θαη ιίγν κεηαμχ καο, παξφιν φηη
θαηαγξάθνληαη απηά, ζα ήκαζηε ςεχηεο θαη ζηνπο εαπηνχο καο αιιά θαη γηα
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ηνπο ίδηνπο καο ηνπο δεκφηεο αλ ζα ιέγακε ν θαζέλαο απφ εκάο μερσξηζηά φηη
έρεη ην καγηθφ ξαβδάθη θαη φηη γλσξίδεη θαιχηεξα ν έλαο απφ ηνλ άιιν ηα
πξνβιήκαηα απηήο ηεο πφιεο θαη ηηο ιχζεηο γη’ απηά ηα πξνβιήκαηα.
Θα ήκαζηε επραξηζηεκέλνη αλ απηφο θαη νη επφκελνη πξνυπνινγηζκνί έδηλαλ
απαληήζεηο θαη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο πνπ αθνξνχλ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα, πνπ αθνξνχλ ηα αληηπιεκκπξηθά, πνπ θαη ερηέο απ’ φ,ηη
μέξνπκε είρακε πξνβιεκαηάθηα, επηπρψο κηθξφηεξεο δηάζηαζεο θαη φγθνπ απφ
ηα πξνεγνχκελα, επηπρψο, πνπ ζα ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζαξηφηεηαο
πνπ είλαη απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο καο, ηα πξνβιήκαηα γηα
ηελ παξνρή πνιηηηζκνχ ζηε λενιαία θαη φρη κφλν, ηα ζπγθνηλσληαθά, γηα ηνλ
αζιεηηζκφ γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη γηα ην ιατθφ θνκκάηη ηεο πφιεο θαη φρη ηνλ
εξαζηηερληθφ ιατθφ αζιεηηζκφ θαη φρη ηνλ επαγγεικαηηθφ θαη ηνλ ζσκαηεηαθφ,
θαη γηα νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ
πξνο ηνπο δεκφηεο.
Αγαπεηνί θίινη, ην Σατδάξη καο δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη άιιν. Απηή ε
δηαπίζησζε βξίζθεη ζχκθσλνπο φινπο ηνπο πνιίηεο απηήο ηεο πφιεο θαη πξνο
ηα εθεί πξέπεη φινη καδί ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζαλ πεξεζίεο, ζαλ
Γεκνηηθή Αξρή λα ζηξαθνχκε θαη λα ζθχςνπκε ην θεθάιη καο γηα λα
ππεξεηήζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο δεκφηεο πνπ καο έρνπλ ζηείιεη
εδψ.
Απηά ήζεια λα πσ ζε πξψηε θάζε γηα λα δηεπθνιχλσ ιίγν ηε δηαδηθαζία, γηαηί
βιέπσ ήξζαλ φινη ζπλάδειθνη, απφ εθεί πνπ δελ ηνπο πεξηκέλακε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Ληεληαθφο.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Θαιεκέξα θαη απφ κέλα. Απφ ην εηζεγεηηθφ ηνπ αληηδεκάξρνπ
θαη απφ απηά πνπ βιέπνπκε θαη απφ απηά πνπ ελδερνκέλσο ζπδεηήζνπκε ζην
επηθείκελν ζπλέδξην ηεο ΘΔΓΔ ε κείσζε ησλ πφξσλ ησλ δήκσλ είλαη
δεδνκέλε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηε δνχκε φινη καο,
νπφηε μεθηλάκε απφ κία βάζε πνπ δελ ζα δηαθσλήζεη θαλείο σο πξνο απηφ.
Υζηφζν,

πξνζπαζνχκε

κέζα

απφ

ηε

ινγηζηηθή

απνηχπσζε

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε, γηαηί
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κπνξεί λα απνηππψλνληαη αξηζκνί, αιιά νη αξηζκνί απηνί θαη ε απνπζία
θάπνησλ άιισλ αξηζκψλ εθηηκψληαη πνιηηηθά.
Θα μεθηλήζσ φπσο θαη πέξπζη πνπ είρα πεη, είρα πξνηείλεη, γηαηί πξφπεξζη είρε
ηεξεζεί απηφ, λα ππάξρεη ζηνπο επηθεθαιήο κηα έγγξαθε απνηχπσζε ησλ
ζρεδίσλ, πξάγκα ην νπνίν δελ έγηλε. Ξξφπεξζη είρε γίλεη ηελ πξψηε ρξνληά ηε
δηθή ζαο. Θαη εγψ είκαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ ηερλνινγία, αιιά ζην ραξηί είλαη
αιιηψο ε απνηχπσζε. Ήδε είρε θαζπζηεξήζεη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηα
δεδνκέλα, κηα ηέηνηα επθνιία πξνθεηκέλνπ λα κελ ςάρλνπκε φρη κφλν λα
ηππψζνπκε, πεο νηη κπνξνχκε λα ηππψζνπκε, λα δέζνπκε ηα ραξηηά, λα
κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία πνπ, εγψ δελ κηιάσ γηα ην θφζηνο, αιιά είλαη θαη
ρξνλνβφξα. Γηα παξάδεηγκα εγψ ηψξα έρσ θάλεη ηηο παξαηεξήζεηο κνπ πάλσ
ζε μερσξηζηφ ραξηί απ’ φ,ηη ην ραξηί εδψ γηαηί ηα ηχπσζα ρζεο ην απφγεπκα
θαη δελ κπνξνχζα λα βξσ θάπνηνλ λα κνπ ηα δέζεη, ιέσ εγψ, γηα παξάδεηγκα.
πάξρεη έλα ζέκα εδψ, θαιά, σο πξνο ηελ θαζπζηέξεζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ
δελ είλαη ηνπ Νθηψβξε, ελψ ζα έπξεπε λα είλαη γηα λα έρνπκε ηελ
επθξηλέζηεξε απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ππάξρεη απηή ε παξαηήξεζε
πνπ πάιη απ’ φ,ηη ζπκάκαη θαη απ’ φ,ηη γλσξίδσ είλαη ίδηα κε ηελ πεξζηλή
ρξνληά, ειπίδσ ηνπ ρξφλνπ λα κελ ππάξρεη απηή ε παξαηήξεζε, φπσο θαη ε
παξαηήξεζε ησλ ζπλερψλ αλακνξθψζεσλ.
Ξέξπζη ππήξρε ε δηθαηνινγεηηθή βάζε πνπ ζίμακε γηα ηηο αλακνξθψζεηο πνπ
είραλ γίλεη πξφπεξζη, δεδνκέλνπ φηη δελ ήηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ν δηθφο ζαο.
Υζηφζν βιέπνπκε φηη νη αλακνξθψζεηο απηέο ζπλερίδνληαη ζηνλ ίδην κε πέξζη
ξπζκφ, δελ μέξσ αλ θάλσ ιάζνο. Γειαδή ν αξηζκφο ηνπο είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο.
Ξαξφια

απηά

εκείο

ζηηο

πεξηζζφηεξεο

ησλ

πεξηπηψζεσλ

γηα

ηε

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ςεθίδνπκε. Αο ειπίζνπκε πάιη ηνπ ρξφλνπ λα
κελ επαλαιεθζεί θαη απηφ.
πσο αλαθέξεηε θαη εζείο, ν πξνυπνινγηζκφο δελ έρεη ππνβιεζεί ζην
Ξαξαηεξεηήξην Νηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΝΡΑ. ιεο απηέο νη κε ηεξήζεηο
θάπνησλ πξαγκάησλ, ζην ηέινο ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ ζα ζέζσ θάπνηα ζέκαηα
πνπ κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν αθφκα θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δήκνπ.
Ιείπεη ε ρξνληά ηνπ 2015 πνπ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη πάλσ ζηνλ πίλαθα,

22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ιείπνπλ θάπνηα πνζνζηά θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ αλ ηα είρακε, ζα είρακε
επθξηλέζηεξε εηθφλα, γηα ηα δεδνκέλα, ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κηα
επεμεγεκαηηθφηεξε εηζήγεζε γηα ηηο δηαθνξέο ηνπ 2017 απφ ην 2016, δελ
επεμεγνχληαη φια ηα λέα πνζά, δελ δίλνληαη εμεγήζεηο πνχ νθείινληαη νη
κεγάιεο απνθιίζεηο φπνπ ππάξρνπλ, ην ιέσ απηφ, είπε θάπνηα ζηνηρεία ν
αληηδήκαξρνο, αιιά απηφ θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ ζα κπνξνχζε λα
γίλεηαη εγγξάθσο πάλσ ζε έλαλ πίλαθα ή ζε έλα μερσξηζηφ θείκελν.
Έλα άιιν ηερληθφ ζηνηρείν πνπ έλαο απφ ηελ παξάηαμε ζχκβνπινο κνπ έδσζε
είλαη φηη, θαη ην δηαηππψλσ ζε βάζε εξσηήκαηνο, αλ έρνπλ ηεξεζεί νη θφξκεο
πνπ επηβάιιεη ην ππνπξγείν, πνπ θαλνληθά απ’ φ,ηη γλσξίδσ είλαη νξηδφληηεο
αλά θσδηθφ θαη φρη θάζεηεο.
Θαη έλα ηειεπηαίν πνπ κνπ έθαλε εληχπσζε θαη εκέλα. Ν πξνυπνινγηζκφο
έθιεηζε 25 Λνεκβξίνπ 2016 θαη πεξηιακβάλεη βεβαησκέλα θαη φρη εηζπξαγκέλα
έζνδα, ηνπ Απγνχζηνπ 2016. ελψ ηαπηφρξνλα έρεη θιείζεη ηξηκεληαία γηα έλαλ
κήλα παξαπάλσ, γηα ηνλ Πεπηέκβξε. Γελ κπνξνχζε πξαθηηθά λα έρνπκε ηα
ζηνηρεία κέρξη θαη ηέινο Πεπηέκβξε αληί γηα Αχγνπζην;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, λαη. Ρέινο πάλησλ, εκείο είκαζηε πξφζπκνη, θιείλνληαο γηα
ηα ηππηθά ζηνηρεία ζαλ κία... αλ κπνξνχζε λα ζπζηαζεί κηα δηαπαξαηαμηαθή
επηηξνπή κε αλζξψπνπο ηεο παξάηαμεο, απφ θάζε παξάηαμε πνπ κπνξεί λα
γλσξίδνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαιχηεξα απφ ηνπο επηθεθαιήο, λα
βνεζήζνπλ θαη λα ζπλδξάκνπλ ψζηε ηνπ ρξφλνπ λα ππάξρεη κηα θαιχηεξε
απφ άπνςε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο απνηχπσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
θαη φρη νπζίαο, γηαηί απηά είλαη ηα ηππηθά ζηνηρεία.
Βιέπνπκε φηη απφ ηα έζνδα εθηηκάηαη λα θπκαλζνχλ ζηα ίδηα επίπεδα ζε 21,
711, απφ ηα έζνδα, κάιινλ, αθαηξνχκε ηε κε είζπξαμε απαηηήζεσλ θαη, φπσο
αλαθέξεηαη, ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα, άξα απνκέλεη έλα απμεκέλν πνζνζηφ,
αηζηφδνμν είλαη, αο ειπίζνπκε λα πηαζηεί ν ζηφρνο απηφο.
Έλα άιιν εξψηεκα πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη, ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα πνπ
αλαθέξνληαη βάζεη ηνπ λφκνπ ηνπ Θαιιηθξάηε

ν νπνίνο είλαη ηνπ 2010,
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αλαθέξνληαη γηα πξψηε θνξά θαη εληάζζνληαη, είλαη απφ θάπνηα ηξνπνπνίεζε
ηεο λνκνζεζίαο; Γηαηί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ ππήξραλ απηά ηα
επηδφκαηα, απηφο ν αξηζκφο;
Πηα ινηπά έθηαθηα έζνδα επίζεο άιιν έλα ζέκα, ζα ζέιακε, είλαη κηα απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ιέκε, πνπ είλαη πξνθαλήο γηαηί είλαη θαη κεγάιν ην πνζφ, ηα
3εθαη. λα είλαη, λα ππάξρεη αθξηβέζηεξε πεξηγξαθή ζην ηη αθνξνχλ ηα ινηπά
έθηαθηα έζνδα. Γεληθφηεξα απηφ ην ζέκα ην έρνπκε πνιιέο θνξέο θαη ζηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηαλ αλαθέξεηαη έλαο θσδηθφο θαη δίπια ππάξρεη έλαο
ηίηινο, αιιά ν θάζε ηίηινο ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεσλ ψζηε λα δνχκε θαη
λα είλαη άμην ςήθηζεο, θαηαςήθηζεο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Αο πεξάζνπκε ελδεηθηηθά ζε θάπνηνπο θσδηθνχο φπσο αλέθεξε θαη ν θ.
Κπνδίθαο γηα ηα κηζζψκαηα απφ ηα αζηηθά αθίλεηα, ην «Ηζηνξηθφ» θαη ην
«Θεαζήλαη» είλαη δχν πεξηπηψζεηο πνπ παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηεο θαη κε κία
άιιε νπηηθή θαη κηα επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη
πξνζνδνθφξα

δεδνκέλνπ

φηη

ππάξρεη

έιιεηςε

ρξεκαηνδφηεζεο.

Θα

ελδπλάκσλαλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δήκνπ, είλαη ην κφλν ζίγνπξν.
Υο πξνο ηα πεξίπηεξα θαη πέξπζη είρε ηεζεί απηή ε παξαηήξεζε απφ εκάο,
βιέπνπκε θαη ζε δηάθνξα δεκνηηθά ζπκβνχιηα έρεη παξαηεξεζεί θαλνληζκφο
αθφκα δελ έρεη εθαξκνζηεί, δελ έρεη ςεθηζηεί, δελ έρεη έξζεη πξνο ςήθηζε. Υο
πξνο ηα έζνδα απφ ηηο ζπλδξνκέο αζθαιψο ππάξρεη ε κείσζε απηή πνπ
ππήξρε θαη ίζσο ιίγν πεξηζζφηεξν σζηφζν θαη είλαη ζεηηθφ απηφ, έρεηε κηιήζεη
γηα πιήξε κείσζε ησλ ζπλδξνκψλ, απηφ είλαη απιά κηα παξαηήξεζε πνιηηηθή,
είλαη ζεηηθφο απηφο ν αξηζκφο.
Πηα ηξνθεία κάιινλ θαη πέξπζη ην είρακε δεη φηη ελψ ππάξρεη κείσζε,
βιέπνπκε απνηχπσζε αχμεζεο ζηνλ αξηζκφ; Δίλαη ηερληθφ; Ιφγσ ησλ
πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ, λαη. Ξαξαηεξνχκε, αλαγξάθνληαη νη πφξνη απφ ηα
επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ηα έζνδα απφ ηα ηξνθεία θαη είλαη ζεηηθφ απηφ
πνπ αλαγξάθνληαη θαη δείρλεη φηη δέρεζηε ηα επξσπατθά απηά πξνγξάκκαηα,
σζηφζν βάδσ πάιη κία άλσ ηειεία θαη ζα αλαθεξζψ θαη ζε απηφ ζην ηέινο,
είλαη έλα ζεηηθφ δείγκα απηφ, αιιά δελ αξθεί.
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Ρελ ππφζεζε κε ην ΘΑΞΖ θαη ην νηθφπεδν ζην Ξξάζηλν Ρακείν είλαη έλα
ζεηηθφ επίζεο δείγκα ην νπνίν δείρλεη απ’ φ,ηη γλσξίδνπκε είλαη απνηέιεζκα
κηαο επίζπεπζεο αηνκηθνχ ραξαθηήξα, δειαδή έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν
πξνέβε πεξηζζφηεξν θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη απηή ε
ρξεκαηνδφηεζε, αλ δελ θάλσ ιάζνο. Θάλσ ιάζνο; Δληάμεη. Ξάλησο... γηα ηελ
Ξαλαγίηζα; Λαη, εληάμεη, λαη. Άξα είλαη... λαη. Δίλαη ζεηηθή ε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ηελ Ξεξηθέξεηα γηα ηνλ ριννηάπεηα θαη γη’ απηά ηα έξγα ηεο Ξεξηθέξεηαο,
σζηφζν δελ είλαη, δελ καο αξθνχλ απηά.
Γηα ηα βεβαησζέληα έζνδα πνπ δελ εηζπξάηηνληαη είλαη έλα πιήγκα φπσο θαη
γηα ηα κηζζψκαηα πνπ αλαθέξακε θαη πξνθαλψο είλαη ζέκα πνπ άπηεηαη ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ θαη πεξηκέλνπκε λα έξζεη έλα απνηέιεζκα.
Κηα εξψηεζε, δελ πξφιαβα λα ην δσ εγψ ν ίδηνο. Πηα έμνδα, ζηνλ θφξν
εηζνδήκαηνο ηνπ δήκνπ απφ ηα αλείζπξαθηα γηα ηνπο δήκνπο, πιεξψλεηαη
θφξνο εηζνδήκαηνο ρσξίο λα ππάξρεη δηθαζηηθή απφθαζε; Ξιεξψλεηε θφξν
εηζνδήκαηνο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Λαη, άξα είλαη έλαο ιφγνο παξαπάλσ θαη εθεί. Άξα ηζρχεη φ,ηη
κε ηνπο ηδηψηεο; Απηφ ιέσ. Άξα είλαη θαη απηφ έλα πιήγκα πνπ... εθεί
ελδερνκέλσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί ν δήκνο λα δείμεη ηελ θαηαλφεζή
ηνπ αιιά απηφ κπνξεί λα ην θάλεη αθφκα θαη λα έρεη πξνθχςεη δηθαζηηθή
απφθαζε, γηαηί φπσο γίλεηαη θαη ζηηο ηδησηηθέο δηαθνξέο κπνξεί λα πξνθχπηεη,
λα ππάξρεη δηθαζηηθή απφθαζε γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο, λα κελ βγαίλεη θαη..
λα κελ πιεξψλεη θαη απφ ηελ ηζέπε ηνπ ν δήκνο ηνπο θφξνπο θαη απφ εθεί θαη
πέξα αλ ππάξρεη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα ππάξρεη κηα
θαηαλφεζε γηα θάπνηνπο κήλεο ιφγσ θαη ηεο θξίζεο, κηα δηθαζηηθή απφθαζε
κπνξείο λα θαζπζηεξήζεηο λα ηελ εθηειέζεηο, γηαηί είλαη δεδνκέλν, αλ θάπνηνο
πιεξψλεη κηζζψκαηα ή φρη, είλαη εχθνιν λα πξνθχςεη ε απφθαζε απηή, δελ
λνκίδσ φηη είλαη θάπνηα... πνιιέο θνξέο δελ πξνθχπηνπλ καθξνρξφληεο
αληηδηθίεο ζε ζρέζε κε απηφ.
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Απφ ηηο απνδνρέο ησλ εθηάθησλ ππαιιήισλ επίζεο πξνθχπηεη, πνπ είλαη έλα
πςειφ πνζφ, φηη ν δήκνο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνπο έθηαθηνπο, θαη φρη ζηνπο
κφληκνπ πνπ πξνθαλψο ζα ζέιαηε θαη είλαη κέξνο ηεο πνιηηηθήο ζαο. Γηα ηελ
πξνκήζεηα ησλ δχν ιεσθνξείσλ ηα 24.000,00€ ,απηφ είλαη απφ ην ςπρηαηξείν
πνπ είπακε φηη ζα πάξνπκε ηα δχν ιεσθνξεία; ρη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δληάμεη, κηα δηεπθξίληζε, γηαηί... ηα ιεσθνξεία απηά δελ ζα ηα
πάξνπκε δσξεάλ, ηεο ηνπηθήο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Δίλαη απηφ πνπ ην έρνπκε αλαθέξεη, απιά κπεξδεχηεθα γηαηί
άθνπζα φηη ζα πάξνπκε ην άιιν. Πηα αληηπιεκκπξηθά, φπσο αλαθέξζεθε,
φλησο πξνρσξάεη ν αγσγφο, σζηφζν ζηηο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, γηαηί ν
αγσγφο, κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ αγσγνχ...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, Βαγγέιε, ππάξρεη, ζπλάδειθνη, κία... παξαθαιψ,
παξαθαιψ λα... Ππλερίζηε, θ. Ληεληαθέ.
ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Γηα ηα αληηπιεκκπξηθά νη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο
είδακε κέρξη ηελ ηειηθή πινπνίεζε ηνπ αγσγνχ πνπ ζα δψζεη ηελ νξηζηηθή
ιχζε, νη κνλάδεο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θσδηθνχο απηνχο απνηππψλνπλ
ελδερνκέλσο κία αδπλακία εμεχξεζεο ιχζεο. Απφ απηά πνπ γλσξίδνπκε ή αλ
κπνξεί θάπνηνο εδψ λα καο ελεκεξψζεη, πέξα απφ ηνλ αγσγφ ν νπνίνο είλαη
θαη ρξνλνβφξνο θαη είλαη έλα ζπλνιηθφ έξγν, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ ζπγθεθξηκέλεο αληηκεηψπηζεο γηα ηα ρξφληα πνπ
αθνινπζνχλ, γηα ζήκεξα, γηα θέηνο, γηα ηνπ ρξφλνπ.
Γηα ην Κνπζείν Δζληθήο Αληίζηαζεο. Θαη απηή ε παξαηήξεζή καο ζεηηθφ, αιιά
είκαζηε αληίζεηνη γηα ηνλ ρψξν, γηα ην Γχδε, φηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε έλαλ
άιινλ ρψξν. Έρεη κηα δηθή ηνπ ηζηνξία ην θηίξην ηνπ Γχδε, απηνηειή.
Θιείλνληαο, αλ βιέπσ, αλ δηαθξίλσ θηφιαο, ν θσδηθφο γηα ηηο κειέηεο είλαη
κηθξφηεξνο απφ ηνλ πεξζηλφ ζε κειέηεο;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ: Ππλνιηθά; Δλ πάζε πεξηπηψζεη, σο πξνο ην ζέκα ησλ κειεηψλ
γηα κέλα νη κειέηεο είλαη κία επέλδπζε γηα ην κέιινλ. Ήδε θαη πέξπζη είρακε
ζέζεη φηη πξφβιεκα αξγνπνξίαο θάπνησλ έξγσλ φπσο θαη ηνπ θεληξηθνχ
αγσγνχ ήηαλ βαζηθφ ζέκα νη κειέηεο απηέο. Απφ ηηο κειέηεο πνπ βιέπνπκε
εδψ πέξα ζηνλ πίλαθα είλαη θπξίσο ηερληθήο θχζεσο. Θα κπνξνχζε λα είλαη
πην πινχζηεο, ζα κπνξνχζε λα ππάξρνπλ θαη άιιεο κειέηεο πνπ ζα
απνηχπσλαλ θαη έλαλ νξακαηηθφ ζηφρν ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Γελ ζα
αλαθεξζψ ζηα κεγάια έξγα πνπ έρνπκε αλαθεξζεί επαλεηιεκκέλσο, κεηξφ,
Πθαξακαγθά,, ζηξαηφπεδν, πνπ είλαη θαη καθξνρξφληα, απαηηνχλ ρξφλν, θφπν,
είλαη καθξνπξφζεζκα. Θα αλαθεξζψ ζε δχν ελδεηθηηθά κειέηεο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ηεθκεξησκέλεο θαη απφ άμηνπο θαη θαινχο επηζηήκνλεο.
Κία ζα ήηαλ ε κειέηε γηα αλάδεημε ηεο ηνπηθήο αγνξάο κέζα απφ κηα
νξγαλσκέλε έξεπλα θαη πξνηάζεηο, γλσξίδεηε θαιά, ην έρνπκε επαλαθέξεη, φηη
ην πξφβιεκα ηεο ηνπηθήο αγνξάο ζην Σατδάξη δελ είλαη κφλν απφηνθν ηεο
θξίζεο, θαη αλ ζέιεηε έξρεηαη θαη απφ παιηά. πάξρεη απηή ε ζπλείδεζε ζε έλα
πιήζνο θφζκνπ γηα ηελ αγνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ απφ γεηηνληθνχο δήκνπο,
Ξεξηζηέξη, Θνξπδαιιφο. Θαη κηα κειέηε αλάδεημεο ησλ ηζηνξηθψλ ρψξσλ πνπ
πάιη ην Σατδάξη έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη
έλαλ θφζκν κε κηα ζπγθξνηεκέλε κειέηε γηα φια ηα ηζηνξηθά κλεκεία φισλ
ησλ πεξηφδσλ.
Υο πξνο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, γηα ην ΔΠΞΑ, γηα ην Γηνχλγθεξ, γηα ην ΠΓΗΡ πνπ
είζηε αληίζεηνη, ζα έιεγα φηη λαη, έρεηε πεη γηα ην ΠΓΗΡ, βέβαηα ιέηε φηη είζηε
θάζεηα αληίζεηνη σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε απηή. Υζηφζν, θαη γηα ηηο άιιεο
πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δηεθδίθεζε. Σξεηάδεηαη, ε δηεθδίθεζε απηή
πξνθχπηεη κέζα απφ πξάμεηο αιιά θαη παξαιείςεηο. Θαη γη’ απηφ επαλέξρνκαη
θαη ζην επξσπατθφ φξακα θαη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ζπληνληζκφ πνπ πξέπεη
λα έρεη κηα Γηνίθεζε πνπ ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο αθφκα θαη αλ δελ δηάθεηηαη
ζεηηθά σο πξνο ηελ θπβέξλεζε απηή θαη άιινη δήκνη δελ είλαη δήκνη έρνληαο
ρξίζκα ηνλ ΠΟΗΕΑ, νχηε ππνζηεξίδνπλ ηνλ ΠΟΗΕΑ αιιά βιέπνπκε φηη έρνπλ
πνζνζηά
Σατδαξίνπ.

απνξξνθεηηθφηεηαο

θνλδπιίσλ

κεγαιχηεξα

απφ

ηνλ

Γήκν
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Δγψ ζα πξφηεηλα λα ππάξρεη εηδηθφο ζχκβνπινο ηνπ δεκάξρνπ πνπ λα ηξέρεη
ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη κφλν απηά. Δπίζεο, ππάξρεη ην δάλεην πνπ
αλαθέξεηε, ειπίδσ θαη απηφ ην είρακε ζέζεη θαη φηαλ ςεθίζηεθε ην δάλεην, λα
βξεζεί ηξφπνο θαη είκαη πεπεηζκέλνο φηη ππάξρεη ηξφπνο λα βξεζεί,
ρξεκαηνδφηεζε απφ επξσπατθφ πξφγξακκα γηα ηνλ θσηηζκφ θαη λα κελ
πάξνπκε δάλεην θαη γη’ απηφ ην πνιχ απαξαίηεην έξγν γηα ηελ πφιε ζπλνιηθά.
Θέισ λα πσ ην εμήο, είπακε γηα πξάμεηο θαη παξαιείςεηο. Απηή ε ηαθηηθή ηεο
απαίηεζεο αιιά ηνπ θαηαινγηζκνχ πιήξσλ επζπλψλ ζηελ θπβέξλεζε, ζηελ
θεληξηθή εμνπζία θαη ζηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο δελ κπνξεί λα έρεη ην
απαηηνχκελν απνηέιεζκα γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη απνηππψλεη απηφ πνπ ιέκε
φηη θάπνηνη άιινη δήκνη κπνξνχλ.
Σαξαθηεξηζηηθά ζα αλαθέξσ ηε κε ζπλδηνξγάλσζε ηεο γηνξηήο απηήο ζην
ζηξαηφπεδν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αζήλαο. Απηέο είλαη ελδείμεηο θαη εζείο
αλαθέξεηε γηα ην γεγνλφο απηφ ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο ην νπνίν ην
θαηαδηθάδνπκε αιιά ζεσξψ πξνζσπηθά φηη ην 2014 έρεη λα θάλεη πνπ έγηλε
απηφ φρη κε ηελ... ην 2015 φρη κε ηελ έιεπζε ηνπ ΠΟΗΕΑ, φηη ππήξμε απηή ε
δίσμε, αιιά φηη ε Απνθεληξσκέλε πιένλ δελ ιεηηνπξγεί πνιηηηθά, αιιά
ππεξεζηαθά.
Έλαο ππάιιεινο εθεί θαη φρη πνιηηηθφ πξφζσπν πνπ αληηιακβάλεηαη φηη ην
ζέκα απηφ θπζηθά, γηαηί ε δίσμή ζαο δελ έρξεδε δίσμεο, πξνθαλψο θνβάηαη
λα κελ θιεζεί απηφο λα απνινγεζεί. Απηή είλαη ε δηθή κνπ εθηίκεζε. Κέζα
απφ ηνλ απνκνλσηηζκφ απηφ, ζε έλαλ απφ ηνπο πέληε δήκνπο είπαηε φηη
κπνξεί λα ζπκβεί απηφ. Γελ δερφκαζηε κε ηνπο θνξείο ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ λα
ζπλδηνξγαλψλνπκε.
Κέζα απφ απηήλ ηε ινγηθή δελ κπνξεί λα ππάξμεη, δελ ζα πσ επκελήο
αληηκεηψπηζε, αιιά έζησ ίζε αληηκεηψπηζε κεηαμχ ησλ δήκσλ. Νδεγνχκαζηε
ζηνλ απνκνλσηηζκφ. Δδψ ρξεηάδεηαη, δελ ιέσ λα γίλεηαη θηινθπβεξλεηηθνί,
αιιά πξέπεη ηα αηηήκαηα λα αλαδεηθλχνληαη κε ζηνηρείν ηελ πφιε θαη κφλν
απηή θαη ηηο αλάγθεο ηεο. Θαη ελδερνκέλσο ηελ πιεηνδνζία πνπ κπνξεί λα
έρνπλ άιινη δήκνη εηο βάξνο καο. Σξεηάδεηαη ινηπφλ ζπκπφξεπζε θαη κε φινπο
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εκάο γηα θνηλή δηεθδίθεζε πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ πφιε, ηα
άκεζα θαη ηα νξακαηηθά ηα νπνία αξγά ή γξήγνξα κπνξνχλ λα θαηαθηεζνχλ.
Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε θαη πνιιέο
θνξέο ζπγθξνπφκαζηε εδψ σο πξνο ηελ πνιηηηθή φηη ππάξρεη κηα αλάισζε ζε
ζρέζε κε θάπνηα ζέκαηα, κηα έιιεηςε νξγάλσζεο γηα ην Θηεκαηνιφγην, πψο
είπακε, γηα ην πξνρζεζηλφ πεξηζηαηηθφ, ππάξρεη κηα πνιηηηθή αληηπαξαγσγηθή,
ζα ζέιακε κηα πνιηηηθή δεθαεηίαο ’80, γηα εξσηζκνχο, γηα απηνί θηαίλε. Δδψ
πξέπεη λα θνηηάμνπκε ηελ νπζία.
Απνηππψλνληαο ινηπφλ απηά ηα ζηνηρεία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ζηελ απνπζία
απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, εκείο θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ζα ηνλ θαηαςεθίζνπκε. Δίλαη έλα θαζαξά ινγηζηηθφ εξγαιείν, ρσξίο ην φξακα
πνπ ρξεηάδεηαη ην Σατδάξη θαη ε πφιε απηή ηελ νπνία νξακαηηδφκαζηε λα
θάλνπκε ζην κέιινλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ληεληαθφ. Ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαιεκέξα. Ππλεζίδνπκε φηαλ θνπβεληηάδνπκε ηερληθφ
πξφγξακκα θαη πξνυπνινγηζκφ λα θάλνπκε κηα γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο
γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο. Δγψ ζα πσ φηη ζε πνιηηηθφ επίπεδν, πνπ πέξπζη είρα
πεη θαη φκσο αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα, φηη έρνπκε κηα ρεηξνηέξεπζε κε έλαλ
αθξνδεμηφ ιατθηζκφ πνπ θεξδίδεη ζέζε ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε θαη απηφ
θάλεη δπζθνιφηεξα ηα πξάγκαηα ζα ιέγακε θαη γηα ηε ρψξα καο πνπ βξίζθεηαη
ππφ επηηξνπεία θαη ζηε πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ε ζπγθεθξηκέλε θπβέξλεζε
ζηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ελφο παξάιιεινπ πξνγξάκκαηνο θαη ζε κία
ινγηθή απεμάξηεζεο κε νξίδνληα ην 2918.
Θαηά ζπλέπεηα, ζα έιεγα φηη απηφ ην γεληθφηεξν θιίκα βάδεη ην θαζήθνλ
γεληθφηεξα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα κηα άιιε θαηάζηαζε
ζηελ Δπξψπε, γηα κηα πνιηηηθή ελάληηα ζηε ιηηφηεηα γηαηί απηφ ραξαθηεξίδεη
ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ πνιηηηθή ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ αθνινχζεζαλ
δεμηέο θαη ζνζηαιδεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο, βάδεη, ζα έιεγα κία γξακκή πνπ
απφ ηε κηα ή απφ ηελ άιιε ν άιινο πξέπεη λα πάξεη ζέζε ζην δήηεκα ηεο
ιηηφηεηαο. Απηφ θαζνξίδεη, ζα έιεγα θαη ζε παγθφζκην επίπεδν ηελ αλάγθε
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κηαο πνιηηηθήο ζπκκαρηψλ κε αθνξκή απηφ ην δήηεκα πνπ θαζνξίδεη, ηέκλεη,
ζα έιεγα, θάζεηα, ζρέζεηο θξαηψλ πνπ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη
αλεμαξηήησο ηδενινγίαο κπνξεί λα βξεζνχλ ζηε κία ή ζηελ άιιε πιεπξά,
θφκκαηα, θηλήκαηα, θαη ζα ιέγακε θαη ζην επίπεδν πνπ αθνξά ηελ Ρνπηθή
Απηνδηνίθεζε ζην πνηνο ππεξεηεί, ή ζέιεη λα ππεξεηήζεη ηελ Ρνπηθή
Απηνδηνίθεζε θαη ηα ιατθά ζπκθέξνληα.
Γηα λα είκαη ιίγν πην ζπγθεθξηκέλνο ζέισ λα πσ ην εμήο, φηη ζε επίπεδν
Δπξψπεο ζε ζρέζε κε πέξπζη είλαη κηα εηθφλα αληηθαηηθή, γηαηί απφ ηε κηα
κεξηά έρνπκε ηελ αθξνδεμηά αλαδσπχξσζε θαη ηελ νκάδα ησλ θξαηψλ πνπ
είλαη ελάληηα ζε κηα πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη θπξίσο απφ πιεπξάο ηνπ λφηνπ
ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ, απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπκε ην
Brexit ην νπνίν επεξεάδεη ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο, αιιά εθεί απφ ην πνπζελά,
ίζσο απφ έιιεηςε γλψζεο ή απφ έιιεηςε παξαηήξεζεο ζην παξειζφλ,
βιέπνπκε φηη γίλεηαη κία πξνζπάζεηα ζην εξγαηηθφ θφκκα ηεο Αγγιίαο ζην
νπνίν επηρεηξήζεθε ε αλαηξνπή ηνπ επηθεθαιήο πνπ είρε ξηδνζπαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, είδακε φηη ε ιατθή ηνπ βάζε έδσζε ςήθν εκπηζηνζχλεο πνπ
απηφ είλαη έλα ζεηηθφ κήλπκα ζε κηα επνρή πνπ ηα θηλήκαηα ηεο Δπξψπεο ζα
ιέγακε φηη δελ παίδνπλ ηνλ ίδην ξφιν πνπ έπαηδαλ ζην παξειζφλ.
Ζ θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο είλαη δχζθνιε, απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017 πνπ είλαη αξλεηηθφ θαηά ηε γλψκε κνπ θαη λνκίδσ ε
Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε αλεμαξηήησο απφ θνξψλεο θαη ην παηρλίδη πνπ παίδεη ε
δηνίθεζε ηεο ΘΔΓΔ είλαη γλσζηφ ζε κηα ινγηθή αλαδσπχξσζεο ηνπ
ζακαξνβεληδειηζκνχ θαη ζαλ, ζα ιέγακε, δνχξεηνο ίππνο απφ ηα θάησ, ζηελ
νπζία ππάξρεη κηα δχζθνιε απνηχπσζε ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία απφ απηφ πνπ
αθνχζακε θαηαξρήλ κε κείσζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε,
πνπ αλ ζηελ πνξεία δελ ππάξμνπλ έθηαθηα θνλδχιηα, φπσο έγηλαλ έθηαθηεο
επηρνξεγήζεηο ησλ 300εθαη. γηα ρξέε πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, ε
θαηάζηαζε ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ζα είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε.
Βεβαίσο είκαζηε ζε κηα θάζε επηηέινπο πνπ ην δήηεκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ

Θαιιηθξάηε θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο απφ έλαλ ξηδνζπαζηηθφ λφκν γηα ηελ
Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη, ζα έιεγα, δξνκνινγεζεί, επηηέινπο. Βεβαίσο θαη
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εδψ ζηνλ δήκν, κε αθνξκή θαη ηε δίσμε ηνπ δεκάξρνπ ζηελ νπνία πήξακε
ζαθή ζέζε, ζέισ λα πσ ινχδεηαη θαη ε θπβέξλεζε θαη ε θνηλσλία θαη ε Ρνπηθή
Απηνδηνίθεζε ελέξγεηεο ηέηνηεο πνπ ζηελ νπζία δελ θνζκνχλ ηελ αληίιεςε γηα
ηε δεκνθξαηία πνπ πξέπεη λα ππάξρεη.
Δίλαη γλσζηφ ινηπφλ φηη, θαη πξνρζέο ηνπνζεηήζεθα, φηη ε Απνθεληξσκέλε ή
ζα έπξεπε λα έρεη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ λα έρεη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο
ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο, ή ζα πξέπεη λα έρεη θαηαξγεζεί ηειείσο.
Ρν ιέσ απηφ γηαηί αλ, θαη ζέισ λα ηειεηψζσ ηελ αλαθνξά κνπ ζηα πνιηηηθά
δεηήκαηα κε κία παξαηήξεζε πνπ έρεη ηελ αμία ηεο θαη ηελ νπνία λνκίδσ
πξέπεη θαη ζαλ δήκνο, ζαλ παξάγνληεο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ
ελδηαθεξφκαζηε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηε ζρέζε ησλ πνιηηψλ κε ηε
δεκνθξαηία ζα πξέπεη λα ηελ πάξνπκε ππφςε.
Θα

έιεγα

ππάξρεη

κηα

θαζεηνπνηεκέλε

πιένλ

αλαζπγθξφηεζε

ηνπ

λενθηιεπιεπζεξηζκνχ, αμηνπνηψληαο φ,ηη έρεη θαη δελ έρεη, πξνζβάζεηο, θαη
είλαη γεγνλφο φηη έρεη, ζε φιε ηελ θιίκαθα ηεο πνιηηηθήο, δηθαζηηθήο,
εθθιεζηαζηηθήο, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο εμνπζίαο, ζα έιεγα.
Απηφ θαηά ηε γλψκε κνπ, επεηδή ζα πάξεη ζπγθξνπζηαθφ ραξαθηήξα ζην
επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθνξά ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ζπλνιηθά, αθνξά
θαη ηα πνιηηηθά ηεο ζηειέρε, αλεμαξηήησο ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη ν θαζέλαο
θαη είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν ζα ζπλζέζεη, ζα έιεγα, ην παδι ηεο επφκελεο
κέξαο.
Ζ ινγηθή ινηπφλ ηεο πξνγξακκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο πνπ εκείο έρνπκε
αθνινπζήζεη, παίξλνληαο ππφςε απηά ηα ζηνηρεία ζα ιέγακε, ζηελ νπζία ζα
καο θαζνξίζεη θαη γηα ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κηα θαη είκαζηε ζην κέζνλ
κηαο ζεηείαο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, απηή ε πξνγξακκαηηθή καο αληίιεςε
γηα ην πψο ζέινπκε ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ηελ επφκελε κέξα κε ηελ
θαηάξγεζε ηνπ Θαιιηθξάηε, ζα θαζνξίζεη, ζα ιέγακε θαη ηελ πνιηηηθή
ζπκκαρηψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ απεπζπλφκαζηε ζηελ θνηλσλία, ζηνλ
θφζκν, ζηνπο πνιίηεο αιιά θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
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Ξάκε ηψξα ιίγν κε βάζε φια απηά ηα δεδνκέλα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ
ππάξρνπλ, ζέισ λα ζηαζψ θαηαξρήλ ρσξηζηά θαη ζα επαλέιζσ ίζσο ζην
ηερληθφ πξφγξακκα. Ξξέπεη λα πσ φηη ζην ηερληθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζα ην
ςεθίζνπκε, φπσο ην θάλακε θαη πέξπζη θαη πξφπεξζη γηαηί αθξηβψο απηή είλαη
ε ινγηθή καο ηεο πξνγξακκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Δλψ ζα θαηαςεθίζνπκε ην
πξφγξακκα γηα ηελ επφκελε ρξνληά.
Θέισ λα πσ εδψ κηα θαη θνπβεληηάδνπκε απηφ ην ζέκα, έρνπκε επηιέμεη κηα
ηαθηηθή πνπ ζε κηα πξνζπάζεηα απνδίδνληαο ηα ηνπ Θαίζαξνο ησ Θαίζαξη λα
θαίλεηαη θαη ε αληίιεςή καο γηα ηα δεηήκαηα κε ηνλ ηξφπν πνπ ην
θαηαιαβαίλνπκε. Θέισ λα πσ ινηπφλ γηα λα ζπκίζσ φηη ζην δήηεκα πνπ
θνπβεληηάζακε γηα ην πφζν ρξεψλεηαη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ν πνιίηεο,
φπσο θαη πέξπζη ην θαηαςεθίζακε, ελψ ζηνλ ηζνινγηζκφ ςεθίζακε, γηαηί
ζεσξνχκε φηη απνηππψλεηαη ε αθξηβήο εηθφλα, ζηελ θνηλσθειή επηρείξεζε
πνπ δελ παξαβξεζήθακε θαη πέξπζη ςεθίζακε ιεπθφ ζηε ινγηθή ηεο
πξνζπάζεηαο λα απνηππσζεί ε θαηάζηαζε θαη λα βειηησζεί πξαγκαηηθά θαη λα
ζπκκαδεπηεί ε εηθφλα, θέηνο ςεθίδνπκε θαηά ζηε ινγηθή φπσο ςεθίδνπκε θαη
γηα ην πξφγξακκα, κε ηελ έλλνηα φηη δελ απνηππψλεηαη ε δηθή καο αληίιεςε
φπσο ζα ζέιακε ζε κηα αλαπηπμηαθή πξφηαζε.
Έξρνκαη ινηπφλ ιίγν ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Πην ηερληθφ πξφγξακκα πξέπεη
λα πνχκε φηη έρεη γίλεη, θαη πξέπεη λα ην νκνινγήζνπκε, απφ ηηο ηερληθέο
ππεξεζίεο, θαη απφ πξφζεζε, ζα ιέγακε, ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, λα
απνηππσζνχλ αιιαγέο θαη λα κελ είλαη... εδψ έρσ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 2016,
ηνπ 2015 θαη ηνπ 2014 θαη ηνπ 2013, λα απνηππσζεί ε δηαθνξεηηθή
θαηάζηαζε θαη πξαγκαηηθά είλαη απμεκέλνο ζηε ινγηθή απνηππψλεη ηκήκα, ζα
ιέγακε ηνπ νξακαηηθνχ ζηνηρείνπ πνπ πηζαλά ζα ήζειε λα έρεη θαη ε Γεκνηηθή
Αξρή αιιά πνπ δελ ηνικά παξαπέξα.
Θπξίσο ζηέθεηαη ζην δήηεκα ησλ πξνκεζεηψλ πνπ είλαη απμεκέλεο θαη βέβαηα
θαη ησλ έξγσλ, αιιά εκείο ζα ζέιακε θαη απηφ είλαη δήηεκα πνιηηηθήο
απφθαζεο φρη ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, παίξλνληαο ππφςε θαη ηελ εκπεηξία,
γηαηί αζρνιεζήθακε θαη θάγακε αξθεηφ ρξφλν λα επηζθεθηνχκε θαη άιινπο
δήκνπο ηερληθέο ππεξεζίεο λα δνχκε ηη γίλεηαη θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη
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απνινγηζκφο, ζα ζέιακε ζην κέιινλ κε πην εχιεπην ηξφπν θαη ρσξίο λα
ρξεηαδφκαζηε εηδηθνχο ζπκβνχινπο απηνί πνπ δελ είκαζηε εηδηθνί ζηελ
παξνπζίαζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη ιέσ, απηφ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ
πξνζπάζεηα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, κε εχιεπην ηξφπν λα ππάξρεη
θαηεγνξηνπνίεζε

πνπ λα

απνηππψλεη έξγα

πνπ ζα εθηειεζηνχλ

κε

ρξεκαηνδφηεζε απφ άιινπο θνξείο, ρσξίο λα ςάρλεηαη λα αλαιχζεη θσδηθνχο,
έξγα πνπ ζα εθηειεζηνχλ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ζχκθσλν εηαηξηθήο
ζρέζεο ή απφ ην φρη νινθιεξσκέλε ρσξηθή επέλδπζε. Έξγα πνπ ζα
εθηειεζηνχλ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ δήκν, έξγα πνπ ζα εθηειεζηνχλ κε
απηεπηζηαζία απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ δήκνπ. Κειέηεο ρσξηζηά, έξγα πξαζίλνπ
πνπ ζα εθηειεζηνχλ κε απηεπηζηαζία απφ ηελ πεξεζία Θήπσλ, έξγα
πξαζίλνπ πνπ ζα εθηειεζηνχλ κε εξγνιαβία απφ ηελ πεξεζία Θήπσλ.
Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ζπλνδεπηηθφ θείκελν ή ζην εηζαγσγηθφ
ζεκείσκα κε έλαλ ηέηνην ηξφπν πνπ λα απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ψζηε ν
θάζε πνιίηεο κπαίλνληαο ζηε «Γηαχγεηα» θαη ζέινληαο λα ζπκβάιιεη κε ηνλ
δηθφ ηνπ ηξφπν, ρσξίο λα είλαη εηδηθφο, γηαηί ιέσ, θαη ρσξίο λα έρσ ηίπνηα κε
ηνπο εηδηθνχο, λα κπνξεί λα θαηαιάβεη κε εχιεπην ηξφπν.
Βεβαίσο αλ είρε γίλεη απνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, πηζαλά ζε
έλα ηέηνην θείκελν ζα ήηαλ πην εχθνιν λα είλαη απνηππσκέλν, αληηθεηκεληθά
θαη γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο.
Θα ζέιακε επίζεο λα είλαη ζπλνιηθά δηαθξηηή θαηεγνξηνπνηεκέλε εηθφλα ησλ
εγγξαθψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ησλ εζφδσλ θαζψο θαη ησλ ηχπσλ
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ παξεκβάζεσλ ηνπ δήκνπ, ζπλνιηθά αλά θνξέα
ρξεκαηνδφηεζεο, Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, ΔΠΞΑ, Θηεξηαθέο πνδνκέο Α.Δ., θ.ιπ.,
γηα πξάζηλεο ζηέγεο ζηα ζρνιεία πνπ δελ πξνβιέπεηαη, ΡΑΞ, ΠΑΡΑ,
αληαπνδνηηθά, εμεγψληαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο. Θαη αλά κέζν
πινπνίεζεο απηεπηζηαζία, εξγνιαβία, δηακέζνπ ρξεκαηνδφηεζεο άιισλ
θνξέσλ. Ρν γεγνλφο απηφ, φηη δελ ππάξρεη απηή ε εηθφλα, ην εμήγεζα
πξνεγνπκέλσο ηη ζα ζέιακε λα ππάξρεη.
Ρψξα, ε ζπλνιηθή εηθφλα απφ ηνλ πίλαθα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο είλαη φηη ην 47,2% ηνπ ζπλνιηθνχ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη
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έξγα απφ ην ΔΠΞΑ θαη 365.000,00€ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζπλζεηηθνχ
ριννηάπεηα θαη ζπληήξεζεο ζην δεκνηηθφ γήπεδν Σαξαιακπίδεο απφ ηα
γεληθά έζνδα, δειαδή ην 57,2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απφ ην πξφγξακκα
δεκνζίσλ επελδχζεσλ πνπ είπα γηα ην «Ράθεο Σαξαιακπίδεο». Θαιχπηεηαη
απφ άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην 42,8% απφ ηνλ δήκν.
Ρν πνζφ απ’ φ,ηη θαίλεηαη ζην ηερληθφ επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ αθνξά ζε
κειέηεο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα ηα ηερληθά έξγα είλαη 66.000,00€ θαη γηα ηελ
πεξεζία Ξξαζίλνπ είλαη 10.000,00€ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζηνπνίεζε ζηηο
παηδηθέο ραξέο. Γειαδή ζε έλα ζχλνιν πξνυπνινγηζκνχ 3.650.000,00€
ρνληξηθά ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη κειέηεο πνπ πινπνηνχληαη κε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ δήκν αλέξρνληαη ζηηο 76.000,00€, ήηνη πνζνζηφ
2,1% θαη εμ απηψλ νη 31.000,00€, πνζνζηφ δειαδή θάησ απφ 1% είλαη
κειέηεο εθαξκνγήο.
Πηελ Ρερληθή πεξεζία ζηνλ θσδηθφ ΘΑ30 πξνβιέπνληαη 2.117.000,00€ γηα
έλα ζχλνιν 75 έξγσλ ψξηκν πξνο πινπνίεζε θαη κε, πνπ εδψ πέξα ππάξρνπλ
ε θαηεγνξηνπνίεζε φηη 6 πξνκήζεηεο απφ ηηο 50 θαη 42 απφ ηα 98 έξγα δελ
ζεσξνχληαη ψξηκα. Αλ δελ ιάβνπκε ππφςε ηηο απαιινηξηψζεηο ησλ ΘΑ30,
ηφηε ζε έλα ζχλνιν 77 έξγσλ, δελ είλαη ψξηκα ηα 25, δειαδή πνζνζηφ κε
ψξηκσλ ηα 32,5%.
Διιείςεηο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ θαη απηφ βέβαηα
φπσο είπακε δελ θαζνξίδεη ην ηη ζα ςεθίζνπκε, αιιά πεξηζζφηεξν ζέινπκε λα
δείμνπκε φπσο θαη πέξπζη πνπ έθαλα κηα ζεσξεηηθή νκηιία, κε ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν ηελ αληίιεςή καο γηα κηα ζεηξά πξάγκαηα. Γελ πξνβιέπνληαη κειέηεο,
ππάξρεη αλαθνξά ζε έξγα κε ψξηκα γηα ζπλνιηθέο ελεξγεηαθέο παξεκβάζεηο
ζηνλ δήκν καο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ
θαηά ηε ζεξηλή θαη ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη αλαζηξνθή ηεο ζεξκηθήο θιηκαηηθήο
αιιαγήο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα δεκηνπξγεί ζηνρεπκέλεο δξάζεηοπαξεκβάζεηο, φπσο ελίζρπζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξαζίλνπ κε εθηελείο πςειέο
θαη ρακειέο θπηεχζεηο, θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ ζθίαζεο, κε ελζσκάησζε
θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, θαηαζθεπή επηζηξψζεσλ δαπέδσλ κε ςπρξά πιηθά
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πςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη γεληθφηεξα
βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε φισλ ησλ δεκνζίσλ αλνηρηψλ ρψξσλ.
Θέισ λα πσ φηη απηφ δελ είλαη άζθεζε επί ράξηνπ. Ν δήκνο Αγ. Βαξβάξαο
πήξε ην 2ν επξσπατθφ βξαβείν, βέβαηα ην είρε μεθηλήζεη απφ λσξίηεξα, εγψ
δελ ιέσ λα ην θάλνπκε απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, ην 2ν επξσπατθφ βξαβείν
ζηελ αλαδηακφξθσζε κε απηή ηε ινγηθή κηαο νιφθιεξεο εξγαηνγεηηνληάο πνπ
μαλαθηηάρηεθαλ ηα θειχθε θαη αμηνπνηψληαο φια απηά ηα δεηήκαηα αθφκα θαη
γεσζεξκία, απηή ε γεηηνληά έγηλε απηφλνκε, ζα ιέγακε θαη..
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ρη, ηψξα ηειείσζε, λαη, κα εγψ δελ ιέσ λα ην θάλεηο
απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, ιέσ λα αλνίμνπκε δξφκν κε κειέηεο θαη ζα
επαλέιζσ ζε απηφ. Θαη θαιά θάλεηο θαη κε δηαθφπηεηο γηαηί κνπ δίλεηο ηελ
αθνξκή γηα λα πσ θαη θάπνηα πξάγκαηα ην ηη ελλνψ. Δγψ δελ ιέσ γηαηί ηα
έθαλεο. Ιέσ γηαηί δελ αλνίγνπκε δξφκνπο. Απηή είλαη ε θξηηηθή. Ζ θξηηηθή κνπ
είλαη ξεαιηζηηθή θαη ην έρσ πεη θαη πέξπζη θαη ην είπα θαη ζηηο ιατθέο
ζπλειεχζεηο.
Γελ πξνβιέπεηαη θακία παξέκβαζε γηα ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ηελ
αλαθχθισζε ζηελ πεγή ηνπο ζηνλ δήκν. Γελ αλαθέξεηαη θακία πξφβιεςε
ζηελ θνκπνζηνπνίεζε απνξξηκκάησλ, κειέηε ζθνπηκφηεηαο, νχηε γηα θάπνηνλ
εμνπιηζκφ ζξπκκαηηζκνχ ησλ θιαδεκάησλ απφ ηα νπνία ζα κπνξεί λα
παξαρζεί θάςηκν πιηθφ πέιεη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δσξεάλ απφ δεκφηεο γηα
ηε ζέξκαλζή ηνπο.
Ρα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ
κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζηε κείσζε θαηά ζπλέπεηα ησλ δεκνηηθψλ
ηειψλ ή αληαπνδνηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε παξαπέξα
ελίζρπζε θαζαξηφηεηαο.
Δλδεηθηηθά κηα ελέξγεηα γηα πινπνίεζε άκεζα απφ ηνλ δήκν έρεη λα θάλεη
ζρέζε κε ηελ πξφζεζε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε
ζπζηεκάησλ

ρσξηζηήο

ζπιινγήο

αλαθπθισζίκσλ,

είλαη

άμνλαο

πξνηεξαηφηεηαο 14 πνπ έρεη λα θάλεη ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ππνπξγείν,
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κπνξεί λα ππνβιεζεί ε πξφηαζε απφ ηνλ δήκν καο εθφζνλ έρεη απνθηήζεη θαη
έρεη ηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ζαλ δηθαηνχρνο απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Δδψ ινηπφλ πάιη γηα λα πξνιάβσ κία εξψηεζε ζέισ λα πσ ην εμήο, θαη ηψξα
ήκνπλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία πξνζπαζψληαο λα δσ ηη γίλεηαη αιιά θαη
δηαβάδνληαο θαη ηηο εθεκεξίδεο. πάξρνπλ ζρνιεία ζην λφηην κέησπν ηα νπνία
ήδε εθαξκφδνπλ κηα δηαδηθαζία καδέκαηνο φινπ ηνπ ράξηηλνπ πιηθνχ πνπ
ππάξρεη, ππάξρεη ζηνλ Βχξσλα θαη πεξηκέλσ κάιηζηα θαη έλα email ην νπνίν
δελ κνπ ήξζε, πνπ εθαξκφδεη ν ίδηνο ν δήκνο έθαλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
πιηθψλ θαη άιινη δήκνη αζρνινχληαη κε ην κάδεκα ηνπ πξάζηλνπ θαη
ρξεζηκνπνηψληαο ην θαη απνδίδνληάο ην κε απηή ηε κνξθή θαη παίξλνληαο
παξαπέξα ρξήκαηα γηαηί απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη ηκήκα ζην κάδεκα ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ εθηφο απφ ηα ζχκκεηθηα, επεμεξγάδεηαη θαη απηφ ην δήηεκα
θαη κπνξεί λα έρεη θέξδνο. Ιέσ δειαδή απηφ ην πξάγκα.
Ζ θξηηηθή πνπ θάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ελψ ςεθίδσ ην ηερληθφ
πξφγξακκα είλαη φηη δελ πξνβιέπεηαη. Δγψ επεηδή έρσ ςεθίζεη φιεο ηηο
αλακνξθψζεηο, δελ έρσ, φ,ηη ζεσξψ ζεηηθφ, δειαδή θαη ην ζεσξψ
αληηθεηκεληθφ απηφ, φηη ν δήκνο ςάρλεηαη, ςάρλεη λα βξεη ηελ πεξπαηεζηά ηνπ,
ςάρλεη λα βξεη ζα ιέγακε θαη ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ φρη φζνλ αθνξά
ηελ θεληξηθή θαηεχζπλζε, φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ εγψ
είκαη αλνηρηφο ζηηο αλακνξθψζεηο απηνχ ηνπ ραξαθηήξα.
Γελ πξνβιέπεηαη, ζα ιέγακε, ζπγθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο. πάξρεη κηα
ζπγθνηλσληαθή κειέηε, εδψ θάλσ θξηηηθή ζα έιεγα ζθιεξή ζε απηφ ην δήηεκα,
ηελ νπνία πεξηκέλνπκε, ηελ έρσ δεηήζεη, πάεη θαη έξρεηαη ζα έιεγα αιιά εδψ
δελ έρεη έξζεη, λα κπνξνχκε εκείο λα ζπκβάιινπκε κε ηνλ δηθφ καο ηξφπν, θαη
θαηά ζπλέπεηα επαλέξρνληαη ηα δεηήκαηα κε πνιηηηθφ ηξφπν, απηά πνπ ιέκε
γηα ην δάζνο, γηα ηνχην, γηα νηηδήπνηε άιιν, θ.ιπ., εζείο βέβαηα κπνξεί λα
δνπιεχεηε θαη κπνξεί λα καο παξνπζηάζεηε έλα έξγν, αιιά πνπ πηζαλά δελ
καο έρεηε επηηξέςεη, ην ιέσ θαη ζαλ παξάηαμε πνπ εκείο δνπιεχνπκε θαη κε
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν εθηφο απφ ηε γεληθή θξηηηθή πνπ δηαβάδνληαο απηφ θαη
παίξλνληαο

θαη

έρνπκε

αλζξψπνπο

πνπ

λα

καο

βνεζήζνπλ,
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ζπγθνηλσληνιφγνπο θαη άιινπο θαη αλ δελ έρνπκε, ζα ηνπο βξνχκε, ζα
κπνξνχζακε πηζαλά είηε λα δψζνπκε ιχζεηο, είηε λα επηηαρχλνπκε πξάγκαηα,
είηε λα ππνδείμνπκε θαη άιια πξάγκαηα. Κε απηήλ ηελ έλλνηα ινηπφλ ην
μαλαβάδσ ζαλ ζέκα θξηηηθήο.
Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξάζηλνπ ζα έιεγα φηη ππάξρεη, πξέπεη λα
απνθαζίζνπκε αλ ζα θηηάμνπκε δηθά καο θπηψξηα ή ζα πξέπεη λα έρνπκε
κειέηεο πνπ λα ιέεη πφζν κπνξνχκε λα πάξνπκε απφ ηα ήδε ππάξρνληα
θπηψξηα ζε άιινπο δήκνπο, θαη επαλέξρνκαη ζην δήηεκα ηνπ GIS πην
κειεηεκέλνο απφ ηελ πεξζηλή γεληθή θξηηηθή. Θαηά ηε γλψκε κνπ, δελ ην έρσ
αθνχζεη, εθηφο αλ ππάξρεη, καθάξη λα ην πνχκε, λνκίδσ φηη ήηαλ λα πάξνπκε
θάπνην πξφγξακκα πνπ λα... γηαηί ιέκε φηη δνπιεχεη, δελ δνπιεχεη, δελ ην
μέξσ, επθαηξία είλαη ινηπφλ θαη ζην θιείζηκν λα αθνχζνπκε, αλ δνπιεχεη
ινηπφλ, ηη βειηίσζε έρνπκε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ζε ζρέζε κε ηελ
απνηχπσζε θαη ηελ θαηαγξαθή, ηελ θαζνιηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ
ελεξγεηψλ θαη φισλ ησλ δηθηχσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ δήκν.
ζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ζα ζηαζψ ιίγν πην
αλαιπηηθά ζε απηφ ην δήηεκα θαη ζην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, πνπ
θαηά ηε γλψκε κνπ ζα κπνξνχζε, επεηδή ήδε θάπνηα θηίξηα ηνπ δήκνπ έρνπλ
απειεπζεξσζεί απφ πξνεγνχκελεο ελνηθηάζεηο, πνπ δεκηνπξγνχλ θαη έλα
έιιεηκκα, ε δηθή καο γλψκε δελ είλαη ζην λα μαλαελνηθηαζηνχλ, αιιά ζα
έπξεπε αμηνπνηψληαο πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ απφ ην αληίζηνηρν
ππνπξγείν θαη ΔΠΞΑ λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα ζπκβάιινπκε ζηε
δηακφξθσζε

δνκψλ

κε

αληίζηνηρν

λνκηθφ

πιαίζην

πνπ

θαηεγνξίεο

εξγαδνκέλσλ άλεξγσλ, λέσλ, γπλαηθψλ, θ.ιπ., φια απηά γηα ηα νπνία ππάξρεη
πξφλνηα, ζα ιέγακε, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κείσζεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ,
ην πξνζδηνξίδσ θηφιαο, δειαδή βάδσ θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα
κπνξνχζε ν δήκνο λα επηιέμεη ζην λα βνεζήζεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κε
ηε λνκηθή ππεξεζία, μέξσ φηη κε ην δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ
έρεηε κία αιιεξγία, ζα ιέγακε, φκσο απηέο, εγψ είκαη αλνηρηφο ζε
νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ζπλεηαηξηζκνχ πνπ κπνξνχλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ
πξνβιήκαηα θαη λα δνθηκάζνπκε ηνλ βεκαηηζκφ καο ζαλ ηνπηθή θνηλσλία.
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Γηφηη φηαλ ιέκε ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο είλαη έλα
πξφβιεκα πνπ καο αθνξά φινπο, έρνπκε ππνρξέσζε θαη ε Ρνπηθή
Απηνδηνίθεζε θαη θάζε δήκνο μερσξηζηά εθηφο απφ ην δήηεκα δηεθδηθήζεσλ νη
νπνίεο είλαη ζεβαζηέο απφ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή θαη ζην λα ππάξμνπλ
γεληθφηεξεο πνιηηηθέο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη θαη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε λα
δνθηκάζνπκε ηελ πεξπαηεζηά καο.
Θα έιεγα επίζεο φηη ππάξρνπλ ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο πξνψζεζεο άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο 12 ηεο ελζσκάησζεο ηνπ επξσπατθνχ πεξηβαιινληηθνχ
θεθηεκέλνπ πνπ έρεη λα θάλεη ζρέζε κε ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηε βειηίσζε
ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ππάξρνπλ δειαδή ηξία δεηήκαηα ζηα νπνία
κπνξεί ν δήκνο λα αζρνιεζεί θαη λα ην ςάμεη θαη απφ εδψ θαη πέξα. Έλαο
ινηπφλ είλαη ν άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 12, πνπ έρεη ζρέζε κε ην ππνπξγείν ην
αληίζηνηρν Κεηαθνξψλ, Ξεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ 2014, 2020, ζην δήηεκα ινηπφλ ζηνλ ηνκέα
απηφλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ζην λα δνχκε
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε πεξηνρψλ κε ζηφρν ηελ
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ
ζνξχβνπ πνπ είλαη δεηήκαηα θαη αηηήκαηα πνπ κπήθαλ ζηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο
ζα ιέγακε πνπ γεηηληάδνπλ κε ηε ιεσθφξν, κπήθαλ δειαδή θαη ζην Γαθλί θαη
ζην Γάζνο, ιηγφηεξν ζηελ Αθαία θαη ηε κία θαη ηελ άιιε.
πάξρεη επίζεο ν άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 10 πνπ έρεη λα θάλεη ζρέζε κε ηε
ρακειή εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε έκθαζε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο πνπ
εδψ ζα ιέγακε φηη ρξεηαδφκαζηε έλα ζπλνιηθφ ζρέδην γηα ηα δεκφζηα θηίξηα
θαη ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο, έθαλα θαη κία εξψηεζε ρσξίο λα έρσ
νινθιεξσκέλε απάληεζε θαη γηα ην λνζνθνκείν, έρνπκε ηέζζεξα λνζνθνκεία
πνπ είλαη επίζεο κεγάια θηίξηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ζεκαίλεη φηη
κπνξνχκε λα πάξνπκε πξσηνβνπιία ζπλνιηθά ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
Ρψξα, φζνλ αθνξά, ην άιιν γηα ηα απνξξίκκαηα, αλαθέξζεθα. Ξάκε ιίγν
ζπλνιηθφηεξα ζε νξηζκέλα πξάγκαηα. Ζ θξηηηθή πνπ θάλακε πνπ κπνξεί λα
κνηάδεη,

ζα

έιεγα,

δελ

είλαη

ππεξβνιηθή,

γηαηί

είλαη

ππεξβνιηθή

πξνγξακκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο ζε κία ινγηθή βειηίσζεο ησλ δνκψλ ηνπ
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δήκνπ θαη ην γλσξίδεηε φηη φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ
κπνξνχζακε επηθνηλσλήζακε κε πνιηηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο ζε κία
θαηεχζπλζε ελίζρπζεο. Ρν θάλακε ζηε Βεξγίλα, ην θάλακε, γεληθψο ζε φια ηα
δεηήκαηα πνπ ν δήκνο ζα ιέγακε ή αηζζαλζήθακε εκείο, δελ δεηήζακε ηελ
άδεηα θαη είρακε άξηζηε ζπλεξγαζία κε ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο θαη κε ηνπο
αληίζηνηρνπο αληηδεκάξρνπο θαη κε ηνλ δήκαξρν, φπνπ λνκίδακε φηη κπνξνχκε
λα ζπκβάινπκε θαη λα θάλνπκε θάπνηεο ελέξγεηεο είηε κε παξαζηάζεηο ή
νηηδήπνηε άιιν, ην θάλακε. Απηφ κπνξεί λα αθνξά θαη ηνλ αζιεηηζκφ θαη ζε
άιια δεηήκαηα. Θαη απηφ ζα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε.
Πηέθνκαη ινηπφλ ηψξα κε κία θνπβέληα ζέισ λα πσ φηη έρνπκε παξνπζηάζεη
πξφζθαηα ζηα πιαίζηα ηεο πξνγξακκαηηθήο καο αλαζπγθξφηεζεο γηα ην
επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνπζηάζακε κηα πξφηαζε ζπλνιηθφηεξα πνπ
ιέγεηαη «Κνλνπάηηα πνιηηηζκνχ ζην Σατδάξη». Δδψ, ινηπφλ, θάλακε θαη κία
επίζθεςε ζην πνπξγφ Άκπλαο θαη ζα αθνινπζήζνπκε θαη αιινχ, ζην ΔΡΑΓ
θαη αιινχ, θαη ε ζπλνιηθή καο πξφηαζε είλαη φηη ν δήκνο ρξεηάδεηαη λα
πηνζεηήζεη απηφ πνπ είλαη θνηλφο γλψκνλαο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, Θνδσξή. Ππλάδειθνη, ππάξρεη κηα βνή. Θνδσξή.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρη ζέισ λα πσ. Θέισ λα πσ ην εμήο, ην γλσζηφ, φηη ν
δήκνο καο έρεη ζαιάζζην κέησπν θαη γη’ απηφ πήξακε ηελ πξσηνβνπιία θαη
πηζηεχνπκε φηη πξέπεη απφ ηψξα λα αζρνιεζνχκε ζην ήδε θεθηεκέλν φηη ην
ζαιάζζην κέησπν πνπ είλαη ην αλνηρηφ θνκκάηη καδί κε απηφ πνπ ζήκεξα είλαη
ην hot spot θαη ην νπνίν ζηελ πνξεία ζα απνζπκθνξεζεί γηαηί ηέηνηεο είλαη θαη
νη πξννπηηθέο, λα κεησζεί ν φγθνο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θηινμελείηαη θαη ζε
κία πνξεία λα ιπζεί. Δκείο ζα πξέπεη, ινηπφλ, απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα λα
αλνίμνπκε κία ζπδήηεζε θαη λα θαηαξηίζνπκε έλα ζρέδην αλάπιαζεο ζαλ
ηειηθήο εμφδνπ φισλ απηψλ ησλ κνλνπαηηψλ. Θα έξζσ ζε απηφ ακέζσο κεηά.
Ξνπ απηφ ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη γηα, ζα ιέγακε,
επηζθεςηκφηεηα, θαη ηνπξηζκφ, θαη ζέζεηο εξγαζίαο.
Πε απηφ ην θνκκάηη πνπ φπσο έρσ πεη θαη δεκφζηα ζα πξέπεη λα βξεζεί θαη
ζπγθνηλσληαθφο ηξφπνο ε Αθηή Πθαξακαγθά κε ηελ αλάπιαζή ηεο πνπ ζα γίλεη
νξακαηηθά ζα πξέπεη λα κπνξεί λα... έλαο πνιίηεο πνπ ζα έξρεηαη ζηε Γπη.
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Αζήλα γηα λα αθηεξψζεη ηε δεχηεξή ηνπ κέξα κεηά ηελ Αθξφπνιε, ζα πξέπεη
λα κπνξεί λα επηζθεθηεί ηελ Αθηή Πθαξακαγθά, καδί θαη ην Ξάξθν Ρξίηζε ζην
νπνίν πξέπεη λα πνχκε φηη κεηά απφ παιηλσδίεο αιιά θαη αγψλεο, απηή ηε
ζηηγκή θαη ραηξφκαζηε ζαλ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζαλ παξάηαμε θαη κε ηε
ζχκθσλε δξάζε φισλ ησλ δήκσλ ηεο Γπη. Αζήλαο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΑΠΓΑ
απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη έλαο λφκνο, ππάξρεη έλα Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θαη
πξφζθαηα ππήξμε θαη κηα επηρνξήγεζε κεγάιε απφ ηελ Ξεξηθέξεηα πνπ ζα
κπνξέζεη λα βνεζήζεη ηελ αλαζπγθξφηεζή ηνπ.
Ρν ιέσ απηφ θαη αλαθέξσ απηά ηα λνχκεξα, φπσο θαη παξαθάησ γηα ηελ
Ξεξηθέξεηα, φρη γηα λα απνδψζσ ηα εχζεκα πνπ έηζη θαη αιιηψο πξέπεη λα
γίλεηαη φηαλ θάπνηνο θνξέαο πινπνηεί πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία εκείο ζαλ
ξηδνζπαζηηθή αξηζηεξά έρνπκε ζπκβάιιεη ζεσξψληαο φηη ν α’ θαη β’ βαζκφο
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη αδεξθάθηα ζηα νπνία πξέπεη λα θηλεζνχλ ζηελ
ίδηα θαηεχζπλζε, αιιά γηα λα πσ φηη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν δήκνο θαη εδψ
εξρφκαζηε ζην πξφγξακκα θαη εδψ είλαη ε θξηηηθή, δελ έρνπλ, νη δπλαηφηεηεο
πνπ έρεη ε Ξεξηθέξεηα λα ρξεκαηνδνηήζεη δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί θαη απηφ
θαηά ηε γλψκε θνπ νθείιεηαη γηαηί άξγεζε ν δήκνο λα θάλεη κία ζηξνθή ζην
λα...γηα κηα ζεηξά πξάγκαηα πνπ αληηθεηκεληθά νη ηερληθέο ππεξεζίεο δελ
κπνξνχλ φ,ηη θαη λα ζέινπλ λα θάλνπλ, δειαδή απφ ηελ άπνςε ηεο
επεμεξγαζίαο κειεηψλ θαηά ηε γλψκε κνπ ζα πξέπεη λα κπεη ζε κηα δηαδηθαζία
αλάζεζεο κειεηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη απηφ δελ ζεκαίλεη ζε ηίπνηα απφ
ηε δηθή καο αληίιεςε ηδησηηθνπνίεζε, πνπ θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα πεη.
Πεκαίλεη ζηξνθή ζηε ζεκεξηλή αλαγθαηφηεηα θαη ξεαιηζκφ, είλαη απηφ πνπ
απνηππψλεηαη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ δηπιαλψλ δήκσλ πνπ αζρνιήζεθαλ
αλαιπηηθά Αηγάιεσ θαη Αγ. Βαξβάξα, ηε ζηηγκή πνπ εκείο έρνπκε φπσο ιέεη ην
πξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο δχν αλακελφκελεο κειέηεο γηα ψξηκεο, γηα λα
εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, νη άιινη έρνπλ 27, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ή 17.
Έξρνκαη ιίγν ζε απηφ θαη ζέισ λα ην πσ αθξηβψο έηζη σο έρεη. Γηαηί έρεη
ζεκαζία λα γλσξίδνπκε πνηνπο έρνπκε καδί καο θαη πνηνπο έρνπκε απέλαληί
καο. Πηνλ απνινγηζκφ, ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην ζηηο 22/11/2016 απφ
πιεπξάο Ξεξηθέξεηαο Γπη. Αζήλαο έγηλε έλαο απνινγηζκφο. ρη ζην ζα,
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επηιέρζεθε απφ ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε λα πεη κφλν ην ηη έρεη γίλεη. Πε απηφ
ινηπφλ παξνπζηάζηεθαλ νη παξεκβάζεηο πνπ ήδε είλαη ζε εμέιημε θαη φηαλ ιέκε
είλαη ήδε ζε εμέιημε ζεκαίλεη φηη έρνπλ δεκνπξαηεζεί. Απηφ είλαη ην θξηηήξην
αλαθνξάο θαη νξηζκέλα βέβαηα έρνπλ πξνρσξήζεη. Πην Ξνηθίιν ξνο, ζηε Ι.
Αζελψλ ην έξγν 9900 πνπ εληάμεη, νχηε εγψ είλαη ε γλψκε κνπ λα βάδσ
ζηνίρεκα, νχηε φρη, ζέισ λα πσ φηη πξηλ δχν ρξφληα ζε δεκφζηα ζπδήηεζε
πνπ είρε γίλεη ζηε ιατθή ζπλέιεπζε ηνπ θέληξνπ ν δήκαξρνο ακθηζβεηνχζε ην
αλ ζα ππάξμεη δπλαηφηεηα θαη πξφζεζε. Σαίξνκαη πνπ θαη κε ηνπο αγψλεο ηνπ
δήκνπ ζηνπο νπνίνπο εκείο ζπκβάιιακε φρη γηα ηελ πνιηηηθή πξφζεζε αιιά γηα
ηηο γξαθεηνθξαηηθέο θαζπζηεξήζεηο ζα ιέγακε, απηή ηε ζηηγκή ην έξγν
30/08/2016 δεκνπξαηήζεθε, έρνπλ μεπεξαζηεί φια ηα εκπφδηα θαη ειπίδσ λα
κελ ππάξμνπλ άιια ζην λα μεθηλήζεη απηφ ην έξγν, δηφηη πξαγκαηηθά ηξέκεη ε
ςπρή φισλ θαη ηνπ δεκάξρνπ θαη φινπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ φηαλ
γίλεηαη απηφ πνπ έγηλε θαη ρζεο.
Θαη πξέπεη λα πσ φηη ζην Σατδάξη εδψ, γηαηί εγψ ζπλεζίδσ λα απνδίδσ ηα
εχζεκα, φζν θαη αλ απφ κεξηθνχο έλζελ θαη έλζελ ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ
ηξφπν δελ ζα ήζειε λα ην θάλσ, εγψ ιέσ, ινηπφλ, φηη απηή ηε ζηηγκή κε ην
έξγν πνπ έρεη γίλεη αλάζεζε θαη κε ηε δηαθνξεηηθή εηαηξεία θαη κε ηελ
πξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δήκνπ θαη κε ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
θαη κε ηε ζεηηθή ηέηνηα ηνπ αληηδεκάξρνπ θ.ιπ., θ.ιπ., θαη ην δσ δειαδή θάζε
κέξα, κηα ζεηξά θξεάηηα θεληξηθψλ αγσγψλ ηα νπνία ε αηηία ηειηθά δελ ήηαλ
φηη δελ ήηαλ θαιά ζρεδηαζκέλα, ήηαλ φηη είραλ ηφλνπο κπάδα, φηαλ ιέκε
ηφλνπο, ηφλνπο, ην μέξνπκε γηα ηελ πξνεγνχκελε εδψ γηα ηελ επαχιεσο, ην
έδεζα, έθαγα θαη κηα κέξα απφ ηε δσή κνπ πεγαίλνληαο θαη εξρφκελνο ζηελ
Θαξατζθάθε απέλαληη απφ κηα πεξηνρή πνπ ζπλήζσο θαζφκαζηε φινη γηα ηηο
θαθεηέξηεο, πξαγκαηηθά ήηαλ εθπιεθηηθφ ην πφζνη θαη δελ μέξσ αλ έρεη
ηειεηψζεη εθείλν ην θνκκάηη, ην πφζνη ηφλνη κπήθαλ.
Δπνκέλσο, ινηπφλ, ζέισ λα πσ φηη ζπλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη, εθηφο απφ ηα
γεληθά έξγα πνπ ζα ζέιακε, κπια, κπια, απηή ηε ζηηγκή ζε απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε λνκίδσ φηη θηλείηαη ε Ρερληθή πεξεζία θαη ε αληίζηνηρε
αληηδεκαξρία θαη ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη γηαηί πξαγκαηηθά θάπνηεο πεξηνρέο
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κέρξη λα γίλεη ην κεγάιν έξγν, θηλδπλεχνπλ λα πιεγνχλ. Ππγλψκε γηα ηε
δηαθνπή, αιιά έπξεπε λα ην πσ θαη απηφ.
Εσνδφρνπ Ξεγήο, Δζραηηάο, θ.ιπ., δελ είλαη ηεο ψξαο, απιψο ιέσ φηη πνιηηηθή
απφθαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη απηφ πξέπεη λα ην αμηνπνηήζνπκε είλαη, φπνην
έξγν έξζεη ψξηκν ζηελ Ξεξηθέξεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ην αληηπιεκκπξηθφ ρσξίο
λα ζεκαίλεη γηα ηα άιια, αιιά είλαη πνιηηηθή απφθαζε πνπ είλαη ψξηκν,
δειαδή έρεη ηερληθή επάξθεηα, ζα ρξεκαηνδνηεζεί. Ρν έλα δήηεκα είλαη απηφ,
θαη ην δεχηεξν είλαη, ππάξρεη έλα ζπλνιηθφ έξγν γηαηί πξαγκαηηθά ζε φιεο ηηο
πεξηνρέο ν θάζε δήκαξρνο ηζηνξηθά γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο έθηηαμε κηα
ζεηξά έξγα αμίαο 4,5 εθαη. αλ ζπκάκαη θαιά, πνπ ν ζηφρνο είλαη κειέηε
ηερληθή, ε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ είλαη λα κπνξέζνπλ φια απηά ηα
ζπζηήκαηα απνξξνήο ησλ λεξψλ, ησλ νκβξίσλ θ.ιπ. λα ελνπνηεζνχλ γηαηί
πξαγκαηηθά θαη ην πξφβιεκα ηνπ Θεθηζνχ γηα ην νπνίν έρεη γίλεη επίζεο
επεμεξγαζία θαη κειέηε, δελ μέξνπκε αλ ζα αληέμεη κηα θαη έρνπκε αιιαγή ζηα
θαηξηθά θαηλφκελα.
Δπί ηε επθαηξία ζέισ λα πσ ην εμήο, κηα θαη ιέσ γηα ηα αληηπιεκκπξηθά, ζηε
ζπδήηεζε πνπ είρα κε ηνλ αλαπιεξσηή πνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο ηνλ Βίηζα
πξνζπάζεζα λα δηεπθξηλίζσ ηη γίλεηαη, λα έρσ θαη εγψ απφ πξψην ρέξη κηα
άπνςε ηη γίλεηαη κε ηα αληηπιεκκπξηθά φζνλ αθνξά ην ζηξαηφπεδν θαη ηνπο
ρψξνπο επάλσ, εθεί ηα έξγα έρνπλ ηειεηψζεη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα θαη εδψ
έρνπλ γίλεη, αιιά ππάξρεη ην πξφβιεκα φηη αλ δελ ζπλδεζνχλ απηά, θ.ιπ.,
θηλδπλεχνπκε. Θηλδπλεχνπλ λα μαλαζπάζνπλ κάληξεο θαη θηλδπλεχνπλ φια λα
πάλε πεξίπαην.
Κε απηήλ ηελ έλλνηα ινηπφλ εκείο ζα ζπλδξάκνπκε ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο, δελ
μέξσ πνηνο, πψο, ηη, δελ μέξσ, δειαδή ζεσξψ φηη δελ είλαη δήηεκα ηνπ δήκνπ,
είλαη δήηεκα ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνηνο θνξέαο ζα ην θάλεη απηφ, αιιά είλαη έλα
πξάγκα γηα ην νπνίν δελ ζα πξέπεη ε γξαθεηνθξαηία λα αθήζνπκε λα καο
ληθήζεη.
Δδψ έλα δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ Ξεξηθέξεηα θαη είλαη ζρέζε κε ην
πξνεγνχκελν. Ζ Ξεξηθέξεηα έρεη ρξεκαηνδνηήζεη έξγα ζηε Γπη. Αζήλα, ηα
έρσ φια, θαη κε ηε δεχηεξε ηξνπνπνίεζε πνπ έγηλε, αμίαο 117εθαη.. Πε απηφ
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ινηπφλ εκείο θαη δελ είλαη δήηεκα πνιηηηθήο πξφζεζεο, ην ιέσ γηα άιιε κηα
θνξά, λνκίδσ φηη είκαζηε ζηνλ ζσζηφ δξφκν, αιιά έρνπκε ράζεη ρξφλν. Ν
Γήκνο Σατδαξίνπ έρεη κφλν έξγα 2.350.000 εληαγκέλα ζην πξφγξακκα ηεο
Ξεξηθέξεηαο, φηαλ άιινη δήκνη έρνπλ 20εθαη.. Ρν ιέσ εληάμεη, λα κνπ
απαληήζεη ν Κηράιεο, ην έρσ πεη θαη δεκφζηα, βεβαίσο εδψ, εδψ ινηπφλ ζα πσ
γηα άιιε κηα θνξά, πξνζέμηε, ππάξρνπλ δεηήκαηα γηα ηα νπνία εγψ ιέσ φηη
θηαίεη ε Γεκνηηθή Αξρή ε ζεκεξηλή θαη έρεη ζρέζε κε ηη παξέιαβε. Δγψ δελ ζα
είρα ηελ απαίηεζε απηή ηε ζηηγκή λα έρνπκε έξγα 20εθαη., δελ γίλεηαη, αθφκα
θαη αλ αλαζέηακε κειέηεο, κε ηελ έλλνηα φηη νξηζκέλα πξάγκαηα πξέπεη λα
γίλνληαη κε κία ινγηθή ζεηξά.
Δδψ ινηπφλ έρσ λα πσ ην εμήο θαη ην μαλαιέσ, γηαηί θακηά θνξά μερληέηαη θαη
κπνξεί λα είλαη απηνλφεην. Δδψ ινηπφλ ππήξμε κία ινγηθή απφ ηελ
πξνεγνχκελε δηνίθεζε ηνπ Καξαβέιηα θαη απηφ δελ έρεη λα θάλεη ζρέζε κε
θξηηηθή κε αλζξψπνπο πνπ ππεξέηεζαλ εθεί πέξα θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ
έθαλαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, είηε έρνπλ ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο
αληηδεκαξρίεο, είηε νηηδήπνηε άιιν. Ιέσ γηα ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ν
πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ήηαλ, ην Σατδάξη ήηαλ έλα πάξα πνιχ θαιφ
πείξακα ηδησηηθνπνίεζεο. Έγηλε ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, ζηνλ
πνιηηηζκφ θαη ζην θνιπκβεηήξην.
Ζ ζπλέρεηα θαη ν ηξφπνο πνπ απαμηψζεθε θαη ν ηξφπνο πνπ κεζνδεχηεθε θαη
ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ ην πξάγκα θαη κε ηελ σξηκφηεηα πηα έμη εηψλ ζηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζαλ αληηδήκαξρνο θαη κε ηελ εκπεηξία ζηνλ ΑΠΓΑ θαη
ζην λνζνθνκείν, θ.ιπ.. μαλαδηαβάδνληαο ηα λνχκεξα πξνο ηα πίζσ θαη
βιέπνληαο ην ηη θαη ην πψο ε πνιηηηθή κνπ αληίιεςε πνπ ην είρα πεη
επηβεβαηψλεηαη φηη ζηελ νπζία κεζνδεχηεθε λα θαηαξξεχζεη ην ζχζηεκα ησλ
πξνκεζεηψλ θαη απηφ ιέσ ακάμηα θ.ιπ., θ.ιπ., θαη απαμίσζεο, θαη ν ζηφρνο
ήηαλ ηελ επφκελε ζηηγκή ε Ρερληθή πεξεζία θαη ηα ζθνππίδηα λα πεξάζνπλ
ζην Γεκφζην. Κπξνζηά ζε κηα βξψκηθε πφιε, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε
ζπγρσξείηε, θνπξάζηεθα, λα θχγνπλ απφ ην Γεκφζην, θαιά θάλαηε θαη κε
δηνξζψζαηε. Σαίξνκαη πνπ κε παξαθνινπζείηε.
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Δίπα, ινηπφλ, φηη απηφο ήηαλ ν ζηφρνο, ν νπνίνο απνθεχρζεθε κεηά απφ κηα
νδπλεξή ήηηα γηα ηνλ ρψξν πνπ εθπξνζσπνχζε θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πξφζσπν ην νπνίν ήηαλ πνιηηηθφο εθθξαζηήο απηήο ηεο πνιηηηθήο κηα θαη ήηαλ
ζεκαίλνλ ζηέιερνο ζην θφκκα ηνπ κε ζέζε α’ βαζκνχ θαη ζηα νξγαλσηηθά θαη
ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Άξα, ηειεηψλσ, ζα έιεγα, θαη κε ην δήηεκα απηφ πνπ ιέκε ζπλέξγεηα δήκσλ
πνπ θαη απηφ είλαη απαξαίηεην, δελ ην αλαιχσ, θαη ζπλέξγεηα κε ηελ
Ξεξηθέξεηα. Θαη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη λα πσ φηη πξέπεη λα δνχκε
ζπλνιηθφηεξα κηα ηαθηηθή θαη γηα δεηήκαηα πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ.
Θέισ λα πσ κε κηα θνπβέληα πάληα ζηα πιαίζηα κηαο ήπηαο θξηηηθήο, φηαλ ν
Γήκνο Σατδαξίνπ ζηνλ κήλα πνπ αθνξνχζε ηνλ ενξηαζκφ ηεο απειεπζέξσζεο
ηεο Αζήλαο πνπ έθαλε ε Ξεξηθέξεηα θαη ην πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ζην
νπνίν ππήξμαλ εθδειψζεηο, ζα ιέγακε, ζεκαληηθέο γηα πξψηε θνξά κεηά απφ
πάξα πνιιά ρξφληα κε απηφλ ηνλ ζπκβνιηζκφ, παιιατθνχ ραξαθηήξα, φηαλ ζε
α’ θάζε ν δήκνο απνθάζηζε λα κελ ζπκκεηάζρεη γηα ηνπο δηθνχο ηνπ
πνιηηηθνχο ιφγνπο, εκείο επηιέμακε ζαλ παξάηαζε λα βγάινπκε κηα
αλαθνίλσζε πνπ θαινχζακε ηε Γεκνηηθή Αξρή, δελ ηελ θαηαγγείιακε, λα
επαλεμεηάζεη ηε ζηάζε ηεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο. Απφ ηελ εκπεηξία θαη απφ
ηελ πξάμε θαηαιάβακε φηη ζε κηα ζεηξά εθδειψζεηο εθηφο απφ απηφ πνπ ήδε
ην είπε εθείλε ηελ εκέξα ν δήκαξρνο, ζην λα ζπκβάιιεη θαη ζα ήηαλ θαη
αθξαίν βέβαηα, νχηε ζεσξνχζακε φηη ππήξρε πεξίπησζε, απιψο ην ιέσ, λα
εθπξνζσπεζεί ζε ρακειφηεξν βαζκφ. Απηφ είλαη ζεβαζηφ, είλαη... δειαδή λα
κελ είλαη ν ίδηνο εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ παξνπζία ηνπ, λα
εθπξνζσπεζεί απφ ηνλ αληηδήκαξρν. Θαη ζε νξηζκέλεο εθδειψζεηο.
Δκείο ζεσξνχκε φηη απηή ε βάζε είλαη κηα βάζε πνπ θάλεη ζπλέξγεηεο θαη ζηελ
πξάμε θαη κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Δίλαη γλσζηφ φηη κε αθνξκή ην
κεηαλαζηεπηηθφ, θαη ζέισ λα ηειεηψζσ κε απηφ, έθαλα κηα κεγάιε
παξαρψξεζε, δελ ζα πσ άιια πξάγκαηα γηαηί κηιάσ 40 ιεπηά, έθαλα κηα
κεγάιε παξαρψξεζε φηη είρε ζην πνιηηηθφ ζθεπηηθφ έλα θνκκάηη πνιηηηθήο
θαηαγγειίαο φζνλ αθνξά ηελ θπβέξλεζε. Θεσξήζακε ην δήηεκα ηνπ
κεηαλαζηεπηηθνχ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ ηφπν, γη’ απηφ θαη βάιακε έλαλ
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πνιηηηθφ αζηεξίζθν θαη ζπλερίζακε. Θαη λνκίδσ νηη απηή ηε ζηηγκή ην ζχλνιν
ησλ

ηνπηθψλ

δπλάκελσλ

θαη

ε

θνηλσλία

έρεη

απνδερηεί

θαη

έρεη

πξσηνζηαηήζεη, ζα ιέγακε θαη κε ηε δηθή καο βνήζεηα θαη δξάζε ζηελ
απνδνρή ησλ αλζξψπσλ απηψλ πνπ πέξαζαλ δηα ππξφο θαη ζηδήξνπ γηα λα...
θαη γιχησζαλ ηνλ πληγκφ ζηε ζάιαζζα ζην λα έξζνπλ εδψ ζηε θηιφμελε
πεξηνρή ηνπ Σατδαξίνπ θαη πνπ ν δήκνο θαη νη αιιειέγγπεο δπλάκεηο, κεηαμχ
απηψλ θαη νη δηθέο καο, ζε θαζεκεξηλή βάζε φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη πνπ λα... γηαηί θαζπζηέξεζε πξαγκαηηθά ε θπβεξλεηηθή δνκή
λα ιεηηνπξγήζεη, εμππεξέηεζαλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο.
Κε απηή ηε ινγηθή ινηπφλ ησλ ρακειψλ ηφλσλ ρσξίο λα ραξηδφκαζηε φηαλ
ππάξρεη αληηπαξάζεζε, εκείο ινηπφλ ζπλερίδνπκε, γη’ απηφ ινηπφλ θαη ζην...
αιιά απηφ ζα πξέπεη ρσξίο λα ζεκαίλεη παξαρσξήζεηο απφ ηε κία θαη απφ ηελ
άιιε πιεπξά, ελλνψ γεληθά φηαλ ππάξρνπλ δεηήκαηα, φπσο ζε απηφ ην
θείκελν πνπ ην ςεθίζακε θαη κε ηα δπν καο ρέξηα ηεο ππεξάζπηζεο ηνπ
δεκάξρνπ, ζέισ λα πσ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο ζχγθιεζεο ρσξίο λα
ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο θάλεη παξαρσξήζεηο. Γηφηη ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη
ρψξνο ζχγθιεζεο θαη ε επφκελε κέξα πνπ ζα έρεη θαηαςεθηζηεί, ζα έρεη
αιιάμεη ν Θαιιηθξάηεο θαη ζα έρνπκε έλα ζχζηεκα ζα έρνπκε απιή αλαινγηθή
πηζηεχσ θαη απηφ γηα λα κελ λνκίδεηε φηη ην θαηαπίλσ ή νηηδήπνηε άιιν, κε
απαζρνιεί πάξα πνιχ ην δήηεκα ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο ζε επίπεδν Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο. Γειαδή ζην επίπεδν ηεο ρψξαο, ιέσ θαη ηνλ πξνζσπηθφ κνπ
πξνβιεκαηηζκφ θαη ηειεηψλσ κε απηφ, φηαλ κηα θπβέξλεζε δελ κπνξεί γηα
θάπνηνπο ιφγνπο, πέθηεη.
Δκείο ινηπφλ, κε ηελ απιή αλαινγηθή, ζην Σατδάξη δελ ζα είλαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζα κπνξεί λα θπβεξλεζεί. Λνκίδσ φηη έρνπκε θνπιηνχξα
εηψλ γηα ηελ θνηλή δξάζε, θ.ιπ., ιέσ ζηε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ κφλνο
ηνπ δελ κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη πιεηνςεθία, έρνπκε ζεηηθφ παξάδεηγκα
ζχλζεζεο απφςεσλ θαη θνηλψλ δξάζεσλ θαη αληηιήςεσλ, ιέσ ινηπφλ, δελ
αθνξά ην Σατδάξη, ιέσ φηη κε απαζρνιεί απηφ ην δήηεκα, φηη πξέπεη λα
ππάξρεη κε ζεζκηθφ ηξφπν, λνκηθφ ηξφπν, ζε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνηνπο
ιφγνπο θάπνηνη ζέινπλ λα θάλνπλ κηθξνπνιηηηθή, ή γηαηί αληηθεηκεληθά δελ
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κπνξεί λα βξεζεί θνηλή ζχλζεζε φρη κφλν φζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ
νξγάλσλ, αιιά φζνλ αθνξά θαη ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή γηα ην επφκελν ρξνληθφ
δηάζηεκα λα ππάξρνπλ ιχζεηο.
Κε απηά ηειεηψλσ. Θαη λνκίδσ φηη ν ηξίηνο πξνυπνινγηζκφο απηφο εδψ παξά
ηηο αδπλακίεο πνπ έρεη φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθφηεξε αλαπηπμηαθή ινγηθή θαη
ην φξακα κηαο αλαζχλζεζεο ηνπ Σατδαξίνπ, λνκίδσ φηη εκείο ζα ζπκβάιινπκε
φζν κπνξνχκε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο
θαη ζα επαλέιζνπκε γηα δεηήκαηα αλαπηπμηαθήο ινγηθήο κε αθνξκή θαη
δηάθνξα ζέκαηα ζηελ πνξεία θαη ζηνλ αλάινγν ρξφλν. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν. Ν θ. Γξνχιηαο.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεκέξα θαη απφ κέλα.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπακε, ςεθίδεηε ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη θαηαςεθίδεηε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ. Ν θ. Γξνχιηαο έρεη ηνλ ιφγν. Ξαξαπέξα δηεπθξηλίζεηο κπνξεί
λα ηηο δψζεηε κεηαμχ ζαο. Έηζη, θ. Γξνχιηα;
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαιεκέξα ινηπφλ, κάιινλ θαιεζπέξα ηψξα πηα. Δγψ ζηελ
πξνζπάζεηά κνπ λα είκαη θάπσο πην ζχληνκνο, δελ ζα θάλσ εθηελή αλαθνξά
ζην γεληθφηεξν πνιηηηθφ ζθεληθφ, θαη λνκίδσ αλ γίλεη κηα επηγξακκαηηθή
αλαθνξά νθείινπκε λα επηθεληξσζνχκε ζην εζσηεξηθφ πνιηηηθφ γίγλεζζαη θαη
φρη ζην δηεζλέο φπσο έθαλε ν θίινο κνπ ν Θνδσξήο, γηαηί απηφ ην νπνίν
δνχκε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα πηζηεχσ φηη έρεη μεπεξάζεη θαη ηνπο
ρεηξφηεξνπο εθηάιηεο καο. Ξνηέ δελ πίζηεπα φηη ζα ππάξμεη θπβέξλεζε
ρεηξφηεξε απφ ηελ θπβέξλεζε πνπ καο νδήγεζε ζηελ θξίζε ηεο πεξηφδνπ
2005-2009, δπζηπρψο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα επάμηα κπνξεί λα ζπγθξηζεί,
λνκίδσ φηη έρεη μεπεξάζεη θηφιαο εθείλε ηελ πεξίνδν, πνπ καο έρεη νδεγήζεη
ζηελ απνκφλσζε, καο βπζίδεη ζπλερψο ζηελ θαηαζηξνθή θαη ειπίδσ φηαλ
ηειεηψζεη, λα κελ έρεη θαηαζηξαθεί πιήξσο ε ρψξα γηα λα κπνξέζνπκε λα
ζηαζνχκε ζηα πφδηα καο.
Θα επηθεληξσζψ ινηπφλ ζηα ηνπ Σατδαξίνπ, ζηα φζα γίλνληαη ζηνλ δήκν καο.
Έρεη πεξάζεη ήδε έλαο ρξφλνο απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ζπδεηήζακε εδψ
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ζε απηήλ ηελ αίζνπζα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Αιιά είλαη ζαλ λα κελ πέξαζε κηα
κέξα.

Έρσ

ηελ

εληχπσζε

πνιιέο

θνξέο

φηαλ

ζπδεηάκε

γηα

ηνλ

πξνυπνινγηζκφ ζε απηή ηε ζεηεία φηη δνχκε ιίγν ηε κέξα ηεο καξκφηαο, είλαη
αθξηβψο ην ίδην. Αλ κπνξνχζα λα βγάισ ζε έλα ζηηθάθη ηα πξαθηηθά απφ ηελ
πεξζηλή νκηιία θαη λα ηα έρσ εδψ καδί κνπ, ζεσξψ φηη ζην 99% ζα ίζρπαλ ηα
ίδηα πξάγκαηα. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο λνκίδσ φηη ε θαηάζηαζε έρεη κάιινλ
επηδεηλσζεί, παξά βειηησζεί.
Δίρακε πεη θαη πέξπζη φηη πεξζηλφο πξνυπνινγηζκφο θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα
θέηνο, γηα ηνλ θεηηλφ πξνυπνινγηζκφ, ζηεξείηαη νξάκαηνο, ζηεξείηαη κηαο
επελδπηηθήο πξννπηηθήο γηα ηνλ δήκν, είλαη θαζαξά δηαρεηξηζηηθφο, έλαο ηζρλφο
πξνυπνινγηζκφο θαη πξέπεη εδψ λα πνχκε φηη αθφκα θαη απηφο ν ηζρλφο
πεξζηλφο πξνυπνινγηζκφο έρεη πινπνηεζεί ζε πνζνζηφ ιηγφηεξν απφ ην 60%.
Κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο είλαη γχξσ ζην 56% απηφ ην νπνίν πινπνηείηαη θαη αλ
ζα πινπνηεζεί ηφζν. Θαη πνιχ θνβάκαη φηη ηνπ ρξφλνπ ζα είλαη ηα πξάγκαηα
αθφκα ρεηξφηεξα.
Ρν πξψην πξάγκα πνπ ζα έπξεπε λα θάλεη κηα Γεκνηηθή Αξρή ζην Σατδάξη κε
βάζε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ζα ήηαλ λα πξνζπαζήζεη κε θάζε ηξφπν, κε
θάζε αληίηηκν, λα κεηψζεη ηα δεκνηηθά ηέιε. Ήηαλ απφ ηηο πξψηεο
πξνηεξαηφηεηεο, ην είρακε πεη θαη πξηλ απφ ηηο εθινγέο αθφκα, έγηλε ηελ
πξψηε ρξνληά κηα κηθξή κείσζε, δπζηπρψο δελ βιέπνπκε θακία πξνζπάζεηα
λα εμεπξεζνχλ πφξνη ζε θξίζηκνπο ηνκείο πνπ ζα βειηηψζνπλ θαη ηελ
θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ αιιά ζα κπνξέζνπλ λα
κεηψζνπλ ην θφζηνο, λα θέξνπλ έζνδα γηα ηνλ δήκν θαη λα νδεγήζνπλ
εκκέζσο ηε γελλαία κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.
Ρν Σατδάξη είλαη απφ ηνπο δήκνπο πνπ πιεξψλεη απφ ηα ςειφηεξα δεκνηηθά
ηέιε ζε φιε ηελ Αηηηθή θαη ζίγνπξα ε αμία ηεο γεο δελ δηθαηνινγεί θάηη ηέηνην.
Πίγνπξα ε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφηε δελ δηθαηνινγεί θάηη ηέηνην.
Δπνκέλσο ην πξψην νπνηαζδήπνηε Γεκνηηθήο Αξρήο ζα έπξεπε λα είλαη απηφ.
Έρνπκε πεη θαη ζην παξειζφλ φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ηξφπν θαη
πξνθαλψο δελ γίλεηαη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε γη’ απηφ θαη εκείο δείμακε
κηα πνιχ κεγάιε αλνρή ηα δπν πξψηα ρξφληα, φκσο απηφο πιένλ είλαη ν ηξίηνο
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πξνυπνινγηζκφο, έρεη αξρίζεη θαη κεηξάεη αληίζηξνθα πιένλ ε Γεκνηηθή Αξρή
ζε απηή ηε ζεηεία. Θαη φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, δπζηπρψο ηα πξάγκαηα
αληί λα βειηηψλνληαη, ρεηξνηεξεχνπλ.
Έρνπκε ινηπφλ δχν πνιχ ζεκαληηθνχο ηνκείο. Ν έλαο είλαη ε απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ θαη ν άιινο είλαη ν ειεθηξνθσηηζκφο. Πε απηνχο ηνπο δχν
ηνκείο δελ έρνπκε δεη θάηη ην νπζηαζηηθφ, δελ πξνβιέπνπκε φηη ζα γίλεη φρη
κφλν γηα ην 2017, κέρξη ην 2019, κε ηνλ ηξφπν πνπ θηλείηαη ε Γεκνηηθή Αξρή,
ηίπνηα ην νπζηαζηηθφ, νχηε σο πξνο ηνλ ζηφιν ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηε
γεληθφηεξε θηινζνθία ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ έρνπκε πνιιέο
θνξέο ηνλίζεη, ην πφζν δηαθνξεηηθή είλαη ε αληηκεηψπηζε ζε νιφθιεξε ηελ
Δπξψπε θαη πφζεο επθαηξίεο ππάξρνπλ ζην λα κπνξέζνπκε λα κεηψζνπκε ην
θφζηνο θαη λα έρνπκε θαη έζνδα πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, φζν βέβαηα θαη
ζην θνκκάηη ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ.
Τεθίζακε ην δάλεην αθξηβψο γηαηί πηζηεχνπκε φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθνί
ηνκείο θαη αθφκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ δηαθσλνχκε δειαδή ην
δάλεην απφ Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, εκείο κε ηελ ςήθν καο
ζέιακε λα δείμνπκε ηε ζεκαζία φηη θάηη πξέπεη λα γίλεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
Γελ πηζηεχνπκε φηη ζα γίλεη, νχηε θαη κε ην δάλεην, δελ πηζηεχνπκε γεληθφηεξα
ζηε θηινζνθία ηνπ δαλείνπ, γηαηί ζα κπνξνχζε κε θαιχηεξνπο ηξφπνπο λα
ππάξμεη ιχζε ζε απηφ.
Γηα παξάδεηγκα, ζα πσ ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ, πάξα πνιχ εχθνια ζα
κπνξνχζε λα ππάξμεη έλαο δηαγσληζκφο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε, ηελ
αλαβάζκηζε αθφκα θαη ηελ επέθηαζε βέβαηα ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ
ρσξίο ν δήκνο λα πιεξψζεη νχηε έλα επξψ. Ρν έξγν κπνξεί λα γίλεη κε ίδηα
θεθάιαηα απφ ηνπο ηδηψηεο κε βάζε ηε λνκνζεζία ηνπ 2014 πνπ νη ίδηεο νη
ηξάπεδεο επεδίσμαλ, ν ηδηψηεο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα εθρσξήζεη
ηε ζχκβαζε ζηελ ηξάπεδα, λα πάξεη δάλεην θαη ν ίδηνο λα θάλεη, ινηπφλ, κε
δαλεηαθά θαη ίδηα θεθάιαηα φιε ηελ αληηθαηάζηαζε, ηελ επέθηαζε, ηε
βειηίσζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη λα έρεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα
10-12 ρξφληα θαη λα πιεξψλεηαη κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Γειαδή αλ κέζα ζε θάπνηεο ψξεο δελ αληηθαηαζηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε βιάβε,
έρεη ξήηξεο θαη απνκεηψζεηο ζηηο κειινληηθέο πιεξσκέο ηνπ. Θαη βέβαηα νη
κειινληηθέο πιεξσκέο ηνπ είλαη απφ ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη ζηε κείσζε
ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, δειαδή εγγπάηαη κία κείσζε ηεο ηάμεο κεγαιχηεξεο
κάιινλ απφ 50%, 60% ηνπιάρηζηνλ, ή 55%, θαη απφ ην πνζνζηφ ην νπνίν
επηηπγράλεη, απφ εθεί θαη πέξα, απηφο πιεξψλεηαη κε βάζε ηηο κειινληηθέο
απνδφζεηο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.
Δπνκέλσο ζαο ιέσ έλαλ πνιχ απιφ ηξφπν λα κεησζεί ην θφζηνο ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ηελ πφιε πεξηζζφηεξν απφ 50%, γχξσ ζην 60%, θάηη
ην νπνίν ζα νδεγνχζε απηνκάησο θαη ζηε κείσζε, κάιινλ ζα δηλφηαλ ε
δπλαηφηεηα ζηνλ δήκν λα κεηψζεη θαη ηα δεκνηηθά ηέιε. Θαη ηα δεκνηηθά ηέιε
πέξα απφ ηα νηθηαθά λνηθνθπξηά είλαη θαη σο πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο, θαη ην
ιέσ απηφ, γηαηί, ελλνψ ηα θαηαζηήκαηα, βιέπσ ζε κία ζεηξά απφ θσδηθνχο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φηη θαη εθεί ην κφλν πνπ πεηπραίλνπκε είλαη λα
θνξηψλνπκε ζπλερψο κε θφξνπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηειηθά λα κελ
εηζπξάηηνπκε. πάξρνπλ πνιιά ζεκεία ζηα νπνία πξνθχπηεη φηη ηα
αλείζπξαθηα, απηά ηα νπνία εκείο δηεθδηθνχκε απφ ηνπο ηδηψηεο ζπλερψο
απμάλνληαη, θαη δελ κπνξνχκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα κεηψζνπκε βέβαηα ηηο
νθεηιέο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πξνο ηνλ δήκν.
Ζ ινγηθή πνπ ζέινπκε ινηπφλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη λα ππάξμεη κία
κεγαιχηεξε αλάπηπμε, λα αμηνπνηεζνχλ επξσπατθνί πφξνη, λα αμηνπνηεζνχλ
φια ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη ηα ΠΓΗΡ γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε
νθέιε γηα ηνλ δήκν θαη γηα ηνπο δεκφηεο.
Ρν Σατδάξη είλαη έλαο δήκνο, φπσο έρνπκε πεη, κε πνιχ πξάζηλν, αζηηθφ,
πεξηαζηηθφ, ε αμηνπνίεζή ηνπ ζα έπξεπε λα είλαη πξνηεξαηφηεηα. Γπζηπρψο
θαη εθεί ε ινγηθή κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη είλαη ζε εληειψο ιαλζαζκέλε
θαηεχζπλζε, πηζηεχνπκε φηη κέζα ζε απηή ηε ζεηεία δελ πξφθεηηαη λα γίλεη
ηίπνηα, δελ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα θαη νχηε πξφθεηηαη λα γίλεη, γηα κηα ζεηξά
ζεκαληηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ έρεη αλάγθε ε πφιε ζε ζρέζε κε ην πξάζηλν,
κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξαζίλνπ θαη ζην «Θεαζήλαη» θαη ζην ζαιάζζην
κέησπν ην νπνίν πνιιέο δεθαεηίεο ηψξα κηιάγακε γηα αμηνπνίεζε θαη ηειηθά

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 25Η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2016

49

έρεη θαηαιήμεη φπσο έρεη θαηαιήμεη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Hot Spot εθεί ην
νπνίν δπζηπρψο εγψ πξνβιέπσ φηη ζα είλαη γηα πνιιά ρξφληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγλψκε, Ζξαθιή, ζπλάδειθνη, απφ εδψ αθνχγεζηε.
ΓΟΝΙΗΑΠ: Θαη απηφο ήηαλ ν ιφγνο, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο δηαθσλήζακε θαη επηκέλνπκε ζε απηή ηε δηαθσλία καο θαη γηα ηνπο
ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο, είλαη έλα εληειψο αθαηάιιειν κέξνο αιιά λνκίδσ θαη
γηα ηε πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο φρη κφλν δελ
βνεζάεη, αιιά πεγαίλεη πνιχ πίζσ ηελ φπνηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο
πεξηνρήο εθεί ζην κέιινλ.
Δπίζεο ζα κπνξνχζακε κε επξσπατθά πξνγξάκκαηα λα δηεθδηθήζνπκε
επξχηεξεο αλαπιάζεηο, έρνπκε κηιήζεη γηα έλα δίθηπν πεδνδξφκσλ θαη
πνδειαηνδξφκσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ελψλεη φινπο απηνχο ηνπο ρψξνπο
πξαζίλνπ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε καο, αμηνπνίεζε ησλ αξραηνηήησλ θαη ηεο
Ηεξάο Νδνχ θαη ηεο Κνλήο Γαθλίνπ, αιιά θαη ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ζηε
Αθαία, είλαη κία ζεηξά απφ αλαπηπμηαθέο δξάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα
δηεθδηθεζνχλ φπσο δχν πνιχ βαζηθά πξάγκαηα ηα νπνία νθείιεη λα δηεθδηθήζεη
θαη λα δηεθδηθήζεη φζν ην δπλαηφλ πην έληνλα ε δεκνηηθή παξάηαμε είλαη θαη ε
κειινληηθή επέθηαζε ηνπ κεηξφ ζηελ πφιε καο αιιά θαη ε ππνγεηνπνίεζε ηεο
Ι. Θαβάιαο ζε δχν ζεκεία.
Δίδα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ηνλ ηειεπηαίν κήλα μαλαέξρνληαη ζην πξνζθήλην
κειέηεο γηα έξγα ηα νπνία δελ είραλ πινπνηεζεί γηα ηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο
ηνπ 2004 θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ππνγεηνπνίεζε ηεο Θεθηζίαο ζε δχν
ζεκεία, έξγα ηα νπνία είραλ θξηζεί κε αλαγθαία, θαη είλαη κε αλαγθαία γηα ηελ
Αζήλα. Θεσξψ θαη σο ζπγθνηλσληνιφγνο θαη σο πνιηηηθφο κεραληθφο φηη ε
αλαγθαηφηεηα αληίζηνηρσλ έξγσλ ζηελ είζνδν ηεο πφιεο, ζηελ απφιεμε ηεο
εζληθήο νδνχ πνπ νδεγεί ζηελ πφιε καο απφ ηα δπηηθά, δειαδή ζηε Ι.
Θαβάιαο πνπ ν δήκνο, ν πξψηνο δήκνο ηεο Αζήλαο απφ απηήλ ηελ είζνδν
είλαη ην Σατδάξη, ε ζπνπδαηφηεηα δχν ηέηνησλ ζεκαληηθψλ έξγσλ, ηεο
ππνγεηνπνίεζεο δειαδή ζε δχν ζεκεία ζηα φξηα ηνπ δήκνπ καο είλαη
εμαηξεηηθά αλαγθαία θαη ζα έπξεπε λα είλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο νπνηαζδήπνηε
θπβέξλεζεο.
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Δμνξγίδνκαη πξαγκαηηθά φηαλ βιέπσ λα βγαίλνπλ απφ ηα ζπξηάξηα κειέηεο γηα
ηέηνηνπ είδνπο έξγα ζην θέληξν ηεο πφιεο ζηνλ αληζφπεδν θφκβν ζηελ
Αιεμάλδξαο θαη ζηελ Θεθηζίαο θαη ζην Σίιηνλ, έξγα ηα νπνία έρνπλ θξηζεί απφ
ην παξειζφλ φηη δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα κε ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο
πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί εθεί. Λνκίδσ φηη ζα έπξεπε ν δήκνο θαη είλαη απαίηεζε
φισλ καο λα δηεθδηθήζεη επηηέινπο έλα ηφζν ζεκαληηθφ έξγν, φρη κφλν γηα ην
Σατδάξη αιιά γηα νιφθιεξε ηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Ζ
ππνγεηνπνίεζε ηεο Θαβάιαο ζε δχν ζεκεία, έλα ζην Ξαιαηάθη θαη έλα ζην
χςνο, φρη, εγψ ζα έιεγα πην πξηλ, νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη αμηνπνίεζε
θαη ηεο... εγψ ζα έιεγα ζην χςνο πνπ είλαη ε Παησβξηάλδνπ κε ην Γαθλί, κε
ην ΤΛΑ, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη αμηνπνίεζε θαη ηεο Κνλήο Γαθλίνπ θαη
ελνπνίεζε φισλ ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ ππάξρνπλ εθεί, θαη δεκηνπξγία εμ
βέβαηα απφ ην Γάζνο απφ εθείλν ην ζεκείν.
Δίλαη ινηπφλ κηα ζεηξά απφ αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θαη έξγα ηα νπνία
δπζηπρψο φπσο θαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο πξνυπνινγηζκνχο έηζη θαη ζηνλ
ησξηλφ λνκίδσ νχηε πξνβιέπνληαη, νχηε έρνπλ ζρεδηαζηεί, νχηε, ζα έιεγα ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη θαη ε δηάζεζε λα αζρνιεζνχκε κε απηά, λα
αζρνιεζεί ε Γεκνηηθή Αξρή θαη λα ηα θπλεγήζεη.
Γπζηπρψο εθεί έγθεηηαη θαη ε δηθή καο δηαθσλία, θπξίσο εθεί. Γελ ζέινπκε
έλαλ πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο ζα είλαη δηαρεηξηζηηθφο θαη φζν πξνρσξνχλ ηα
ρξφληα θαη κε βάζε ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο λα γίλεηαη ηζρλφηεξνο θαη
ιηγφηεξν απνδνηηθφο. Δίπα θαη πξνεγνπκέλσο φηη ν πεξζηλφο πξνυπνινγηζκφο
απνινγηζηηθά θέηνο πινπνηείηαη νπζηαζηηθά ζε έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 60%, θαη
αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνβιέςεηο θαη νη εθηηκήζεηο.
Φνβάκαη φηη ηνπ ρξφλνπ έηζη φπσο βιέπσ ηνλ θεηηλφ πξνυπνινγηζκφ, απηφ ην
πνζνζηφ ζα είλαη αθφκα ρεηξφηεξν θαη δελ αθήλεη θαη πεξηζψξηα γηα κηα ζεηξά
απφ παξεκβάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ.
Απηή ε ινγηθή λνκίδσ φηη ηειηθά νδεγεί θαη ζηηο πνιιέο αλακνξθψζεηο, έλα
άιιν ζεκείν γηα ην νπνίν είρακε κέζα ζηε ρξνληά έληνλεο αληηπαξαζέζεηο, θαη
ην έρσ πεη πνιιέο θνξέο φηη ε δηαθσλία καο ζηηο αλακνξθψζεηο δελ έρεη λα
θάλεη κε ηα έξγα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη θαη γίλνληαη κέζα απφ ηηο
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αλακνξθψζεηο, νθείιεηαη λνκίδσ ζηελ αξρηθή δνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
ζηνλ ηξφπν πνπ απηφο έρεη δνκεζεί κε απνηέιεζκα ζρεδφλ ζε θάζε δεκνηηθφ
ζπκβνχιην θάζε κήλα λα έρνπκε θαη απφ κία αλακφξθσζε.
Κηα δηαθνξεηηθή θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ λνκίδσ ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα
φρη λα κελ ππάξρνπλ αλακνξθψζεηο, αιιά λα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο ζε
αξηζκφ.
Λα κπσ ιίγν ηψξα ζε θάπνηα επηκέξνπο δεηήκαηα θαη λα θάλσ αλαθνξά.
Βιέπσ ζηνλ θσδηθφ 111, σο πξνο ηα έζνδα κηιάσ, φηη ν πξνυπνινγηζκφο γηα
ην 2016 ήηαλ 400.000,00€. Ζ εθηίκεζε ηεο είζπξαμεο κέρξη ην ηέινο ηνπ ’16
είλαη

135.000,00€,

135.00,00€

απφ

ηηο

400.000,00€.

Θπκάκαη

ζηνλ

δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν φηη είρακε έλα αίηεκα, έλα απφ ηα ζεκεία δειαδή ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη γηαηί δελ έρνπλ εηζπξαρζεί κέρξη ηψξα απφ ηηο
πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο πξνθαλψο ηα ελνίθηα. Φνβάκαη...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, εληάμεη, εγψ ινηπφλ κε βάζε απηφ ζέισ λα πσ φηη πνιιά
απφ απηά, αλ φρη φια, ηα νπνία είρακε πεξηγξάςεη ζε εθείλν ην έγγξαθν γηα
ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, αλ ην πάξνπκε ην 2019 φηαλ ζα ιήγεη ε ζεηεία, ζα
είλαη φια αθφκα ζηνλ αέξα θαη ζα αθνξά θαη ηελ πεξίνδν απηήο ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο, δελ βιέπσ δειαδή λα γίλεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ, θάηη ην νπνίν λα
αιιάδεη φια

απηά γηα

ηα

νπνία

αλαθεξφκαζηαλ

ζην έγγξαθν ηνπ

δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ.
Πηνλ θσδηθφ 452 ήζεια λα ξσηήζσ, ν δήκνο αλαδεηάεη απφ ηα θαηαζηήκαηα
ηε θνξνινγεηέα χιε; Θαη εδψ είλαη απηφ πνπ έρνπκε ηνλίζεη πνιιέο θνξέο.
Λνκίδσ φηη πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, γηα
ηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηαηί δπζηπρψο ζπλερψο θνξηψλνπκε κε
θφξνπο

ηα

θαηαζηήκαηα,

ζπλερψο

θνξηψλνπκε

κε

θφξνπο

ηνπο

επηρεηξεκαηίεο, θαη ηειηθά δελ εηζπξάηηνπκε απηά ηα ρξήκαηα. Αλ δίλακε
θάπνηα θίλεηξα θαη ππήξρε θαη θάπνηα ειάθξπλζε, λνκίδσ φηη ηειηθά ν δήκνο
ζα κπνξνχζε λα εηζπξάμεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απ’ φ,ηη κε απηήλ ηελ
πνιηηηθή.
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ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Πε ζρέζε πάληα κε ηα έζνδα, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2017 είλαη
αξθεηά κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ην 2016 θαη κάιηζηα βιέπνπκε πσο έλα πνζφ
3εθαη. αθνξά κφλν ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα ηα νπνία ν δήκνο νπζηαζηηθά
ιεηηνπξγεί ζαλ κεζάδσλ, παίξλεη ηα επηδφκαηα θαη ηα επηδίδεη. Απηφ γηα κέλα
δελ είλαη θνηλσληθή πνιηηηθή βέβαηα, ππάξρνπλ πάξα πνιινί ηξφπνη γηα
νπζηαζηηθή θνηλσληθή πνιηηηθή. Αλ δείηε, ηψξα δελ ζέισ λα αλαθέξσ
παξαδείγκαηα, λνκίδσ δελ είλαη ζσζηφ θαη δενληνινγηθφ, απφ άιινπο δήκνπο,
αιιά έηζη κηα απιή βφιηα ζην δηαδίθηπν ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο
άιισλ δήκσλ πφζν αλαπηπγκέλα είλαη θαη πφζεο δξάζεηο γίλνληαη κε ηα
ζεκεξηλά δεδνκέλα, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα,
λνκίδσ φηη ληψζνπκε πνιχ άβνια λα βιέπνπκε ηελ εηθφλα πνπ ππάξρεη ζην
Σατδάξη θαη ηελ εηθφλα πνπ ππάξρεη ζε άιινπο δήκνπο, είηε ζηελ Αζήλα, είηε
ζηελ Ξεξηθέξεηα κε ηηο ίδηεο ιίγν πνιχ δπζθνιίεο πνπ φινη αληηκεησπίδνπκε.
Δπίζεο, κεησκέλα είλαη θαη ηα έζνδα απφ ηε ΓΔΖ, θαη εθεί αλαθέξζεθα λνκίδσ
εθηελψο πξνεγνπκέλσο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζακε
ζην θνκκάηη ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ λα αληηζηξέςνπκε εληειψο ηελ εηθφλα θαη
λα έρεη γηα ηα επφκελα ρξφληα, γηα ηελ επφκελε δεθαεηία ν δήκνο πνιχ
θαιχηεξε απφδνζε, έζνδα θαη θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη
επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ηελ πφιε.
Πηηο επελδχζεηο ην πνζφ είλαη εμαηξεηηθά κηθξφ, κηιάκε γηα 2εθαη. εθ ησλ
νπνίσλ νη 600.000,00€ είλαη απφ ηελ επνρή αθφκα ηεο Διέλεο Θακπφιε γηα ην
Ξξάζηλν Ρακείν θαη 420.000,00€ είλαη απφ ην ΠΑΡΑ. Ραπηφρξνλα νη απαηηήζεηο
ηνπ δήκνπ απμάλνληαη κε αικαηψδε ηαρχηεηα, ηα έζνδα κεηψλνληαη δξαζηηθά
θαη λνκίδσ φζν πεξλάλε ηα ρξφληα ε θαηάζηαζε γίλεηαη φιν θαη ρεηξφηεξε.
Κία ζεηξά ηψξα απφ άιια δεηήκαηα, απηφ ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ, είλαη νη
απαηηήζεηο, ηα αλεμφθιεηα έρνπλ θηάζεη ηα 9εθαη., εθ ησλ νπνίσλ 8.800.000
είλαη επηζθάιεηεο θαη θνβάκαη φηη δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ. Θαη απηφ
είλαη θάηη γηα ην νπνίν θαηεγνξνχζακε ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή θαη
λνκίδσ φηη ηφηε ήηαλ κηθξφηεξν ην πνζφ, ήηαλ ζηα 7εθαη., 7,5εθαη.,
7.120.000,00€ θαη ήδε έρνπκε θηάζεη ζηα 9εθαη. θαη θνβάκαη φηη, δελ βιέπσ
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θάπνηνλ ηξφπν πψο ζα κπνξνχζε απηφ λα κεησζεί θαη λα εηζπξαρζνχλ απηά ηα
ρξήκαηα.
Υο πξνο ηα έμνδα, ζπλνιηθά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπκε έμνδα 18εθαη. απφ
απηά ηα 9εθαη., δειαδή ην 50% είλαη ζηελ πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ
αηξεηψλ. Πηε κηζζνδνζία, λαη, είλαη κηζζνδνζία, 9εθαη.. Ξψο κπνξεί έλαο
δήκνο λα είλαη βηψζηκνο φηαλ απφ ηα 18εθαη. πνπ έρεη πξνυπνινγηζκφ, ηα
9εθαη. πεγαίλνπλ ζηε κηζζνδνζία; Θαη πψο ζα κπνξέζεη ν δήκνο λα εηζπξάμεη
έζνδα, φηαλ ζηε δηνηθεηηθή εθηέιεζε πξνυπνινγίδεη κφλν 5.000,00€; Θαη εδψ
δελ κηιάσ βέβαηα γηα πιεηζηεξηαζκνχο θαηνηθηψλ, κελ κε παξεμεγήζεηε, δελ
αλαθέξνκαη ζε θάηη ηέηνην, φκσο ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη γηα λα κπνξέζεη
κέζα απφ απηφλ ηνλ ηξφπν ν δήκνο λα εηζπξάμεη θάπνηα απφ ηα ρξσζηνχκελα
πνπ ππάξρνπλ. Ξ.ρ. ηα λαππεγεία είλαη κία πεγή εζφδσλ ηεξάζηηα, ην
ζπδεηάκε εδψ θαη ρξφληα θαη εθεί δελ βιέπσ φκσο λα ππάξρεη θάπνηα εμέιημε.
Απνινγηζηηθά έζνδα απφ ηελ εθκίζζσζε ησλ αθηλήησλ είλαη πεξίπνπ
150.000,00€. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ν θφξνο πνπ ζα πιεξψζεη ν δήκνο γηα
ηα αθίλεηά ηνπ μεπεξλάεη απηφ ην πνζφ. Λαη, είλαη 170.000,00€, άξα ινηπφλ,
λαη, ζέισ λα πσ φηη ηα έζνδα απφ ηελ εθκίζζσζε ησλ αθηλήησλ δελ
θαιχπηνπλ νχηε ηνπο θφξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη ν δήκνο γηα ηα αθίλεηά
ηνπ άξα...
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΟΝΙΗΑΠ: Λαη, ζπκθσλψ, Βαγγέιε, ηψξα, γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζπδήηεζεο
δελ κπαίλσ αλαιπηηθά ζε φζα είπεο, ζε θάπνηα ζπκθσλνχκε, έρνπκε ηελ ίδηα
αληίιεςε θαη θηινζνθία θαη αλαθέξνκαη θαη ζηα ΠΓΗΡ θαη ζηελ αμηνπνίεζε
επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, λνκίδσ φηη απηφ έρεη θαλεί ηψξα εδψ θαη 2,5
ρξφληα φηη ππάξρνπλ θαη ζέκαηα ζηα νπνία ζπκθσλνχκε.
Θαη βέβαηα γηα άιιε κηα θνξά ην πνζφ πνπ πιεξψλεη ν δήκνο γηα ην ξεχκα ην
ιέσ θαη ην μαλαιέσ, είλαη ππέξνγθν. Ξξέπεη άκεζα λα ιεθζνχλ δξάζεηο γηα λα
αιιάμεη ε θαηάζηαζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα γηα λα κπνξέζνπκε κε θάπνηνλ
ηξφπν θαη λα πεηχρνπκε θαιχηεξν ειεθηξνθσηηζκφ γηα ηελ πφιε αιιά θαη λα
εμνηθνλνκήζνπκε ελέξγεηα θαη ρξήκαηα πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ.
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Αθνχσ πνιιέο θνξέο ηνλ δήκαξρν θαη ηε Γεκνηηθή Αξρή λα κηιάεη γηα ηνπο
ηδηψηεο, λα πνηληθνπνηεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζε θακία πεξίπησζε εγψ δελ
ζέισ λα μεπνπιεζνχλ φια ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην αληίζεην κάιηζηα, δελ
πξεζβεχσ απηήλ ηελ πνιηηηθή, φκσο δελ πξέπεη θαη λα δαηκνλνπνηνχκε, απηφ
πνπ κεηξάεη είλαη ην απνηέιεζκα θαη ην απνηέιεζκα γηα ηνλ δεκφηε. Αλ κέζα
απφ θάπνηεο δξάζεηο αθφκα θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ απηφο ν
νπνίνο ηειηθά ζα σθειεζεί είλαη ε πφιε, είλαη ν δεκφηεο καο, απηφ δελ πξέπεη
λα ην αξλνχκαζηε. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην δηεξεπλήζνπκε, είκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα ην πινπνηήζνπκε, ππάξρνπλ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα θαη
ζηε ρψξα καο θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε κε ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο πνπ
έρνπλ ηειηθά ζην ηέινο, εθεί πνπ φινη θξηλφκαζηε, ζην απνηέιεζκα, έρνπλ
ζεηηθφ πξφζεκν θαη γηα ηελ πφιε θαη γηα ην Γεκφζην, αλ ζέιεηε, αιιά θαη γηα
ηνλ δεκφηε. Απηέο είλαη νη δξάζεηο πνπ ζέινπκε λα πινπνηεζνχλ θαη ζηελ
πφιε καο, ζέινπκε λα πινπνηεζνχλ ζην Σατδάξη.
Κε ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ρσξίο ηέηνηεο δξάζεηο δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα
μεθχγνπκε απφ απηή ηε δίλε ζηελ νπνία έρνπκε πεξηέιζεη πνπ καο ηξαβάεη
φιν θαη πην θάησ, κε πξνυπνινγηζκνχο πνπ είλαη φιν θαη πην ηζρλνί, φιν θαη
πην αληηαλαπηπμηαθνί, φιν θαη πην δηαρεηξηζηηθνί, πξνυπνινγηζκνχο πνπ απιά
δηαρεηξίδνληαη ηε κηδέξηα καο, δπζηπρψο ε εηθφλα ηνπ Σατδαξίνπ κέζα απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ έηζη φπσο απνηππψλεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη φηη
είλαη κία κίδεξε πφιε, είλαη κία πφιε πνπ δελ έρεη πξννπηηθή, δελ έρεη απηφ ην
θσο πνπ ζέινπκε λα βιέπνπκε κπξνζηά καο, ζηελ πνξεία γηα λα ειπίδνπκε
φηη ηα πξάγκαηα ζα γίλνπλ θαιχηεξα. Βπζηδφκαζηε φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην
ζθνηάδη, ζηνλ απνκνλσηηζκφ, κε αγθπιψζεηο θαη ηδενιεςίεο πνπ δελ βνεζνχλ
ζην λα δεκηνπξγεί κία ζχγρξνλε πφιε, κία επξσπατθή πφιε πνπ ζα καο θάλεη
λα μεθχγνπκε ιίγν απφ απηή ηε κηδέξηα, πνπ ζα καο θάλεη λα κελ κπαίλνπκε
ζηε ινγηθή ηνπ γαιαηηθνχ ρσξηνχ, γηαηί δελ είκαζηε γαιαηηθφ ρσξηφ, γηαηί δελ
έρνπκε θαη καγηθφ θίιηξν γηα λα κπνξέζνπκε λα αληεπεμέιζνπκε ζηηο
ζπλζήθεο, είλαη άιινη νη ηξφπνη απηνί πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε,
είλαη άιινη νη ηξφπνη απηνί πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε κία θαιχηεξε πφιε, ζε
κία πφιε ζηελ νπνία ζα είκαζηε φινη ππεξήθαλνη πνπ δνχκε θαη ζπκβάιινπκε
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ηνπιάρηζηνλ κε ηε δηθή καο ζπκκεηνρή εδψ, γηαηί απηφο είλαη ν ζηφρνο, ζην
λα γίλεη θαιχηεξε.
Δλ θαηαθιείδη, λνκίδσ φηη έρεηε θαηαιάβεη πσο ζα θαηαςεθίζνπκε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα γηαηί ζεσξνχκε φηη δελ είλαη ην
πξφγξακκα πνπ αξκφδεη ζηελ πφιε, ην πξφγξακκα έξγσλ ην νπνίν ζα ζέιακε
γηα λα νδεγεζνχκε ζε κία ζχγρξνλε επξσπατθή πφιε έηζη φπσο ηελ
νλεηξεπφκαζηε θαη ηελ νξακαηηδφκαζηε κε βάζε θαη ηνλ ηίηιν ηεο παξάηαμήο
καο ηνλ νπνίνλ ζήκεξα λνκίδσ φινη νη επηθεθαιήο έρνπλ θέξεη ζην ζηφκα
ηνπο, ην φξακα γηα ην Σατδάξη ην αχξην, γηα ην Σατδάξη ηνπ 21 νπ αηψλα.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γξνχιηα. Ν θ. Θέληξε απφ ηελ ΞΝΙΖ
ΞΟΝΝΞΡΗΘΖΠ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Αθνχσ κε κεγάιε πξνζνρή ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ θπξίσλ
ζπλαδέιθσλ, θαη ζεσξψ, βέβαηα απηή ηε ζεψξεζε ηελ έρσ θάλεη εδψ θαη
ηξία, ηέζζεξα ρξφληα, φηη πξνθαλψο βξηζθφκαζηε θάπνπ αιινχ. Δκείο πνπ
εθπξνζσπήζακε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, απηφ ην ζχζηεκα ην νπνίν
έκεηλε κέζα ζηελ ηζηνξία σο ην ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, θαη’
επέθηαζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, θαη εθείλνη πνπ ήηαλ αληίζεηνη, είηε κε ηνλ
καλδχα ηνπ ζνζηαιηζκνχ, είηε νη πξαγκαηηθά απηνί πνπ πίζηεπαλ ζηνλ
ζνζηαιηζκφ φπσο είλαη ε ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή.
Απηά ηα δχν, ηξία ηειεπηαία ρξφληα πξνζπαζψ, θαη ζα πξνζπαζήζσ θαη
ζήκεξα, λα κελ αλαθεξζψ ζην πξνζερέο παξειζφλ θαη λα νδεχζνπκε πξνο ην
κέιινλ. Γελ μέξσ φκσο κία θξηηηθή ε νπνία εδξάδεηαη κέζα απφ πνιηηηθά
ζπκθέξνληα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη πξάγκαηη απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα
δεκφζην ζπκθέξνλ.
Αθνχζακε απφ πνιινχο, πξψηα ζα κηιήζσ πνιηηηθά θαη κεηά ζα πάσ γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, λα κηινχλ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2009, εγψ ζα κπνξνχζα λα
κηιήζσ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2004, ζα κπνξνχζα λα κηιήζσ κε πνηνλ ηξφπν
θαηαζηξάθεθε ε Διιάδα δηα κέζνπ ηνπ λνκίζκαηνο απηνχ θαη κε πνηνλ ηξφπν
ε Διιάδα κπήθε ζηε Λνκηζκαηηθή Έλσζε ηεο Δπξψπεο, ζα κπνξνχζακε λα
κηιήζνπκε θαη πνιηηηθά, ζα κπνξνχζα λα ηνπο αλαθέξσ θαη νηθνλνκνιφγνπο
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Δπξσπαίνπο θαη δε πνπ θηλνχληαη κέζα ζηελ ειεχζεξε νηθνλνκία. Γελ ζα ην
θάλσ δηφηη πιένλ φια απηά εθφζνλ πέξαζαλ πνιηηηθά, αλήθνπλ ζηνλ
παξειζφλ.
Κία δηαπίζησζε ζα θάλσ. ηη ν θαζέλαο απφ εκάο ζέιεη λα εμαζθαιίδεη απηφ
ην νπνίν ηνπ είλαη αξεζηφ θαη απηφ ην νπνίν ζα ηνπ εμαζθαιίζεη θαη κεζαχξην
ηελ εξγαζία ηνπ. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ φηαλ ζπιιήβδελ
φια ηα ζέκαηα κπαίλνπλ κέζα ζε έλα ηζνπβάιη. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, κία
Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία έξρεηαη κεηά απφ κία ζπληεξεηηθή Γεκνηηθή Αξρή έηζη
φπσο ηελ έιεγαλ ηνπ Γεκήηξε Καξαβέιηα κε ηα θαιά ηεο θαη κε ηα θαθά ηεο,
ηη πξνυπνζέζεηο είρε γηα λα θηηάμεη πξαγκαηηθά έλαλ πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο
ζα βξηζθφηαλ ζε απηφ πνπ άθνπζα απφ δηάθνξνπο ζπλαδέιθνπο αλαπηπμηαθφ
επίπεδν, φηαλ ην 2009 ε Διιάδα κπαίλεη ππφ επνπηεία, φζνη απφ εκάο δελ
ζέινπλ λα παξαδερηνχλ ε Διιάδα θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία είλαη de jure
ρξενθνπεκέλε ρψξα, είλαη δειαδή κία ρξενθνπεκέλε ρψξα de facto, δελ είλαη
de jure πξνθεηκέλνπ, λαη, de facto, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ νη άλζξσπνη λα
παίξλνπλ απηά ηα νπνία παίξλνπλ απφ ηνλ ειιεληθφ ιαφ κέρξη λα ηνλ
ηειεηψζνπλ θαη εδψ ζα εκθαλίδνληαη, θ. Γήκαξρε, κεηά ιχπεο κνπ ην ιέσ,
δηφηη ππήξμα ζθιεξφο ππνζηεξηθηήο ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ ππάξρσ ηψξα, φηη
ζα παίξλνπλ δξαρκή πξνο δξαρκή νη δαλεηζηέο φια ηα ρξήκαηά ηνπο. Θαη
έξρνληαη θάπνηνη εδψ πέξα ηψξα θαη ιέλε φηη εκείο ζα θηηάμνπκε έλαλ
πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο ζα θηλείηαη πξνο αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε, φηη εκείο
ζα πάξνπκε απηά πξνγξάκκαηα πνπ θάπνηε δελ ηα ήμεξαλ, ηα έκαζαλ, ηα
θχηεπζαλ κέζα ζηα ππνπξγεία, ηα ΠΓΗΡ, δελ ηα γλψξηδαλ, φηαλ εγψ πήγαηλα
ζηελ Δπξψπε απηνί δελ ηα γλψξηδαλ θαζφινπ, ηη ήηαλ ηα ΠΓΗΡ, ζα πάξνπκε
θαη ζα θηηάμνπκε, ζα πάξνπκε απφ ην Γηνπκθέξ πνπ είπε πξνρζέο φηη ζα δψζεη
ζηελ Διιάδα είπε ην 2015 20δηο, ζα πάξνπκε λα εληάμνπκε ηα πξνγξάκκαηά
καο εθεί θαη λα... Ρη λα θηηάμνπκε, θχξηνη;
Ν δήκαξρνο δηαρεηξίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν, θαη ε Γεκνηηθή Αξρή, έλα
ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Γελ
κπνξεί λα μεθχγεη. Ρη είλαη απηά ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη; Λα ηα πνχκε γηα λα ηα
καζαίλνπλ θαη νη πνιίηεο θαη νη δεκφηεο πνπ καο αθνχλ. Γηαρεηξίδεηαη ηελ
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ηαθηηθή επηρνξήγεζε, δηαρεηξίδεηαη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνλ νπνίνλ ιακβάλεη
αλά έηνο, ηνλ είδαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, θ. Αληηδήκαξρε, 4εθαη. ηνλ έρεηε
πξνυπνινγίζεη, 800.000,00€ πεξίπνπ αλ δελ θάλσ ιάζνο, θαη απηά ηα νπνία
ζα εηζπξάμεη ν δήκνο απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη αλ πιεξψλνπλ νη δεκφηεο ή
δελ πιεξψλνπλ. Απηά ζα θάλεη ν θχξηνο δήκαξρνο. Γελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα
παξαπάλσ.
Θαη δελ είκαη εγψ ππνζηεξηθηήο ηνπ θ. δεκάξρνπ, αιιά ζα πξέπεη λα ιέκε ηα
πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο, εθηφο αλ κπνξνχκε λα ιέκε νξηζκέλα πξάγκαηα
ηα νπνία θηλνχληαη ζηε ζθαίξαο ηεο θαληαζίαο θαη ζα θέξλνπκε απφ ην
δηάζηεκα αλζξψπνπο λα ην πινπνηήζνπλ. Έρεη ινηπφλ έλα ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα, ζα πξνζπαζήζεη λα πάξεη δεμηά θαη αξηζηεξά κε ηε βνήζεηα ηεο
Ρερληθήο πεξεζίαο νξηζκέλα ρξήκαηα απφ ηα ΔΠΞΑ πξνθεηκέλνπ λα θάλεη
δπν, ηξία έξγα θαη ην Σατδάξη εδψ θαη 15, 20 ρξφληα είλαη ζηαζεξά ζηάζηκν.
Απηά πξέπεη λα πνχκε κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα καο θαηαιάβνπλ.
Θαη λα πνχκε θαη θάηη άιιν ην δηαθνξεηηθφ. Κηιάκε γηα ηδησηηθνπνηήζεηο. Γελ
ζα είλαη ηδησηηθνπνίεζε φηαλ ζήκεξα ν δήκνο δελ έρεη λα καδέςεη ηα
ζθνππίδηα; Θα κηιήζνπκε γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε θαζ’ ελ ζηηγκή δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα ζήκεξα ν δήκνο λα καδέςεη ζθνππίδηα;
Θα κπνξέζνπκε λα κηιήζνπκε γηα θνηλσληθή πνιηηηθή αθνχ απφ ηα δέθα πνπ
παίξλεη ηα ελληά εμαληινχληαη; Θνηηάμηε κε ηη σξαίν έληερλν ηξφπν
εκθαλίδνληαη ηα πξάγκαηα. 9εθαη. ιέεη κηζζνχο, ν δήκνο. Ξεξίπνπ ην 50%
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θ. Γήκαξρε. Θνηηάμηε πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο πνιηηηθήο
απφ ηελ ηερλνηξνπία ηελ νπνία έρνπλ νη δηάθνξνη εηδηθνί λα κπνξνχλ λα
δίλνπλ ηα πξάγκαηα... ιέεη, εθφζνλ ην 50% πάεη γηα κηζζνδνζία, δελ ππάξρεη
θακία αλάπηπμε. Ρη ζπκβαίλεη; Απηφ πνπ θσλάδνπλ άπαληεο, ζηα θξάηε ηα
κηθξά, ζηα θξάηε ηα θησρά, ζηα θξάηε απηά ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ηε
κηδέξηα

ηνπο.

Ρη

θσλάδνπλ

φινη;

Γεκνζηνλνκηθή

πξνζαξκνγή.

Ξνχ

εθαξκφδεηαη; Δγψ δελ είκαη νηθνλνκνιφγνο, αιιά είκαη ηζηνξηθφο. Ξνχ
εθαξκφδεηαη απηή ε θαηαξακέλε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή; Ρν ηη ζα πάξεη
ν εξγαδφκελνο, ν κηζζσηφο, ν ζπληαμηνχρνο. Παο ην ιέσ εγψ δελ είκαη, ην
μαλαηνλίδσ, θνκκνπληζηήο, δελ ππήξμα πνηέ, αιιά ζα πσ φηη δελ κπνξεί λα
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κελ έρεηε δίθην θαη λα κελ ζαο δίλνπκε απηφ ην νπνίν ζαο αλαινγεί πξνο
εζάο; Ξνηα είλαη; ηη αλ θχξηνη ηα κέηξα δελ είλαη, δελ πάξνπκε εκείο, νη
σξαίνη άλζξσπνη, νη ηχπνη, νη ειεήκνλεο, απηνί πνπ αγαπάκε ηελ Διιάδα,
Ακεξηθαλνί θαη Δπξσπαίνη, εκείο πξέπεη λα πάξνπκε ηα ρξήκαηά καο.
Απηά ηα παηδάθηα ινηπφλ νη ηερλνθξάηεο θάζνληαη ζηελ Διιάδα λα πάξνπλ ηα
ρξήκαηα ησλ απιψλ πνιηηψλ, ηνπ κεξνθάκαηνπ, ηνπ πφλνπ, ηνπ θησρνχ, ηεο
θησρηάο γηα λα ηα απνδψζνπλ εθεί πέξα πνπ ηα έπαηξλαλ αζχζηνια νη
θπβεξλήζεηο θαη φρη κφλν ηνπ θ. Θαξακαλιή, θαη ηνπ θ. Πεκίηε, θαη ηνπ θ.
Κεηζνηάθε θαη ηνπ θ. Ξαπαλδξένπ θαη ηνπ θπξίνπ... ρσξίο λα δίλνπλ
ινγαξηαζκφ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία λα ηελ έρνπλ ζήκεξα θαηαρξεσκέλε θαη
λα επηδεηνχλ ζήκεξα κε ηνλ σξαίν απηφλ ηξφπν λα δηαρεηξηζηνχκε νη πάληεο
ηα πάληα.
Ινηπφλ, ρσξίο ρξήκαηα δελ γίλεηαη θακία, κα θακία πνιηηηθή. Απηφ ζα πξέπεη
λα ην θαηαιάβνπλ άπαληεο θαη νη σξαίεο θνπβέληεο νη νπνίεο ιέκε λα ηηο
αθήζνπκε ζηελ άθξε. Κεγάια έξγα ρξνλίδνπλ. Θα κπνξνχζαλ παξαδείγκαηνο
ράξηλ, θ. Ππειηφπνπιε, επεηδή αλαθεξζήθαηε ζηελ Ξεξηθέξεηα, θαη δελ ηα
ξίρλσ φια ζηνλ ΠΟΗΕΑ, παξαδείγκαηνο ράξηλ ην φηη πλίγνληαη ζπγθεθξηκέλεο
ζπλνηθίεο ηνπ Σατδαξίνπ δελ ήηαλ αλαγθαία πξνυπφζεζε ηνπ θ. Πειέθνπ ή ηνπ
θ. Καξαβέιηα λα έξζνπλ θαη λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ Σατδαξίνπ κε ηα
ξέκαηα, κε ηα ζηξαηφπεδα, θ.ιπ.. Θα κπνξνχζαλ λα είραλ θάλεη ηα έξγα ηνπο,
νχηε ν δήκαξρνο λα αλαθαηεπηεί θαζφινπ θαη λα επηιχζνπλ απηά ηα δεηήκαηα
ησλ πνιηηψλ.
Γηαηί ζα πιεξνθνξήζσ θαη θάηη. Δίηε θαηαξγεζεί ν Θαιιηθξάηεο, ή δελ
θαηαξγεζεί, θαη γλσξίδνπλ πάξα πνιχ θαη ν θ. Κπνδίθαο πνπ πάλε θαη κηιάλε,
δελ ππάξρεη ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θ. Ππειηφπνπιε. πάξρεη εηεξνδηνίθεζε θαη
ππάξρεη παξέκβαζε απεπζείαο ηνπ θξάηνπο ζε φιεο ηηο δνκέο ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο. Απηά λα ηα αθήζνπκε. πάξρεη άκεζε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηα
πάληα. Γελ ππάξρεη ινηπφλ πνπ ιέκε αλεμάξηεηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε,
Ξεξηθέξεηα, θαη θνινθχζηα λεξφβξαζηα. Ζ Ξεξηθέξεηα δελ ηα θέξλεη ηα
πξνγξάκκαηα απφ ηνλ νπξαλφ, ζαο ην είπα, θαη απφ ην δηάζηεκα. Άξα
ππάξρνπλ δηάθνξεο ζπγθεθξηκελνπνηήζεηο.
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Δκείο, ινηπφλ, ζα πνχκε, θ. Γήκαξρε, σο ΞΝΙΖ ΞΟΝΝΞΡΗΘΖΠ δελ ζα
αλαθεξζψ, ζαο είπα, γηαηί είλαη έλαο ινγηζηηθφο πξνυπνινγηζκφο, βγαίλεη κέζα
απφ ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, απηά ηα ρξήκαηα έρεηε λα δηαρεηξηζηείηε,
απηά ηα δηαρεηξίδεζηε. Ρα δηαρεηξίδεζηε, εκείο πνπ βιέπνπκε παξφιν πνπ δελ
είκαζηε ζηηο νηθνλνκηθέο επηηξνπέο, ηα δηαρεηξίδεζηε κε ζπλέπεηα, ηνλ νβνιφ
ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ θαη δε ησλ Σατδαξησηψλ ηνλ ρεηξίδεζηε φπσο πξέπεη λα
ηνλ ρεηξηζηείηε. Απιψο δπν-ηξεηο παξαηλέζεηο.
Γείηε κε πνηνλ ηξφπν, γηαηί ζα αξρίζνπλ θσλέο, μέξεηε φηη ε δηθή κνπ θσλή
ήηαλ θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο θαη επ’ απηνχ ζα κηιήζσ
ζηνπο κεγάινπο θσζηήξεο γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ, θ.
Γήκαξρε, φπνπ ηηο έδσζαλ ζηνπο ηδηψηεο απηήλ ηελ παλάθεηα, φηη νη ηδηψηεο
ζα θαζαξίδνπλ ηα λνζνθνκεία. Κπξάβν. Ηδηψηεο είραλ θαη έρνπλ πνιινί ζε
δηάθνξα λνζνθνκεία πνπ έρνπλ πάξεη εθηά κήλεο λα πιεξψζνπλ ηνπο
εξγαδφκελνπο, δελ ηνπο πιεξψλνπλ εξγαηηθέο εηζθνξέο θαη απηά ζα πξέπεη λα
απαληνχλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία φηαλ είραλ απηνχο ηνπο θαζαξηζηέο πνπ είρε
ην θξάηνο, ηνπο έδηλε 600,00€, 700,00€ θαη ζέιεζαλ δηάθνξνη κε ηηο πνιηηηθέο
ηνπο λα ηνπο απνιχζνπλ. Γείηε ζαο παξαθαιψ σο δήκνο αλ ζα κπνξέζεη ν
δήκνο λα αλαζάλεη, λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ν ζηφινο, γηαηί
ζεσξψ φηη ε θαζαξηφηεηα καδί κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη νη δχν ππιψλεο
ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη αο αθήζνπκε ηα παξαπάλσ, αλ ζα κπνξεί λα
πινπνηήζεηε απηφ ην πξάγκα, λα πάξεηε δχν-ηξία απηνθίλεηα, λα μεθηλήζνπκε
λα καδέςνπκε ην Σατδάξη λα ην θάλνπκε θαζαξφηεξν. Λα δνχκε δπν-ηξία
πξάγκαηα ζην πξάζηλν ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. Κίιεζαλ γηα θάπνηα θπηψξηα,
ηα θπηψξηα πιένλ δελ δίλνπλ θπηά, δίλνπλ κφλν δέληξα θαη ζε πεξηνρέο νη
νπνίεο ρξήδνπλ αλαδάζσζεο θ.ιπ., λα κπνξέζνπκε λα αλαθνπθίζνπκε
δηάθνξνπο θησρνχο ζπκπνιίηεο καο νη νπνίνη δελ έρνπλ λα πεξάζνπλ, είηε κε
ηα ρξήκαηα απηά ηα νπνία δίλεη ην θξάηνο ή θαη κε δηθά καο, κε ηε βνήζεηα
άιισλ ζπκπνιηηψλ καο νη νπνίνη έρνπκε θάηη παξαπάλσ λα δψζνπκε.
Λα δνχκε απηφ πνπ καζηίδεη, καζηίδεη ππφ ηελ θαιή... έξρνληαη άλζξσπνη
θησρνί,

πξφζθπγεο,

άλζξσπνη

δπζηπρηζκέλνη,

άλζξσπνη

κε

πνιιά

πξνβιήκαηα. Ζ δηαρείξηζε ηελ νπνία θάλακε ζην Σατδάξη καο ηηκάεη θαη ζαλ
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αλζξψπνπο θαη ζαλ αλζξψπνπο νη νπνίνη αζρνινχκαζηε κε ηα θνηλά λα
ζπλερίζνπκε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, θαη ζεσξψ φηη αλ ζα θάλνπκε θαη
δηάθνξεο άιιεο παξεκβάζεηο, ζα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε κηθξά πξνβιήκαηα
ηα νπνία δπζηπρψο δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απφ θαλέλαλ θαη κφλν κε ηελ
έλλνηα ηε δηθή καο. Γελ ππάξρεη ζέκα, θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ην νπνίν
είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ε ΞΝΙΖ ΞΟΝΝΞΡΗΘΖΠ ζα ηα
ςεθίζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Θέληξε, ν θ. Αζπξνγέξαθαο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θ. Ξξφεδξε, θ. ζπλάδειθνη, λνκίδσ φηη πέξα απφ ηηο
κεγαινζηνκίεο καο ν πξνυπνινγηζκφο απνηειεί θαη κία βάζε, κηα αξρή, κηα
αηηία, κηα αθνξκή πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε θαη θάπνηεο γεληθφηεξεο ζθέςεηο
θαη καο δίλεηαη βέβαηα ελδηάκεζα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Γεκνηηθψλ
Ππκβνπιίσλ απνζπαζκαηηθά λα ιέκε θάπνηα πξάγκαηα αιιά λνκίδσ φηη ζε
απηή ηε κεγάιε θνπβέληα πνπ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνλ βαζηθφ
εξγαιείν ηνπ δήκνπ κπνξνχλ λα εηπσζνχλ θαη θάπνηα άιια πξάγκαηα πην
νινθιεξσκέλα ψζηε λα μεθαζαξίδεη ν θαζέλαο ζηνλ βαζκφ πνπ... κε ηηο
απφςεηο ηηο πνιηηηθέο πνπ έρεη, ηηο ζέζεηο ηνπ, θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία
πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη.
Θα μεθηλήζσ απφ κηα θξάζε ηνπ αείκλεζηνπ Γεσξγίνπ Ξαπαλδξένπ ηνπ
παηέξα ν νπνίνο έιεγε φηη δνχκε ζε κηα πεξίνδν πνπ επεκεξνχλ νη αξηζκνί θαη
δπζηπρνχλ νη άλζξσπνη. Γπζηπρψο ζήκεξα είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε
ηε δηαπίζησζε φηη δπζηπρνχλ θαη νη αξηζκνί θαη δπζηπρνχλ θαη νη άλζξσπνη.
Βέβαηα φρη φινη νη άλζξσπνη. Γελ δπζηπρνχλ θάπνηα κεγαινεηζαγσγείο, δελ
δπζηπρνχλ ε ζχγρξνλε κνξθή ησλ πνιπεζληθψλ, δελ δπζηπρνχλ απηνί πνπ
έξρνληαη θαη αληί πηλαθίνπ θαθήο παίξλνπλ αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη κε ηνπο
δηθνχο ηνπο φξνπο πνπ αλ δελ ηνπο ηεξήζεηο, ηελ επφκελε θεχγνπλ θαη πάλε
ζην Ξαθηζηάλ, ζην Ηξάλ ή νπνπδήπνηε βξνπλ ηα κεξνθάκαηα, επηηξέςηε κνπ
ηελ έθθξαζε, ηεο μεθηίιαο. Άξα ινηπφλ φηαλ κηιάκε γηα αλζξψπνπο πνπ
δπζηπρνχλ, κηιάκε γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηνχ πνπ είλαη ζην φξην
ηεο θηψρηαο ή θάησ απφ απηφ ην φξην πνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ
θνηλσλία ηνπ ¼ πνπ ιέγακε πξηλ θάπνηα ρξφληα.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 25Η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2016

61

Λα έξζσ ινηπφλ αθξηβψο ζην ζέκα ηεο κηαο κηθξήο αλάιπζεο πνπ ζέισ λα
θάλσ, γηα λα δείμνπκε ηειηθά πψο θηάζακε εδψ, γηαηί θηάζακε εδψ, πνιχ
ζπλνπηηθά. Σνληξηθά. Ρα έρνπκε πεη, ηα έρνπκε γξάςεη, εγψ ηνπιάρηζηνλ έρσ
γξάςεη άπεηξεο θνξέο. Θα ήζεια ινηπφλ λα πσ πξηλ κπσ ζηνλ θαζ’ απηφλ
πξνυπνινγηζκφ, πέληε ιφγηα.
Θξίζε. Ρη είλαη, πνχ νθείιεηαη θχξηα θαη πξψηα; Θχξηα ινηπφλ θαη πξψηα, θαη
ζε απηφ ζπκθσλνχλ φινη, είηε αξηζηεξήο πξνέιεπζεο, νηθνλνκνιφγνη,
θνηλσληνιφγνη, είηε ζπληεξεηηθνί, φρη άιιεο ζέζεο θαη άπνςεο, αθξνδεμηάο
δειαδή ή δεμηάο, ζην φηη νθείιεηαη ζηελ πηψζε ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ ηνπ
θέξδνπο. Ρα έιεγε πνιχ παιηφηεξα ν αείκλεζηνο ν Θάξνινο, ζήκεξα έρνπλ
γίλεη πνιχ πην επίθαηξα θαη κάιηζηα ζήκεξα ηνλ αλαδεηνχλ θαζεκεξηλά αθφκα
θαη ζηα βηβιηνπσιεία ηεο Λ. φξθεο.
Άξα ινηπφλ ε θξίζε απηή ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θέξδνπο πνπ έξρεηαη αθφκα πην
καθξηά, απφ ην ’41 κε ηελ θξίζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Κπξέηνλ Γνπιο θαη ηελ
θαηάξγεζε

ησλ

ηζνηηκηψλ

ζην

δνιάξην,

δίλεη

ηε

δπλαηφηεηα

έλα

απνξπζκηζκέλν θεθάιαην λα γπξίδεη φπνπ κπνξεί λα βξεη ηηο κεγαιχηεξεο
δπλαηέο επθαηξίεο θαη λα αλαπιεξψζεη ή λα κεγαιψζεη απηφ ην θέξδνο ην
νπνίν ζεσξεί φηη έραζε.
Έηζη ινηπφλ έρνπκε ζψξεπζε απηήο ηεο θνχζθαο πνπ ιέκε, ε νπνία
παθηψλεηαη ζε θάπνηνπο ζεσξεηηθνχο ή πξαγκαηηθνχο ρψξνπο θαη απφ εθεί θαη
πέξα έρνπκε απηφ ην ηεξάζηην θχκα ησλ πξνζθχγσλ, ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ
ληφπησλ πνπ πεηλάλε, θαη ιηκνθηνλνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε.
Γηαηί έγηλαλ φια απηά; Κε ηελ έληαμή καο ζηελ Νηθνλνκηθή Λνκηζκαηηθή
Έλσζε ν δαλεηζκφο ππήξμε θζελφο θαη εληαίνο γηα φινπο. Απηφ ηη είρε ζαλ
απνηέιεζκα; Δίρε ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξμεη κία θαηαλαισηηθή εμσζηξεθήο
θνηλσλία θαη ζπγρξφλσο λα θνξηψλεηαη απηφ ην πειψξην ρξένο ην νπνίν
έξρεηαη ζήκεξα θαη είλαη βνπλφ. Ρφηε ινηπφλ εθείλε ηελ πεξίνδν, γηα λα ηα
ζπκφκαζηε φια, είρακε ηελ πεξίνδν ησλ νιπκπηαθψλ έξγσλ πνπ αλ ηφικαγε
θάπνηνο λα βγάιεη ηζηκνπδηά γη’ απηφ ηνλ έιεγαλ κέρξη θαη αλζέιιελα θαη δελ
θνξνχζε θαη εθείλε ηε ριακχδα ηελ θπθινθνξνχζα. Ν ηφηε πξσζππνπξγφο
Πεκίηεο κε ηδηαίηεξε ραξά δήισλε, έρνπκε αλάπηπμε, κε ηα δαλεηθά θαη
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αγχξηζηα, 5% θαη είκαζηε ε ηζρπξφηεξε ρψξα νηθνλνκηθά ησλ Βαιθαλίσλ. Λαη,
είκαζηε.
Γηαηί ζπλέβε ινηπφλ απηφ; πήξμαλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κε ηελ
Νηθνλνκηθή Λνκηζκαηηθή Έλσζε νη βαζηθέο ηέζζεξηο ειεπζεξίεο, ήηαλ ε
ειεπζεξία θίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ, ηνπ θεθαιαίνπ, κάιινλ, ησλ πξνζψπσλ
ηεο εξγαζίαο θαη δίρσο ηνλ παξακηθξφ έιεγρν ησλ αγνξψλ, ησλ νπνηνλδήπνηε
αγνξψλ. Απηφ ην είρε επηζεκάλεη απφ ην 1900 πέξα απφ ηνπο κεγάινπο
άιινπο νηθνλνκνιφγνπο δηαλνεηέο ζνθνχο έλαο κέγαο δηαλνεηήο ζνθφο ν
νπνίνο δελ δέρηεθε κε δηθή ηνπ ζέιεζε λα πάξεη πνηέ έδξα ζε παλεπηζηήκην,
απφ ην ’43, ν Θαξι Ξνιαλί ν νπνίνο κίιαγε γηα ηζηνξηθή αλσκαιία απηνχ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ.
Ρψξα ινηπφλ εδψ εξρφκαζηε ζε κία ζρηδνθξεληθή θαη ην ελλνψ φρη κε ηελ
ηαηξηθή, κε ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή έλλνηα, ζε κία ζρηδνθξεληθή αληίθαζε,
φινη καο. Δζείο κελ ζαλ δηνίθεζε ζήκεξα, ζαλ αληηπνιίηεπζε ρζεο ζα
θαηαςεθίδαηε θαη πξνυπνινγηζκφ, κπνξεί φρη ηερληθφ πξφγξακκα ή κέξνο ηνπ
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο λα ςεθίζεηε, πνιηηηθά ινηπφλ είζαζηε αληίζεηνη κε
απηφλ

ηνλ

πξνυπνινγηζκφ,

δηνηθεηηθά

φκσο

είζηε

ππνρξεσκέλνη

λα

ζπκθσλήζεηε. Θαη γηαηί είζηε ππνρξεσκέλνη λα ζπκθσλήζεηε; Γηα λα
ιεηηνπξγήζεη ζηνηρεησδψο κηα δηνηθεηηθή δνκή πνπ ιέγεηαη δήκνο.
Μέξεηε θαη μέξνπκε φηη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο είλαη θνκκάηη ηνπ θεληξηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο θαη έξρεηαη απφ
ην Ξαξαηεξεηήξην ή πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην Ξαξαηεξεηήξην. Γηαθνξεηηθά
επηζηξέθεηαη πίζσ θαη δελ κπνξείο λα βγάιεηο νχηε έλα απηνθίλεην λα καδέςεη
έλαλ θάδν ζθνππηδηψλ αλ δελ αξρίζεη λα ελεξγνπνηείηαη.
Άξα, ινηπφλ εδψ ηη θάλνπκε, κπαίλεη ην εξψηεκα. Ή θάλνπκε ινηπφλ ην
γαιαηηθφ ρσξηφ, πνπ είπε ν θίινο κνπ ν Ζξαθιήο πξνεγνχκελα, ή ελ πάζε
πεξηπηψζεη βάδνπκε θάπνηεο δηαζηάζεηο ζε απηφ πνπ ιέγεηαη, πνιχ ζσζηά ην
είπε θαη παίξλσ αθνξκή απφ απηφ ν θίινο ν Θέληξεο, πνηα απηνλνκία; Γηα ηελ
απηνλνκία απηνχ πνπ ζέινπκε λα ιέκε απηνδηνίθεζε ζπκεζείηε κε, δελ μέξσ
αλ ζα δνχκε ηφηε, ζα κηιήζνπλ νη αξραηνιφγνη ησλ ιεηςάλσλ ηεο ζην κέιινλ
πνηα είλαη απηή ε απηνλνκία. Θαη ην ιέσ γηαηί; Ξέξα απφ ηα δεκαξρνθεληξηθά
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πνπ ιέγακε ζην παξειζφλ, ηη ήηαλ ηειηθά θαη ηη είλαη ν Θαιιηθξάηεο; Κία θαη’
εηθφλα θαη νκνίσζε αληίιεςε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ ζθίγγεη φιν θαη
πεξηζζφηεξα ηα ινπξηά. Ρν νπνίν νλνκαηίδεηαη δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, κε
ζηφρν απηφ πνπ είπακε, αλάθακςε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζπγθεθξηκέλσλ
νκάδσλ, θνξέσλ, πνιπεζληθψλ, ζχγρξνλν θαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ
δεθαεηηψλ.
Γελ ζα ζαο θνπξάζσ παξαπέξα. Θα πσ έλα-δχν, κάιινλ έλα πξαθηηθφ. Δπεηδή
ηειεπηαία θάπνηνη ιέλε, βέβαηα ε απφθαζή καο εδψ κέζα ήηαλ νκφθσλε, γηα
εθείλν ην πεξίθεκν ζέκα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ θαη εγψ ζα ζαο ην πσ
επζέσο, δελ έρσ λα ην θξχςσ, φηη εδψ παίδεηαη έλα παηρληδάθη, νπζηαζηηθά
δελ ζέινπλ, ε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ, θαλέλα δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, απιψο ην
αλέδεημαλ, πήξαλ κηα απφθαζε θαη απφ εθεί θαη πέξα κπαίλνπλ πξνζθφκκαηα,
αθνχγεηαη, ιέγεηαη απηφ, ζπδεηηέηαη, πξνθεηκέλνπ λα πνπλ, λα, εκείο ην
δεηήζακε, ξε παηδηά, δελ ππάξρνπλ ππεξεζίεο, δελ ππάξρεη ν ΠΓΝΔ, δελ
ππάξρνπλ επηζεσξεηέο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Βέβαηα ζηελ πεξίπησζε ηεο
πεηζαξρηθήο δίσμεο ηνπ δεκάξρνπ ιεηηνχξγεζε απηνκάησο θαη επηζεσξεηέο
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ν ζπλήγνξνο ηνπ πνιίηε, θ.ιπ..
Ρη ιέσ ινηπφλ γη’ απηφ; Γηα λα βγνχκε απφ έλα αδηέμνδν θαη εηδηθά κηιάσ κε
ηελ πξάμε ηε 2 ηνπ ’87. Θνηηάμηε είλαη έλα ζέκα ην νπνίν είλαη ζρεδφλ
νινθιεξσκέλν ηερληθά, πνιηηηθά θαη δηαρεηξηζηηθά. Ρη ζα έιεγα ινηπφλ απηφ
εγψ; Γη’ απηφ ην δήηεκα; Δπεηδή ζαο ιέσ ηειεπηαία αθνχγνληαη πνιιέο θνξέο,
θάπνηνη ζέινπλ λα ηξέμνπλ φιν απηφ ην πιηθφ πνπ ππάξρεη ζηνπο εηζαγγειείο
ηεο νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο.
Θέιεηε λα ζαο πσ ε πείξα κνπ ηη κνπ ιέεη; Έλαο εηζαγγειέαο ζηνλ νπνίνλ ζα
πάεη απηφο ν θάθεινο πξάγκαηη άκεζα ζα δηαηάμεη κηα πξνθαηαξθηηθή
εμέηαζε. Θα ρξεψζεη έλαλ πηαηζκαηνδίθε, ν πηαηζκαηνδίθεο ζα θαιεί ηνλ
Πειέθν, ηνλ Αζπξνγέξαθα, ηνλ Ρεξδάθε, ηνλ Βνπληνχιε, ηνλ Ππειηφπνπιν, λα
δίλνπλ θαηαζέζεηο, ζα δίλνπκε ηηο θαηαζέζεηο, ζα καδεπηνχλ νη θαηαζέζεηο, ζα
έξζεη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, ζα θαιχςεη ε κία έξεπλα ηελ άιιε θαη ζην
ηέινο ηδίθνο.
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Ιέσ ινηπφλ πξαθηηθά εγψ θαη ην θάλσ ζαλ πξφηαζε ζε απηή ηε ζηηγκή ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, είλαη ζρεδφλ νινθιεξσκέλν απηφ ην πξάγκα. Ρη κπνξνχκε
λα θάλνπκε; πάξρνπλ θαη ππεχζπλεο δειψζεηο θάπνησλ κεγαιντδηνθηεηψλ
πνπ ιέλε πείηε καο ζε ηειηθή αλάιπζε ηη ρξσζηάκε λα έξζνπκε λα
ζπλελλνεζνχκε. Θα κπνξεί ινηπφλ ηερληθά θαη λνκηθά λα ζηαιεί αθνχ θηηαρηεί
πξψηα έλα έγγξαθν θαη αθνχ μεθαζαξηζηεί πνηνη είλαη απηνί, ην ιέσ πνιχ
απιά, πνπ είραλ 50 νηθφπεδα θαη δήισλαλ έλα-έλα θαη πιήξσλαλ απφ 10% λα
βγάινπκε απηέο ηηο δηαθνξέο θαη πιένλ κε κηα επηζηνιή απφ ηνλ δήκν, κε
έγγξαθν νπζηαζηηθά πνπ ζα έρεη ηε κνξθή εμσδίθνπ, νηηδήπνηε, λα ηνπο
θαινχκε λα έξζνπλ, απηέο είλαη νη δηαθνξέο ζαο θαη είλαη αηηηνινγεκέλα γη’
απηνχο ηνπο ιφγνπο, λα έξζεηε λα πιεξψζεηε. Θαη απφ εθεί θαη πέξα νη δξφκνη
είλαη αλνηρηνί, γηα δηαπξαγκαηεχζεηο άιινπ είδνπο κε άιια αληηθείκελα ηα
νπνία νη ίδηνη ηα έρνπλ βάιεη ζηελ θνπβέληα, γηα δηθαζηήξηα, θ.ιπ.. κσο θάηη
πξέπεη λα γίλεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Παο ιέσ φηη ζα ζπλερίδνπλ απηφ
ην παξακχζη. Θα καο ιέλε δελ έρνπκε πξνζσπηθφ, αλ θαη εδψ ππάξρνπλ
θάθεινη θαη ππάξρνπλ έξεπλεο θαη ππάξρνπλ θαη κειέηεο, κειέηε ηνπ Ξάηξα,
Ππειηψηε, ηνπνζεηήζεηο εδψ ζε αλνηρηνχο απνινγηζκνχο, δηθέο κνπ, ηνπ
Ρεξδάθε, θαη άιισλ. Πε απηφ ζα κνπ επηηξέςεηε λα επηκείλσ.
Ρψξα, φζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξφγξακκα ην ςεθίδσ κε ηελ έλλνηα φηη δελ
κπνξψ λα είκαη ζε θακία πεξίπησζε αληίζεηνο κε ην νπνηνδήπνηε έξγν, αθφκα
θαη ην κηθξφηεξν, ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ιφγνπο πνιηηηθήο ζπλέπεηαο θαη γη’
απηά πνπ αλέιπζα πξνεγνχκελα, δελ ηνλ ςεθίδσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αζπξνγέξαθα. Ν θ. Φνπξιήο.
ΦΝΟΙΖΠ: Θ. Ξξφεδξε, πξάγκαηη ζπδεηνχκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, πνιινί ηνλ
αλαθέξνπλ ζαλ έλα επαγγέιην, έλαο πξνυπνινγηζκφο ηζνζθειηζκέλνο έλεθα
ηππηθφηεηαο

ή

πνιιέο

θνξέο

πνιινί

δήκνη

πξνζπαζνχλ

αλ

είλαη

πιενλαζκαηηθφο φζνλ αθνξά κε ηα έζνδα. Θάπνηα έζνδα φκσο, αθνχ
δηαβάδνληαο φηη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ λνκίδσ αλ δελ θάλσ ιάζνο είλαη
2.345.000,00€ γηα φινπο ηνπο δήκνπο, ζαθψο κεησκέλνο κε πξφηεξνπο
πξνυπνινγηζκνχο θαηά 10% θαη γηα ηα έμη απηά ζθιεξά ρξφληα γχξσ ζην 60%
φζνλ αθνξά ζηνπο πφξνπο ηνπο νπνίνπο παίξλεη ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Κηα
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κηθξή παξέλζεζε φκσο, απηά ελδερνκέλσο ηα βιέπνπκε παξαπάλσ θαη παξφηη
ππάξρνπλ απηά, απηέο νη κεηψζεηο, φινη νη δήκνη ιεηηνπξγνχλ θαη ν δηθφο καο ν
δήκνο λνκίδσ είλαη ιεηηνπξγηθφο θαη είλαη βηψζηκνο θαη είλαη ζε θαιφ επίπεδν
θαη κεξηθνί πνπ άθνπζα εδψ πέξα φηη ελδερνκέλσο δηαρεηξηδφκαζηε ηε κηδέξηα,
πξάγκαηη δηαρεηξηδφκαζηε ηε κηδέξηα θαη πξάγκαηη παιηά ζα κπνξνχζακε λα
θάλνπκε θαξασληθά έξγα ηα νπνία κπνξνχζακε λα εγγξάςνπκε άζρεηα αλ
είρακε έγθξηζε ή δελ έγθξηζε αιιά ζην ηέινο δελ γηλφηαλ ηίπνηα, λνκίδσ φηη
ζήκεξα ην επίπεδν ηνπ δήκνπ καο είλαη ζε έλα αξθεηά θαιφ επίπεδν.
Υζηφζν, ζα ήζεια λα θάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο πέξα απφ ελαξγέζηαηα απφ
φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ θαη εκπεηξία, δηαηειέζαλ θαη πξφεδξνη,
πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηνπο θσδηθνχο θαη μέξνπλ λα κεηαθξάδνπλ γηαηί
πξέπεη λα έρεηο θαη νηθνλνκηθά θάπνηα εκπεηξία, εγψ ην πξνζεγγίδσ εκπεηξηθά
ην ζέκα, φηη αλέιπζαλ ηνπο θσδηθνχο, πψο ηη, θ.ιπ., είλαη νπηνπηθφ ζηελ νπζία
δηφηη έρνπκε θάπνηα έζνδα ηα νπνία δελ ζα κπνξνχκε λα ηα εηζπξάμνπκε, άξα
δελ ζα πινπνηεζνχλ θαη νξηζκέλα πξάγκαηα, ζα ήζεια λα θάλσ κηα
γεληθφηεξε θξηηηθή φζνλ αθνξά ζηε πνιηηηθή αθνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη
αθνχ φινη νη ζπλάδειθνη θαη ζε απηφ είκαζηε πνιηηηθά πξφζσπα, εδψ πέξα
ςεθίδνπκε γηα ζέκαηα θεληξηθήο πνιηηηθήο θ.ιπ..
Αθνχζηεθε φηη ππάξρεη απνκνλσηηζκφο γεληθφηεξα, απηφ είλαη γηα ηνλ θ.
Γξνχιηα, ηεο Διιάδνο. Δδψ κέρξη θαη ν Νκπάκα ήξζε ζηελ Διιάδα. Δδψ κέρξη
ν Ξάπαο ήξζε, θ. Γξνχιηα, ζηελ Διιάδα. Απηφ δελ ζεκαίλεη... ν Ξάπαο, ν
Ξάπαο ήξζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ζηε Κπηηιήλε. Θαη γηαηί ην ιέσ
απηφ κε ηνλ Ξάπα; Απηφ ην ιέσ γηαηί ζέισ λα εμάξσ θαη ηνλ δήκν εδψ πέξα
φζνλ αθνξά ζην αλζξσπηζηηθφ. Μέξεηε, ε Διιάδα, ζηνηρείν ηεο Διιάδνο είλαη
ν αλζξσπηζκφο θαη θαλφλαο ηεο είλαη ε δηθαηνζχλε, είλαη δηαρξνληθφ απηφ.
Ν δήκνο ν δηθφο καο έλα ζέκα φζνλ αθνξά, γηαηί έρνπκε ηξία ζέκαηα βαζηθά
ζηελ θνηλσλία, ζηελ επνρή πνπ δνχκε, είλαη ην πξνζθπγηθφ, είλαη νηθνλνκηθή
θξίζε, φπσο ηψξα ηειεπηαίσο είλαη θαη ηα εζληθά ζέκαηα, ηα νπνία έρεη λα
αληηκεησπίζεη ηψξα ε Διιάδα, ν δήκνο ν δηθφο καο έβγαιε, απειεπζέξσζε ηνλ
θαιφ Πακαξείηε θαη ηνλ αλζξσπηζκφ ηνπ ελάληηα ζε απηφ ην ζέκα θαη δελ
λνκίδσ, απηφ πξέπεη φηαλ νη άιινη φξγσλαλ ηα γήπεδα λα κελ πάξνπλ ...
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κείλνπλ θάπνηνη, θάπνηνη άιινη δελ έθαλαλ, έθαλαλ θαηαιήςεηο, εκείο αζκέλσο
θαη ην ιέσ θαη αλαηξηρηάδσ, κε αλνηρηέο αγθάιεο δερηήθακε. Γελ μέξσ φκσο
αλ δεκηνχξγεζαλ πξφβιεκα. Κπνξεί θάηη λα δεκηνπξγεί θάπνην πξφβιεκα ζε
νπνηνλδήπνηε. Αιιά κέρξη ηψξα λνκίδσ φηη δηάγνπλ, εζείο ζα έρεηε
πιεξνθνξίεο θαιχηεξα απφ εκάο γηαηί ιακβάλεηε ηα κελχκαηα, ζα είραηε
δηαπηζηψζεη θαη ζα θάλαηε.
Άξα ινηπφλ ν δήκνο ν δηθφο καο είλαη ζην ηνπ απφ απηήλ ηελ πιεπξά, δηφηη
έλαο δήκνο έρεη λα δηαρεηξηζηεί θαη ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηνλ αλζξσπηζκφ
πέξα απφ ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία είπε θαη ν θ. Θέληξεο.
Πηα ζέκαηα ηψξα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γεληθφηεξα, νη ίδηνη εζείο αλαθέξεηε
φηη είκαζηε δηαρεηξηζηέο. Δίλαη κηα πξνθξνχζηηα θιίλε απηή. Γελ κπνξνχκε λα
θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα. Γηφηη πξέπεη λα είκαζηε ζε απηέο ηηο ξάγεο επάλσ.
Ρη κπνξνχκε λα θάλνπκε; Λα δηαρεηξηζηνχκε απηά ηα πξάγκαηα. Θαη θαιά λα
θάλνπκε κηα αλάιπζε πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο. Ξξάγκαηη είκαζηε ζε ρείξηζηε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ ππεξέρεη ε Διιάδα. Αιιά θαη εκείο απφ ηελ πιεπξά
καο, ηελ αληηπνιίηεπζε, λα κελ θάλνπκε ζηείξα αληηπνιίηεπζε.
Ρη ελλνψ. Απηά ηα νπνία έρνπκε, απηά ηα νπνία καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα
δηαρεηξηζηνχκε θαηά ηνλ βέιηηζην ηξφπν φζνλ αθνξά γηα λα έρνπκε ηα
θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηνπο δεκφηεο κε κεγάιε ζχλεζε φζνλ αθνξά ζηηο
δαπάλεο, πεξηνξίδνληαο ηα έμνδα ζε φπνηνλ ηνκέα φπσο θαη απηά πνπ αλέθεξε
ν Γξνχιηαο, θαη θάζε πξφηαζε απφ φπνηνλ ζπλάδειθν εδψ πέξα πνπ γλσξίδεη
ηα ζέκαηα θαη κπνξεί, πξέπεη λα ... θαη λα κεηνπζησζεί ζε πξάμε φζνλ αθνξά
απηφ ην απνηέιεζκα, δηφηη νη αξηζκνί θαινί είλαη, αιιά ην απνηέιεζκα ηη
κεηξάεη; Λα έρνπκε ην θαιχηεξν απνηέιεζκα γηα ηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη
ηνπο δεκφηεο καο.
Έιεγα ινηπφλ φηη ν δήκνο καο είλαη ζε έλα θαιφ, θαη κεγαιχηεξν επίπεδν
ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο πφιεηο ζε δήκνπο πνπ γλσξίδσ εδψ. Απηφ θαίλεηαη θαη
απφ ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο. Αιιά αλ αθήζνπκε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ζα
κπνξνχζακε λα δνχκε, λα θαηαιάβνπκε θαη απφ ηα ζπκβφιαηα πνπ θάλακε
εκείο νη δηθεγφξνη πνπ πξνζπαζνχζαλ παιηά, μέξεηε, κε ην πνπ γηλφηαλ
ζχζηαζε

νξηδφληηαο

ηδηνθηεζίαο

πνπ

έζθαβαλ,

πσινχληαλ

φια

ηα
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δηακεξίζκαηα θαη δελ ήμεξαλ αλ ζα ηειεηψζεη πνηέ, κπνξεί ν εξγνιάβνο ... θαη
απηνί πιήξσλαλ ηα ρξήκαηα. Απηφ ππήξρε κηα επηζπκία πνιιψλ, άξα απηφ
γηαηί γηλφηαλ; Γηαηί απηφ, γηα λα θάλνπκε θαη κηα θξηηηθή δηαρξνληθή δειαδή,
γηαηί εγψ δελ είκαη απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο a priori πνπ ζέινπλ λα
απαμηψλνπλ, πνηέ δελ κπνξψ λα πσ θαθή θνπβέληα, ζα ππεξαζπίδνκαη πάληα,
αο είλαη θαη πνιηηηθνί αληίπαινη, ην θαιφ ζα ην ιέσ θαιφ θαη απηή είλαη ε
πνιηηηθνπνίεζε κνπ θαη δελ ζα έρσ θνκκαηηθά θξηηήξηα πάληα ή παξαηαμηαθά.
Απηφ ινηπφλ, αιιά ηη παξαηήξεζα ρζεο, έρεη κηθξνπξνβιεκαηάθηα ηα νπνία ηα
ιχλεηε. Σζεο άθνπζα ηνλ αληηδήκαξρν, ηνπ ιέσ είζαη θαιά; κνπ ιέεη φρη είκαη
κέρξη ην πξσί θνπξαζκέλνο, γηαηί έηξερε φιε ηε λχρηα, κηάκηζε ψξα γχξηζε,
ζε απηφ εδψ πέξα ην ζεκείν θαη παξαιίγν θαη πξάγκαηη εγψ είρα ην κηθξφ
απηνθίλεην θαη κπνξνχζα λα ζθνησζψ απφ ηνλ δξφκν, δελ είλαη κφλν γηα
ηνπο δεκφηεο πνπ είπε ν .... ηη είπαηε; Ππγλψκε, θ. ζπλάδειθε. Ήζεια λα πσ,
λα ζαο πσ, δελ ήηαλ κφλν γηα ηνπο δεκφηεο πνπ πλίγνληαη, θάπνηνο είπε
ζπλάδειθνο, δελ ζπκάκαη πνηνο, είλαη θαη γηα ηνπο άιινπο πνπ έξρνληαη γηα
φινπο απηνχο, θαη κάιηζηα δελ έβξερε πνιχ θαη εμεπιάγελ δηφηη πξνθαλψο
έξρνληαη ηα λεξά, δελ μέξσ πνχ έξρνληαη θαη ήηαλ πνιχ λεξφ πνπ δελ
δηθαηνινγνχληαλ κε ηελ βξνρή πνπ έξηρλε. Άξα ιχλνληαο απηφ ην πξφβιεκα,
ιχλεηαη ην θαίξην ... έλα ζνβαξφ πξφβιεκα.
Έλα άιιν πξφβιεκα ην νπνίν ζα ήζεια λα είζηε ιίγν πην δηεθδηθεηηθνί αλ
κπνξνχζακε λα πνχκε θαη πην επηζεηηθνί, είλαη απηφ ην θπθινθνξηαθφ. Λα ην
απαηηήζεηε. Γηφηη αλ δελ απαηηήζεηε, αλ δελ δηεθδηθήζεηε, είζηε ζηνλ
ραξαθηήξα ζαο ζηεο παξάηαμεο ηδενινγίαο ... αγθπιψζεηο δηφηη δελ είλαη κφλν
απφ εκάο, δελ κπνξνχκε λα ην ιχζνπκε φιν ζε κηα δεκνηηθή, είλαη θεληξηθφ
ην ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα θάλνπλ.
Κε ηελ θαζαξηφηεηα είπακε κε ηνλ ζηφιν ηνπ νπνίνπ, ην αλάθεξαλ θαη φινη νη
ζπλάδειθνη εδψ πέξα, δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξνπκε ηα ίδηα πξάγκαηα. Δγψ
ζα ήζεια λα πσ θάηη άιιν. Ήζεια λα πσ φηη πέξα απφ απηά ηα νπνία έρεηε
πξνζπαζήζηε είηε απφ ην πξάζηλν, ζε άιινπο ηνκείο θαη ζε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο, ή ην Ξξάζηλν Ρακείν ή ην «Δμνηθνλνκψ» ή ην πξφγξακκα
Γηνχλγθεξ, ή λα έρεηε έλαλ εηδηθφ ζχκβνπιν φπσο ελδερνκέλσο έρεηε λα ζαο
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δίλεη ηε δπλαηφηεηα έλαλ εηδηθφ λνκηθφ, έλαλ νπνηνλδήπνηε ηερληθφ ζχκβνπιν
γηα θάπνηα ζέκαηα κε θάπνηα πξνγξάκκαηα γηαηί κπνξνχλ λα γίλνπλ
εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο αθνχ δελ δχλαηαη απφ ηνλ θξαηηθφ θνξβαλά, δελ
έρνπκε άιιεο δπλαηφηεηεο λα δηαρεηξηζηνχκε θαη λα θάλνπκε νχηε θφξνο
ζέινπκε λα βάινπκε, νχηε κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ, κήπσο κπνξνχκε
δηφηη πέξα απφ ηα πξνγξάκκαηα ΔΠΞΑ, Γηνχλγθεξ θαη νηηδήπνηε απηά ηα νπνία
ιέκε, ζα κπνξνχζακε θαηεπζείαλ δηφηη φπσο είπακε ζπκκεηέρνπκε ζε κία
θνηλσλία κέζα, έρνπκε ... πνιιά δηθαηψκαηα φρη εζληθά, αιιά εζληθά ζέκαηα
λα ςεθίζνπκε ελδερνκέλσο γηαηί είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ελαξκνληζηνχκε
κε απηά, φπσο απηνί ινηπφλ έρνπλ δηθαηψκαηα νη άιινη δήκνη πνπ παίξλνπλ,
λα είκαζηε θαη εκείο απφ ηνπο πξψηνπο ή λα έρνπκε θάπνηα, φια δελ ζα ηα
πάξνπκε, θαληάδνκαη, αιιά λα είκαζηε κέζα είηε κφλνη καο, είηε κε άιινπο
δήκνπο πνπ είλαη θαη ηεο ίδηαο παξάηαμεο ηεο δηθήο ζαο ηα νπνία ζα κπνξνχλ
κε κέζα επηιεγκέλα έξγα θαη πξνηάζεηο θαη κειέηεο ηα νπνία κπνξνχλ λα
επηθέξνπλ θάπνηα απνηειέζκαηα θαη λα είλαη πξνο φθεινο εδψ πέξα ησλ
δεκνηψλ.
Έρνπλ αλαθεξζεί νη πξνεγνχκελνη ζπλάδειθνη ζε άιια ζέκαηα. Δγψ, θ.
Γήκαξρε, θαη θ. ζπλάδειθνη ζα αλαθεξζψ ζε έλα ζέκα πνπ λνκίδσ δελ εδφζε
ηφζν πνιχ δηάζηαζε. ηη εκείο πξέπεη λα δνχκε εδψ ζαλ δήκνο ηα ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπκε κεηαμχ άιισλ δήκσλ. Θαη έρνπκε πνιιά. Γειαδή
πνιιά, πνηα είλαη; Γειαδή ζηνλ ηζηνξηθφ-ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη απφ ην
Ξεξηζηέξη έρνπκε θαη απφ ην Αηγάιεσ. Απηφ ηψξα δελ είλαη φηη ζέισ λα
πξνζδψζσ θάπνηα ππεξαμία ζηνλ δήκν ηνλ δηθφ καο, Ηεξά Νδφ δελ έρεη ην
Ξεξηζηέξη, ηελ Αθαία δελ έρεη ην Ίιηνλ, Κνλή Γαθλίνπ δελ έρεη ε Ξεηξνχπνιε.
ια απηά ηα ζηνηρεία ινηπφλ ζα ήζεια κέζα παξφηη δηαρεηξηδφκαζηε απηά ζα
ήζεια θάπνηα ξεμηθέιεπζε, θάπνηα θαηλνηνκία, θάπνηα πξφηαζε.
Μέξεηε γηαηί ζαο ην ιέσ; Ρν 2020 ηψξα ιέεη ζα γίλεηαη ζηελ Διεπζίλα, επεηδή
είλαη πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο. Κέζα ινηπφλ ζε απηφ εδψ πέξα
ην πιάλν ζα κπνξνχζακε λα εληάμνπκε θαη εκείο ηελ Ηεξά Νδφ, λα είλαη έλαο
θφθθνο, έλα ζηίγκα παξαθαιψ ηνπξηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ην Σατδάξη, λα
πνχκε ηελ πνιηηηζηηθή καο ηζηνξηθή-ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα. Έρνπκε 5-6
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ζεκαληηθά πνπ άιινο δελ έρεη. Ζ Γαλία έρεη κηα γνξγφλα, ιέεη, 1,5κ. πφζν
είλαη, ηελ έθιεςαλ θαη απηφ ην ιέλε θαη ην ιέλε. Δκείο εδψ πέξα έλα Σατδάξη
πφζα έρνπκε, λα ηα απαξηζκήζσ, είλαη θάπνηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη γηαηί...
είλαη έηζη ή δελ είλαη;
Απηά ινηπφλ είλαη θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία ζέισ λα ηα δείηε. Γελ είλαη ηφζν
εχθνιν βέβαηα λα γίλνπλ, αιιά βάιηε ζε έλα πξφγξακκα λα έρνπκε θαη εκείο
ηελ ηζηνξηθή, πνιηηηθή ηαπηφηεηα ηεο πφιεο καο.
Απηά ηα ιίγν ινηπφλ. Ρν ηερληθφ πξφγξακκα ην ςεθίδσ. Ρν άιιν επεηδή θαη
εζείο ιέηε δηαρείξηζε, πνιηηηθά δελ ην ςεθίδσ. ρη φηη κπνξνχζαηε λα θάλεηε
ηίπνηα άιιν. Κφλν γη’ απηφ δελ ην ςεθίδσ. Ρν ηερληθφ πξφγξακκα ην ςεθίδσ.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηνη άιινη ζπλάδειθνη ζα ήζειαλ λα κηιήζνπλ; Λα γξαθηνχλ
ηψξα νη νκηιεηέο. Ν θ. Ρζαηζακπάο, ν θ. Θνπβαξάο, ν θ. Θαξαγηάλλεο. Άιινο
ζπλάδειθνο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κία έθθιεζε, επεηδή ηα θαηλφκελα έξρνληαη θαη ζα είλαη
έληνλα, ιίγν γξήγνξνη λα είκαζηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πεη ν θ. Κπνδίθαο ηε ζέζε ηεο παξάηαμεο θαη λα κηιήζνπλ νη
ππφινηπνη ζπλάδειθνη.
ΚΞΝΕΗΘΑΠ: Δγψ πάληα είκαη ζχληνκνο. Απιά ζέισ λα πσ ην εμήο, ζα
επαλαιάβσ κηα θνπβέληα πνπ είπα πξνεγνχκελα, ζηελ πξψηε κνπ εηζήγεζε
θαη είπα φηη ζε απηή ηε δχζθνιε ζπγθπξία ε θνηλσλία ηεο πφιεο καο απαηηεί
φινη καδί λα θαζίζνπκε ζην ίδην ηξαπέδη θαη λα ηνικήζνπκε ην πάληξεκα ησλ
ζέζεψλ καο, ησλ ηδεψλ καο, ησλ πξνγξακκάησλ καο θαη λα απνπεηξαζνχκε λα
ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ρξφληα απηήλ ηελ πφιε.
Θαη είπα ινηπφλ φηη θαη γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο κεηαμχ καο θαη λα κελ
είκαζηε ςεχηεο θαη ζηνπο εαπηνχο καο αιιά θαη ζηνπο δεκφηεο καο, δελ
ππάξρεη θαλείο απφ εδψ κέζα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη κε έλαλ καγηθφ
ξαβδάθη λα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα απηήο ηεο πφιεο. Απηή ε πφιε ζέιεη
ζχγθιεζε, ζέιεη ζπλαίλεζε, ην απαηηεί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζε κηα πεξίνδν
πνπ ε νηθνλνκία δελ πξνρσξάεη πνπζελά θαη ζε ηίπνηα. Έρνπλ νξηνζεηήζεη κε
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ηνλ ρεηξφηεξν βαζκφ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Άιιν
ηη είρακε ην ’90, άιιν ηη είρακε ην 2000, άιινπο πξνυπνινγηζκνχο θαηαζέηακε
ην ’90 θαη ην 2000 θαη άιινπο αλαγθαδφκαζηε ζήκεξα λα θαηαζέζνπκε.
Δγψ ζεσξψ ρξένο κνπ απέλαληη ζηελ πφιε κνπ λα ππεξβάισ, λα θάλσ ηηο
ππεξβάζεηο κνπ ηηο θνκκαηηθν-πνιηηηθν-ηδενινγηθέο θαη λα ςεθίζσ γηα ην
ζπκθέξνλ ηεο πφιεο πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ κηα ρξεζηή ζχληαμε ελφο
πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ ζεσξψ φηη είλαη κε ην ξεαιηζηηθφ
θνκκάηη θαη κε ην πιενλαζκαηηθφ ηζνινγηζκφ πνπ θαηέζεζε ε Γηνίθεζε.
Δκείο ζαλ παξάηαμε αθαηξνπκέλσλ ησλ απφλησλ, ελλνείηαη, νη παξφληεο απφ
απηήλ ηελ παξάηαμε ζα ςεθίζνπκε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηερληθφ
πξφγξακκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κπνδίθα. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ θ.
Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο ζεβφκελνο θαη ηελ επηζπκία ηνπ
δεκάξρνπ γηα ην ζέκα ησλ ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχλ λα δνχκε θαη ηα δεηήκαηα
ηα πιεκκπξηθά πνπ έρνπκε αθφκα δπζηπρψο ζηελ πφιε καο. Θα ήζεια λα
μεθηλήζσ απφ κία αθνπιηζηηθή αιήζεηα πνπ είπε ν ζπλάδειθνο ν Θψζηαο
Φνπξιήο, φηη αθφκα θαη ζήκεξα ην Σατδάξη είλαη κηα επηζπκεηή πφιε,
αλαθεξφκελνο ζε θάπνηα αληηθεηκεληθά ζηνηρεία, δειαδή κηιψληαο θπξίσο ζην
παξειζφλ φπνπ γίλνληαλ πνιιέο αγνξαπσιεζίεο, φπνπ ππήξρε έλα ηεξάζηην
ελδηαθέξνλ γηα αγνξά θαη γεο θαη θαηνηθίαο θαη απηή ινηπφλ ε αμία θαη ε θαιή
θήκε ηεο πφιεο είλαη γεγνλφο φηη εμαθνινπζεί αθφκα θαη ζήκεξα.
Υζηφζν φκσο ζέισ λα ζπκίζσ φηη απηφ δελ έγηλε θαζφινπ ηπραία θαη
νθεηιφηαλ ζε πξνζπάζεηεο ηνπ παξειζφληνο νη νπνίεο δπζηπρψο απφ ηε
ζεκεξηλή Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία θαζφηαλ επί ρξφληα ζηα έδξαλα ηεο
αληηπνιίηεπζεο δέρηεθε πνιχ ζθιεξή θαη άδηθε θξηηηθή, απηή ε πξνζπάζεηα
ησλ δηνηθήζεσλ ηνπ παξειζφληνο, θαη θαηαιαβαίλεηε φινη ζε ηη αλαθέξνκαη,
θαη πνιιέο θνξέο δέρεηαη θαη αθφκα ζθιεξή θξηηηθή, θαη ζα αλαθεξζψ ζε έλα
πξφζθαην παξάδεηγκα, επεηδή ν δήκαξρνο ηνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηεί απηή
ηε ιέμε, ηδάκπα κάγθεο θαη ηελ αλαθέξεη θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά δεζκεχζεηο
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νηθνπέδσλ, ζέισ λα πσ φηη αθξηβψο απηή ε πνιηηηθή ηεο αγνξάο γεο θαη ησλ
δεζκεχζεσλ ησλ νηθνπέδσλ ήηαλ απηή ε νπνία έδσζε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ
ηελ ππεξαμία ζηελ πφιε καο, έδσζε απηήλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ζηελ πφιε καο.
Θαη αλ αθνινπζνχζακε ηε ινγηθή ηεο ζεκεξηλήο Αξρήο φηη μέξεηε δεζκεχνπκε
θαη αγνξάδνπκε ηελ έθηαζε πνπ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ζε επίπεδν ρξεκαηηθφ,
ηφηε είλαη βέβαην φηη ζα είρακε ζηελ πφιε πνιχ ιηγφηεξνπο ειεχζεξνπο
ρψξνπο, ζα είρακε πνιχ ιηγφηεξεο θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο.
Λα πσ φηη δελ γηλφληνπζαλ κφλν δεζκεχζεηο, έρνπκε αλαθεξζεί εδψ θαη πάιη
φηη επί ησλ παιαηφηεξσλ δηνηθήζεσλ θαη δεκαξρίαο ηνπ Θπξηάθνπ Ληεληαθνχ
ππεγξάθεζαλ

100 ζπκβφιαηα

αγνξάο

ηνπιάρηζηνλ ζπλ

ηνπο

άιινπο

δεζκεπκέλνπο θφξνπο νη νπνίνη αθφκα παξακέλνπλ θαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ
είλαη εμαζθαιηζκέλνη θαη ειεχζεξνη γηα ηελ πφιε. Απηφ ζα έιεγα είλαη κία
παξέλζεζε πξνθεηκέλνπ λα πσ φηη είλαη θαιφ λα γίλνληαη εδψ εηιηθξηλείο
ζπδεηήζεηο, λα γίλνληαη δίθαηεο αλαθνξέο, γηαηί πάλσ απ’ φια απηφ βνεζάεη
ζην λα κπνξνχκε λα έρνπκε κηα ζσζηή θξίζε γηα λα παίξλνπκε θαη απνθάζεηο
ζσζηέο γηα ην κέιινλ.
Έγηλε κηα πάξα πνιχ θαιή ζπδήηεζε κέρξη ηψξα, θαη ε εηζήγεζε...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη, ζπγλψκε ιίγν, Γεκήηξε, ππάξρεη έλαο ζφξπβνο, λα
ζεβαζηνχκε ηνλ νκηιεηή.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θαη ε εηζήγεζε απφ πιεπξάο αληηδεκάξρνπ γηα ηε δηνίθεζε
ηνπ δήκνπ αιιά θαη νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ λνκίδσ φηη κπνξεί λα
ππήξραλ δηαθνξέο, αιιά λα ηηο δνχκε θαη ζε επίπεδν ζπκπιεξσκαηηθφ ηηο
ηνπνζεηήζεηο ηνπο λνκίδσ φηη γίλακε φινη πινπζηφηεξνη θαη γηα κηα αθφκε
θνξά δείμακε θαη δείρλνπκε φηη ππάξρεη έλα πνιχ θαιφ, έλα πςειφ επίπεδν
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην νπνίν λνκίδσ φηη ε Γεκνηηθή
Αξρή

ζα

άμηδε

λα

εθκεηαιιεπηεί

πεξηζζφηεξν,

επηζεκαίλνληαο

φηη,

παξαδείγκαηνο ράξηλ ζήκεξα ζηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ
βιέπσ θνηλφ, δελ βιέπσ ζπκπνιίηεο καο λα παξαθνινπζνχλ ηε ζπλεδξίαζε
θαη πηζηεχσ φηη πεξηζζφηεξν θαη απφ ηηο παξαηάμεηο πνπ θαη απηέο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα θαιέζνπλ θφζκν, ε Γηνίθεζε έρεη αθφκα πεξηζζφηεξε
δπλαηφηεηα θαη ζα κπνξνχζε. Δγψ ηνπιάρηζηνλ δελ κνπ έγηλε αληηιεπηφ φηη
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έγηλε θάπνηα θηλεηνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ
ζηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Πην παξειζφλ σο Αληηπνιίηεπζε λνκίδσ θηλεηνπνηνχζε θφζκν, δερφηαλ,
παξαθνινπζνχζε, ηψξα κάιινλ απηφ ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξάμε βιέπσ φηη δελ
έγηλε. Δπίζεο έλα άιιν ζεκείν πνπ ζα ήζεια λα παξαηεξήζσ είλαη φηη ππήξρε
κηα πνιχ θαινγξακκέλε εηζήγεζε, αλεμάξηεηα ησλ δηαθσληψλ, απφ πιεπξάο
ηεο εηζήγεζεο. Θα κπνξνχζε εθφζνλ ηνπιάρηζηνλ ήηαλ θαη γξακκέλε, ζα
κπνξνχζε λα είρε ζηαιεί έγθαηξα απηή ε εηζήγεζε ζηηο παξαηάμεηο, ζηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Γηαηί; Γηαηί ζα γηλφηαλ κηα αθφκα πην ζηνρεπκέλε
ζπδήηεζε πάλσ ζηα δεηήκαηα πνπ ζέηεη ε εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Θα
κπνξνχζε ινηπφλ λα γίλεη έλαο αθφκε πην επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο.
Λνκίδσ φηη ην φηη δελ εζηάιε, ήηαλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν κηα απνθπγή
ζπδήηεζεο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ηα νπνία θαηά ηε γλψκε κνπ
θαιψο επηζεκαίλεη, είηε ζπκθσλνχκε, είηε φρη, κε απηά ηα δεηήκαηα.
Γηα ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή θαηάζηαζε λα πσ δπν ιφγηα κφλν, κηαο θαη έγηλαλ
θάπνηεο αλαθνξέο. Θνηηάμηε, εγψ είκαη απφ απηνχο πνπ ιέσ φηη ηελ θξίζε ηελ
έθεξαλ πξάγκαηη νη θαθέο θπβεξλήζεηο ηνπ παξειζφληνο πνπ ιηγφηεξν ή
πεξηζζφηεξν ν θαζέλαο καο ππνζηήξημε θαηά δηαζηήκαηα θαη ηα δεηήκαηα ηα
νπνία έρνπλ ηελ επζχλε είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θαθή δηαρείξηζε, κε ηηο θαθέο
πνιηηηθέο, κε ηελ εθηεηακέλε δηαθζνξά, πνπ δπζηπρψο ζην ηέινο καο
νδήγεζαλ ζε απηφ ην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ αδηέμνδν, ζα έιεγα. Υζηφζν φκσο
ζπκάκαη θαη ζην παξειζφλ ζε θάπνηεο ζπδεηήζεηο θαη ζε πξνυπνινγηζκνχο θαη
άιια, είρακε αλαθέξεη θαη είρα αλαθέξεη θαη πξνζσπηθά φηη θέξλνληαο
παξάδεηγκα ηελ άζθεζε δηνίθεζεο ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο φηη
ηειηθά απηφο ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο ν νπνίνο ήηαλ πεξίπνπ
θαζξέθηεο, ήηαλ θαη’ εηθφλα θαη θαζ’ νκνίσζε φισλ ησλ ιαζψλ ηνπ
παξειζφληνο θαη ζε επίπεδν θπβεξλήζεσλ, ήηαλ απηφο πνπ καο έθεξε ζε
απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη είρα ην ζάξξνο θαη δελ ήηαλ ζέκα εγσηζκνχ ή
αιαδνλείαο λα πσ φηη ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο ηελ πεξίνδν πνπ
ζπκκεηείρα θαη εγψ ζηε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ, είρε ηα ηειείσο αληίζεηα
ραξαθηεξηζηηθά, γη’ απηφ θαη ζηε κηθξνθιίκαθα ηνπ δήκνπ είρε θαη ηα ηειείσο
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αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ πιεπξάο δηαρείξηζεο, εμπγίαλζεο θαη έξγνπ, αιιά
δπζηπρψο απηφ έρεη λα θάλεη φρη κφλν κε πνιηηηθέο, έρεη λα θάλεη θαη κε
πξφζσπα θαη ηνλ ηξφπν πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε.
Απηά πνιχ γεληθά γηα ην ζέκα ην γεληθφηεξν. Υζηφζν, λα πσ θαη δπν ιφγηα,
ζχληνκνο ζα είκαη, δελ ζα θαζπζηεξήζσ, λνκίδσ εηπψζεθαλ φπσο είπα απφ
ηνπο πξνεγνχκελνπο, λα κελ θάλσ επαλαιήςεηο, ζην επίπεδν ησλ εζφδσλεμφδσλ πνπ νπζηαζηηθά είλαη ν πξνυπνινγηζκφο, ζέισ λα πσ φηη ν θχθινο ησλ
εξγαζηψλ δελ είλαη ηα 35εθαη. πνπ είλαη ζπλνιηθά ν πξνυπνινγηζκφο, είλαη
πεξίπνπ ηα 20εθαη., έγηλαλ 22εθαη. κε ηα 23, κε ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα πνπ
ζα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα απνδνζεί ζηνπο σθεινχκελνπο. Νχησο ή
άιισο αληηθεηκεληθά ακέζσο-ακέζσο βιέπνπκε κηα δηαθνξά, ππάξρνπλ
θσδηθνί δειαδή ζην επίπεδν ησλ εζφδσλ πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, δελ
ζα έρνπκε ηα έζνδα δηαζέζηκα, θαη άξα εθ ησλ πξαγκάησλ θαη αληηθεηκεληθά
θαη ζηα έμνδα, ζηηο δαπάλεο δειαδή ζα ππάξμνπλ θάπνηεο εξγαζίεο, θάπνηα
έξγα, θάπνηεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα εθηειεζηνχλ.
Λα πσ φηη θάλεη κηα πξνζπάζεηα ε Γεκνηηθή Αξρή λα βάιεη θάπνηεο
πξνηεξαηφηεηεο, βαζηθέο ζην επίπεδν θπξίσο ηεο ζπληήξεζεο, σζηφζν φκσο
θαίλεηαη φηη ε έιιεηςε πφξσλ αθφκα θαη ζε απηφ ην δήηεκα ζα αθήζεη αξθεηά
θελά, θαη ε εθηέιεζή ηνπ ζα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, λνκίδσ αθνχζηεθε φηη ε
εθηίκεζε είλαη φηη ζα θηάζεη ζην 50%, 60% ηεο εθηέιεζεο, άξα ινηπφλ ζα
ππάξμνπλ πνιχ ζεκαληηθά θελά θαη ζηνλ ηνκέα απιά ηεο ζπληήξεζεο, ηεο
αλαγθαίαο ζπληήξεζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο.
Πην επίπεδν ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ λα πνχκε φηη δελ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη,
εηπψζεθε θαη απηφ, λνκίδσ φηη πξέπεη λα γίλεη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα
απνξξφθεζεο πφξσλ θαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα θαη απφ ηα επξσπατθά
πξνγξάκκαηα πνπ κπνξεί λα δηαθσλνχζε ζην παξειζφλ ε Γεκνηηθή Αξρή,
θαίλεηαη φηη ζέιεη λα ηα αμηνπνηήζεη, αξθεί λα ηα πηζηέςεη, λνκίδσ λα κελ
γίλεηαη απηφ ην πηζνγχξηζκα κε ηελ έλλνηα φηη απφ ηε κηα δελ ηα πηζηεχνπκε,
απφ ηελ άιιε θάηη ζέινπκε λα πάξνπκε. Πηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φ,ηη
πεξηζζφηεξν πάξνπκε λνκίδσ φηη είλαη ζεηηθφ γηα ηελ πφιε, άξα ινηπφλ πξέπεη
λα ππάξμεη ν κεραληζκφο ψζηε απηά ηα πξάγκαηα λα αμηνπνηεζνχλ.
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Θαη μέξεηε, δελ αμηνπνηνχληαη ρσξίο λα ππάξμνπλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο
είλαη γλσζηέο. Δίλαη ην ζέκα ησλ ψξηκσλ κειεηψλ θαη εθεί έρεη θαλεί φηη
ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζηηο πεξεζίεο. Λνκίδσ φηη θαιφ είλαη ε
Γεκνηηθή Αξρή γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο, αλ ρξεηάδεηαη, θαη λνκίδσ φηη
ρξεηάδεηαη, λα ζπλεξγαζηεί θαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα είλαη
έηνηκε θαη αληαγσληζηηθή, θαη εθεί λα ππάξμνπλ κειέηεο. Δγψ λνκίδσ φηη
ππάξρεη πνιχ κεγάιν έδαθνο. Αθνχζηεθε, θαη αλαθέξακε θαη εκείο γηα ην
ζέκα ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, γηα ηε ζχλδεζή ηνπο, γηα ην ζέκα ην
εκπνξηθφ, αλαθέξζεθαλ θαη άιινη επηθεθαιήο, δεηήκαηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ, δεηήκαηα ηνπ πξάζηλνπ.
Δγψ ζα πσ γηα παξάδεηγκα, γηαηί αθνχγεηαη απιφ θαη γεληθφ φηαλ ην ιέκε γηα
πξάζηλν, αιιά γηαηί ε πφιε καο, γηα παξάδεηγκα, λα κελ απνθηήζεη θάπνηεο
δεληξνζηνηρίεο κέζα απφ κία κειέηε ζε θάπνηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο ή θαη
πεξηθεξεηαθνχο φπνπ ίζσο λα ρξεηάδεηαη αθφκα θαη κηα δηαπιάηπλζε ησλ
πεδνδξνκίσλ ή θάπνηεο πεδνδξνκήζεηο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θ.ιπ.. πάξρνπλ νη
εηδηθνί νη νπνίνη κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Γελ ζεκαίλεη φηη
φπνηεο πξνηάζεηο θάλνπκε, ζα ηηο θάλνπκε απνδεθηέο. Υζηφζν φκσο κπνξεί
κέζα απφ απηφ λα ππάξμνπλ βειηηψζεηο κε θεληξηθφ πάληα κεραληζκφ, ηνλ
κεραληζκφ ηεο δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ, ψζηε λα γίλνπλ πινπνηήζηκεο. Αιιά
ρξεηάδνληαη κειέηεο. Κειέηεο γηα ηα πεδνδξφκηα, κειέηεο είπακε γηα ηνλ
ειεθηξνθσηηζκφ, κειέηεο ζε φια ηα επίπεδα. Ξηζηεχσ φηη πξέπεη λα ππάξμεη
έλαο κεραληζκφο ψζηε λα ππάξμνπλ νινθιεξσκέλεο κειέηεο, λα γίλνπλ ψξηκεο
θαη φπνπ ππάξρεη επθαηξία, ζε φια ηα επίπεδα, ζε φιεο ηηο πεξεζίεο, ε
Ξεξηθέξεηα, ππνπξγεία, Δπξσπατθή Έλσζε, λα ππάξμεη κηα αμηνπνίεζε.
Θαη ζα νινθιεξψζσ ζπκίδνληαο ηηο πεδνγέθπξεο θαη ζα μαλαπψ ηελ αδηθία
πνπ αηζζάλνκαη απφ ηηο επηζέζεηο ηνπ δεκάξρνπ ζε θάπνηεο αληηπαξαζέζεηο.
Δγψ, αλ ζέιεηε, επηζεκαίλσ φηη θαη ζην απξηαλφ, ή κάιινλ δελ πξνιαβαίλνπκε
γηαηί δελ ζα γίλεη αχξην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ζα γίλεη ηψξα, ζα γίλεη
ζπλερφκελα φπσο ζπκθσλήζεθε, αιιά ζε θάπνην επφκελν δηαβάζηε ηα
πξαθηηθά κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε φηαλ ςεθίζακε ηηο
πεδνγέθπξεο γηα λα δείηε ηη εηπψζεθε απφ ηελ πιεπξά κνπ θαη ηη απαληήζεθε
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απφ ηνλ δήκαξρν, γηαηί ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην ππήξμε κηα δηάςεπζή
κνπ ε νπνία δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί γίλεηαη φηαλ ε αιήζεηα είλαη δηαθνξεηηθή.
Ρν ιέσ φκσο γηα ηηο πεδνγέθπξεο φρη γηα λα επηζεκάλσ απηφ ην δήηεκα,
πεξηζζφηεξν γηα λα πσ φηη μέξεηε, είλαη ζεκαληηθφ. Δδψ δελ ιάβακε γλψζε
γηα ηηο πεδνγέθπξεο, δειαδή δελ έγηλε ζπδήηεζε, δελ παξνπζηάζηεθαλ. Θαη
μέξεηε ηη θνβάκαη; Απηφ πνπ ζπλεζίδεηαη ζε επίπεδν ππνπξγείσλ θαη έξγσλ.
πάξρνπλ έηνηκεο κειέηεο απφ θάπνηεο εηαηξείεο, ππάξρνπλ νη δξφκνη,
απνζηάζεηο, νη κεγάινη, θεληξηθνί, εζληθνί, θαη ππάξρνπλ θαη νη ρψξνη.
Ξαίξλνπλ ηηο κειέηεο έηνηκεο, ηηο ηνπνζεηνχλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο θαη
είκαζηε έηνηκνη γηα λα πξνρσξήζνπκε ην έξγν. Ρν απνηέιεζκα φκσο πνπ
ζπλήζσο βγαίλεη είλαη έλα έξγν αληηαηζζεηηθφ θαη πνιιέο θνξέο θαη
αληηιεηηνπξγηθφ. Γηαηί ινηπφλ λα αθνινπζήζνπκε απηέο ηηο ινγηθέο θαη λα κελ
απαηηήζνπκε απηφ πνπ είλαη λα γίλεη λα είλαη ζσζηφ γηα ηελ πφιε, λα είλαη
ιεηηνπξγηθφ γηα ηνπο πνιίηεο. Θαη απηή ήηαλ ε ινγηθή καο φηαλ είπακε λαη, λα
ηηο δνχκε ηηο πεδνγέθπξεο, θαη θαηεγνξεζήθακε φηη δελ ζέινπκε ην έξγν.
Θαη ην ζπλδπάδσ βέβαηα θαη κε ηελ πνιχ ζσζηή πξφηαζε πνπ αθνχζηεθε θαη
έρεη αθνπζηεί θαη ζην παξειζφλ γηα ην ζέκα ηεο ππνγεηνπνίεζεο. Μέξεηε,
απηέο νη κειέηεο, απηέο νη δχν πεδνγέθπξεο λνκίδσ φηη νξηζηηθά παξαπέκπνπλ
ζην πνιχ αφξηζην κέιινλ ην ελδερφκελν ππνγεηνπνίεζεο, ην νπνίν ζίγνπξα
ήηαλ πνιχ θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ Ι. Αζελψλ θαη ηελ αζθάιεηά ηεο.
Θιείλσ κε θάηη πνπ ζπδήηεζα πξηλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηελ έλαξμή ηνπ
κε ηνλ Θψζηα Αζπξνγέξαθα πνπ ην αλέθεξε θαη δηθαηνχηαη γηαηί έρεη παιέςεη
γη’ απηφ, γηα ηελ πξάμε εθαξκνγήο, ιέγνληαο θάηη ραξαθηεξηζηηθφ. Δπεηδή έρεη
πεξάζεη ε πεξίνδνο πνπ μεθίλεζε ην ζέκα θαη ζηελ πεξίνδν πνπ ήκνπλ θαη εγψ
ζηε Γηνίθεζε, επί δεκαξρίαο Θπξηάθνπ Ληεληαθνχ, αιιά θαη κεηά σο
αληηπνιίηεπζε κε ηνλ πξνεγνχκελν δήκαξρν θαη ηνλ ζεκεξηλφ, λνκίδσ φηη,
πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη φηη θαλείο δελ ζέιεη λα θαιχςεη θαλέλαλ θαη
θαλείο δελ ζέιεη λα ραξηζηεί ζε θαλέλαλ. Μέξεηε πφζν ζθιεξφο πνιέκηνο
ήκνπλ ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο γη’ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Γελ πηζηεχσ φηη ππήξρε θάπνηα πξφζεζε γηα λα σθειεζεί θάπνηνο.
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Ρν δήηεκα φκσο είλαη, θαη είλαη θαη κηα απνξία ηειηθά, πεξλάλε ηα ρξφληα αιιά
δελ γίλεηαη, πέξα απφ ην αφξηζην, ην δηεθδηθεηηθφ θαη νη αλαθνξέο ηνπ, δελ
γίλεηαη θάηη δηνηθεηηθφ γξαθεηνθξαηηθφ αθνχ ζπκθσλνχκε φινη πξνθεηκέλνπ
λα πξνρσξήζεη απηή ε δηαδηθαζία θαη ζηε ζπλέρεηα νη αξκφδηνη ηδηψηεο αλ
δηαθσλνχλ, λα πάλε ζηα δηθαζηήξηα λα δηθαησζνχλ.
Άξα ινηπφλ ε πξφηαζή κνπ ζπκπιεξσκαηηθά κε απηφ πνπ είπε ν Θψζηαο
πξνεγνχκελα είλαη ε πεξεζία κε ηνλ αξκφδην ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο πνπ
γλσξίδεη θαη ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα καδί κε ηε Λνκηθή πεξεζία ζην επφκελν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα θέξεη έλα ζεκείσκα ζην νπνίν αθξηβψο λα αλαθέξεη
ηα ζηάδηα δηεθδίθεζεο ζε ππεξεζηαθή βάζε θαηαξρήλ δηεθδίθεζεο απηψλ ησλ
επηπιένλ ρξεκάησλ πνπ αλαθέξεηαη φηη κπνξεί λα είλαη θαη πάξα πνιιά. Λα ηα
δνχκε, λα ηα ζπδεηήζνπκε απηά ηα ζηάδηα, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ λα
κπαίλνπλ ζε εθαξκνγή. Γηαηί δηαθνξεηηθά απηέο νη γεληθφινγεο αλαθνξέο ην
κφλν πνπ ζπκβάιινπλ είλαη λα καο εθζέηνπλ φινπο, θαη ηε Γηνίθεζε, αθφκα
θαη ηελ αληηπνιίηεπζε.
Λνκίδσ φηη νινθιήξσζα. Ζ ζέζε καο ζε ζρέζε κε ηελ ςήθηζε εθθξάζηεθε
απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρζαηζακπά. Ν θ. Θνπβαξάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ: ζν κπνξψ ηειεζηγξαθηθά γηα λα αληαπνθξηζψ θαη ζην θάιεζκα
ηνπ δεκάξρνπ γηα λα ηειεηψζνπκε κηα ψξα αξρχηεξα. Θάπνηεο παξαηεξήζεηο
ζε πξάγκαηα πνπ αθνχζηεθαλ θαη πνπ λνκίδσ φηη δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ
αλαπάληεηα. Δηπψζεθαλ απφ δηάθνξνπο, απφ ηνλ θ. Κπνδίθα, απφ ηνλ θ.
Γξνχιηα φηη πξέπεη λα δνχκε πξνγξάκκαηα επξσπατθά, λα ηα εμαληιήζνπκε,
θ.ιπ.. Δκείο πνηέ, πνηέ δελ είρακε πεη φηη έρνπκε θάπνην πξφβιεκα κε ηα
επξσπατθά

πξνγξάκκαηα.

Δίλαη

δηθά

καο

ρξήκαηα,

ην

έρνπκε

πεη

επαλεηιεκκέλα θαη νπνπδήπνηε ππάξρεη νπνηαδήπνηε δπλαηφηεηα λα ηα
αμηνπνηήζνπκε, ζα ην θάλνπκε. Θαη αλ ππάξρεη θάηη πνπ καο μεθεχγεη, ζαο
θαινχκε λα πείηε, λα, εδψ, θάληε ην, θαλέλα πξφβιεκα.
Οεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά φκσο έρνπκε πεη φηη δελ πξφθεηηαη πνηέ λα κπνχκε
ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία είηε κε ζπκπξάμεηο Γεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα, είηε
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κε Θνηλ.Π.Δπ., γηαηί απηά βάδνπλ ηνπο ηδηψηεο απφ ην παξάζπξν. Θαη ηνπο
ηδηψηεο δελ ηνπο ζέινπκε, θ. Γξνχιηα, φρη γηαηί έρνπκε θάπνηα καλία κε ηνπο
ηδηψηεο. Ζ πξάμε έρεη δείμεη, βγήθαλ νη ηδηψηεο απφ ην θνιπκβεηήξην θαη
ζήκεξα ην ραίξνληαη νη δεκφηεο κε κηζά ρξήκαηα. Βγήθαλ νη ηδηψηεο
εξγνιάβνη απφ ηα έξγα ηνπ δήκνπ θαη απφ εθεί πνπ θάηη έθαλε 80 ρηιηάξηθα, ην
θάλεη κε απηεπηζηαζία ν δήκνο κε 10.
Ν ηδηψηεο, ν νπνηνζδήπνηε ηδηψηεο γηα λα κπεη νπνπδήπνηε, δελ ζα κπεη γηα
ηελ ςπρή ηεο κάλαο ηνπ, ζα κπεη γηα λα βγάιεη θέξδνο. Θαη φπσο πνιχ ζσζηά
είπε θαη ν θ. Αζπξνγέξαθαο, λα βγάιεη θαη ππεξθέξδνο γηαηί δελ ηνπ θηάλεη
απηφ ην πνζνζηφ θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, επεηδή δελ ηνπο θηάλνπλ απηφ ην
πνζνζηφ, αθήλνπλ θαη αδηάζεηα ηξηζεθαηνκκχξηα, φζνη δηαβάδνπλ νηθνλνκηθέο
εμειίμεηο, ζηελ κπάληα, γηαηί δελ βιέπνπλ ην πεξηζψξην θέξδνπο πνπ ζέινπλ.
Ν ηδηψηεο ινηπφλ γηα λα κπεη νπνπδήπνηε ζέιεη θέξδνο θαη ην θέξδνο απφ
θάπνπ πξέπεη λα ην βγάιεη, ή απφ ηνλ δεκφηε ή απφ ην θξάηνο. Δκείο ινηπφλ
απηφ ην έξγν πνπ ζα ρξεηαζηεί απηφο ν έξεκνο ν δεκφηεο ν νπνίνο έρεη
πιεξψζεη επαλεηιεκκέλα θφξνπο γηα λα κπνξέζνπλ κέζσ απηψλ ησλ θφξσλ
ην θξάηνο λα ηνπ θέξεη ιχζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπ, λα έξζνπκε εκείο θαη λα
ηνπ

πνχκε

ζνπ

μαλαθέξλνπκε

ηνλ

ηδηψηε

ζηελ

επηθάλεηα

γηα

λα

μαλαπιεξψζεηο ηνλ ηδηψηε άκεζα, είηε έκκεζα, γηαηί έκκεζα πάιη ν δεκφηεο
πιεξψλεη ηνλ ηδηψηε φηαλ ηα πάξεη απφ ην θξάηνο, γηαηί ην θξάηνο απφ πνχ ηα
βγάδεη; Έρεη θακία κεραλή θαη βγάδεη ρξήκαηα; Απφ ηνπο θφξνπο ηνπο δηθνχο
καο ηα βγάδεη. Δκείο ινηπφλ απηήλ ηελ ηζηνξία είκαζηε μεθάζαξνη φηη δελ ηελ
ζέινπκε. Ρν λα βάδνπκε ηνπο δεκφηεο λα πιεξψλνπλ δηπιά θαη ηξίδηπια
πξάγκαηα ηα νπνία ήδε ηα έρνπλ πιεξψζεη. Έλα.
Γχν. Αθνχζηεθε εδψ, είπε ν θ. Ληεληαθφο, κηζή θξάζε θπξηνιεθηηθά. Δίλαη
δεδνκέλε ε κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, μεθηλάκε κε απηφ, θαη απφ εθεί θαη
πέξα έθαγε έλα πεληάιεπην ζην λα αλαιχεη πψο ζα ήζειε ηα ζηνηρεία έηζη,
αιιηψο. Θαη δελ είλαη κφλν ν θ. Ληεληαθφο. ινη πήξακε δεδνκέλν εδψ κέζα
ηε κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη αξρίζακε λα ιέκε πψο ζα
αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα αθνχ ππάξρεη απηή ε κείσζε.
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Κνπ ζπκίδεη ην εμήο. Γίλεηαη έλαο βηαζκφο θαη ελψ γίλεηαη έλαο βηαζκφο αληί λα
θαζίζνπκε λα αζρνιεζνχκε γηαηί έγηλε ν βηαζκφο, ηη ζα θάλνπκε γηα λα
πάςνπλ λα γίλνληαη βηαζκνί, λα θαζφκαζηε θαη λα αζρνινχκαζηε κνλάρα κε
ην πψο ζα αληηκεησπίζνπκε ην ζχκα ηνπ βηαζκνχ γηα λα κελ ηνπ κείλνπλ
ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. ρη. Ζ νπζία είλαη λα κελ γίλνληαη βηαζκνί. Ζ νπζία
είλαη λα κελ κεηψλνληαη νη θξαηηθέο δαπάλεο. Ζ νπζία είλαη επηηέινπο ην
θξάηνο λα παίμεη ηνλ ξφιν πνπ πξέπεη. Θαη φηαλ εκείο βάδνπκε ην δάρηπιν επί
ηνλ ηχπνλ ησλ ήισλ, απηνί νη νπνίνη καο θαηεγνξνχλ γη’ απηά ηα πξάγκαηα
έξρνληαη θαη καο θάλνπλ θξηηηθή, είηε γηαηί θξεκάκε παλφ έμσ απφ ην
δεκαξρείν, είηε γηαηί αζρνινχκαζηε πνιχ κε ηα πνιηηηθά, ή έξρνληαη δηάθνξνη
δεκνζηνγξάθνη πνπ ηνπο βιέπνπκε εδψ πέξα θαη καο ιέλε φηη κεηαηξέςακε ην
δεκαξρείν ζε Ξεξηζζφ, ή δελ μέξσ θαη εγψ ηη.
Ρξίηε παξαηήξεζε. Έγηλε απφ ηνλ θ. Ππειηφπνπιν θαη απφ ηνλ θ. Ληεληαθφ
παξαηήξεζε γηαηί εκείο δελ ζπκκεηείρακε ζηνπο ενξηαζκνχο ζην blog 15 γηα
ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αζήλαο θ.ιπ. θαη κάιηζηα, ην ζεσξψ θαη απαξάδεθην
απηφ πνπ αθνχζηεθε απφ ηνλ θ. Ληεληαθφ φηη ζα έπξεπε λα ην θάλνπκε γηα λα
ηα έρνπκε θαη θαιά κε ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε, θ.ιπ.. Δκείο είκαζηε μεθάζαξνη,
ην ΔΑΚ ην νπνίν φπσο έιεγε θαη ην ηξαγνχδη καο έζσζε απφ ηελ πείλα δελ
κπνξνχκε λα ην ηηκήζνπκε κε απηνχο πνπ έρνπλ θαηαδηθάζεη ηνλ ειιεληθφ
ιαφ ζηελ εμαζιίσζε. Ρν ΔΑΚ ην νπνίν πάιεςε γηα ηελ εζληθή αλεμαξηεζία ηεο
ρψξαο καο δελ κπνξνχκε λα ην ηηκήζνπκε κε απηνχο πνπ δίλνπλ ηα πάληα,
δεηάλε λα πάξνπλ νη Ακεξηθάλνη ηελ Θάξπαζν γηα λέα βάζε, δεηάλε λα
αμηνπνηήζνπλ ην αεξνδξφκην ηεο Θαιακάηαο, θέξλνπλ ηνπο Ακεξηθάλνπο ζην
Αηγαίν, έξρεηαη ν Νκπάκα εδψ πέξα, ηνπ δίλνπλ ηα πάληα, βάδνπλ ηελ θξαηηθή
ηειεφξαζε λα αζρνιείηαη κε ην ηη έθαγε, κε ην πψο κίιεζε, κε ην πψο έθαηζε,
αγηνπνηνχλ ηνπο φπνπ γεο ηκπεξηαιηζηέο. Γελ κπνξεί ινηπφλ κε απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο λα έξζνπκε λα ηηκήζνπκε ην ΔΑΚ.
Ρν ΔΑΚ έθεξε πξσηφγλσξα πξάγκαηα ζε δεηήκαηα δεκνθξαηίαο. Έθαλε
εθινγέο ζηελ θαηερφκελε Διιάδα κε απιή αλαινγηθή ηελ νπνία απιή
αλαινγηθή αθφκα ε πξψηε θνξά Αξηζηεξά πνπ ηφζεο θνξέο ηελ έιεγε δελ ηελ
έθεξε θαη δελ καο ηε θέξεη πνηέ. Ρν ΔΑΚ ην νπνίν έθαλε απηά ηα πξάγκαηα
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γηα ηε δεκνθξαηία δελ κπνξνχκε λα ην ηηκήζνπκε κε απηνχο πνπ ηελ ίδηα
κέξα

πνπ

γίλνληαλ

απηέο

νη

εθδειψζεηο

πιάθσλε

ζην

μχιν

ηνπο

ζπληαμηνχρνπο, ηνπο απφκαρνπο παιηνχο εακίηεο, νη νπνίνη δηαδήισλα γηα ην
δίθην ηνπο.
Απηφ ινηπφλ ην πξάγκα, ην λα θαζίζνπκε εκείο θαη λα ζπληειέζνπκε ζην
παξακχζηαζκα ηνπ θφζκνπ, πνπ λα ηνλ βάινπκε θαη εκείο ζηε γσλία βάδνληάο
ηνπ απηαπάηεο φηη θάπνηνη ππάξρνπλ νη νπνίνη κπνξεί θάηη λα ηνπ θέξνπλ
θαιχηεξν ζηε δσή ηνπ, λα ηνλ αδξαλνπνηνχλ θαη λα πεξλάεη ε θπξίαξρε
πνιηηηθή κε ηνλ θφζκν ζηε γσλία, απηφ εκείο δελ ην θάλακε, δελ ην θάλνπκε
θαη δελ ζα ην θάλνπκε πνηέ θαη είκαζηε πεξήθαλνη γη’ απηφ.
Αθνχζηεθε απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Ππειηφπνπινπ γηα νιφθιεξε εθηίκεζε
γηα ηνλ άζρεκν δηεζλή πεξίγπξν, γηα ηελ επέιαζε ηε λενθηιειεχζεξε, απφ ηε
κηα ηξάκπα, απφ ηελ άιιε Brexit, αθξνδεμηνί, ζνχπα-κνχπεο θ.ιπ.. Βέβαηα ζε
θάπνηα ζηηγκή ήξζε ζε κία αληίθαζε γηαηί είπε, ην έγξαςα αθξηβψο, «ε
πνιηηηθή λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ πινπνηνχλ ζνζηαιδεκνθξάηεο θαη δεμηνί».
Ξαξαδέρεηαη δειαδή ζηελ νπζία φηη ζήκεξα θαη ε ζνζηαιδεκνθξαηία δελ
κπνξεί πηα λα παίμεη απηφλ ηνλ ξφιν πνπ έπαηδε πνπ ήηαλ ην μεγέιαζκα ηνπ
θφζκνπ κε έλα μεξνθφκκαην πνπ ηνπο έδηλαλ θάπνηε. Ξαξά, ηη βηψλνπκε εκείο
ζήκεξα; Απηφ πνπ βηψλνπκε είλαη φηη ηνχην ην ξεκάδη ην ζχζηεκα ην ζάπην,
ην θαπηηαιηζηηθφ, πνπ αξθεηνί, θαη ράξεθα πνιχ πνπ άθνπζαλ λα ην
νλνκαηίδνπλ επηηέινπο, ην γεκάην θξίζεηο, πνιέκνπο, δελ κεξεκεηίδεηαη. Δίηε
επεθηαηηθή πνιηηηθή έρνπκε, είηε πεξηνξηζηηθή, ν θνζκάθεο ζα πιεξψλεη
πάληα. Ν θνζκάθεο πιεξψλεη απηά πνπ πιεξψλεη ζηε ζνζηαιηζηηθή Γαιιία ηνπ
Νιάλη, θαη βιέπνπκε ηη γίλεηαη κε ηνλ Φηγηφλ θαη κε ηε Ιεπέλ, ν θνζκάθεο ζα
πιήξσλε ζηηο ΖΞΑ πνπ θάπνηνη θιαίλε γηαηί βγήθε ν Ρξακπ, ιεο θαη επί
Νκπάκα δελ είρακε Γθνπαληάλακν, δελ είρακε πνιέκνπο, δελ είρακε
πξνζθπγηθά, δελ είρακε έλα ζηα πέληε ακεξηθαλάθηα λα ππνζηηίδνληαη, δελ
είρακε 40εθαη. θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρηαο θαη λα δνπλ κε ηα ζπζζίηηα.
Δκείο ινηπφλ απηφ ην ιέκε μεθάζαξα, δελ ζα θνπξαζηνχκε λα ην ιέκε, θαη
απηφ καο μερσξίδεη απφ φινπο ηνπο άιινπο, φηη ιέκε ηα ζχθα-ζχθα θαη ηε
ζθάθε-ζθάθε θαη θαινχκε ηνλ θφζκν λα παιέςεη γηα ηελ αλαηξνπή απηνχ
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ηνπ δηανινζπζηήκαηνο, θαη ην πιεξψλνπκε απηφ. Θαη ην πιεξψλνπκε θαη κε
απηά πνπ είδακε κε ηελ δηθαζηηθή ηε δηακάρε πνπ έρνπκε θαη ην ζχξζηκν ηνπ
δεκάξρνπ γηα ην απαξάδεθην απηφ ζέκα θαη πάξηε ιίγν κηθξφ θαιάζη γηα ην ηη
ζα γίλεη γηα ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, γηαηί κπνξεί θάπνηνη ίζσο λα
πξέπεη λα αλαζθεπάζνπλ πξάγκαηα ζε ζρέζε κε απηά πνπ καο ιέγαηε.
Ρέινο, αθνχζηεθαλ δηάθνξα γηα νξάκαηα, θαη νξάκαηα, θαη νξάκαηα. ηαλ
εκείο κηινχζακε πνιιά ρξφληα πξηλ γηα πιήξε ππνγεηνπνίεζε ηεο νδνχ γηα λα
ζπλελσζεί ην Σατδάξη ην νπνίν έρεη κείλεη θνκκέλν ζηε κέζε, θάπνηνη πνπ
ζήκεξα καο κηιάλε γηα νξάκαηα καο έιεγαλ κα ηη ιέηε ηψξα; Γίλνληαη απηά; Ρη

είλαη απηά ηα πξάγκαηα πνπ καο ιέηε; ηαλ εκείο ιέγακε φηη πξέπεη απηφ ην
δηανινζηξαηφπεδν λα θχγεη απφ εθεί πέξα θαη λα δνζεί ζηνλ ιαφ ηεο Γπη.
Αζήλαο, θάπνηνη καο έιεγαλ θαη καο ιέλε μέξεηο, λαη, εληάμεη, αιιά άκα δελ

κπεη θαη ν ηδηψηεο λα βάιεη ιεθηά, λα θάλεη, λα ξάλεη, ηα έζηξηβαλ.
Νη ίδηνη έξρνληαη ζήκεξα, ήξζε ν θ. Γξνχιηαο θαη καο έθαλε θξηηηθή γηαηί, ιέεη,
δελ κεηψζακε δξαζηηθά ηα ηέιε, ηε ζηηγκή ηελ νπνία μέξνπκε φινη φηη ζήκεξα
ζε ζρέζε κε πξηλ απφ ιίγα ρξφληα παίξλνπκε ηα κηζά ρξήκαηα απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Βάδεηε πιάηε λα θαηαδηθάζνπκε απηφ ην πξάγκα θαη
λα απαηηήζνπκε λα ζηακαηήζεη; Ξψο λα ηελ βάιεηε, αθνχ ήζαζηε εζείο νη
ίδηνη απηνί νη νπνίνη ππεξεηνχζαηε απηήλ ηελ πνιηηηθή. Δίζηε δεκηνπξγήκαηα
απηήο ηεο πνιηηηθήο, ηεο πνιηηηθήο ηνπ εθηθηνχ, ηε ζηεξίμαηε θαη ηε
ζηεξίδεηε.
Ή κήπσο δελ γλσξίδεηε φηη φηαλ εξρφκαζηε θαη ιέκε λα απαιιάμνπκε
θάπνηνπο, άλεξγνπο θ.ιπ. δελ έξρνληαη θάπνηνη παξαθάησ θνξείο θαη καο ιέλε
, σπ, απαγνξεχεηαη; Ξνηνη ηνπο δεκηνχξγεζαλ απηνχο ηνπο θνξείο; Ξνηνη ηνπο
λνκνζέηεζαλ; Ξνηνη ηνπο ζηήξημαλ; Νη ίδηνη δελ είζηε; Θάληε θαη θακηά
απηνθξηηηθή θακηά θνξά.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αλαθεξζήθακε, θ. Φνπξιή, γηαηί θνβεζήθακε εθηάσξε
εηζήγεζε. Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Θαξαγηάλλε.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρψξα ζα θάλσ πξνζπάζεηα λα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Ρν
είπαλ θαη άιινη ζπλάδειθνη πξνεγνπκέλσο θαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο αξθεηψλ
επηθεθαιήο ηεο αληηπνιίηεπζεο θάλεθε απηφ, φηη ε ζπδήηεζε ζήκεξα
εμαξηάηαη

ζε

πνιχ

κεγάιν

βαζκφ

απφ

ηηο

ζπλζήθεο

ηηο

νπνίεο

πξαγκαηνπνηείηαη, θαηαξηίδεηαη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο θαη έξρεηαη γηα
ςήθηζε θαη λνκίδσ φηη αλ πξαγκαηηθά δελ πάξεη θάπνηνο ππφςε ηνπ απηέο ηηο
ζπλζήθεο, ηφηε ζα αθξνβαηεί ζηα νξάκαηα πνπ ζσζηά ζρνιηάζηεθαλ απφ ηνλ
ζπλάδειθν ηνλ Θνπβαξά, ηνλ ξεαιηζκφ πνπ θάπνηνη καο θαηεγνξνχζαλ
παίξλνληαο ππφςε, εγψ ζήκεξα είδα ιίγν θαη ηα πξαθηηθά ηα πεξζηλά ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνλ ξεαιηζκφ, ηελ επαλαπξνζέγγηζε ζηνλ ξεαιηζκφ
πνπ έιεγαλ θάπνηνη πέξπζη θ.ιπ..
Ρν ιέσ απηφ γηαηί ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ γίλεηαη απηή ε ζπδήηεζε, έρεη
θαηαηεζεί ήδε ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2017 πνπ είλαη γηα αθφκε κηα
θνξά ηαμηθά ζηνρεπκέλνο θαη δείρλεη πνχ πάεη απηή ε θπβέξλεζε θαη κε πνηεο
ζηνρεχζεηο θαη γηα ηελ ίδηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
ζπλερίδεη απηή ε πνιηηηθή θαη απφ απηήλ ηελ άπνςε γίλεηαη κηα ζπδήηεζε ηελ
ίδηα ζηηγκή πνπ ηζαθίδνληαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, κηζζνί, ζπληάμεηο, θαη ηα
ξέζηα, ηα έρνπκε ζπδεηήζεη πνιιέο θνξέο θαη ζπλερίδεη λα ηζρχεη ν
δεκνζηνλνκηθφο νξζνινγηζκφο φπσο ππάξρεη ζπλελλφεζε κε ην θνπαξηέην
έηζη φπσο ην νλφκαζε ε θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ πξνθεηκέλνπ φπσο ιέλε λα
ππάξμεη θάπνηα ζηηγκή, λα βγνχκε απφ ην αδηέμνδν, λα πεξάζνπκε ζηελ
αλάπηπμε, πνπ θαηά ηε γλψκε καο ε αλάπηπμε έηζη φπσο ηελ πξνζδηνξίδνπλ
θαη ηελ επαγγειίδνληαη ζα είλαη ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπο. Γειαδή ζα
επεκεξνχλ πξαγκαηηθά απηνί πνπ θαη ζήκεξα έρνπλ θάπνηα κεησκέλα θέξδε
αιιά ζα ζπλερίζνπλ λα ηα αβγαηίδνπλ, ίζσο θαη λα ηα πνιιαπιαζηάδνπλ ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ, ζην έδαθνο βέβαηα ησλ δηαιπκέλσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ
δνχγθιαο πνπ αλ ζπκάζηε θαη έρεη ζεκαζία λα ην επαλαθέξνπκε ζηε
ζπδήηεζε απφ ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε μεθίλεζαλ παίξλνληαο ππφςε φηη ζε
θνληηλνχο καο δήκνπο ήηαλ απηνί πνπ πινπνίεζαλ ηα εθ πεξηηξνπήο, ηηο
νιηγφκελεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θ.ιπ.. Θαη θηάζακε ζήκεξα, θαη έρεη απφιπην
δίθην ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Θέληξεο, λα απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε πσο απηή ε
πνιηηηθή πνπ ππνηίζεηαη φηη ζψδεη ην θξάηνο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κε ηηο
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ηδησηηθνπνηήζεηο, λα θέξλεη απφ άιιν παξάζπξν θαη κε πνιχ έληερλν ηξφπν ηε
δηάιπζε ηνπ θξάηνπο φπσο ην γλσξίδακε θαη φπσο είρε θάπνηεο κηθξέο
παξαρσξήζεηο γηα ηα εξγαηηθά ιατθά δηθαηψκαηα, θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ
ίδηνπ ηνπ θηλήκαηνο, πνπ αλαγθάζηεθε έζησ θαη θάπνηα πξάγκαηα λα δψζεη,
θαη ζήκεξα φρη απιά ηα παίξλεη πίζσ, αιιά ηα παίξλεη θαη εθδηθεηηθά ζε
ηέηνηνλ βαζκφ πνπ ν ιαφο λα κελ έρεη δηθαίσκα ζε βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπ
πξνζθέξνληαη θαη είλαη ππνρξεσκέλν ην θξάηνο λα ηνπ πξνζθέξεη, φπσο είλαη
ε πγεία, ε παηδεία, ε πξφλνηα, θ.ιπ..
Θαη δελ ιέσ ηπραία γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο, γηαηί ε εξψηεζε έγηλε, θαη νξζψο
έγηλε, γηα ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα. Ξαίξλνπκε ππφςε καο φηη ζε απηέο ηηο
ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο νη δήκνη πξνζζέηνπλ αθφκα κηα
αξκνδηφηεηα ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ; Θαη ην δήζακε θαη πνιχ πξφζθαηα.
Θαηαξγψληαο ηα πξνλνηαθά βηβιηάξηα λα θηάλνπλ άλζξσπνη λα κελ έρνπλ
πιένλ θαη βάδνληαο λα πιεξψλνπλ αθφκα-αθφκα γηα λα πάλε θαη ζε κηα
επηηξνπή, λα κελ έρνπλ θαλ ην δηθαίσκα ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπο λα κελ
έρνπλ νχηε βηβιηάξην, νχηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο επηηξνπέο γηαηί δελ έρνπλ
λα πιεξψζνπλ απηφ ην παξάβνιν.
Ρν ιέσ απηφ γηαηί ρξφλν κε ηνλ ρξφλν θαη φζν νη αξκνδηφηεηεο
πνιιαπιαζηάδνληαη γηα ηνπο δήκνπο, ε θαηάζηαζε ζα ρεηξνηεξεχεη. Θαη έρεη
ζεκαζία λα πνχκε θάπνηα ζηνηρεία αλ θαη ε εηζήγεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ
Κνζρνλά ήηαλ εμαηξεηηθή, έρεη ζεκαζία θάπνηα πξάγκαηα λα ηα πάξνπκε
ππφςε καο. Απηή ηε ζηηγκή ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ νη θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο
φπσο είραλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε θαη κάιηζηα ζηελ
ηειεπηαία, απηή πνπ ήηαλ θαη φινη καδί θαη ηελ θαηήγγεηιε ηφηε ε λπλ
θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ, δειαδή γηα

ην δεκνζηνλνκηθφ

πιαίζην,

ην

κεζνπξφζεζκν, ν δεκνζηνλνκηθφο θφθηεο, θ.ιπ.. Ρα ζηνηρεία πνπ νη ίδηνη
παξαδέρνληαη θαη πξνζηξέρνπλ είλαη ηα εμήο, νη ζπλνιηθέο πηζηψζεηο ηνπ
ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνπο δήκνπο πνπ αλέξρνληαλ πέξπζη ζην χςνο
ησλ 2.583.000,00€ έρνπλ απφ απηά θαηαλεκεζεί ζηνπο δήκνπο ιηγφηεξα απφ
ην 1,4. Ζ ΠΑΡΑ πνπ έρεη κεησζεί ηελ ηειεπηαία εμαεηία ζε πεξηζζφηεξν απφ
85% έρεη απνδνζεί ζε ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ηνπ πεξζηλνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ
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ΠΑΡΑ πνπ αθνξά ηα έξγα γηα ηα ζρνιεία. Απηή θαηά ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα
θαη έλα ζσξφ άιιεο αξκνδηφηεηεο ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο κε απηά ηα
νηθνλνκηθά δεδνκέλα δίλνληαη ζηνπο δήκνπο.
Απφ ηελ ηειεπηαία δφζε ησλ παξαθξαηεζέλησλ γηα ηελ ηξέρνπζα ρξνληά δελ
έρνπλ απνδνζεί αθφκα θαζφινπ ρξήκαηα θαη είλαη άγλσζην ηνλ Λνέκβξε ηνπ
2016, δειαδή άιινλ έλαλ κήλα κπξνζηά καο θαη θαηαιαβαίλεηε πψο κπνξεί
λα θιείζεη ν έλαο πξνυπνινγηζκφο κε απηά ηα δεδνκέλα. Δλψ θαη ε ίδηα ε
ΘΔΓΔ παξαδέρεηαη φηη έρεη δεκηνπξγεζεί έλα λέν θελφ πνπ πιεζηάδεη ηα 10δηο
ζηνπο παξαθξαηεζέληεο θαη δεκηνπξγεί ηεξάζηην πξφβιεκα. Ήδε ππάξρνπλ
δήκνη ζε φιε ηελ Διιάδα πνπ έρνπλ βαξέζεη θφθθηλν θαη θαηαιαβαίλεηε φηη ε
θαηάζηαζε φρη κφλν δελ αθήλεη λα δεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο γηα νξάκαηα,
παξακχζηα, θ.ιπ., θ.ιπ., αιιά ίζα-ίζα δεκηνπξγεί αθξηβψο ηηο αληίζεηεο
πξνζδνθίεο.
Δλψ δελ είλαη ηπραίν φηη ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηνλ Ηνχιην πνπ καο πέξαζε
επαλέθεξε κε εγθχθιην ηηο δεζκεπηηθέο κε βάζε ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία
ζηνρεχζεηο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηε λέα ελίζρπζε
ησλ κνλνπσιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ θαη ησλ ζεζκψλ, θ.ιπ..
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαίλεηαη πνηα είλαη θαη ε
θαηεχζπλζε, δελ είλαη ηπραίν φηη ε Διιάδα είλαη ε πέκπηε δχλακε παγθνζκίσο
πνπ ην ΑΔΞ ηεο έρεη ην πέκπην ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν πνζφ πνπ δίλεηαη γηα
ζηξαηησηηθέο δαπάλεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη επηρνξεγήζεηο θαη νη δφζεηο ζηελ
Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε κεηψλνληαη ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. Δλψ απφ ηελ εγθχθιην
μερσξίδνληαη θαη ππνδεηθλχνληαη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο πνπ ζα πξέπεη λα
πεξηνξηζηνχλ, αλαθέξνληαο ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, ηελ απζηεξή
ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ, ηηο πξνκήζεηεο, θαη φπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ηηο πάζεο
θχζεσο δαπάλεο επηρνξήγεζεο πνπ ηηο ζεσξεί άζηνρεο θαη πξέπεη λα θνπνχλ.
Ρα ιέσ απηά γηαηί θαίλεηαη θαη απφ ηελ απνηχπσζε πνπ θαηέζεζαλ ζηελ
ιεγφκελε επηηξνπή γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Θαιιηθξάηε , πνπ είπε θαη ν
ζπλάδειθνο

ν

Ππειηφπνπινο,

θαίλνληαη

θάπνηα

πξάγκαηα

πνιχ

ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή απηφ πνπ ιέλε γηα ηε ζεζκνζέηεζε αιιαγήο ηξφπνπ
επηκεξηζκνχ ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε πεξηζζφηεξα αληηθεηκεληθά
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θξηηήξηα, κε ηε ζέζπηζε, ιέεη, ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα
άιια ζα βξίζθνληαη απφ ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία, απφ ηα ΠΓΗΡ θ.ιπ.,
πξάγκαηα ηα νπνία φρη κφλν ηα βιέπνπκε θαη ηα έρνπκε αληηκεησπίζεη ζην
Σατδάξη, αιιά ήηαλ έλαο δήκν πνπ εδψ θαη θαηξφ έρνπκε πεη φηη απνηεινχζε
πηιφην ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
Ρα ιέκε απηά γηαηί πξαγκαηηθά πίζσ απφ θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο δήζελ
ηερλνθξαηηθέο θξχβεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αληίιεςε πνπ ρξενθφπεζε
ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαη απνδεηθλχνληαη ζηελ πξάμε θαη κε ζηνηρεία
πιένλ φηη νπνηνδήπνηε κίγκα δηαρείξηζεο θαη αλ επηιεγεί, φπσο ιέεη θαη ν
ζπλάδειθνο ν Ππειηφπνπινο, είηε ζα είλαη απηφ θηιειεχζεξν, είηε ζα είλαη
θηλεζηαλφ, είηε ζα είλαη νηηδήπνηε, είλαη, πάλησο ρξενθφπεζε, γηαηί είηε κε ηνλ
έλαλ ηξφπν είηε κε ηνλ άιινλ απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε ην πνχ νδεχεη ε
Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, ε ηνπηθή δηνίθεζε φπσο ζσζηά πεξηέγξαςαλ θαη άιινη
ζπλάδειθνη, θαη έρεη ζεκαζία λνκίδσ λα μερσξίζνπκε ζήκεξα ηελ ηνπνζέηεζε
ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ Θέληξε γηα δχν ιφγνπο.
Γηαηί κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ έρνληαο αζθήζεη δηνίθεζε ιέεη ην εμήο, ρσξίο
λα έρεη δεζκεχζεηο θαη ρσξίο λα βάδεη παξσπίδεο απειεπζεξσκέλνο απφ
δηάθνξνπο δπγνχο ιέεη ην εμήο πνιχ απιφ, φηη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ν ίδηνο
δηαπίζησζε δηνηθψληαο ηνπο δήκνπο, αληηιακβάλεηαη φηη νη πξνζαξκνγέο πνπ
θαιείηαη λα θάλεη κία δηνίθεζε γηα λα θαηαξηίζεη έλαλ πξνυπνινγηζκφ είλαη
ηέηνηεο πνπ δελ αθήλνπλ θαλέλα πεξηζψξην ζε νπνηαδήπνηε δηνίθεζε κε
νπνηνδήπνηε φξακα θαη νπνηαδήπνηε ζηξαηεγηθή αληίιεςε. Απηφ πνπ αθήλεη
πξαγκαηηθά θελφ ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ
ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είλαη ην λα κπνξέζεη κία δηνίθεζε λα δείμεη ην πξφζσπφ
ηεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζή ηεο ζηνπο πξφζθπγεο, ζηνπο θνηλσληθνχο
αγψλεο, ζηε δηάζεζή ηεο λα είλαη αληηπνιίηεπζε ζηελ Ξεξηθέξεηα, ζην
θεληξηθφ θξάηνο, ζε λφκνπο, λνκνινγίεο, άξζξα, ηα νπνία βάδνπλ ζηε κέγγελε
πεξαηηέξσ ηνλ ιαφ θαη απφ απηήλ ηελ άπνςε έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία θαη
πξέπεη λα βάιεη ζε ζθέςε λνκίδσ φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ πνιηηηθνχ
ζπκβνπιίνπ απηή ε ηνπνζέηεζε ε νπνία λνκίδσ είλαη θαη θαζνξηζηηθή
αληηιακβαλφκελνο ηη; Γηα λα ην ιέεη απηφ έλαο δεκνηηθφο ζχκβνπινο;
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Αληηιακβαλφκελνο φηη ζήκεξα νη πξνυπνζέζεηο γηα λα αιιάμεη απηφ ην θξάηνο
έρνπλ εθκεδεληζηεί θαη άξα ρξεηάδεηαη κία πάιε, απηφ ην βάδσ εγψ, δελ ην
είπε ν θ. Θέληξεο, άξα ρξεηάδεηαη θαη έλαο αγψλαο πνπ ζα βάδεη ζην επίθεληξν
ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ γηα έλα άιιν θξάηνο ην νπνίν ζα έρεη
άιιε αληηκεηψπηζε θαη σο πξνο ηνλ ιαφ θαη σο πξνο ηη ζεσξεί ζεκαληηθφ. Αλ
ζα

ζεσξεί ζεκαληηθφ δειαδή ην λα

επελδχεη ζηηο

ηξάπεδεο, ζηελ

αλαθεθαιαηνπνίεζε, θ.ιπ., ή ζα ζεσξεί θφζηνο ηνλ αζιεηηζκφ, ηνλ πνιηηηζκφ,
ηελ παηδεία, θαη φ,ηη άιιν ζα πξέπεη έλα θξάηνο λα έρεη ζε πξψην πιάλν;
Θιείλνληαο ζα πσ ην εμήο, θαη ζηελ ΘΔΓΔ έρεη αλνίμεη κηα πνιχ κεγάιε
ζπδήηεζε γηα ηελ αληίιεςε πνπ ππάξρεη γηα ηνπο δήκνπο. Ήηαλ παξψλ θαη ν
ζπλάδειθνο ν Κπνδίθαο πνπ έγηλε κηα ζπδήηεζε ζηελ Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ
θαη

Ξνιηηηζκνχ,

ζηελ

νπνία

εκθαλίζηεθαλ

ηέζζεξηο

εηζεγήζεηο

απφ

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηθνχο ρψξνπο ζπλαδέιθνπο απηνδηνηθεηηθνχο παξάγνληεο,
δεκάξρνπο θαη αληηδεκάξρνπο, νη νπνίνη φινη ζπκθσλνχζαλ ζην εμήο έλα θαη
απιφ, θαη λνκίδσ απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ζπγθαιπκκέλα ηηο ηερλνθξαηηθέο, αλ
κπνξψ λα ην βάισ ζε εηζαγσγηθά, απηφ είλαη πνπ ηειηθά θαηαδεηθλχεη θαη ε
ζεκεξηλή ζπδήηεζε.
πάξρεη κηα αληίιεςε πνπ ιέεη φηη ν δήκνο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ
επηρείξεζε κε φ,ηη ζεκαίλεη απηφ, δειαδή κε πνχ έρεη θέξδνο, εθεί λα επελδχεη
κε ηα ΠΓΗΡ, ηηο Θνηλ.Π.Δπ., αλαπηχζζνληαο ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία, πνπ έρεη
κεγάιε ζεκαζία απηφ θάπνηα ζηηγκή λα ην ζπδεηήζνπκε θαη ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη ην ηη απηφ ζεκαίλεη, πψο ζα αμηνπνηεί επξσπατθά πξνγξάκκαηα,
έηζη αθξηβψο φπσο ην ιέσ κπήθε, γηαηί, ιέεη, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πνιχ
κεγάιε εκπεηξία θαη απφ ηελ απνξξφθεζε αιιά θαη απφ ηηο κειέηεο πνπ
θαηαζέηνπλ ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ απνξξφθεζε θαη ηε δεκηνπξγία
θέξδνπο ζε απηέο ηηο δαπάλεο, θαη απφ ηελ άιιε ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή
εληειψο αληίιεςε πνπ ιέεη φηη ν δήκνο πξέπεη λα είλαη αλζξσπνθεληξηθφο,
πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηη δεηήκαηα ιατθά έρεη λα ιχζεη, πξέπεη λα
αληηιακβάλεηαη ηη ζεκαίλεη ιατθέο αλάγθεο θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ
ιεηηνπξγεί κε ην θαηά πφζν έλαο επηρεηξεκαηίαο έρεη ζπκθέξνλ λα επελδχζεη
ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιινλ παξάγνληα.
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Απηφ είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλν γηα ηνλ εμήο απιφ ιφγν. Αο πνχκε φηη ν
Γήκνο Σατδαξίνπ έρεη θάπνηα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα. Θα έθαλε ηνπξηζηηθά
αμηνζέαηα πνπ ζα ηα ιεηηνπξγνχλ ηδηψηεο, γηα ηα νπνία φκσο αθξηβψο επεηδή
ζα ηα ιεηηνπξγνχλ ηδηψηεο ν ίδηνο ν ιαφο ηνπ Σατδαξίνπ δελ ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ηα επηζθεθηεί, θ.ιπ. γηαηί ζα πξέπεη λα πιεξψζεη εηζηηήξην ην
νπνίν πηζαλά αλ ν ηδηψηεο ην θαζνξίδεη κε ηνλ ίδηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο ζα
πξέπεη λα βγάιεη θέξδνο λα είλαη ζε έλα ηέηνην χςνο πνπ λα κελ ηνπ αθήλνπλ
ηελ πξφζβαζε.
Απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη κία θαηλνκεληθά αζψα ζπδήηεζε, αιιά ζηελ πξάμε
ην δήζακε κε ηνλ Βνηαληθφ Θήπν. Πην Βνηαληθφ Θήπν ζε απηφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ε ίδηα ζπδήηεζε γίλεηαη, γηα ην αλ ζα ιεηηνπξγεί ζαλ επηρείξεζε κε
βάζε έλαλ ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα αθήλεη θαη θέξδε ζην
παλεπηζηήκην, κε ηηο φπνηεο δεκηέο ζα έρεη γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, γηα ηνλ ιαφ
ηεο πεξηνρήο, ή απφ ηελ άιιε νη ηερλνθξάηεο ιέλε φηη ζα αθεζεί λα ζαπίδεη,
θ.ιπ., θ.ιπ..
Ρν ιέσ γηαηί ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη εθεί ζα θηλεζεί θαη ην επηρείξεκα φηη
εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνπο δήκνπο, δελ δίλνληαη νη
απαξαίηεηνη πφξνη άξα αο δνχκε θαη ηελ πεξίπησζε ηνκείο ηνπ δήκνπ λα
ηδησηηθνπνηεζνχλ. Γελ είλαη θαζφινπ αζψεο απφςεηο. Θαη εδψ πέξα
ζπκθσλνχλ πάξα πνιιέο παξαηάμεηο κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν. Λα
ζπκίζσ φηη ν πξσηνδηδάμαο απηήο ηεο αληίιεςεο θ. Ρζαηζακπάο ην είρε
πξνηείλεη αλνηρηά πξηλ ελάκηζη ρξφλν πεξίπνπ πνπ είρε πεη επί ηεο νπζίαο φηη
αθνχ, εληάμεη, δηαιχζεθαλ νη πεξεζίεο ζηελ θαζαξηφηεηα θαη δελ κπνξεί λα
ζπκκαδέςεη ηελ θαηάζηαζε, αο κελ δηεθδηθήζεη ε Απηνδηνίθεζε σο πξέπεη λα
ηεο θαηαβιεζνχλ απηά πνπ ηεο νθείινληαη θαη απηά πνπ, δελ πάεη ζαλ
δεηηάλνο, αιιά απηά πνπ ε ίδηα ε θπβέξλεζε θαη νη παξαπάλσ θνξείο έρνπλ
ππνρξέσζε λα ηηο θαηαβάιινπλ, λα κελ δηεθδηθήζνπκε απηά, λα ηα
ζεσξήζνπκε ρακέλα, αιιά λα πάκε ζε κία ζπκθσλία αθαηξψληαο θνλδχιηα
γηα αζιεηηζκφ, γηα πνιηηηζκφ, γηα άιια έξγα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί απηφ ην
θνκκάηη ζε ηδηψηεο λα ιχζεη ην πξφβιεκα πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ
ακθηζβεηεί θάπνηνο ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη.
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Θιείλνληαο ζα ήζεια λα πσ κφλν ην εμήο, ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε κηα
αλαθνξά ζην ηη πξαγκαηηθά έρεη γίλεη απηφλ ηνλ έλαλ ρξφλν ζηνλ αζιεηηζκφ,
ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ παηδεία, αιιά λνκίδσ έρεη κηθξή ζεκαζία θαη επεηδή
βηαδφκαζηε, ζα ην απνθχγσ.
Δπεηδή έδεζα απφ θνληά ηελ θαηάξηηζε απηνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ
έδεζα απφ θνληά, βιέπνληαο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο πεξεζίαο θαη ηηο
ζπλερφκελεο αιιαγέο πνπ έθαλε, λα ζαο πσ φηη θαη νη ίδηεο νη νπνίεο είλαη,
κπνξεί λα πεη θάπνηνο, αξθεηά θαηαξηηζκέλεο θαη ζε βαζκφ πνπ πξαγκαηηθά ζε
πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ δηαζθαιίδνπλ θαη ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία, ηελ χπαξμε
ηνπ δήκνπ έρνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, λα ζαο πσ κφλν
ην εμήο, κφιηο πξνρζέο αλ δελ θάλσ ιάζνο, ήξζε νδεγία απφ ην πνπξγείν
Δζσηεξηθψλ πνπ άιιαδε εθ λένπ φιε ηελ... έπξεπε λα κπνπλ λέεο πηζηψζεηο
θαη άιιαδε επί ηεο νπζίαο εθ λένπ φινο ν πξνυπνινγηζκφο. Απηή ε θαηάζηαζε
κε ηηο ζπλερφκελεο αλαπξνζαξκνγέο, κε ην θαηά πφζνλ ν δήκνο ζα ηαπηίδεηαη
επί ηεο νπζίαο κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο θαη δελ ζα έρεη θακία ινγηθή ην
λα δεκηνπξγήζεη έηζη φπσο φινη θαληάδνκαη ζέινπκε ηε δηθή ηνπ αληίιεςε
γηα ην πψο πξέπεη λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο, ή θαη λα
δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο γηα ην αχξην ηεο πφιεο είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα
ηελ νπνία φζν πεξλάεη ν θαηξφο ζα γηλφκαζηε ηφζν πεξηζζφηεξν θαη κάξηπξεο.
Ν θεηηλφο πξνυπνινγηζκφο είλαη ελδεηθηηθφο, δε, ηεο θαηάζηαζεο πνπ
βηψλνπκε θαη κάιηζηα ζα θαλεί θαη ην επφκελν δηάζηεκα ε δπζθνιία λα
πινπνηεζεί γηαηί ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζπλερφκελεο αλακνξθψζεηο θαη
πξνζαξκνγέο ζηε ινγηθή φηη ηα νηθνλνκηθά ζα θηάλνπλ ζην ζεκείν λα
πξνζαξκφδνληαη ηφζν πνιχ κε ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή
γηα λα θιείζνπλ νη αμηνινγήζεηο θ.ιπ. πνπ εδψ πέξα ζα γηλφκαζηε κάξηπξεο
θαθψλ πνιιέο θνξέο. Θαη ην ιέκε απηφ φρη γηα λα δηθαηνινγήζνπκε ην αχξην
ηεο θαηάζηαζεο, αιιά γηαηί κε απηήλ ηελ αληίιεςε εκείο θαηαξηίδνπκε έλαλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ θέξλνπκε εδψ πέξα, έρνληαο ππφςε απηφ πνπ ιέλε νη
ζπλάδειθνη φηη είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο κε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ηνλ
νπνίνλ πξαγκαηηθά θαη εκείο ζα ζέιακε λα κπνξνχκε λα έρνπκε ηε δηθή καο
ζηξαηεγηθή αληίιεςε γηα λα ιχζνπκε ηα ιατθά πξνβιήκαηα ηεο πφιεο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππλεπήο ζε απηφ πνπ είπα ζα είκαη θαη εγψ ζχληνκνο. Ξξψηαπξψηα ζέισ λα επραξηζηήζσ, θαη πξαγκαηηθά δελ είλαη ηππηθφ απηφ, αλ θαη
έρνπλ θχγεη ηψξα θάπνηνη απφ ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, θαη ηνπο ηξεηο
δηεπζπληέο πνπ είλαη εδψ, ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, είλαη ε Ξαλαγηψηα, ηεο
Γηνηθεηηθήο ν Ξαληειήο θαη ηεο Νηθνλνκηθήο ε Λαηάζα, ηα παηδηά ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ε Βαξβάξα θαη ε Πνχια πνπ ήηαλ εδψ, φπσο θαη ην γξαθείν
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ πξέπεη λα ζαο πσ φηη έδσζαλ κάρε γηα λα
κπνξέζνπκε λα ζπδεηήζνπκε φια απηά ηα θείκελα, θαη κάιηζηα, δειαδή
ηερληθφ πξφγξακκα, πξνυπνινγηζκφ, θαη κάιηζηα ζε πνιχ δχζθνιεο ζπγθπξίεο
γηα ηνλ δήκν, γηαηί είραλ πέζεη πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη ζηελ Ρερληθή
πεξεζία, έρνπκε ην Θηεκαηνιφγην πνπ είλαη ζνβαξφ, πάξα πνιιά έξγα πνπ
είλαη ζε εμέιημε, κειέηεο, θ.ιπ..
Πηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία θαη ζηε Γηνηθεηηθή είπε θαη ν Λίθνο πξηλ φηη κέρξη
ηειεπηαία ζηηγκή άιιαδαλ ηα δεδνκέλα. Δίρακε ην δηθαζηήξην πνπ έπξεπε θαη
εθεί λα βξνχκε πάξα πνιιά ζηνηρεία γηα λα ηα πξνζθνκίζνπκε. Θέισ λα πσ
φηη πξαγκαηηθά θάζηζαλ θαη πνιιά απνγεχκαηα θαη ζαββαηνθχξηαθα γηα λα
βγνπλ φια απηά ηα θείκελα. Γειαδή ηα πξάγκαηα δελ είλαη πάληα ηφζν απιά
φζν ηα βιέπνπκε εκείο, φηαλ έξρεηαη έλα θείκελν γηα λα δηακνξθσζεί απηφ,
θαη θπξίσο φηαλ ζε απηά ηα θείκελα ζέιεηο λα δηαηππψζεηο θαη φινλ ηνλ
πινχην ησλ ζθέςεσλ, ησλ ηδεψλ, ησλ πξνηάζεσλ, ησλ αλαγθψλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ πφιε, φηαλ πξέπεη απηά λα ρσξέζνπλ ζε έλα θείκελν πνπ είλαη
πεπεξαζκέλν σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εζφδσλ, σο πξνο ην λνχκεξν απηφ,
εθεί πηα ηα πξάγκαηα δπζθνιεχνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν, θαη ην έρσ πεη θαη άιιε
θνξά εδψ φηη είλαη άιιν πξάγκα λα δηαρεηξίδεζαη έλαλ πξνυπνινγηζκφ
πιαζκαηηθφ φπσο γηλφηαλ παιηφηεξα φπνπ έθηαλε ν πξνυπνινγηζκφο ζηα
65εθαη. επξψ θαη εθεί κέζα κπνξνχζεο λα ρσξέζεηο ρίιηα δπν έξγα θαη λα
πινπνηήζεηο ην 20-25%, γηαηί απηφο ήηαλ ν αξηζκφο πινπνίεζεο, θαη πνιιέο
θνξέο θαη θάησ απφ 20% ζηνπο παιηνχο πξνυπνινγηζκνχο θαη άιιν πξάγκα
ηψξα πνπ ζε αλαγθάδνπλ πηα, γηαηί εκείο δελ ην ζέιακε πνηέ απηφ ην πξάγκα,
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ζε αλαγθάδνπλ πηα λα πξνζδηνξίζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο ζχκθσλα κε
απηήλ ηελ κίδεξε θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη.
Δίπακε, αληαλάθιαζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσλία ζήκεξα είλαη θαη ν
δήκνο. Θαη φιε απηή ε θξίζε, πεξηθνπέο, ε θηψρηα, εθθξάδεηαη θαη ζην ηνπηθφ
επίπεδν. Γελ κπνξνχκε ινηπφλ εκείο λα κηιάκε έηζη απζαίξεηα γηα νξάκαηα,
ζθέςεηο, θ.ιπ.. Απηφ πνηέ δελ ζα καο ην ζηεξήζνπλ θαη ζα ην έρνπκε πάληα
ζαλ ζηφρν πάιεο, θαη γη’ απηφ παιεχνπκε γηα λα γίλνπλ πνιιά πξάγκαηα.
κσο απφ εθεί θαη πέξα ην λα αδηθείο κηα πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζήκεξα γηα
λα ιπζνχλ βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ππνδνκέο ηεο πφιεο, λνκίδσ φηη
απέρεη πνιχ.
Δγψ λνκίδσ φηη ζήκεξα ππήξρε κηα ππεχζπλε ζηάζε, πξαγκαηηθά φιν ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ήηαλ πάξα πνιχ θαιφ ζήκεξα, ζηάζεθε ζην χςνο ησλ
πεξηζηάζεσλ, δελ είρακε θαλθάξεο θαη δηάθνξα πξάγκαηα πνπ πηζαλφλ λα
πξνζπαζήζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κφλν εληππψζεηο. Δηιηθξηλά ήηαλ πάξα
πνιχ θαιή ε ζπλεδξίαζε γη’ απηά ηα ζνβαξά δεηήκαηα πνπ ζπδεηάκε.
Δδψ λα πσ κφλν, λα εγθαιέζσ ιίγν ηνλ αληηδήκαξρν, πξέπεη λα ην θάλνπκε
θαη θακηά θνξά φηαλ... αδίθεζε ηνλ Ρζαηζακπά γηαηί δελ ηα είπε κε απηήλ ηελ
έλλνηα, ηα ηζνπέδσζεο φια, έβαιεο κέζα... ιεο θαη ν Ρζαηζακπάο ζα έθεξλε
ηελ θαηαζηξνθή. Γελ ήηαλ έηζη ηα πξάγκαηα. Έθαλε κηα ζπγθεθξηκέλε
πξφηαζε. Θέισ λα πσ λα κελ... κεξηθέο θνξέο θαη εκείο ππεξβάιινπκε γηα λα
ηνλίζνπκε έλα θαηά ηε γλψκε καο ιάζνο πνπ έθαλε ν Γεκήηξεο Ρζαηζακπάο
θαη κεηά λα ηνπ θνξηψζνπκε φιε ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ζηελ πιάηε ηνπ.
Λα πσ γηα ηε δηαδηθαζία φηη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί δήκνη δελ έρνπλ ζπδεηήζεη
αθφκα πξνυπνινγηζκφ, δειαδή βγαίλνπλ εθηφο πιαηζίνπ θαη ην μέξεηε πνιχ
θαιά φηη ην θάλνπλ γηαηί πνιινί δελ κπνξνχλ λα θιείζνπλ πξνυπνινγηζκφ
αθφκα. πάξρεη ηεξάζηην πξφβιεκα δειαδή ζην λα κπνξέζνπλ λα θιείζνπλ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Ρψξα γηα ην νηθνλνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπδεηάλε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
αλαθέξζεθαλ νη ζπλάδειθνη θαη ν Λίθνο θαη ν Ράθεο Θνπβαξάο θαη εηζεγεηηθά
βέβαηα ν Ξάλνο πνπ έθαλε ηελ εηζήγεζε εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα πσ παξαπάλσ πξάγκαηα. Απιά λα πσ φηη ζθεθηείηε
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απηφ ην 60% κείνλ πνπ έρνπκε ηψξα πψο κεηαθξάδεηαη ζε έξγα θαη ζε
παξεκβάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ πφιε. Πθεθηείηε δειαδή εκείο ηη
πιηθφ έρνπκε, πφζν ιηγφηεξν πιηθφ έρνπκε πηα γηα λα θάλνπκε θάπνηα
πξάγκαηα. Νπφηε εδψ ηψξα ηη πξέπεη λα κπεη απφ ηελ πιεπξά καο θαη ηη
κπαίλεη απηφ ην δηάζηεκα;
Κπαίλεη έλα ζπκκάδεκα, έλα λνηθνθχξεκα δειαδή, κία ηεξάξρεζε γηα βαζηθά
ζέκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιπζνχλ θαη βέβαηα κπαίλεη ην λα γίλνπλ έξγα
νπζίαο, έξγα ππνδνκψλ θαη φρη έξγα βηηξίλαο. Δπίζεο, έλα άιιν θνκκάηη είλαη
ε ειάθξπλζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ, ησλ αλέξγσλ, ηεο θησρνινγηάο
πνπ ππάξρεη θαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηνλ δήκν θαη φζν ην δπλαηφλ ε
δηεθδίθεζε πεξηζζφηεξσλ πφξσλ θαη απφ ην θξάηνο θαη βέβαηα κέζσ
δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία εκείο δηεθδηθνχκε, ην παιεχνπκε θαη
βέβαηα μέξνπκε πνιχ θαιά φηη είλαη δηθά καο ρξήκαηα, δελ καο ηα ραξίδεη
θαλείο.
κσο λα κελ μερλάκε θαη απηφ, φηη πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά δελ
δίλνπλ πηα ηίπνηα, δειαδή θαη ην Ξξάζηλν Ρακείν θαη ην «Δμνηθνλνκψ», φια
απηά ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαη εδψ ζήκεξα
δπζηπρψο έρνπλ θιείζεη πνηα απηνί νη θξνπλνί θαη δελ ππάξρεη θαη θάηη
ηνπιάρηζηνλ ζηνλ νξίδνληα ζε απηφ ην δηάζηεκα. Δκείο πάλησο φ,ηη ππάξρεη,
είλαη θαη ε θα Ξαλαγησηάηνπ εδψ ε νπνία ηξέρεη πάξα πνιχ γη’ απηφ ην ζέκα,
φ,ηη ππάξρεη ζα ην πάξνπκε, ζα ην εθκεηαιιεπηνχκε, ζα ην αμηνπνηήζνπκε
πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ.
Λα πσ φηη ν πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα κελ έρεη ζήκεξα θφζκν εδψ, αιιά φιε
απηή ε δηαδηθαζία, κάιηζηα θηηάρλνληαο θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα
αμηνπνηήζακε ηηο ιατθέο ζπγθεληξψζεηο πνπ έγηλαλ, ππάξρεη εδψ έλαο θάθεινο
πνπ έρεη δεθάδεο, ή κάιινλ εθαηνληάδεο πξνηάζεηο νη νπνίεο έγηλαλ απφ ηνπο
πνιίηεο ηεο πφιεο ζηηο ιατθέο ζπγθεληξψζεηο. ζνη ζπλάδειθνη ήηαλ, ην
παξαθνινχζεζαλ απηφ, θαη πάξα πνιιά απφ απηά ηα εληάμακε ζην ηερληθφ
πξφγξακκα, φζα κπνξέζακε λα ρσξέζνπκε. Ρα ππφινηπα ζα γίλνπλ ζηε
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ζα γίλνπλ κε αλακνξθψζεηο, κε δεκηνπξγία θσδηθψλ,
δελ ζα αθήζνπκε δειαδή ηίπνηα λα πάεη ρακέλν.
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Δπίζεο ζα αμηνπνηήζνπκε πάξα πνιχ ην πξνζσπηθφ πνπ έζησ κε απηή ηε
ζρέζε ζα έξζεη ηψξα κε ην νθηάκελν θαη ζα θάλνπκε έξγα θαη παξεκβάζεηο
ζηε κηθξνθιίκαθα ηεο γεηηνληάο, ησλ αλαπιάζεσλ, ησλ αλακνξθψζεσλ, ηεο
αλάδεημεο ηνπ πξαζίλνπ. Απηά ινηπφλ ζα ηα θάλνπκε έρνληαο πξνεηνηκάζεη
ήδε απφ ηψξα θαη ηα πιηθά θαη ηα εξγαιεία θαη ηηο κειέηεο ηηο νπνίεο έρνπκε
θαη ην πξφγξακκα ην νπνίν έρνπκε θαηαζέζεη γηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη
λα γίλνπλ, νχησο ψζηε λα ιχζνπκε ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ ηα κηθξά
θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν πνιίηεο.
ηαλ κπαίλεη, επεηδή αλαθέξζεθαλ θαη θάπνηνη αξηζκνί εδψ, πφζα έξγα είλαη
ψξηκα θ.ιπ. θαη φηη πάξα πνιιά δελ είλαη ψξηκα, φηαλ κπαίλεη θσδηθφο 1,00€
ζε νξηζκέλα έξγα, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη ψξηκα. Γειαδή αο πνχκε
ζηελ 25, κπαίλεη θσδηθφο έλαο ζε δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ θ.ιπ. ηα νπνία
είλαη ψξηκα θαη ζα κπνπλ φηαλ πηα βγεη θαη ε θνζηνιφγεζε ηνπ πνζνχ ζα
κπνπλ θαη ζα δηεθδηθεζνχλ. Αο πνχκε ε απνρέηεπζε ηεο Αθαίαο θάησ θαη ηνπ
Πθαξακαγθά, δηεθδηθείηαη, ζα εληαρζεί ζε πξφγξακκα θαη ζα γίλεη. Δίλαη κε
θσδηθφ 1, δελ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη ψξηκν. Ή θάπνηα δίθηπα αθαζάξησλ θ.ιπ..
Λα πσ θάηη ηψξα ζρεηηθά κε έλα πιάλν πνπ έρνπκε γεληθά ην ηη έρεη γίλεη θαη
θπξίσο ην ηη πξνβιέπνπκε απφ εδψ θαη πέξα. Δπί ηξνράδελ, γηα ηα
αληηπιεκκπξηθά έξγα πνπ έρνπκε θαη ηα θαηλφκελα θαη ρζεο ην βξάδπ ηξέρακε
φιε ηε λχρηα. Απηή ηε ζηηγκή, ηα ιέσ γηα λα ηα έρνπκε ζην κπαιφ καο ηη
αθξηβψο γίλεηαη, ππάξρεη ε κειέηε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πδάησλ ηνπ
Ξνηθίινπ ξνπο πνπ είλαη ην βαζηθφηεξν, απφ εθεί δειαδή πνπ μεθηλάεη ε ξίδα
ηνπ θαθνχ, πνπ είλαη κειέηε ηελ νπνία θάλεη ε Διιεληθή Δηαηξεία δάησλ θαη
ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκά ηεο ζα ηειεηψζεη ηνλ Κάξηε ηνπ 2017. Έλαλ
ρξφλν θαη. Ξφζν είλαη, Γηψηα, πνπ ηελ θάλεη; Ξάλσ απφ έλαλ ρξφλν ηελ
θάλνπλ απηή ηε κειέηε. Δίλαη βέβαηα πάξα πνιχ δχζθνιε κειέηε γηαηί είλαη
αληηκεηψπηζε ζπλνιηθά ηνπ Ξνηθίινπ ξνπο θαη είλαη γηα ηνπο ηξεηο δήκνπο
ηεο πεξηνρήο.
Απηφ πηζηεχνπκε φηη αλ γίλεη ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα απηή ε κειέηε,
ηνπιάρηζηνλ ζα αληηκεησπίζνπκε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζηνλ κεγαιχηεξν
βαζκφ ην πξφβιεκα ηεο πφιεο. Γεχηεξνλ, έρεη δεκνπξαηεζεί ήδε, ην μέξεηε,
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ε Ι. Θαβάιαο, ην βξάδπ ηα κεζάλπρηα κηινχζα θαη κε ηνλ... κάιινλ ηα
μεκεξψκαηα, κε ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε θ. Ρδφθα, είλαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ
έιεγρν. Ξηζηεχνπκε φηη ζε έλαλ κήλα, δειαδή κέρξη εθεί πνπ ήηαλ ην
ρξνλνδηάγξακκα, κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ, πηζαλφλ λα εγθαηαζηαζεί ν
εξγνιάβνο γηα ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ζηε Ι. Θαβάιαο.
πάξρνπλ νη ηξεηο κειέηεο, νη δχν κειέηεο είλαη ήδε έηνηκεο, θάπνηεο
ιεπηνκέξεηεο απνκέλνπλ γηα ην ΒΓ Γάζνο θαη γηα ηελ Αθαία. Θαη ηψξα έρεη
μεθηλήζεη ε ηξίηε κειέηε γηα ην ζηξαηφπεδν πίζσ. Έρνπκε εληάμεη ζην ηερληθφ
πξφγξακκα ηε κειέηε γηα ηελ Αζηεζαία θαη ηελ Δι Αιακέηλ πνπ είλαη έλα
μερσξηζηφ πξφβιεκα γηα ηελ πεξηνρή αιιά νπσζδήπνηε αθνξά έλα ηδηαίηεξν
πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηελ Αζηεζαία.
Θάλακε θάπνηεο κηθξφηεξεο παξεκβάζεηο, είδαηε πφζν απέδσζε ε παξέκβαζε
πνπ θάλακε εδψ θαη ρζεο δελ ππήξρε ζηαγφλα ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην
δεκαξρείν, Δπαχιεσο δειαδή, Θαξατζθάθε, Πηέθνπ, Φηινπάππνπ, θ.ιπ.,
έρνπκε θάλεη θαη έρνπκε εληάμεη, αιιά δπζηπρψο πξνζθξνχνπκε ζην φηη δελ
κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ηε ρνάλε γηα λα αληηκεησπίζνπκε πξνζσξηλά ζε
απηή ηε θάζε κέρξη λα νινθιεξσζνχλ ηα άιια έξγα ην πξφβιεκα ηεο Οίκηλη
θαη Ηεξνχ Ιφρνπ, φπνπ θαη εθεί έλα κέξνο ησλ λεξψλ ζα ην πάξεη. Θαη βέβαηα
θάλνπκε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θξεαηίσλ πνπ είπακε θαη ηελ πξνεγνχκελε
θνξά φηη έρνπκε βάιεη ήδε απφ 12.000 40.000 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ήδε
βιέπεηε ηη πνζφηεηεο, δελ μέξσ αλ παξαθνινπζείηε θαη ηη βξσκηέο βγαίλνπλ
απφ κέζα απφ ηα θξεάηηα, δειαδή είραλ λα θαζαξηζηνχλ πνιιά ρξφληα απ’ φ,ηη
θάλεθε ζε αξθεηά ζεκεία, θαη πηζηεχνπκε φηη φιεο απηέο νη παξεκβάζεηο
βέβαηα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ πξψηα φιεο γηα λα πνχκε φηη ζα ζσζεί ην
Σατδάξη, αιιά ηνπιάρηζηνλ θάπνηα βήκαηα έρνπλ γίλεη, πάξα πνιιά απφ απηά
είλαη ζην λα γίλεη ην επφκελν βήκα δειαδή γηα ηελ νινθιήξσζε. Ξηζηεχνπκε
φηη ζε έλα-δπν ρξφληα ηα πνιιά-πνιιά θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα ζα έρνπλ
ιπζεί.
Γηα ηελ θαζαξηφηεηα, γηα ηελ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ ηα είπακε θαη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά, αλ πάκε ζηελ αγνξά απηή ησλ κεραλεκάησλ ηα νπνία
έρνπκε πξνγξακκαηίζεη, δειαδή απνξξηκκαηνθφξν, ζθνχπα, έλα θνξηεγφ
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αθφκα, ην άιιν θνξηεγφ ην έρνπκε θαη ζαλ ζέκα ζην άιιν ζπκβνχιην, ζα ην
πάξνπκε ζε έλαλ κήλα πεξίπνπ, έλαλ θνξησηή αθφκα, αγξνηηθά, θάδνπο
βιέπεηε φηη αιιάδνπκε ζπλέρεηα κε ηηο παξαγγειίεο ηηο νπνίεο έρνπκε θάλεη αλ
θαη έρνπκε πνιχ κεγάιεο απψιεηεο ιφγνπ θαηαζηξνθήο, βάδνπλ θσηηέο, ήδε
θαηαζηξέθνπλ

πάξα

πνιινχο

θάδνπο.

Έρνπκε

πξνβιέςεη

θαξφηζηα

νδνθαζαξηζηψλ, ηα θαιαζάθηα ηα μχιηλα θαη ζηδεξέληα γηα λα κπνπλ,
θνισλάθηα, εξγαιεία, εμαξηήκαηα, αγξνηηθά γηα ηηο πεξεζίεο, απηά ηα
απηνθίλεηα γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε θίλεζε ησλ πεξεζηψλ γηαηί ηψξα έρνπκε
πξφβιεκα, ζέιεη λα πάεη θάπνπ ε Απηεπηζηαζία θαη δελ ππάξρνπλ απηνθίλεηα.
Γειαδή φια απηά θαηαιαβαίλεηε είλαη ζχλζεηα ζέκαηα, δελ είλαη ηφζν απιά.
Ρψξα, ηη άιιεο παξεκβάζεηο έρνπκε κπξνζηά καο θαη ηη έρεη κπεη ζην ηερληθφ
πξφγξακκα. Γηα ην ΘΑΞΖ Θνπλειίσλ έλα ζέκα ην νπνίν πηζηεχνπκε φηη κέζα
ζην 2017 ζα δεκνπξαηεζεί. Ήδε λα ζαο πσ φηη θηηάμακε ην θέληξν
πνιηηηζκνχ ζην Γαθλί ην νπνίν ζα ην εγθαηληάζνπκε ζε ιίγεο κέξεο, ζα
ιεηηνπξγήζεη δειαδή θάπσο θαη ζαλ ΘΑΞΖ απιά ζέιακε λα είλαη ηέηνηα ε
κνξθή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχιινγν ηνλ εμσξατζηηθφ, νχησο ψζηε λα
δσληαλέςεη ν ρψξνο, λα κελ είλαη κφλν γηα ηα ΘΑΞΖ αιιά λα πεγαίλνπλ θαη
άιινη θαη πην λένη, λα γίλνληαη εθδειψζεηο θ.ιπ..
Δδψ λα ζαο πσ φηη κέζα ζε απηά ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θφζκν
έρνπκε θαη πάξα πνιχ θαιή επαθή κε ηνπο ζπιιφγνπο, φισλ ησλ εηδψλ ηνπο
ζπιιφγνπο ζην Σατδάξη, έρνπλ ζηεγαζηεί πηα νη πεξηζζφηεξνη ζχιινγνη.
Θάλνπκε απφ θνηλνχ εθδειψζεηο θαη είδαηε φηη έρνπλ αλαβαζκηζηεί, γίλνληαη
θαη πνηνηηθέο εθδειψζεηο θαη πνιχ θφζκν έρνπλ θαη δελ ζέινπκε λα
νηθεηνπνηεζνχκε απηέο ηηο εθδειψζεηο. Ξνιιέο θνξέο κέλνπκε απφ πίζσ, αλ
θαη ηηο εληζρχνπκε θαη είκαζηε ζαλ δήκνο απηφο πνπ δίλεη ηα πεξηζζφηεξα
ρξήκαηα γηαηί πξαγκαηηθά ζέινπκε κέζσ ησλ ζπιιφγσλ λα ελεξγνπνηεζεί
πνιχο θφζκνο. Δίλαη δειαδή γηα εκάο έλα ζηνίρεκα πεξηζζφηεξνο θφζκνο λα
παξαθνινπζεί θαη κάιηζηα θφζκνο πνπ δελ έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα ηελ
νηθνλνκηθή γηαηί ζήκεξα γηα λα παο λα δεηο κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, κηα
ζπλαπιία, ζέιεηο αξθεηά ρξήκαηα ζέιεη κηα νηθνγέλεηα, ελψ εδψ κπνξεί λα δεη,
θαη έρνπκε θάλεη πάξα πνιιέο αμηφινγεο εθδειψζεηο ρσξίο λα δίλνπλ νχηε κία
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δξαρκή. Θαη ιέλε πάξα πνιινί φηη καο δψζαηε, δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα
δνχκε έλα πνηνηηθφ έξγν.
Δπίζεο παηδηθέο ραξέο. Λα πσ, κάιινλ λα θάλσ κηα παξέκβαζε εδψ, φηη επεηδή
εηπψζεθε φηη δελ έρνπκε ψξηκεο κειέηεο γηα ηε Ξεξηθέξεηα, έρνπκε, είπεο γηα
δχν κειέηεο, Θνδσξή, είλαη νη δχν νη νπνίεο ππάξρνπλ ζήκεξα θαη είλαη ζε
εμέιημε. Νη κειέηεο είλαη, ζαο είπα, νη δχν γηα ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα, γηα ην
ΘΑΞΖ ησλ Θνπλειίσλ, γηα ηνλ ριννηάπεηα ηνπ Γάζνπο, γηα ην γήπεδν, ηηο
παηδηθέο ραξέο, γηα ηε Φαβηέξνπ, ηελ πεδνδξφκεζε ηεο Αληχπα πνπ πξέπεη λα
γίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ην αληηπιεκκπξηθφ εθεί, δειαδή γηα λα γίλεη ν
πεδφδξνκνο πξέπεη πξψηα λα γίλνπλ νη αγσγνί ησλ αληηπιεκκπξηθψλ ζην ΒΓ
Γάζνο θαη απηφ.
Γίθηπν απνρέηεπζεο πνπ ζαο είπα Αθαία, Πθαξακαγθά, θαη ηα κπαιφληα ηα
νπφηα εδψ ρξεηάδνληαη κειέηεο, δελ έρνπλ γίλεη αθφκα θαη πξνζθξνχνπκε αλ
ζέιεηε θαη ζην ηδηνθηεζηαθφ πνπ είλαη βαζηθφ ηψξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γάζνπο.
Γηα ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο έρνπκε θάλεη αξθεηά, πηζηεχσ φηη έρνπκε ππεξβεί
εαπηφλ απηή ηε ζηηγκή. Πην θνιπκβεηήξην είδαηε κπήθε θπζηθφ αέξην, έρνπλ
γίλεη πάξα πνιιέο ζεηηθέο παξεκβάζεηο, ιεηηνπξγεί πάξα πνιχ θαιά ην
θνιπκβεηήξην. Απηφ πνπ ζέινπκε ηψξα είλαη ε αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε.
Βέβαηα ην βαζηθφ ζέκα ζα ιπζεί κε ηε δεκηνπξγία γηα ην θνιπκβεηήξην θαη ηελ
Θνξπηζάο κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ, αιιά κέρξη ηφηε πξέπεη λα πάξνπκε θάπνηα
κέηξα γηα ην θνιπκβεηήξην. Ξήξακε άδεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν θιεηζηψλ
γεπέδσλ πνπ δελ είραλ. Θαη κε ηεξάζηην αγψλα γηαηί αιιάδνπλ ζπλέρεηα θαη ηα
δεδνκέλα θαη νη πξνδηαγξαθέο.
Ξαξαδψζακε ην γήπεδν ζηε Οίκηλη κε πξνβιήκαηα βέβαηα ηα νπνία ππάξρνπλ
αιιά ηνπιάρηζηνλ θηηάμακε θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο, βάιακε ηψξα WC, ζα
βάινπκε εμέδξεο, φπσο είλαη ζηελ πξφβιεςε λα βάινπκε εμέδξεο θαη ζην
«Σαξαιακπίδεο». Βάιακε αιεμηθέξαπλα ζηα δχν αλνηρηά γήπεδα ηα νπνία δελ
είραλ. Θαηαιαβαίλεηε ηη ζπλέπεηεο κπνξνχζε λα έρεη απηφ ην πξάγκα. Γήπεδα
ρσξίο αιεμηθέξαπλα.

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 25Η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2016

95

Γηα ηνλ πνιηηηζκφ, εδψ ζα κηιήζσ γηα αλαγέλλεζε εληειψο. Ζ ΛΔΙΔ
ιεηηνπξγεί πηα κε φια ηα ηκήκαηα, κε πάξα πνιιά ηκήκαηα δειαδή θαη κφλν ε
ζχγθξηζε ηα 270 άηνκα πνπ ππήξραλ ην ’14 θαη ηα 1370 πνπ είλαη ζήκεξα
λνκίδσ φηη δείρλεη ην κέγεζνο ηεο αλάπηπμεο πνπ έρεη ν πνιηηηζκφο.
Γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ην μέξεηε φινη φηη ιεηηνπξγνχλ πηα πάξα πνιχ
θαιά, ιεηηνχξγεζε θαη ν λένο ζηαζκφο ρσξίο πξνβιήκαηα. Κε ηε Βεξγίλαο
είκαζηε ζε θαιφ δξφκν γηα λα δνχκε, ηειηθά λα ιπζεί ην ζέκα ην ηερληθφ γηα
λα ιεηηνπξγήζεη θαη ε Βεξγίλαο. Βέβαηα γηα εκάο πξέπεη λα γίλεη αθφκα έλαο
παηδηθφο ζηαζκφο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζηεζαίαο Διαηψλα εδψ ζηελ θάησ
πιεπξά δειαδή θάησ απφ ηελ Θαξατζθάθε, πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλεη άιινο
έλαο ζηαζκφο γηα λα πνχκε φηη είλαη θαη ηζνβαξήο ν θαηακεξηζκφο ησλ
παηδηψλ.
Έρνπκε ην ζέκα ηα δηαηεξεηέα, πνιχ κεγάιε επηηπρία πνπ απνθηήζακε ην
δηαηεξεηέν ζηα Θνπλέιηα, ζηελ νδφ Φιέκηλγθ θαη επίζεο έρνπκε βάιεη θαη
θνλδχιη λα θάλνπκε ηε κειέηε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ δηαηεξεηένπ πνπ είλαη
ζηελ Ξεξεβνχ πνπ είλαη θαη απηφ πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πφιε.
Ρψξα, γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ είλαη νιφθιεξε ζπδήηεζε, ζίγνπξα πξέπεη λα
εληζρπζεί, έρνπκε ήδε πεη θαη γηα ην δάλεην απηφ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ θαη επίζεο λα κπνπλ θαη λέεο γξακκέο ζε πεξηνρέο πνπ δελ
ππάξρνπλ, δειαδή ζηελ Θάησ Αθαία, ζηελ Νδφ Γήκεηξνο, ζε πιαηείεο, ζε
πεδφδξνκνπο,

πνπ

είλαη

πνιχ

ρακειφο

ή

δελ

ππάξρεη

θαζφινπ

ειεθηξνθσηηζκφο.
Γηα ηελ Αθηή Πθαξακαγθά ε δέζκεπζε ηνπ ππνπξγείνπ είλαη, ην μέξεηε λνκίδσ,
θαη γη’ απηφ θαη δελ κπαίλσ θαη ζηε δηαδηθαζία λα απαληήζσ ζε δεκνζηεχκαηα
θ.ιπ., φηη φηαλ θχγεη απφ εθεί ν θαηαπιηζκφο ησλ πξνζθχγσλ, απηφ ζα
πεξηέιζεη ζηνλ δήκν. Δίλαη δέζκεπζε, απηφ ππάξρεη θαη ζε θείκελα, δελ ζέισ
ηψξα λα ην ζπδεηήζνπκε άιιν.
Έρνπκε βάιεη θσδηθφ γηα ηε πεξηθεξεηαθή νδφ ηνπ Ξξνθήηε Ζιία,
πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα, γηαηί είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλε ε θαηάζηαζε
εθεί θαη επηπρψο πνπ δελ έρνπκε ζξελήζεη ζχκαηα κέρξη ηψξα. ζνη θάλνπλ
ηελ πεξηθεξεηαθή, ζα ην έρνπλ δηαπηζηψζεη απηφ.
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Γηα ηα ζρνιεία, έρνπκε πξνβιέςεη πάξα πνιιέο παξεκβάζεηο, ζε ηάπεηεο,
θαιά, λα κπνπλ βέβαηα ζε φια αιεμηθέξαπλα φπνπ δελ ππάξρνπλ, γίλνληαη
ήδε, κπαίλνπλ απηφ ην δηάζηεκα, βειηησηηθέο εξγαζίεο δηάθνξεο κέζα ζην
ζρνιείν, κνλψζεηο θαη πγξνκνλψζεηο, νη πεδνδξνκήζεηο γχξσ απφ ηα ζρνιεία
πνπ είλαη δηαιπκέλεο ζε πάξα πνιιά ζεκεία, αλαθαηαζθεπή πεδνδξφκσλ θαη
πιαθνζηξψζεηο ζε πνιιά ζεκεία ηεο πφιεο. Απφ ηε Πθχξνπ, λα ζαο πσ,
Αιακάλαο, ηη λα ζαο πσ ηψξα, άκα αξρίζσ θαη ζαο ιέσ ηηο νδνχο.
Γηα ηελ Νδφ Διπίδνο πνπ ηελ είρε ρξεσζεί παιηφηεξα ζαλ αληηπνιίηεπζε ν
Θψζηαο ν Βνξέαο, εθεί είλαη ζκπαξάιηα, δελ είλαη νδφο

απηή. Θα

αλαζθεπαζηεί. Γηα ηελ Νδφ Φηιίππνπ επίζεο πνπ είλαη ην άιιν κεγάιν ζέκα
πνπ θαη εθεί έρεη πάεη πίζσ φρη απφ δηθή καο επζχλε. Πηελ Θαξατζθάθε θαη ζε
πνιιέο άιιεο πιαηείεο θαη πεδνδξφκνπο ζα γίλνπλ απηέο νη αλαπιάζεηο θαη
επίζεο θπηεχζεηο γηαηί κπήθε θαη ην δήηεκα ηνπ πξάζηλνπ απφ αξθεηνχο
ζπλαδέιθνπο, ελίζρπζεο ηνπ πξάζηλνπ θαη εγψ δελ ζα έβιεπα θαη ζαλ θαθή
ηδέα, δελ ζπκάκαη ηψξα πνηνο ην είπε, θαη ζε θάπνηνπο δξφκνπο λα θπηεπζνχλ
αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε, λνκίδσ ην είπε, έθπγε ηψξα, ν Γηάλλεο, λα θάλνπκε
θπηεχζεηο δειαδή δέληξσλ θαη λα απμεζνχλ ιίγν ηα πεδνδξφκηα. Απιά πξέπεη
λα επηιέμνπκε λα δνχκε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα σο πξνο
ην parking, απηφ είλαη ην βαζηθφ δήηεκα δειαδή, έιιεηςε ζέζεσλ parking
είλαη.
Ξάλησο απηφ ζα γίλεη επέθηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ γηαηί είλαη θαη αλαγθαίν ζε
εθείλε ηελ πεξηνρή θαη βαζηθά εμππεξεηεί απηνθίλεηα πνπ έξρνληαη απφ
δηάθνξεο πεξηνρέο γηα λα παξθάξνπλ, απφ ηε Θεξκπνππιψλ κέρξη ηελ Ηεξά
Νδφ, νχησο ψζηε λα γίλεη νκαιή ε δηέιεπζε ζε φζνπο πεγαίλνπλ ζην κεηξφ
ηεο Αγ. Καξίλαο, αιιά θαη επεηδή θαη φηαλ θιείλεηαη θαη κε απηνθίλεηα είλαη
θαη ηα δέληξα, είλαη θαη ιίγν επηθίλδπλν εθεί ην βξάδπ ην... δειαδή φζα θψηα
θαη λα βάιεηο, ελψ αλ απμήζνπκε ην πεδνδξφκην, ζα ππάξρεη πιήξεο
νξαηφηεηα θαη δελ ζα είλαη ηφζν επηθίλδπλα ηα πξάγκαηα.
Ρνλ πεδφδξνκν ηνπ Γάζνπο είδαηε απηφ πνπ θάλακε. Γηα ηελ... έρνπκε
πξνβιέςεη ερνπεηάζκαηα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αθαίαο θαη ζηηο δχν πιεπξέο
φπνπ επίζεο απφ ηε κηα πιεπξά ζα γίλεη θαη ε θαζαίξεζε εθεί ησλ θηηζκάησλ
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πνπ είλαη ππφ θαηεδάθηζε θαη ην έλα θηηξηάθη πνπ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ζα
αμηνπνηεζεί γηα λα γίλεη ν ζχιινγνο, ηα γξαθεία ηνπ ζπιιφγνπ ηεο Αθαίαο, ηεο
πάλσ Αθαίαο.
Γηα ηηο δχν πεδνγέθπξεο ηα είπακε. Λα κελ επεθηαζψ πνιχ γηα ηηο ζέζεηο.
Δκείο είπακε ε κία ζέζε φηη δηαθσλνχκε, αιιά δελ έγηλε δεθηφ ην αίηεκα. Θα
θάλνπκε ζέζεηο parking πνδειάησλ γηαηί είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο πνδειάηεο
γηαηί έρνπκε αξθεηνχο πνπ θάλνπλ ζηελ πφιε καο. Ζ θπθινθνξηαθή κειέηε
πήγε πίζσ δπζηπρψο, έρεη πάεη πάξα πνιχ πίζσ πξέπεη λα ζαο πσ, αιιά
αληηκεησπίδνπκε ζπλέρεηα, βγαίλνπλ πξάγκαηα κπξνζηά πνπ καο έρνπλ θάλεη.
Βέβαηα επηκέξνπο παίξλνπκε θάπνηεο απνθάζεηο, είρακε πάξεη, είδαηε, γηα ηελ
πεξηνρή πίζσ απφ ηνλ ΝΡΔ, ηψξα ζπδεηάκε γηα ηε Φινχηδε, αιιά πξέπεη λα
δνχκε ην ζπλνιηθφ ζέκα ηεο κειέηεο.
Γηα ηε δεκνηηθή αζηπλνκία θαη γηα ην θπθινθνξηαθφ γεληθά, δελ ζα
επαλαιάβσ γηα ην κεηξφ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ηα
πξνβιήκαηα κε ηνλ ΝΑΠΑ. Θα πσ ζε φ,ηη αθνξά ηνλ δήκν φηη φηαλ
επηζθεπαζηνχλ απηά ηα δχν minibus πνπ πήξακε, ηα δχν ιεσθνξεηάθηα πνπ
πήξακε απφ ην Γαθλί, πνπ πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζέινπλ αξθεηά ιεθηά γηα λα
ζπληεξεζνχλ, δελ είλαη ηφζν εχθνια ηα πξάγκαηα, θαη απηά καο ηα έρνπλ
δψζεη κε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, δελ ηα πήξακε δηθά καο. Απιά ζα
δνχκε φζν ην δπλαηφλ γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν λα ηα θξαηήζνπκε. Δίλαη ζην
πξφγξακκα γηα λα πάξνπκε δχν minibus, εγψ δελ ζα ζαο πσ γηα δχν, αιιά
ηνπιάρηζηνλ έλα αθφκε πξέπεη λα πάξνπκε νχησο ψζηε λα κπνπλ ηα δχν ζε
θπθινθνξία θαη ην έλα λα εμππεξεηεί δηάθνξεο αλάγθεο, γηα ζρνιεία, γηα ην
έξεηζκα πνπ έρνπκε, γηα δηάθνξεο αλάγθεο δειαδή πνπ πξνθχπηνπλ. Θάπνηνη
ζέινπλ λα επηζθέπηνληαη ην ζηξαηφπεδν θαη δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, λα
είλαη... ηέινο πάλησλ ρξεηάδνληαη νπσζδήπνηε ηξία minibus γηα λα πνχκε φηη
θαιχπηνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ δήκνπ. Πηαζκφο κέηξεζεο ηεο κφιπλζεο γηα ην
Θξηάζην.
Ρψξα γηα ηε κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ θ.ιπ., απιά δηάβαδα ρζεο ζηελ
εθεκεξίδα δχν δήκνη πξνρζέο αχμεζαλ ηα δεκνηηθά ηέιε. Θα ην δηαβάζαηε.
Μέξεηε πνηα είλαη ε ζέζε ηεο ΘΔΓΔ, μέξεηε φηη είλαη αληαπνδνηηθά ηα δεκνηηθά
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ηέιε, εκείο δελ ήκαζηαλ απηνί πνπ αχμεζαλ, ίζα-ίζα πνπ θαη πέξπζη θαη θέηνο
έζησ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ κεηψζακε φζν κπνξνχζακε ηα δεκνηηθά ηέιε
θαη είπακε ζηε ζπδήηεζε πνπ θάλακε φηη φηαλ βξεζνχκε ζε ζέζε πνπ λα
κπνξνχκε λα ηα κεηψζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν, ζα ηα κεηψζνπκε θαη απηφ ζα
γίλεη ην επφκελν δηάζηεκα. Απιά πξέπεη λα ζπκκαδέςνπκε ιίγν ηελ
θαηάζηαζε απηή ηε ζηηγκή.
Γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε ηεο Ι. Θαβάιαο, εδψ θαη 25 ρξφληα ην βάδνπκε. Αλ δεηο
φια ηα πξνγξάκκαηά καο θαη ηελ παξέκβαζε πνπ βγάδνπκε απφ ηα 50 θχιια
πνπ βγήθαλ, ζηα 30 γξάθνπκε γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε ηεο Ι. Θαβάιαο.
Γπζηπρψο φκσο απηά είλαη έξγα πνπ δελ είλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ
θπβεξλήζεσλ γηαηί δελ απνθέξνπλ θέξδνο, δελ βάδεηο δηφδηα εθεί. Δίλαη έλα
δήηεκα απηφ δειαδή.
Γηα ηηο δξάζεηο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ιέεη φηη έρνπκε ιηγφηεξεο δξάζεηο.
Δγψ θάζηζα θαη έγξαςα ηψξα εδψ επί ηξνράδελ. 960 θαηαγεγξακκέλνη γηα
ηξφθηκα, ηη δίλνπκε ζαλ δήκνο, πνζά ζε άπνξνπο γηα ΓΔΖ, ελνίθηα, θαη
ΔΓΑΞ, θαγεηφ θαζεκεξηλά ζε πάξα πνιιέο νηθνγέλεηεο. Φάξκαθα επίζεο
δσξεάλ, ξνχρα, γηαηξφ εξγαζίαο πνπ γηα πξψηε θνξά κπήθε ζηνλ δήκν θαη
ειέγρεη φιν ην πξνζσπηθφ θαη εκβνιηάδεη θπξίσο θ.ιπ. θαη πξνζσπηθφ ην νπνίν
μέξεηε πνιχ θαιά πνπ είλαη ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζην πξάζηλν πνπ είραλ
ηεξάζηηα πξνβιήκαηα κε αζζέλεηεο πνπ θνιινχζαλ απφ ηξππήκαηα. Γσξεάλ
ηεζη ΞΑΞ γηα ηηο γπλαίθεο, εκβνιηαζκνί ζε πάξα πνιινχο, αηκνδνζίεο πνπ
θάλνπκε ζπλέρεηα θαη θάζε δχν κήλεο θάλνπκε αηκνδνζίεο, ζπληαγέο πνπ
γξάθνπλ ηα θάξκαθα ζηα ΘΑΞΖ, γξαθείν αλέξγσλ κε ζεκαληηθή δνπιεηά πνπ
ιεηηνχξγεζε πξψηε θνξά ζηνλ δήκν, απεπζχλεηαη πάξα πνιχο θφζκνο θαη ζε
θάπνηνπο απφ απηνχο βξίζθνπκε θαη δνπιεηά ζε δηάθνξεο απφ ηηο πξνθεξχμεηο
πνπ ππάξρνπλ. Ξνιχ ζεκαληηθή δνπιεηά εθεί. Ρν θακπ πνπ είλαη κία θνηλσληθή
πνιηηηθή γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δελ έρνπλ πνχ λα πάλε ηα παηδηά ηνπο.
Θαη ην κεγάιν ζέκα κέζα ζε φια απηά πνπ έρνπκε, έρνπκε θαη ην πξνζθπγηθφ.
Δδψ πξέπεη λα δψζσ πξαγκαηηθά ζπγραξεηήξηα ζε φιν ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην πνπ ζηάζεθε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ζε φινπο ηνπο
θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ, ηνπο θνξείο, ηνπο θαηνίθνπο ηνπο Αθαίαο πάλσ απφ
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φια, γηαηί πξαγκαηηθά δηδάμακε ήζνο, αλζξσπηά, αιιειεγγχε. Δίλαη πνιχ
ζεκαληηθφ απηφ.
Λα ζαο πσ ηη πεγαίλνπκε βνήζεηεο πνιχ ζπρλά θαη εθεί, ηξφθηκα, θάξκαθα,
παηρλίδηα, είδε πξψηεο αλάγθεο. Ξξνρζέο ηελ Ξαξαζθεπή πήγακε έλα
θνξηεγφ κε ξνχρα θαη παπνχηζηα θαη παηδηθά. Μέξεηε φηη πάξα πνιιά ήηαλ
μππφιπηα; Ή πάξα πνιινί είραλ ζθηζκέλα ξνχρα θαη δελ είραλ... δειαδή
πηζηεχσ φηη φια απηά πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ, ζπλάδειθνη.
Ρψξα, γηα ην κεγάιν πνζφ ζηε κηζζνδνζία, δελ είλαη θαζφινπ κεγάιν ην
πνζφ, αλ ππνινγίζνπκε θαη πφζεο ειιείςεηο έρεη αλάγθε ν δήκνο. Έρνπκε
ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ θαη κάιηζηα μέξεηε πνιχ θαιά ζε πνηεο
εηδηθφηεηεο πνπ είλαη θαη εηδηθφηεηεο κάρεο θαη απηέο νη νπνίεο έρνπλ θαη
απνηέιεζκα.
Γηα ηελ πξάμε 287, θνηηάμηε, ε ζέζε καο είλαη ε εμήο, φηη φηαλ ζα
ηειεηψζνπκε κε ην Θηεκαηνιφγην πνπ είλαη δήηεκα ελφο κήλα αθφκα, κεηά ζα
αζρνιεζνχκε πηα κε ηελ πξάμε έληαμεο ηε 287. Γειαδή θαη ζα... εκείο ζα
δεηήζνπκε, Θψζηα, ηε βνήζεηα θαη ηε δηθή ζνπ, ηνπ Ξάηξα πνπ αζρνιήζεθε
ζαλ δηθεγφξνο ηφηε θαη μέξεη ην ζέκα, ηνπ Φνπληνχιε, ηνπ Κελέιανπ ηνπ
Σξφλε, δειαδή φισλ απηψλ πνπ έρνπλ κηα ζρέζε κε ηελ πξάμε απηή,
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, έρνπλ γλψζε θαη ζα δνχκε ηη ζα δηεθδηθήζνπκε θαη ηη
ζα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε απφ ηηο κεγάιεο ηδηνθηεζίεο γηαηί εθεί εζηηάδνπκε
ζε απηνχο νη νπνίνη κε ηα ηεξηίπηα ηνπ ηφηε θαηάθεξαλ λα ηεκαρίζνπλ ηηο
κεγάιεο πεξηνπζίεο γηα λα θαηαιάβνπκε φινη ην ηη ζεκαίλεη θαη ηη δηεθδηθνχκε.
Δίλαη πνιχ ζνβαξφ ην ζέκα, θαιά θάλεηε θαη ην επαλαιακβάλεηε θάπνηνη, θαη ν
Θψζηαο ν Αζπξνγέξαθαο πνπ ην επαλαιακβάλεη. Παο ιέσ φηη ηειεηψλνληαο κε
ην Θηεκαηνιφγην, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ 287.
Γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πφιεο, είπε ν Θψζηαο Φνπξιήο
γη’ απηήλ ηελ αλάδεημε, λα ζαο πσ, ην άθεζα γηα λα ην ζπλδέζσ, εδψ
απέλαληη ζην Ξαιαηάθη, επεηδή εηπψζεθε θαη ην ηη ζα γίλεη κε ην «Θεαζήλαη»
θαη ην «Ηζηνξηθφ», πξψηνλ ην «Θεαζήλαη» μέξεηε πνιχ θαιά φηη έρεη
πξφβιεκα, δελ κπνξεί λα... δειαδή ηα 2/3 ηνπ «Θεαζήλαη» είλαη παξάλνκα,
θαη φιν είλαη... ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ... γηα ην «Ηζηνξηθφ» είπακε φηη
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«Ηζηνξηθφ», Ξαιαηάθη, θηίξην Γχδε ζα είλαη ζπλνιηθά έλαο ρψξνο πνιηηηζκνχ
θαη ζα ζηεγαζηνχλ θαη ηα κνπζεία, ην Ιανγξαθηθφ Κνπζείν ζην θηίξην Γχδε
φπνπ ζα αλνίμεη θαη ε αίζνπζα κε ηηο Ρέζζεξηο Δπνρέο, θαη ην «Ηζηνξηθφ» ζα
είλαη ην κνπζείν ηεο εζληθήο αληίζηαζεο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, δελ γίλεηαη θαθέ. Δθεί πηζαλφλ, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα γίλεη
έλα πνιχ κηθξφ θπιηθείν ζην «Ηζηνξηθφ», δειαδή επεηδή ππάξρεη κηα
εγθαηάζηαζε κέζα λα γίλεη έλα θπιηθείν ην νπνίν ζα εμππεξεηεί απηέο ηηο
ηξεηο ρξήζεηο. Έηζη ηνπιάρηζηνλ ην έρνπκε δεη κέρξη ηψξα θαη ζαο ηα ιέσ φια.
Βιέπεηε πνιιέο θνξέο δελ θξχβνπκε ηίπνηα. Βέβαηα φηαλ έρνπκε ηελ πξφηαζε
νινθιεξσκέλε, ζα έξζνπκε εδψ λα ηε ζπδεηήζνπκε, λα πείηε θαη εζείο ηηο
πξνηάζεηο.
Δθεί ινηπφλ θαη ζην Ιανγξαθηθφ Κνπζείν αιιά θαη ζε φινλ απηφλ ηνλ ρψξν ζα
έρνπκε θάπνπ θαη έλα ελεκεξσηηθφ, πεξίπηεξν, θάηη ηέηνην, φπνπ ζα
θηηάμνπκε θαη έλα θπιιάδην κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο πφιεο ηα νπνία είλαη
πάξα πνιιά θαη ζα πξέπεη λα ηα γλσξίδεη ν θφζκνο. Ρη λα ζαο πσ ηψξα, απφ
ην Κπινθ 15 θαη ην ζηξαηφπεδν, ηε Κνλή Γαθλίνπ, ην εξψν ηεο Αθξνδίηεο.
Ρελ αξραία Ηεξά Νδφ; Έρνπκε ζηνηρεία πνπ πξαγκαηηθά δελ έρνπλ άιινη
δήκνη. Δκείο ινηπφλ απηά ζέινπκε λα ηα αλαδείμνπκε θαη βέβαηα φηαλ ππάξρεη
θαη έλα θπιιάδην θαη ελεκεξσηηθφ, ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ πεξλάεη
απφ εθεί, ζε φπνηνλ ην δίλεη, θαη ζα ην δίλνπκε θαη απφ δηάθνξα ζεκεία, λα
ελεκεξψλνληαη θαη λα πεγαίλεη λα επηζθεθηεί. Απηφ βέβαηα ζα ζπλδπαζηεί θαη
κε ηελ αλάδεημε ηνπ θνκκαηηνχ ηεο αξραίαο Ηεξάο Νδνχ ζην ζεκείν πνπ
ππάξρεη ζην Copa Copana κπξνζηά εθεί πνπ είλαη απηφ ην θνκκάηη πνπ είλαη,
δπζηπρψο θαηαζηξάθεθε ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ, αιιά πξαγκαηηθά είπακε
πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ απηά ηα ζεκεία.
Ρειεηψλνληαο λα πσ φηη ν πξνυπνινγηζκφο απηφο δελ είλαη ν πξνυπνινγηζκφο
ησλ νλείξσλ καο. Γηα λα κηιήζσ θαη εγψ κε ηέηνηεο εθθξάζεηο. Θαη εκείο
αιιηψο ζα ζέιακε λα είλαη, έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα
λα γίλνπλ νη παξεκβάζεηο πνπ έρεη αλάγθε ν ηφπνο, έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ
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δελ ζα είλαη αληηιατθφο, δελ ζα θνξνινγεί ηνπο θαηνίθνπο, δελ ζα δίλνπλ ηφζα
δεκνηηθά ηέιε ή δηάθνξα άιια έζνδα κέζσ ησλ θαηνίθσλ. Γηαηί βιέπεηε φηη
εθεί είλαη ε ινγηθή ηνπ, είλαη κεηψλνπκε ηνπο θεληξηθνχο πφξνπο θαη
απμάλνπκε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα θαη ζην ζπλέδξην ηεο Θεζζαινλίθεο ηψξα
ζε ιίγεο κέξεο ζα δείηε φηη φιε ε ζπδήηεζε ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ λέν

Θαιιηθξάηε πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ εζηηάδεη εθεί αθξηβψο πψο ζα κεησζνχλ ηα
έζνδα πνπ παίξλνπκε απφ ην θεληξηθφ θξάηνο θαη ζηα πιαίζηα δήζελ ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα απμεζνχλ θαη λα έρνπλ νη δήκνη, πψο ζα πάξνπλ
θαη άιια ιεθηά απφ ηνπο δεκφηεο.
Δκείο ζε απηφ δηαθσλνχκε, πηζηεχνπκε φηη, βέβαηα έθηαζαλ ζε ζεκείν ζην
ζπλέδξην ζηνλ Βφιν, ζην έθηαθην πνπ έγηλε λα κηιήζνπλ γηα 8% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, γηα 8% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Δίλαη απηφ αλ

ζπκάζηε

ην νπνίν

πνιιά-πνιιά

ρξφληα

ιέγακε

ζαλ

θνκκνπληζηέο εδψ θαη 30 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ φηη πξέπεη λα απαηηήζνπκε λα
δνζνχλ ρξήκαηα ζην πνζφ ην 8% ζην χςνο απηφ νχησο ψζηε λα θαιχπηνπλ
ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, ελψ ν πξνυπνινγηζκφο απηή ηε ζηηγκή είλαη θάησ
απφ 2%. Θαη έθηαζαλ ζην ζεκείν ινηπφλ νη δήκαξρνη λα πνπλ φηη αλ δελ
πάξνπκε 8%, ηφηε δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Δπαλέξρνληαη ινηπφλ ζηα δηθά καο.
Δκείο ινηπφλ θέξλνπκε απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη θαη ην ηερληθφ
πξφγξακκα πνπ πηζηεχνπκε φηη είλαη ξεαιηζηηθφο, νχηε θαξασληθά έξγα έρεη
φπσο παιηφηεξα, νχηε βέβαηα πξνηείλνπκε έξγα βηηξίλαο ηα νπνία ζα
απμήζνπλ ην πξάζηλν, αιιά δελ ζα γίλνπλ έξγα ηα νπνία είλαη θάησ απφ ηε
γε, φπσο ηα αληηπιεκκπξηθά, ή έξγα ηα νπνία δελ θαίλνληαη πνιιέο θνξέο
φπσο είλαη νη δηάθνξεο παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη ή θνηλσληθή πνιηηηθή ηελ
νπνία αζθνχκε. Ξηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φπσο έρεη
ζηαζεί κέρξη ηψξα ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ ζα ςεθίζεη απηφλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα, βέβαηα βάδνληαο πάληα ππφςε φηη
δηεθδηθνχκε πάληα πεξηζζφηεξα θνλδχιηα, δηεθδηθνχκε πεξηζζφηεξα έξγα θαη
ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπιάρηζηνλ ην απνδείμακε θαη κε ηα έξγα ηα νπνία
πήξακε επηηέινπο ην κεγάιν έξγν ην αληηπιεκκπξηθφ ζηε Ι. Αζελψλ αιιά θαη
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ηα ππφινηπα ηα νπνία εληάζζνληαη ζηα έξγα θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη κέζσ
ΔΠΞΑ, θαη κέζσ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα πάξνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνλ ιφγν έρεη ν Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ.
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γηα λα κελ θνπξαδφκαζηε θαη παξαπάλσ, λνκίδσ φηη...
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξάλν, κηζφ ιεπηφ κφλν. Απιά επεηδή έθαλε κηα πνιηηηθή
ηνπνζέηεζε ν Ζξαθιήο, δελ είπε πνηεο πνιηηηθέο καο έθεξαλ κέρξη εδψ. Απηέο
νη πνιηηηθέο ινηπφλ πνπ ήηαλ δηθέο ζαο πνιηηηθέο έθεξαλ θαη ηελ θνηλσλία θαη
ηνπο δήκνπο ζε απηφ ην ζεκείν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΚΝΠΣΝΛΑΠ: Γπν παξαηεξήζεηο κνλάρα εγψ έρσ λα θάλσ φζνλ αθνξά ηε
ζπδήηεζε θαη γηα λα θιείζνπκε θαη ην ζέκα. Λνκίδσ θαηαξρήλ φηη ην λα
κείλνπκε πάξα πνιιέο θνξέο ζε απηή ηε θάζε ζηα πνζνζηά θαη ζηα
ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα δελ βνεζάεη πάξα πνιχ λα εξκελεχζνπκε θάπνηνπο
θσδηθνχο. Θαη ην ιέσ απηφ γηαηί φηαλ αλαγθάδεζαη λα θιείζεηο, λα πάξεηο ζαλ
κέηξν

ζχγθξηζεο

ηνλ

Αχγνπζην

ηνπ

2016,

λα

παο

κε

εθηηκήζεηο

εηζπξαρζέλησλ πνπ πξαγκαηηθά ζηεξίδνληαη ζε αλαινγίεο θαη φρη ζε
πξαγκαηηθά δεδνκέλα, γηα παξάδεηγκα ζα πσ φηη απηή ηε ζηηγκή έρεη μεθηλήζεη
απφ ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία εηδνπνηήζεηο ζε φινπο ηνπο νθεηιέηεο ηνπ
δήκνπ νη νπνίεο θαη απ’ φ,ηη θαίλεηαη απφ ηνπο θσδηθνχο ζε εηζπξαμηκφηεηα
μεπεξλάλε ηηο πξνβιέςεηο πνπ είρακε εκείο ζαλ Νηθνλνκηθή πεξεζία. Απηφ
δελ κπνξεί λα απνηππσζεί ηψξα θαη ζα απνηππσζεί ζίγνπξα ζηελ α’
αλακφξθσζε ηελ ππνρξεσηηθή βάζεη ηνπ λφκνπ φπνπ ζα κπνπλ νη
απνινγηζκνί ηνπ 31/12/2016, πξαγκαηηθνί πιένλ.
Κε απηήλ ηελ έλλνηα ζα έιεγα λα κελ κείλνπκε ηφζν πνιχ ζηα πνζνζηά
θάιπςεο ή πινπνίεζεο γηαηί ζα έρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ
θαίλεηαη απηή ηε ζηηγκή, αιιά λνκίδσ δελ δείρλνπλ θαη ην θχξην.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα πσ φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ε κείσζε ησλ
θνλδπιίσλ πνπ ππάξρνπλ απφ ηηο θξαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο. Γειαδή δελ
νθείιεηαη ηφζν ζε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, φζν ζηα ρξήκαηα ηα
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νπνία δελ έξρνληαη ζηελ Ρνπηθή Γηνίθεζε απφ ην θξάηνο. Ξαξφια απηά λνκίδσ
φηη ήηαλ κηα θαιή ζπδήηεζε. Θεσξψ φηη θάπνηεο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη
ηφζν θαη ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ζηελ αμηνπνίεζε δειαδή επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ κε εθθξαζκέλε βέβαηα θαη ηε ζέζε καο φζνλ αθνξά ηα ΠΓΗΡ
θαη φια ηα άιια, αιιά ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο θάπνηα πξνγξάκκαηα
επξσπατθά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ θάπνηεο ππεξεζίεο
δεκνηηθέο λα γίλνπλ θαιχηεξεο.
Λα πσ φκσο θάηη, φηη απηά ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα δελ πξφθεηηαη λα
έξζνπλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθφκα δειαδή θαη λα θηλεζνχκε ζε
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, δελ είλαη δεδνκέλν φηη ζα εληαρζνχκε, έλα, θαη
δεχηεξνλ, δελ είλαη δεδνκέλν φηη φια απηά ζα πξνρσξήζνπλ ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Γειαδή κηιάκε γηα ζίγνπξα κηα δηεηία, ε νπνία αλ ζέιεηε
θαηά ηε γλψκε κνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχκε ζε απηή λα έρνπκε
θαη

επηηπρίεο

φζνλ

αθνξά

θάπνηνπο

ηνκείο

πνπ

ζα...

αζιεηηζκφ,

ειεθηξνθσηηζκφ ελδερνκέλσο, γηαηί θαθά ηα ςέκαηα θαη κε ην θνλδχιη απηφ
πνπ πεξηιακβάλνπκε ζην δάλεην δελ αληηκεησπίδνπκε ζην ζχλνιφ ηνπ ην
πξφβιεκα ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.
κσο θάπνηεο παξαηεξήζεηο φζνλ αθνξά ην πψο κπνξνχκε θάπνηα επξσπατθά
θνλδχιηα

απφ

ηελ

Δπξσπατθή

Έλσζε

θαη

απφ

ην

ΔΠΞΑ

λα

ηα

ρξεζηκνπνηήζνπκε, ζα γίλνπλ θαη απφ ηελ αληίζηνηρε Γηεχζπλζε θαη ζα
ζπδεηεζνχλ βέβαηα θαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην φηαλ ζα είλαη λα πάξνπκε ηελ
απφθαζε γηα λα εληαρζνχκε ζε απηά.
Λα πσ φκσο ην εμήο, φηη ην λα ζηεξίδνπκε ηα πάληα ζηα επξσπατθά
πξνγξάκκαηα είλαη θάηη πνπ αξγά ή γξήγνξα νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα
ζην λα κελ πάκε πνπζελά. Γηαηί μέξεηε, ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη πνιχ, λα ην
πσ κάιινλ δηαθνξεηηθά, ε Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί ηψξα λα δψζεη θάπνηα
ρξήκαηα, κπνξεί ηνπ ρξφλνπ φκσο γηα άιινπο ιφγνπο λα κελ δψζεη ηίπνηα.
Νπφηε ηφηε, φηαλ ζηεξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ζνπ ζην ηη ιεθηά παίξλεηο απφ εθεί
θαη κφλν θαη απφ ην αλ νη ζεζκνί ζα μππλήζνπλ θαιά ην πξσί ή ζα θνηκεζνχλ
θαιά ην βξάδπ, λνκίδσ φηη πξαγκαηηθά ηφηε δελ έρεηο θαλέλα φξακα γηα ηνλ
δήκν. κσο ε παξαηήξεζε γηα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη πψο κπνξνχκε
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πην εληαηηθά λα δνχκε θάπνηα πξάγκαηα είλαη δεθηή θαη έηζη θαη αιιηψο έρεη
δνζεί θαη θαηεχζπλζε ζηελ αληίζηνηρε Γηεχζπλζε πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ
θάπνηεο ηέηνηεο ελέξγεηεο. Γηα παξάδεηγκα ην θνηλσληθφ παληνπσιείν,
θνηλσληθφ ζπζζίηην έρεη εγθξηζεί ζαλ δνκή, ζα έξζεη θαη ζηελ αλακφξθσζε
ζην επφκελν ζπκβνχιην πνπ ζα δεηήζνπλ θάπνηα ρξήκαηα ηα νπνία πιένλ
κπαίλνπλ γηα λα πξνρσξήζεη απηφ ην πξφγξακκα. Ρν έλα είλαη απηφ.
Ρν δεχηεξν, λα πσ ην εμήο, φηη φζνλ αθνξά αλ θαη είπε θαη ν δήκαξρνο εθεί
γηα ηηο αλακνξθψζεηο θαη ηνλ ξπζκφ θαη ηνλ αξηζκφ θ.ιπ., δπζηπρψο φηαλ
είλαη κηθξφο ν πξνυπνινγηζκφο θαη έρεηο λα αληηκεησπίζεηο πνιιά έθηαθηα
πξάγκαηα, ζα έρεηο αλαγθαζηηθά αλακνξθψζεηο. Αλαγθαζηηθά. Κε απηήλ ηελ
έλλνηα εκείο ζα πξνζπαζήζνπκε ζε απηή ηε θάζε λα θάλνπκε φ,ηη είλαη
δπλαηφλ ζηελ α’ αλακφξθσζε απηφ ην πξάγκα λα ειαρηζηνπνηεζεί. Θα ήκνπλ
φκσο εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ αλ έιεγα φηη δελ ζα μαλαγίλεη ή εγγπψκαη φηη
δελ ζα μαλαγίλεη ή εγγπψκαη φηη δελ ζα μαλαγίλεη.
Γελ λνκίδσ θάηη άιιν. Γηα ηα πξνλνηαθά λνκίδσ είπε θαη ν δήκαξρνο λα πσ
φκσο φηη ήξζε ηψξα πιένλ ε απφθαζε γηα λα ηα δψζνπκε ζαλ δήκνο, νπφηε
αλαγθαζηηθά ζε απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ έπξεπε λα εληαρζνχλ. Λα δνχκε
βέβαηα εδψ, γηαηί κηιάκε γηα 700 νηθνγέλεηεο, κε ηη αλζξψπνπο ε πεξεζία ζα
κπνξέζεη έγθαηξα λα αληαπνθξηζεί θαη ζε φια ηα ππφινηπα θαη ζηα 700
εληάικαηα πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνχλ απηέο νη νηθνγέλεηεο. Δίκαζηε
αηζηφδνμνη, λνκίδνπκε φηη ζα θαηαθέξνπκε αξθεηά πξάγκαηα. Θα δνχκε θαη
ζηελ πνξεία, εδψ ζα είκαζηε. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ. Ππειηφπνπινο.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα δηαγξάςνπκε ηε ιέμε … απφ ηα πξαθηηθά.
ΓΗΑΙΝΓΝΗ ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ, παξαθαιψ, ζπλάδειθνη.
ζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ςεθίδεηαη θαηά πιεηνςεθία, κε αξλεηηθέο
ςήθνπο ησλ παξαηάμεσλ ΣΑΦΓΑΟΗ ΜΑΛΑ, ΝΟΑΚΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ, ΞΝΙΗΡΔΠ ΠΔ
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ΓΟΑΠΖ, ΓΗΑΦΑΛΝΠ ΓΖΚΝΠ, θαη ΣΑΦΓΑΟΗ ΚΞΟΝΠΡΑ. ΚΑΕΗ, ζπγλψκε. Λαη,
φπσο θαηαγξάθεθε ζηηο νκηιίεο ησλ επηθεθαιήο.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ (απψλ)

ΠΡΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ (απψλ)

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

(απνχζα)
ΘΔΝΓΥΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΟΝΣΗΓΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΝΕΗΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ
(απνχζα)
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ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΠΘΑΚΞΑ ΑΘΖΛΑ (απνχζα)

ΓΟΝΙΗΑΠ ΖΟΑΘΙΖΠ

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΦΝΟΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΩΛ
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

60

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

....................................................................................

ΒΝΟΔΑΠ

....................................................................................

ΒΝΙΓΑΟΗΓΖΠ

....................................................................................

ΓΘΑΛΑ - ΟΖΓΑΘΖ

....................................................................................

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

....................................................................................

ΓΑΝΑΣΔΟ

....................................................................................

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

88

ΓΖΚΝΙΑ

....................................................................................

ΓΟΝΙΗΑΠ

45

ΕΔΟΒΑ

....................................................................................

ΕΥΡΝΠ

....................................................................................

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

....................................................................................

ΘΔΝΓΥΟΝ

....................................................................................

ΘΔΟΚΝ

....................................................................................

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

81

ΘΔΛΡΟΖΠ

55

ΘΝΒΑΟΑΠ

76

ΙΚΞΝΠΑΘΖ - ΓΔΥΟΓΗΑΓΖ

....................................................................................

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

9,102

ΚΞΝΕΗΘΑΠ

17,69

ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ

20

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ - ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ

....................................................................................

ΞΟΝΔΓΟΝΠ

8

ΠΘΑΚΞΑ

....................................................................................

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

28

ΠΡΑΘΑΠ

....................................................................................

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

....................................................................................

ΡΟΝΣΗΓΖΠ

....................................................................................

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

70

ΡΠΝΘΛΗΓΑΠ

....................................................................................

ΦΝΟΙΖΠ

64

ΣΑΡΕΖΠΡΔΟΓΗΝ

....................................................................................

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

....................................................................................

