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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΦΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜ. ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ: ΑΜΑΛ. ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος,
3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά
Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10. Πανταζόπουλος
Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτης Χρήστος, 13. Αντζινάς
Ιωάννης, 14. Βιδάλης Παναγιώτης, 15. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 16.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 17. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 18. Καλούδης
Κων/νος, 19. Μπασούρης Μαρίνος, 20. Κούρτης Ανδρέας, 21.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 22. Νικηφόρος Ιωάννης, 23. Γεωργίου
Δημήτριος, 24. Καπίρη Ελένη, 25. Κοκοτίνης Χρήστος, 26. Ασβεστάς
Δημήτριος, 27. Χρυσουλάκης Φώτιος, 28. Τσατσούλη Αναστασία, 29.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30. Ευσταθίου Ανατάσιος, 31. Κουρής Μιχαήλ,
32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Πούλος Ιωάννης, 34. Πίκουλα Αργυρώ
και 35. Σόφης Γεώργιος,
Παρών στη συνεδρίαση και ο Δήμαρχος κ.Βαλασόπουλος Βασίλειος.
Επίσης, παραβρέθηκαν: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ.
Αναστόπουλος Δημήτριος, ο Συμπαραστάτης του Δημότη, κ. Αραμπατζής
Γαβριήλ και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Κατσάρης Σπύρος.
----------------------------ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αν και κλήθηκαν με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 34758/10.11.2015 πρόσκληση
του Προέδρου κ. Κων/νου Σεφτελή, απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1.
Ζαννιά Ευφημία, 2. Γρηγορέας Ιωάννης, 3. Αντύπας Γεώργιος, 4. Δουβή
Αγγελική, 5. Αναγνώστου Ιωάννης, 6. Αγαδάκος Γεώργιος,
----------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Φ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1- (Π.Δ.Σ. 323)
-----------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:
 Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πούλος, Σόφης, Πίκουλα και Κοκοτίνης
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του θέματος και πριν τη λήψη απόφασης.
--------------------------ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19:00΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:35΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 23.25΄
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Α.Α.
1.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Προϋπολογισμός του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
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------------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλείται η Ειδική Γραμματέας, κα Καλπουζάνη
Αμαλία, για τις παρουσίες.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: (Διαβάζει τον κατάλογο των κ.κ.Δημοτικών
Συμβούλων για την απαρτία)
………………………………………………………………………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινά η
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπιστωθείσα απαρτία.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Αφορά στη Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου της Δευτέρας 16
Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχετε λάβει με Αριθμό
Πρωτοκόλλου 34758/10.11.2015, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τον
προϋπολογισμό του Δήμου, οικον. έτους 2016.
Ευχόμαστε σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες Χρόνια
Πολλά, να υπάρχει υγεία και στους ίδιους και στις ίδιες και στις οικογένειές
τους, και στον κ.Καλαντίδη, τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού μας
Συμβουλίου, που δεχόμαστε με πολύ χαρά το κέρασμά του.
Ξεκινάμε τη Συνεδρίαση.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
«Προϋπολογισμός του Δήμου, οικονομικού έτους 2016».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 1 και
μοναδικό θέμα, «Προϋπολογισμός του Δήμου, οικονομικού έτους 2016».
Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών κ.Δημητρόπουλος Άγγελος έχει
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τον λόγο για να εισηγηθεί επί του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση
την οποία βιώνουμε, είναι ένα μίγμα πολυετούς ύφεσης, μειωμένων
εισοδημάτων, ανεργίας ρεκόρ, υπερφορολόγησης, μηδαμινής ρευστότητας
και μηδενικών επενδύσεων. Όλο αυτό έχει οδηγήσει τη χώρα σε έναν φαύλο
κύκλο συρρίκνωσης της οικονομίας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα
τελευταία 5 χρόνια, φέτος προστέθηκε και ο έλεγχος κίνησης κεφαλαίων ο
οποίος έχει οδηγήσει σε όξυνση των παραπάνω φαινομένων.
Όλα τα παραπάνω έχουν σοβαρές επιπτώσεις και στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς οι θεσμοθετημένοι πόροι που αποδίδει το
Κράτος προς αυτούς έχουν μειωθεί δραματικά, αφού εξαρτώνται άμεσα από
τα έσοδα του Κράτους τα οποία λόγω των ανωτέρω έχουν καταρρεύσει.
Αναλυτικά οι μειώσεις σε σχέση με το 2009 ανέρχονται σε 48,67%
για τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου από τους ΚΑΠ, 70% για έργα μέσω της
ΣΑΤΑ, 45% για λειτουργικά έξοδα των Σχολικών Επιτροπών και 50% για τα
τεχνικά έργα στα Σχολεία μέσω της ΣΑΤΑ.
Παρ’όλα αυτά η χρηστή οικονομική διαχείριση των τελευταίων ετών
έχει οδηγήσει τον Δήμο Ηλιούπολης να βρίσκεται ανάμεσα στους πλέον
υγιείς οικονομικά Δήμους της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό πώς παρά τις
συνεχείς μειώσεις των εσόδων του, οι υποχρεώσεις έχουν μειωθεί από
8.000.000€ στις 31/12/2010, σε 4.000.000€ στις 31/12/2014, ενώ στις
31/12/2013 ανέρχονταν σε 6.000.000€. Ουσιαστικά πρόκειται για μηδενικές
υποχρεώσεις, αφού αυτές είναι στο σύνολό τους ρυθμισμένες και πλέον
οποιαδήποτε υποχρέωση του Δήμου αποπληρώνεται σε λιγότερο από ένα
μήνα από την ενταλματοποίησή της.
Στη χρήση του οικονομικού έτους 2014 ο Δήμος Ηλιούπολης για άλλη
μια χρονιά ήταν πλεονασματικός κατά 1.156.000€. Ταυτόχρονα τα ταμειακά
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διαθέσιμα στις 31/12 ανέρχονταν σε 1.940.000€, όταν στις 31/12/2010
βρίσκονταν μόλις τις 600.000€. Αυτό έδωσε μάλιστα τη δυνατότητα στον
Δήμο Ηλιούπολης, ακόμα και όταν έκλεισαν οι Τράπεζες να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η λειτουργία του καθώς ήταν διασφαλισμένη για τουλάχιστον 2
μήνες η μισθοδοσία των εργαζομένων και η τροφοδοσία του Δήμου με τα
απαραίτητα για τη λειτουργία του (καύσιμα, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και
τρόφιμα).
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός του
Δήμου Ηλιούπολης για το 2016. Ακούστηκαν πολλά πριν για το αν είχαμε
χρόνο να γίνει διαβούλευση, αν έγινε διαβούλευση κλπ. Για να φτάσουμε
όμως σήμερα στην ψήφιση του Προϋπολογισμού, αυτός πέρασε από όλα τα
στάδια που προβλέπει η Εγκύκλιος κατάρτισής του. Ο Προϋπολογισμός
πέρασε ήδη δύο φορές από την Οικονομική Επιτροπή ως προσχέδιο και στην
τελική του μορφή. Μετά από αυτά πήγε για γνωμοδότηση στην Επιτροπή
Διαβούλευσης όπου κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις από συμπολίτες
μας, όπως για παράδειγμα από την εκπρόσωπο του ΕΝΑΚ κα Ραγκούση,
που μας κατέθεσε αναλυτικά πάνω από 10 προτάσεις.
Η καταληκτική ημερομηνία ψήφισης του Προϋπολογισμού που έθετε
η Εγκύκλιος είναι η 15η Νοεμβρίου, δηλαδή χθες. Στόχος μας ήταν να
ψηφιζόταν στις 12/11, αλλά λόγω της πανελλαδικής απεργίας μετατέθηκε
για σήμερα η ψήφισή του.
Τα προϋπολογισθέντα έσοδα για το 2016 ανέρχονται σε 32.839.769€
από τα οποία τακτικά έσοδα είναι τα 16.912.729€. Έκτακτα έσοδα είναι
3.578.160€. Τα υπόλοιπα έσοδα αφορούν έσοδα προηγούμενων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, εισπράξεις από προηγούμενα
οικονομικά έτη που έχουν βεβαιωθεί παλαιότερα και εισπράξεις υπέρ του
Δημοσίου και τρίτων καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο που υπολογίζουμε.
4
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Με βάση αυτά τα έσοδα κινηθήκαμε στην κατάρτιση του
Προϋπολογισμού. Η επιτυχημένη μας στρατηγική για την οικονομική
πολιτική του Δήμου θα συνεχιστεί ως έχει, πάνω στους εξής άξονες:
- Εδραίωση της οικονομικής ευρωστίας του Δήμου.
- Διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των
Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
- Επένδυση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση για βελτίωση των
παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους πολίτες.
- Συνέχιση του επιτυχημένου μοντέλου της κοινωνικής μας πολιτικής.
- Υλοποίηση τεχνικών έργων με σκοπό τη συντήρηση, αναβάθμιση και
ασφαλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου.
- Ένταξη μεγάλων έργων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
- Ενίσχυση και συντήρηση του πρασίνου της Ηλιούπολης.
- Βελτίωση της εικόνας καθαριότητας της πόλης.
Στην κοινωνική πολιτική είναι γνωστό ότι το Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης είναι το καλύτερο και πιο πλήρες στην
Ελλάδα, με πολυσχιδή δράση η οποία ανακουφίζει όλο και περισσότερους
συμπολίτες μας όσο βαθαίνει η κρίση. Συνεχίζουμε την πλήρη λειτουργία
του και το ενισχύουμε με νέες δράσεις.
Πολύ σημαντικός άξονας κοινωνικής πολιτικής είναι η για 6η
συνεχόμενη χρονιά διατήρηση σταθερών όλων των Τελών και Φόρων που
καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες, η ταυτόχρονη πλήρης απαλλαγή από τα
Δημοτικά Τέλη για τα ΑΜΕΑ, τους πολύτεκνους και τους απόρους, καθώς
και οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται σε άπορους δημότες
μας.
Μέσα στο 2016 θα αρχίσει να φαίνεται η αλλαγή από τη χρήση των
εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς θα αρχίσει να τίθεται σε
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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λειτουργία ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής μας για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση που αφορά στην 5ετία 2014-2019.
Στις αρχές του έτους θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική διακίνηση
εγγράφων και το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο για τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Τίθεται σε πλήρη λειτουργία η ανανεωμένη ιστοσελίδα μας καθώς και
η εφαρμογή για smart phones που θα προσφέρουν βελτιωμένες Υπηρεσίες
προς τους πολίτες.
Θα είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που θα λειτουργήσει
αποκλειστικά δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τους δημότες του.
Ψηφιοποιείται το Αρχείο Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενώ θα
λειτουργήσει το ειδικό λογισμικό ηλεκτρονικής παρακολούθησης των
τεχνικών έργων.
Ξεκινά η λειτουργία κλειστού κυκλώματος ενημέρωσης πολιτών και
μέσα στο 2016, αν κριθεί αυτό πετυχημένο, θα επεκταθεί και σε άλλα
σημεία.
Επεκτείνεται το δίκτυο ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε δύο
νέα σημεία.
Ξεκινά η ηλεκτρονική πληρωμή των υποχρεώσεων των πολιτών μέσω
του διατραπεζικού συστήματος, μέσω web banking, χωρίς να χρειάζεται να
έρθουν στο Ταμείο του Δήμου.
Συνεχίζεται η ανανέωση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου
με προμήθεια και φέτος, το 2016, νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών και
εκτυπωτών, ώστε κάθε υπάλληλος του Δήμου να έχει σύγχρονο εξοπλισμό
για να κάνει τη δουλειά του απερίσπαστος.
Συνεχίζεται η προμήθεια λογισμικών που θα βοηθήσουν στον
εκσυγχρονισμό του Δήμου. Φέτος προγραμματίζουμε την αγορά ειδικού
λογισμικού για την ηλεκτρονική εγγραφή και μοριοδότηση στους Παιδικούς
6
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μας Σταθμούς καθώς και λογισμικού για να δοθεί η δυνατότητα
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα Σχολεία μας.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα σας το ανέλυσε ο συνάδελφος κ.Χατζηδάκης.
Να πούμε και πάλι ότι ανέρχεται στις 823.000€. Τους στόχους σας τους
ανέλυσε και δεν χρειάζεται να αναφερθώ εγώ και να σας κουράζω.
Για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό συνεχίζουμε και το 2016 το
επιτυχημένο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας.
Επισκευάζονται και συντηρούνται οι αθλητικοί χώροι της πόλης, ενώ
παραδίδεται νέος χλοοτάπητας στο γήπεδο της ΔΙΑΝΑ.
Για το πράσινο και την καθαριότητα στρατηγικός στόχος του Δήμου
είναι η βελτίωση της κατάστασης στο πράσινο και στην καθαριότητα.
Γι’αυτό προγραμματίζουμε ανανέωση του στόλου καθαριότητας του Δήμου
με την απόκτηση με leasing 5 απορριμματοφόρων, 1 ειδικά διαμορφωμένου
απορριμματοφόρου για την κομποστοποίηση και 1 τράκτορα. Συνεχίζεται
και επεκτείνεται το πρόγραμμα κομποστοποίησης. Προϋπολογίζεται η
πρόσληψη 20 συμβασιούχων στην Καθαριότητα για 8μηνη απασχόληση.
Προστίθενται νέοι υπόγειοι κάδοι σε περισσότερα σημεία της πόλης, ενώ
προγραμματίζεται η προμήθεια δύο ανυψωτικών μηχανισμών για την
αποκομιδή των υπόγειων κάδων.
Προστίθεται νέο πράσινο σε πάρκα και πλατείες. Συνεχίζονται οι
ψεκασμοί για τα κουνούπια και την πιτυοκάμπη. Συνεχίζεται το πρόγραμμα
για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.
Κλείνοντας, πρέπει να επισημανθεί πως ο Προϋπολογισμός δηλώνει
την πρόθεσή μας για το 2016, αλλά είναι σαφές πως αυτός κατά τη διάρκεια
εκτέλεσής του θα αναμορφωθεί αρκετές φορές καθώς η εκτέλεσή του
εξαρτάται άμεσα από την πορεία εσόδων του Δήμου, άρα σε μεγάλο βαθμό
και από την πορεία εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Συνεπώς, κάθε
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προγραμματισμός του Δήμου γίνεται με βάση τα έως σήμερα δεδομένα.
Όμως τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί πως δεν είναι δυνατόν να κάνεις
προγραμματισμό για ένα ολόκληρο οικονομικό έτος, καθώς οι αλλαγές στις
συνθήκες είναι συνεχείς λόγω της συνολικής οικονομικής κατάστασης της
χώρας.
Θεωρούμε πως στα πλαίσια αυτά και δεδομένων των συνθηκών,
έχουμε καταρτίσει έναν αρκετά ρεαλιστικό Προϋπολογισμό που έχει
προβλέψει σχεδόν το σύνολο των δράσεων που επιθυμούμε να
πραγματοποιήσουμε το 2016 και μακάρι οι συνθήκες να επιτρέψουν να
εκτελεστεί στο σύνολό του.
Σας ζητώ προφανώς να υπερψηφίσετε τον Προϋπολογισμό για το
2016. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Αντιδήμαρχε. Έχουν ζητήσει τον λόγο οι
Αντιδήμαρχοι, θα τους δώσω τον λόγο για να μιλήσει ο κάθε ένας στον
τομέα του και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις επί όλων των
εισηγήσεων που θα έχετε ακούσει.
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ.Γιαννάκης έχει τον λόγο.
Χ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Γεια σας και από εμένα. Θα ήθελα να πω ότι η χρονιά
που πέρασε, το 2014, ήταν μια χρονιά γεμάτη κοινωνικές δράσεις, γεμάτη
κοινωνική προσφορά. Δεν υπάρχει τομέας στον οποίον δεν έχουμε κάνει
κοινωνική

παρέμβαση.

Εκμεταλλευτήκαμε

όλα

τα

Προγράμματα.

Παρεμβάσεις ανθρωπιάς και κοινωνικής συνέπειας παντού.
Επιγραμματικά θα σας πω με λίγα λόγια τι λειτούργησε την
περασμένη χρονιά και τι πρόκειται να λειτουργήσει την επόμενη χρονιά.
- Σε επίπεδο υγείας έχουμε το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής στην οδό
Μαρίνου Αντύπα 8. Είναι τα Ιατρεία υποδειγματικά και σε λειτουργία
και σε οργάνωση. Τα άλλα Ιατρεία που στην πορεία δημιουργήσαμε,
είναι:
8
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- Το Παράρτημα Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στην οδό Γλυνού.
Αξίζει να αναφερθεί και το λέω με καμάρι αυτό, ότι εκεί έχουμε
δημιουργήσει ένα πλήρες Οφθαλμιατρείο, ένα Γυναικολογικό Ιατρείο
εξίσου καλά οργανωμένο, Ρευματολογικό Ιατρείο, Παθολογικό κλπ.
Στις

κτιριακές

παρεμβάσεις

στη

Γλυνού

έγιναν

τεράστιες

παρεμβάσεις, επίπλωση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, βαψίματα,
χωρίσματα, υδραυλικά, πλακάκια, οργάνωση πυρόσβεσης σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο, ιατρικά εργαλεία, φάρμακα,
αναλώσιμα, κλιματισμός. Και προσέξτε σας παρακαλώ το εξής γιατί
είναι πολύ σημαντικό. Είναι όλα αυτά που λέω ανέξοδα, δεν
επιβαρύναμε τον προϋπολογισμό του Δήμου.
- Εξακολουθούμε και λειτουργούμε με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη
συνέπεια στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγίου Κωνσταντίνου
το Κέντρο Ημέρας και το Ιατρείο Αλτσχάιμερ. Λειτουργούμε με
πληρότητα το Ιατρείο Πάρκινσον με μια σειρά Υπηρεσιών η οποία
πραγματικά είναι υποδειγματική.
- Η εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών καθ’όλη τη διάρκεια του ΄14
λειτούργησε υποδειγματικά και σχεδόν έχουμε εξαντλήσει τους
ανθρώπους που ενδιαφερόμενους τους 50 και, που ενδιαφερόντουσαν
να μάθουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- Έγιναν περίπου 17 ιατρικές ομιλίες.
- Λειτουργούμε το Κέντρο Σκελετικής Υγείας στο Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Αγίου Κωνσταντίνου, το Διαβητολογικό Κέντρο με
διαβητολογικές εξετάσεις, τόσο σε όλους τους πολίτες, όσο και σε
αυτούς που είναι εξαρτώμενοι.
- Κάναμε Εβδομάδες διαφόρων εξετάσεων, όπως του προστάτη,
μαστολογικές εξετάσεις, μαστογραφία, κλινική εξέταση μαστού,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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γυναικολογικές

εξετάσεις,

εξετάσεις

για

μελάνωμα.

Επίσης

αξιοποιήσαμε τον υπερηχοτομογράφο στο Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Αγίου Κωνσταντίνου, είναι μια δράση η οποία θα
συνεχιστεί άμεσα.
- Το Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με πληρότητα και σοβαρή
προσφορά στον χώρο της υγείας. Θέλω να πω ότι αν όχι το πρώτο,
είναι ένα από τα δύο-τρία καλύτερα φαρμακεία στην Ελλάδα. Και
έχουμε και ένα δεύτερο Ιατρείο που καλύπτουμε και εκεί
συμπληρωματικά ανάγκες δημοτών μας, κυρίως ανασφάλιστων.
- Συμμετέχουμε ανελλιπώς σε όλες τις δράσεις του Διαδημοτικού
Δικτύου Υγείας.
- Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σταθήκαμε σε μεμονωμένα περιστατικά
δοκιμαζόμενων για θέματα υγείας απόρων συνδημοτών μας.
Στο θέμα των τροφίμων τώρα:
- Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Ηρώς Κωνσταντοπούλου
45. Τους τελευταίους 6 μήνες του 2014 λειτούργησε με την CUCT
HELLAS, μετά το παιχνίδι το πήρε στα χέρια του καθαρά η
Κοινωνική Υπηρεσία. Ψηφίστηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και με συνέπεια και με ό,τι τυπικό
προβλέπεται από τον Νόμο λειτουργεί κανονικότατα.
- Το άλλο Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Νησάκι, στην οδό Ποσειδώνος,
λειτούργησε κανονικά, προσφέροντας ένα μεγάλο έργο. Όπως σας
είπα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έκλεισε ο κύκλος
προσφοράς και ήδη μπήκε στο περιθώριο.
- Η διάθεση τροφίμων χωρίς μεσάζοντες, η μακράν καλύτερη
οργανωμένη αγορά σε όλη τη χώρα. Την ημέρα της διάθεσης
εκατοντάδες συνδημοτών και όχι μόνον παρελαύνανε από τον χώρο
διάθεσης.
10
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- Η «Σπιτική Κουζίνα» λειτουργεί, δίνοντας περίπου σε 200 άτομα την
ημέρα φαγητό, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
- Η παροχή γευμάτων σε άπορους μαθητές. Υλοποιήσαμε την πρόταση
που είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων όλων των Δημοτικών Σχολείων και υλοποιούμε αυτό το
Πρόγραμμα προσφέροντας φαγητό σε άπορους μαθητές.
- Ιαματικά μπάνια στη Λίμνη Βουλιαγμένης. Και φέτος με συνέπεια
έγιναν και αυτά με μεγάλη επιτυχία.
- Θαλάσσια μπάνια καθ΄όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
- Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές. Το 2014 είχαμε περίπου 170
άτομα.
- Δωρεάν σύνταξη φορολογικών δηλώσεων.
- Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα κανονικότατα.
- Επίσης, κάναμε και ορισμένα εξειδικευμένα μαθήματα παρασκευής
σαπουνιού, κηραλοιφών κλπ. με τεράστια συμμετοχή. Από αυτά τα
μαθήματα πέρασαν γύρω στα 1.000 άτομα.
- Μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών: Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά,
ιταλικά και κινέζικα, επίσης με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη
συμμετοχή.
- Οι επιστροφές Δημοτικών Τελών, σύμφωνα με αυτά που όλοι ξέρετε.
- Οι Ψυχολόγοι στα σχολεία, λίγο προς το τέλος του 2014, λειτουργούν
άριστα οργανωμένα και με μια διαδικασία η οποία είναι πολύ πιο
προηγμένη από την προηγούμενη χρονιά.
- Οι Ψυχολόγοι και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί κάνουν άριστα τη
δουλειά τους με τις Ομάδες Γονέων και ό,τι άλλο χρειάζεται.
- Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο το οποίον ανήκει στη δικαιοδοσία του
ΚΑΦΑΔΗΛ λειτουργεί με επιτυχία, με 100 υποστηριζόμενα παιδιά
και άλλα τόσα στις λίστες αναμονής.
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Είναι και άλλα πράγματα που έγιναν. Αυτά έγιναν το 2014.
Την καινούργια χρονιά ξεκινήσαμε το πρόγραμμα με τους απινιδωτές,
με την τηλε-ιατρική και την τηλε-ειδοποίηση. Είναι τρεις κορυφαίες δράσεις
και ειλικρινά το καταθέτω με όλη την υπερηφάνεια που μπορεί να έχει μια
Διοίκηση όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία παροχής.
Επίσης, θα ήθελα να πω για το ΚΕΠ Υγείας, είναι το Κέντρο
Πρόληψης Υγείας, είναι μια καινούργια δράση την οποία την κάνουμε σε
συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. Εδώ θα ήθελα να
πω ότι το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων παραδέχθηκε ότι
καθυστέρησε να μας καλέσει σε αυτή τη δράση, σε μια συνάντηση που
είχαμε. Και όταν μίλησα με τον κ.Πατούλη, μου είπε: «Κύριε Γιαννάκη,
εσείς τα κάνετε ήδη στον Δήμο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αργά,
ξεκινήστε». Ήδη ξεκινήσαμε και μπήκαμε στη διαδικασία υλοποίησης και
αυτού του Προγράμματος.
Το Επισιτιστικό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Ήδη βγήκαν τα αποτελέσματα,
είναι γύρω στα 580 άτομα. Είναι μια δύσκολη στην υλοποίηση δράση.
Είμαστε απόλυτα έτοιμοι και σύντομα ξεκινάμε να την υλοποιήσουμε.
Επίσης, την άλλη εβδομάδα θα πάρουμε 4 τόνους ρύζι. Είναι ένα
παλιό Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άμεσα θα μπούμε στη
διαδικασία διάθεσης σε καταγεγραμμένα άτομα και με ποσότητα η οποία
αναφέρεται λεπτομερώς.
Το πιο σημαντικό: Ετοιμάζουμε με πολύ συνέπεια την υποδοχή των
προνοιακών επιδομάτων. Είναι περίπου 1.000 άτομα. Κτιριακά είμαστε
έτοιμοι. Οι 4 υπάλληλοι οι οποίοι θα επανδρώσουν την Υπηρεσία ήδη είναι
στη διαδικασία ενημέρωσης, είναι καθημερινά στην Αθήνα στο Δημαρχείο,
ενημερώνονται. Κάναμε ό,τι είναι δυνατόν. Θα πάρουμε και τη μετάπτωση
του Προγράμματος, πιστεύω ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα την πάρουμε.
12
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Και όταν με το καλό έρθουν τα προνοιακά σε εμάς, πιστεύω ότι η
Ηλιούπολη θα μπορέσει με συνέπεια να εξυπηρετήσει ανθρώπους που
δοκιμάζονται. Γιατί οι κατηγορίες οι οποίες θα επωφεληθούν, είναι
ταλαιπωρημένες κατηγορίες ανθρώπων.
Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι οι δράσεις της προηγούμενης χρονιάς
συνεχίζονται όλες. Κάθε μέρα διανθίζουμε, κάτι καινούργιο κάνουμε, δεν
σταματάμε παρ’όλο που έχουμε έλλειψη σε προσωπικό. Παρ’όλα αυτά με
ανάλωση προσπαθειών από όλη τη Διοίκηση και τους εθελοντές και φυσικά
το διοικητικό και το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας πάμε μια χαρά.
Ελπίζω να έχουμε τη χαρά και την ικανοποίηση να ικανοποιήσουμε τον
ανθρώπινο πόνο και τα προβλήματα που από την κρίση προέκυψαν. Σας
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ κι εγώ, Αντιδήμαρχε κ.Γιαννάκη.
Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής κ.Καλαρρύτης.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Όπως γνωρίζετε, η
Υπηρεσία Καθαριότητας στην οποίαν αυτή τη στιγμή έχω την ευθύνη,
συντελεί ένα μεγάλο έργο, καθημερινά δίνει μια μάχη στην πόλη για να
προσφέρει τις καλύτερες Υπηρεσίες στους συμπολίτες μας, με όποιες
αδυναμίες και με όποιες μικροελλείψεις υπάρχουν.
Είναι αξιοσημείωτο να σας πω ότι φέτος το καλοκαίρι έγινε μια
τεράστια προσπάθεια πράγματι από όλους τους εργαζόμενους με μεγάλη
αυτοθυσία και είχαμε πολύ-πολύ καλά αποτελέσματα, όπως όλοι οι
συνδημότες μας αναγνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι η πόλη βρίσκεται σε μια
πολύ καλή κατάσταση.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι φέτος το καλοκαίρι απολυμάνθηκαν και
βάφτηκαν 1.270 σημεία εσοχών κάδων τα οποία είχαν προβλήματα
καθαριότητας και προβλήματα υγιεινής. Επίσης, αντικαταστάθηκαν 250
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καπάκια σε κάδους που έλειπαν από την πόλη μας. Επισκευάστηκαν 300
κάδοι οι οποίοι κι αυτοί είχαν προβλήματα στους μηχανισμούς.
Τοποθετήθηκαν 200 κολωνάκια τα οποία οριοθετούσαν τις διαβάσεις των
ΑΜΕΑ σε δύσκολα σημεία της πόλης, που οριοθετούν τα σημεία και
αποτρέπουν τις ταχύτητες των οδηγών σηματοδοτώντας αυτά. Και τέλος
πλύθηκαν 2.500 κάδοι σε όλη την πόλη και σε πολλά σημεία δύο φορές.
Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι σε μια προσπάθεια η οποία έγινε στο
θέμα της ανακύκλωσης, φέτος ήταν θεαματικά τα αποτελέσματα διότι
είχαμε μια αύξηση του 40% σε ότι αφορά στην ανακύκλωση.
Σε ότι αφορά στο θέμα της κομποστοποίησης, φέτος είχαμε εκεί
διπλάσια σχεδόν ποσότητα κλαδιών τα οποία κόψαμε και με αυτή τη μέθοδο
η οποία εφαρμόζεται εδώ και 4 χρόνια στην πόλη μας έχουμε πολλαπλά
οφέλη. Οφέλη ως προς τη μεταφορά στη χωματερή και την πληρωμή για την
εκταφή αυτών και οφέλη το ότι δίνουμε στους πολίτες μας το πολύτιμο
κομπόστ. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τοποθετήσαμε καινούργιους
κάδους, τις λεγόμενες καμπάνες για τα γυαλιά τα οποία είναι ξεχωριστά και
πρέπει να πέφτουν σε αυτά τα σημεία, σε 16 σημεία, πέραν των 12 τα οποία
υπήρχαν επιλεγμένα στην πόλη μας, προ λίγων ημερών.
Αυτά και με την καθημερινότητα η οποία τρέχει στην πόλη μας
προσπαθούμε να ανταποκριθούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες που όλοι
γνωρίζουμε πόσο δύσκολες είναι, να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Για το 2016, όπως ακούσατε, ο Δήμος αποφάσισε να προγραμματίσει
σταδιακά την ανανέωση του στόλου ο οποίος πράγματι είναι παλιός και
δημιουργεί πολλά προβλήματα και πάμε στη μέθοδο των leasing. Η μέθοδος
των leasing είναι μια μέθοδος την οποίαν εφαρμόζουν πάρα πολλοί Δήμοι
εντός του Λεκανοπεδίου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε οχήματα
νέας τεχνολογίας, οχήματα τα οποία έχουν εγγύηση και δεν θα έχουμε τη
14
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συντήρηση, με τόσο μεγάλες φθορές που υπάρχουν.
Επίσης, προϋπολογίσαμε να πάρουμε άλλους 20 συμβασιούχους
8μηνίτες για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που έχει ο
Δήμος στην καθημερινότητα για τα πληρώματα των απορριμματοφόρων.
Όπως ακούσατε, προχωράμε στην ανακατασκευή δύο ειδικών
οχημάτων για να μπορούμε, επειδή κάθε χρόνο προσθέτουμε νέους
υπόγειους κάδους στην πόλη μας, να έχουμε τη δυνατότητα να
ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις.
Και κάτι πολύ πιο σημαντικό, στον χώρο του γκαράζ που
καθημερινώς όσοι μπαίνουν εκεί και γνωρίζουν, προχωράμε στον βιολογικό
καθαρισμό, ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο ζωτικής σημασίας, διότι οι χώροι
εκεί πράγματι είναι επιβαρυμένοι. Ο βιολογικός καθαρισμός θα μας δώσει
δικαίωμα και θα μας εξυπηρετήσει σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε,
ούτως ώστε ο χώρος του γκαράζ να είναι σε καλύτερη κατάσταση, να
υπάρχει υγιεινή και ό,τι επιβαρύνει το περιβάλλον μέχρι σήμερα πλέον να
εκλείψει. Και πέραν από εκεί, ό,τι νερό πλέον θα παίρνουμε, το οποίο θα
είναι καθαρό, θα χρησιμοποιείται για τα πλυντήρια των αυτοκινήτων.
Θα ήθελα να σας πω ότι, μέσα από αυτόν τον προγραμματισμό των
leasing, μετά από αυτά που σας είπα, ότι θα έχουμε σύγχρονα αυτοκίνητα,
θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι 5ετής η σύμβαση και στο τέλος της
σύμβασης αυτής με 1€ το κάθε όχημα θα παραμείνει περιουσιακό στοιχείο
του Δήμου. Δηλαδή ένα όχημα 5ετίας, δη καινούργιο, θα είναι περιουσιακό
στοιχείο του Δήμου. Σε αυτή την προσπάθεια την οποίαν κάνουμε, έχουμε
συνυπολογίσει βέβαια και τα οφέλη τα οποία θα έχουμε από τη συντήρηση
που χρειάζεται ένα παλιό απορριμματοφόρο και θα έχουμε και μείωση
κόστους σε ότι αφορά ελαστικά και λιγότερα καύσιμα. Διότι η τεχνολογία
θα είναι τέτοια που θα μας επιτρέπει να μπορούμε να έχουμε μείωση
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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κόστους των καυσίμων.
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στο γκαράζ έχει τοποθετηθεί μια
υπερσύγχρονη αντλία ελέγχου των καυσίμων, που είχαμε πολύ θετικά
αποτελέσματα.
Μπροστά σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτούς τους χαλεπούς
καιρούς η Διοίκηση προχωράει και αποδεδειγμένα θα πρέπει να
καταλάβουμε όλοι μας ότι ως όραμά μας θέλουμε να έχουμε μια καθαρή
πόλη με τη βοήθεια των συμπολιτών και τη βοήθεια όλων μας και με αυτά
τα οποία μπορεί να προσφέρουμε σήμερα με αυτά τα οικονομικά που
διαθέτει ο Δήμος και θα συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, Αντιδήμαρχε κ.Καλαρρύτη.
Ερωτήσεις. Ο κ.Κοκοτίνης έχει τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Μια ερώτηση που ήθελα να κάνω, κ.Καλαρρύτη, για
εσάς πιο πολύ. Είπαμε ότι έχουν προγραμματιστεί 250.000€ αμοιβή για
leasing των απορριμματοφόρων. Όπως ξέρουμε το leasing δεν είναι εφάπαξ,
είναι τμηματικό. Γιατί το leasing συνήθως, εγώ που ασχολούμαι με αυτά…
Με ακούτε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Λέω ότι το leasing, οι 250.000€, είναι προφανώς μόνο
για το 2016. Κατ’αρχήν, έχετε κάνει κάποια κουβέντα; Είναι πρόγραμμα;
Δεν έχετε προχωρήσει σε συμβασιοποιήσεις; Και το ερώτημα είναι αν θα
μπορούσε να γίνει με δανεισμό. Γιατί συνήθως ο δανεισμός είναι λίγο πιο
ευνοϊκός, οι εταιρίες το κάνουν πολλές φορές για φορολογικούς λόγους. Ένα
είναι αυτό.
Ένα δεύτερο με την ΕΥΔΑΠ. Βλέπω ότι έχετε βάλει στον
προϋπολογισμό 429.000€ ρυθμισμένο και άλλες 450.000€. Κάπου αντιφά16
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σκουν αυτά που είπε ο Αντιδήμαρχος ο κ.Χατζηδάκης προηγουμένως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλάβετε αν θέλετε γιατί δεν άκουσε ο Αντιδήμαρχος.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Λέω ότι στην ΕΥΔΑΠ για το 2016 προβλέπεται μια
ρυθμισμένη αμοιβή, ας την πούμε έτσι, 429.000€, κατανοητό είναι αυτό, και
450.000€ επιπλέον. Θα ήθελα μια απάντηση, πώς δικαιολογείται.
Ένα τρίτο που αυτό αφορά τον κ.Δημητρόπουλο. Προβλέπονται
κάποιες δικαστικές δαπάνες 200.000€ για το 2016. Τι ακριβώς είναι;
Επίσης, προβλέπεται δαπάνη για κάποια πρόστιμα, είναι 11.000€ ένα
ρυθμισμένο με τον Ν.4321/15 και άλλες 65.000€. Θα θέλαμε να μάθουμε τι
ακριβώς πλεονάσματα είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη. Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ένα ερώτημα για τον κ.Γιαννάκη, να μας δώσει κάποια
στοιχεία γύρω από το Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας. Πόσοι
έχουν προσφύγει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση έχετε; Ο κ.Ευσταθίου έχει τον λόγο.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Να μας πείτε ποια είναι η υλοποίηση του Προϋπολογισμού μέχρι τώρα, προφανώς μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Την υλοποίηση του
Προϋπολογισμού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Πανταζόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατ’
αρχήν, για να είμαι συγκεκριμένος, θα λέω και τον Κωδικό της ερώτησης.
6471.001 που μιλάμε για «Δαπάνες οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων». Έχετε έναν Κωδικό εκεί στον οποίο μιλάμε για Φεστιβάλ
Ηλιούπολης. Και η ερώτησή μου είναι διττή. Κατ’αρχήν, εξ όσων γνωρίζω,
υπάρχει ειδικός Κωδικός στο Πολιτιστικό Κέντρο που έχει την ευθύνη. Το
δε Φεστιβάλ Ηλιούπολης στον μεγαλύτερο βαθμό του είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Ο Δήμος Ηλιούπολης για ποιο λόγο συνδράμει τώρα; Αυτό είναι
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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το ερώτημά μου.
Στον Κωδικό 6474, ενώ πιο πάνω μιλάτε για οργάνωση κοινωνικών
δραστηριοτήτων,

έχετε

έναν

όρο:

«Έξοδα

λοιπών

παρεμφερών

δραστηριοτήτων» τον οποίον τον έχετε προϋπολογίσει 15.500€. Δεν ξέρω,
πιστεύω ότι είναι ασαφής ο όρος. Τι ακριβώς εννοεί; Τι δραστηριότητες θα
είναι αυτές; 6474.0001.
Στις «Δαπάνες οργάνωσης Συνεδρίων» έχετε βάλει έναν Κωδικό
4.000€, είχατε βάλει φέτος 8.000€, δεν έχει ενταλθεί καθόλου, τίποτα. Αλλά
εν πάση περιπτώσει το ερώτημά μου είναι, γιατί μπορεί να μου διέφυγε
εμένα, διοργάνωσε κάποιο Συνέδριο φέτος ο Δήμος; Ή εν πάση περιπτώσει
τι ακριβώς σκέφτεστε να κάνετε για ένα τέτοιο ποσόν;
Με προβλημάτισε το ποσόν που μιλάει για τις διατακτικές του Πάσχα
και όλα αυτά τα βοηθήματα που δίνουμε, κ.Γιαννάκη. Είχαμε 30.000€ το
2015 και κάνετε μια πρόβλεψη για 15.000€. Δηλαδή αναμένουμε ότι θα
μειωθεί στο ήμισυ η ανθρωπιστική κρίση; Τι άλλαξε σ’αυτό;
Ένα ερώτημά μου, κ.Αντιδήμαρχε, το οποίον ήταν και πέρυσι, φέτος
ήθελα να σας το κάνω πιο συγκεκριμένο. Ξεκινώντας από τον Κωδικό 661
έχετε έντυπα, βιβλία, βασικά γραφική ύλη με διαφορετικούς Κωδικούς, που
φτάνει στο νούμερο 56.000€. Εδώ λοιπόν ήθελα να σας κάνω εγώ μια
υπόθεση εργασίας για να το καταλάβουμε. Σας λέω λοιπόν ότι σε κάθε
Σχολείο κάθε μέρα βγαίνουν περίπου 400 φωτοτυπίες. Στα 30 Σχολεία
βγαίνουν 12.000 φωτοτυπίες. Πώς είναι δυνατόν τα Σχολεία, που είναι η
δουλειά τους να βγάζουν 12.000 φωτοτυπίες την ημέρα, έχουν συνολικό
κόστος όλα τα Σχολεία 9.000€ με βάση τα χαρτιά του κ.Ατζινά και της
Δευτεροβάθμιας, και ο Δήμος έχει ένα τέτοιο ποσόν; Μπορεί να κάνω λάθος
εγώ, να μου πείτε ότι κάνω λάθος.

18
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Εκεί που μιλάμε για καύσιμα στους Κωδικούς, να μην τους
επαναλαμβάνω, με τη σειρά: Προμήθεια καυσίμων κλπ., για όλους αυτούς
τους Κωδικούς από το 4641 μέχρι το 44, έχει μηδενικό. Έχει γίνει κάποιο
λάθος; Τα έχετε βάλει κάπου αλλού;
Για το 24ο Νηπιαγωγείο που μιλήσαμε και εφ’όσον μπαίνουμε στη
διαδικασία απ’ότι κατάλαβα υλοποίησής του, γιατί δεν μπαίνει έστω ένα
ποσόν προς υλοποίηση το 2016; Αυτό αντιφάσκει, Τεχνικό Πρόγραμμα και
Προϋπολογισμό.
Ένα άλλο ερώτημα εργασίας αφορά την προμήθεια ελαστικών. Σε 4
Κωδικούς έχετε 50.000, 8.000, 40.000 και 12.000. Όλα αυτά κάνουν περίπου
120.000€. Αν υποθέσουμε ότι περίπου το κόστος για να αλλάξουμε τα
ελαστικά είναι 300€ για ένα αυτοκίνητο, εμείς κατ’αρχήν θα αλλάξουμε σε
700 αυτοκίνητα κάθε χρόνο λάστιχα; Πέστε μου. Μπορεί να κάνω λάθος
εγώ. Εμένα μου φάνηκε το νούμερο εξωπραγματικό. Σας κάνω μια υπόθεση
εργασίας. Μια απάντηση.
Κάναμε ειδική αναφορά και ο Δήμαρχος και το συζητήσαμε όλοι και
το βάλαμε ως πρωτεύον το θέμα του φωτισμού. Εδώ λοιπόν που είναι ο
βασικός Κωδικός, εδώ για τον δημοτικό φωτισμό δεν έπρεπε να έχουμε κάτι;
Ή είναι κάπως αλλιώς που γίνεται, με κάποιον καινούργιο τρόπο που εγώ
δεν τον ξέρω;
Κωδικός 7321 που αφορά σε κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης,
έχετε ένα συνολικό ποσόν 367.000€. Θα ήταν καλό για το Δημοτικό
Συμβούλιο και αν δεν μπορείτε σήμερα, να μας πείτε προς ποια κατεύθυνση
και για ποια κτίρια μιλάμε και ποιες παρεμβάσεις εν πάση περιπτώσει είναι
αυτές που θα κάνετε;
Το ίδιο, για να μην ξανακουράσω, ισχύει για τους Κωδικούς στα
αναλώσιμα. Μπορώ να σας κάνω και εδώ μια υπόθεση εργασίας, να σας πω
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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πάλι ως παράδειγμα τα Σχολεία που γνωρίζω. Είναι δυσανάλογα τα ποσά
όταν φέτος έχετε έναν Προϋπολογισμό 47.500€. 22.500€ και 25.000€, από
το 6699 και το 6670.
Αυτές είναι οι ερωτήσεις μας. Και για να μην κουράζω, κ.Πρόεδρε,
εμάς η τοποθέτησή μας και η προσέγγισή μας, με απόλυτη συνάφεια που
έχετε το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό, η τοποθέτησή μας θα
είναι η ίδια, για να μην κουράζουμε, και θα κινηθούμε στο λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Πανταζόπουλε.
Η κα Πίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Μια διευκρίνιση στις «Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως
καταβληθέντων». Είναι ένα ποσόν που διαμορφώνεται στις τάξεις των
50.000€. Προέρχεται από το ειδικό τιμολόγιο; Ή 56.000€. Γιατί εγώ έχω το
προσχέδιο και ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί. Λέω, είναι το ειδικό
τιμολόγιο επιστροφής των ΑΜΕΑ; Αυτό εννοώ. Ερώτημα και απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον Κωδικό αν θέλετε.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Στον Κωδικό 008.8261. Αν το έχω. Γιατί έχω το προσχέδιο,
δεν έχω τον Προϋπολογισμό. «Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων». Βέβαια επανέρχομαι στο ερώτημα που έκανε και για εμένα θα ήταν
ένα από τα ερωτήματα σε ότι αφορά στην ΕΥΔΑΠ. Επίσης, το είπε και ο
κ.Κοκοτίνης, σε ότι αφορά στις μισθώσεις, το leasing, πιστεύω ότι θα
έχουμε περαιτέρω διευκρινίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; Κύριε Σόφη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Μια ερώτηση θα προσθέσω γιατί καλύφθηκα σε αρκετές
ερωτήσεις, στον κ.Καλαρρύτη. Στην εισήγηση που καταθέσατε, είπατε ότι
μπήκε νέα αντλία ή αντλία εν πάση περιπτώσει καυσίμων επάνω στο γκαράζ
και από τότε έγινε εξορθολογισμός των καυσίμων ας το πούμε έτσι.
Μειώθηκε το κόστος; Για εξηγήστε μας. Δηλαδή πρώτα υπήρχε κάποιο
20
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ζήτημα; Κι αν υπήρχε κάποιο ζήτημα, που σημαίνει δηλαδή ότι γινόταν
κατάχρηση, απάτη, δεν ξέρω, τι ακριβώς ήταν; Και τι συμπέρασμα βγήκε;
Υπήρξαν ένοχοι; Είχαμε συλλήψεις, διώξεις κλπ.;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος στο Δημοτικό Συμβούλιο που
θέλει να κάνει ερώτηση; Βλέπω τον κ.Πούλο.
Κύριε Πούλε, έχετε τον λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Μπορούμε να ξέρουμε πόσο
έχει προϋπολογιστεί η συνολική δράση της Δημοτικής Συγκοινωνίας;
Δηλαδή τα ανταλλακτικά, οι εργαζόμενοι, τα καύσιμα, η συνολική αυτή
δράση. Και αν δεν έχει εκτιμηθεί συνολικά ο Προϋπολογισμός, σε επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλώ να ενημερωθώ. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή κοστολόγηση του συγκοινωνιακού έργου της
Δημοτικής Συγκοινωνίας. Ο κ.Κουρής έχει τον λόγο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Καλησπέρα. Στον Κωδικό 0441 έχει ένα Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας το οποίο λέει 810.446€, με βεβαιωθέντα 632€ και στον
καινούργιο Προϋπολογισμό είναι 1.041€. Όταν είναι 632€ τα βεβαιωθέντα
μέχρι το 2015, πώς προϋπολογίζουμε για το 2016 1.041€; Ναι, τον 9ο. όταν
έχεις 810.446€; Ένα είναι αυτό.
Στην «κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα»
0461.001, έχουμε 45.000€ διαμορφωθέντα το 2015, 19.000€ βεβαιωθέντα
μέχρι τις 30/9 και προϋπολογίζουμε 30.000€. Γιατί αυτή η μεγάλη διαφορά
από τα προϋπολογισθέντα στα εισπραχθέντα μέχρι τον 9ο;
Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το Ταμείο το ΗΛΠΑΠ τι είναι; Λέτε
«εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς», ΗΛΠΑΠ. Ευχαριστούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση από συνάδελφο ή συναδέλφισσα; Δεν
υπάρχει απ’ότι βλέπω. Απαντήσεις. Κύριε Δημητρόπουλε, έχετε τον λόγο.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά σε αυτό που είπε ο κ.Κοκοτίνης για
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την ΕΥΔΑΠ, τα 429.000€ είναι η ρύθμιση που έχουμε η υπάρχουσα και
450.000€ είναι τα τρέχοντα που θα πληρώνουμε κατά τη διάρκεια του έτους,
αυτό θα δούμε πόσο θα είναι μέσα στη χρονιά.
Οι δικαστικές δαπάνες 200.000€, προϋπολογίζουμε ένα ποσόν ούτως
ώστε να είμαστε καλυμμένοι για κάποιες δικαστικές αποφάσεις που
εκκρεμούν: Ασφαλιστικά, προσφυγές που κάνουν κάποιοι. Για να έχουμε
ένα ποσόν μαξιλάρι για να πληρώνουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Τα πρόστιμα. Τα 65.000€ είναι το πρόστιμο του ΣΔΟΕ που είχε βάλει
για το Νεκροταφείο, είναι η ρύθμισή του που έχουμε κάνει. και το 11.000€
ήταν πρόστιμα τα οποία υπήρχαν και είναι πάλι η ρύθμισή τους.
Την υλοποίηση του Προϋπολογισμού του 2014 θέλετε ή του 2015,
κ.Ευσταθίου; Την υλοποίηση του Προϋπολογισμού του 2014 ή μέχρι
στιγμής;
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Μέχρι στιγμής.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Φέτος έχουμε εισπράξει 20.088.000€, έχουμε
πληρώσει 17.795.000€ και στο ταμείο σήμερα ήταν 2.293.000€. Και
υποχρεώσεις 200.000€ ενταλματοποιημένες. Είναι στο Παρακαταθηκών και
στην Τράπεζα της Ελλάδος και όποτε χρειάζεται να κινηθεί ο λογαριασμός
παίρνουμε ειδική άδεια.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Ισχύει αυτό το καθεστώς από τότε.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα περισσότερα έτσι κι αλλιώς τα είχαμε στο
Παρακαταθηκών.
Κύριε Πανταζόπουλε, μου είπατε για το Φεστιβάλ. Τα αναλώσιμα να
πω και για τα έντυπα κλπ. Κατ’αρχάς, μαζέψαμε τους Κωδικούς για τα
έντυπα και τη γραφική ύλη σε δύο Κωδικούς, γι’αυτό βγήκε αυτό το σύνολο
το μεγάλο. Ήταν σπασμένο ανά Υπηρεσία και μαζεύτηκαν και τα έντυπα
που τυπώνονται σαν ενημερωτικά φυλλάδια του Δήμου και οι εκτυπώσεις,
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κάποιες μεγάλες που χρειάζεται η Τεχνική Υπηρεσία και κάποια έντυπα που
τυπώνουν οι Υπηρεσίες. Είναι διάφορα. Οι κόλλες Α4, οι φάκελοι, στυλό, τα
πάντα, γι’αυτό φτάνει σε μια μεγάλη δαπάνη.
Τα αναλώσιμα, αυτό που έχουμε βάλει είναι ο προϋπολογισμός της
μελέτης όσων χρειαζόμαστε. Πάλι θα είναι μικρότερο το ποσό γιατί θα
έχουμε έκπτωση. Δηλαδή πέρυσι είχαμε προϋπολογισμό 42.000€ και πήραμε
έκπτωση 32.000€ στον δεύτερο διαγωνισμό.
Για το Φεστιβάλ είναι «και άλλες εκδηλώσεις». Γι’αυτό βάζουμε το
«παρεμφερές» για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα και
για εκδηλώσεις.
Για τις διατακτικές βάλαμε 15.000€ γιατί μέχρι εκεί μπορούν να
δικαιολογηθούν χρήματα γι’αυτόν τον σκοπό, δεν μπορούν να πάνε
παραπάνω γιατί θα χρειαζόταν ανοιχτός λογαριασμός κλπ.
Οι «λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως» είναι επιστροφές που φέρνουμε
κάποιες φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο και επιστρέφουμε από την
Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, που επιστρέφει κάποιες
διαφορές τετραγωνικών και κάποια λάθη, πρόστιμα κλπ. που πρέπει να
επιστραφούν.
Για τη Δημοτική Συγκοινωνία θα σας πει ο κ.Καλαρρύτης.
Για το ΤΑΠ, περιμένουμε να μας το αποδώσει η ΔΕΗ. Είναι αυτά τα
χρήματα που εισπράττουμε από το ΤΑΠ μέσω της ΔΕΗ.
Για τα τραπεζοκαθίσματα έχουμε εισπράξει 19.000, ήταν μέχρι 30/6.
Και επειδή κάποιοι καταστηματάρχες κλπ. μπαίνουν σε ρύθμιση μηνιαίων
δόσεων για να πληρώσουν αυτά τα ποσά, γι’αυτό δεν έχει μπει όλο το
ποσόν. Γιατί είναι σύμφωνα με την Εγκύκλιο, δεν μπορείς να πας να βάλεις
ό,τι είχες προϋπολογίσει και πέρυσι, 45.000€, πρέπει να πάρεις τα
απολογιστικά των τελευταίων 2 ετών, ποιο είναι το μεγαλύτερο. Δηλαδή με
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το τι έχεις εισπράξει στο ταμείο τις τελευταίες 2 χρονιές, το μεγαλύτερο.
Αυτό το 45.000€ που μπορεί να φαίνεται, είναι όλα τα τετραγωνικά επί την
τιμή που έχουμε.
Το Ταμείο ΗΛΠΑΠ είναι κάποιο Ταμείο που αποδίδουμε κρατήσεις
για κάποιους εργαζομένους που είχαν κάποιες Ασφάλειες κλπ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί μετατάξαμε υπαλλήλους… (δεν ακούγεται).
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει κάτι που δεν απάντησα; Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πολύ σύντομα στις ερωτήσεις που έθεσε το ΕΝΑΚ.
Κατ’αρχάς, το 24ο Νηπιαγωγείο, όπως και όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα
τα βλέπετε με 0,01 που είναι και στο Τεχνικό Πρόγραμμα, γιατί με το που
γίνονται οι εγκρίσεις, τότε μπαίνουν και τα κονδύλια από την Οικονομική
Υπηρεσία μέσα στον Προϋπολογισμό. Το ίδιο ισχύει και για τον δημοτικό
φωτισμό. Και ο Κωδικός που λέει για τις κτιριακές εγκαταστάσεις αφορά
στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Είναι το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» το οποίο
βρίσκεται ως συνεχιζόμενο. Αυτό το ποσόν ούτως ή άλλως είναι έσοδο –
έξοδο στον Δήμο γιατί είναι χρηματοδοτούμενο. Αλλά το 367.000
πιθανότατα θα είναι πολύ μικρότερο στο 2016. Αναγράφηκε το ποσόν που
υπήρχε η οφειλή όταν καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός. Επειδή τώρα έχουν
κοπεί λογαριασμοί και τιμολόγια, θα περάσει στο 2016 μικρότερο ποσό γιατί
θα έχει αποπληρωθεί την προηγούμενη χρονιά. Ούτως ή άλλως είναι έσοδο
– έξοδο.
Να πω δύο λόγια για να γίνει αντιληπτή η στρατηγική μας στο ζήτημα
του leasing.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σ’αυτό παρακαλώ πολύ δώστε λίγο προσοχή γιατί αφορά
στον Δήμο όχι γι’αυτή την 5ετία, για άλλα 10-20 χρόνια. Είναι σημαντικό
γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα.
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Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Υπάρχουν δύο λόγοι. Το ένα ζήτημα είναι ότι
προφανώς η προμήθεια 5 απορριμματοφόρων μέσα σε μια χρονιά θα ήταν
ένα τεράστιο κονδύλι για τον Δήμο, όταν γνωρίζετε με τα ανταποδοτικά τι
προβλήματα υπάρχουν και με το γεγονός ότι δεν αποδίδονται τα Τέλη στον
Δήμο μας, όπως και στους υπόλοιπους Δήμους.
Η στρατηγική λοιπόν ποια είναι; Να ανανεώσουμε τα επόμενα χρόνια
όλο τον στόλο των απορριμματοφόρων της καθαριότητας. Πρώτα απ’όλα
γιατί πιστεύουμε στον δημόσιο χαρακτήρα της καθαριότητας και άρα
χρειαζόμαστε καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό και για την ασφάλεια
των εργαζομένων, αλλά και για να αποδείξουμε ότι πρέπει η καθαριότητα να
παραμείνει στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να μη δοθεί σε
ιδιώτες. Αυτό λοιπόν που προχωρούμε φέτος, είναι να υπάρξει μια 5ετούς
διάρκειας leasing. Αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε πάρει κάποιες προσφορές,
είμαστε σε διαπραγμάτευση.
Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα μηνιαίο τίμημα, μίσθωμα και για τα 5
απορριμματοφόρα της τάξης των 18.450€ με τον ΦΠΑ, αυτή είναι η τελική
τιμή, το οποίον πολλαπλασιάζεται επί 12 και για 5 έτη και βγαίνει
1.107.000€ ότι θα μας κοστίσουν αυτά τα 5 απορριμματοφόρα σε διάρκεια 5
ετών, το οποίο με βάση τον Προϋπολογισμό και τις εκτιμήσεις που έχουμε,
θα μπορέσει άνετα ο Δήμος Ηλιούπολης να προϋπολογίσει. Μάλιστα την
επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2017, θα δούμε βέβαια ποια είναι και η
κατάσταση, πιθανότατα να πάμε και σε αγορά καινούργιων, επιπλέον, μέσω
leasing. Ο στόχος μας είναι σταδιακά όλος ο εξοπλισμός της καθαριότητας
να αντικατασταθεί.
Και βλέπουμε και είμαστε σε συζήτηση, θέλω να το γνωρίζετε, επειδή
υπάρχει ένα συγκεκριμένο κονδύλι στον Προϋπολογισμό που αφορά όχι
μόνον απορριμματοφόρα αλλά γενικώς μηχανολογικό εξοπλισμό, είμαστε σε
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συζήτηση να αγοράσουμε εκτός από τα απορριμματοφόρα και έναν
τράκτορα για την καθαριότητα. Όταν έρθει η ώρα, θα είμαστε έτοιμοι ως
προς τη μελέτη και θα σας την παρουσιάσουμε αναλυτικά.
Επίσης, να γνωρίζετε ότι είμαστε σε συζήτηση και με την Τράπεζα η
οποία θα αναλάβει - γιατί γίνεται, όπως γνωρίζετε, μέσω Τράπεζας η
προμήθεια του leasing – αυτό το μίσθωμα των 5 απορριμματοφόρων. Αυτή
είναι η λογική, η σταδιακή ανανέωση όλου του εξοπλισμού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Χατζηδάκη.
Ο κ.Καλαρρύτης έχει τον λόγο.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Επειδή ο κ.Κοκοτίνης έκανε μια ερώτηση, βασικά
απάντησε ο κ.Χατζηδάκης, είναι ακριβώς όπως τα είπε τα πράγματα.
Εγώ τώρα θέλω να απαντήσω, πιστεύω ότι έχει κλείσει, έχουμε
αναλυτικό πίνακα για τον 1ο χρόνο πόσα είναι τα χρήματα, είναι 177.000€
και κάθε χρόνο από κει και πέρα έρχονται στις 265.000€ και βγαίνει το
ποσόν το οποίον είπε ο συνάδελφος Χατζηδάκης. Σας είπα ποια είναι τα
υπέρ από ένα καινούργια όχημα και τι άλλη εξοικονόμηση θα έχουμε ως
προς τη συντήρηση και τα καύσιμα.
Έρχομαι στη δεύτερη ερώτηση η οποία έγινε για το θέμα των
ελαστικών. Κατ’αρχήν όλα τα απορριμματοφόρα δεν φοράνε τα ίδια
ελαστικά. Δηλαδή τα απορριμματοφόρα τα οποία κυκλοφορούν μέσα στην
πόλη φοράνε ενός συγκεκριμένου τύπου ελαστικών. Οι τράκτορες που πάνε
στη χωματερή φοράνε άλλο τύπο. Και ξεκινάει η τιμή από 520€ και φτάνει
μέχρι και 640€ με τον ΦΠΑ το λάστιχο. Όπως, επίσης, στα μηχανήματα
έργου είναι πολύ πιο ακριβά τα ελαστικά. Γι’αυτό και έχουμε αυτή τη
διαφορά, και ρώτησε ο συνάδελφος ο Πανταζόπουλος για το θέμα των
ελαστικών, πόσα ελαστικά θα βάλουμε σε αυτά.
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Σε ότι αφορά στο θέμα της αντλίας, εγώ είπα ότι μπήκε μια σύγχρονη
αντλία με την οποίαν ελέγχεται το καύσιμο στο κάθε αυτοκίνητο και δεν
είπα ότι εκεί εμείς βρήκαμε κάποιους οι οποίοι έπαιρναν καύσιμα κλπ.
Απλώς είναι ένα σύγχρονο εργαλείο. Παίρνει το τσιπάκι του το κάθε
αυτοκίνητο, το βάζει στην αντλία και ό,τι πατήσει, αυτό δίνει. Ενώ όταν
ένας οδηγός έβαζε την αντλία, έστω και για 3 λεπτά να την ξεχνούσε, γέμιζε,
είχαμε απώλειες.
Επίσης, θέλω να απαντήσω για τη Δημοτική Συγκοινωνία. Δεν είμαι
έτοιμος να σας δώσω ακριβές κοστολόγιο, στα δρομολόγια που εκτελούμε
κάθε μέρα να σας πω πόσο κόστος έχουμε.
Ήθελα όμως να αναφέρω στο Σώμα το εξής. Πριν 2 έτη είχαμε κάνει
μια συζήτηση για να φορέσουμε στα απορριμματοφόρα του Δήμου μας
αναγομώσεις ελαστικών. Οι αναγομώσεις των ελαστικών σήμερα είναι
ισάξιες, και με τη διαδικασία και με την τεχνική η οποία υπάρχει, με τα
ελαστικά περίπου κατά 95%. Να φανταστείτε ότι μια ψυχρή αναγόμωση γιατί υπάρχουν δύο ειδών αναγομώσεις, η ψυχρή και η θερμή αναγόμωση –
εάν ένα ελαστικό σου δίνει 50.000χλμ. καινούργιο, αντίστοιχα θα σου δώσει
και το ελαστικό το οποίον είναι με αναγόμωση. Γιατί; Γιατί το ελαστικό της
αναγόμωσης το μόνο του πρόβλημα είναι όταν κάνει πολύ μεγάλα ταξίδια
και έχει τριβή με την άσφαλτο. Τα απορριμματοφόρα τα οποία κινούνται
μέσα στην πόλη μας, τα οποία δεν αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από 3040χλμ. βάσει ΚΟΚ, και δεν έχουν να κάνουν τα μεγάλα ταξίδια…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μια πολύ καλή λύση.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Είναι μια λύση χωρίς να κρύβει κανέναν κίνδυνο. Και
κάτι άλλο. Τα ελαστικά τα καινούργια τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς στην
πόλη, κάθε μέρα μπορούμε να βάλουμε το πρωί ένα ελαστικό καινούργιο. Η
Πρόεδρος είναι εδώ. Και πάει ένα απορριμματοφόρο να περάσει σε μια
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γωνία, βρίσκει κάπου, το σκίζει, πάνε 600€. Εμείς όμως επιμένουμε και λέμε
να μην πάρουμε ελαστικά για τις νταλίκες που πάνε στη χωματερή. Να μη
βάλουμε ελαστικά αναγόμωση στην κίνηση των αυτοκινήτων. Όλα τα
αυτοκίνητα έχουν μπροστινή κίνηση. Όταν οι νταλίκες μας που πάνε και
είναι τετρακίνητες και μπαίνουν μέσα στη χωματερή, εκεί να φορέσουμε
καινούργια λάστιχα. Έτσι θα έχουμε μια εξοικονόμηση χρημάτων η οποία
αμέσως-αμέσως θα μας δώσει το δικαίωμα μέσα σε ένα έτος όχι να κάνουμε
leasing, να αγοράσουμε ένα έως δύο απορριμματοφόρα. Αυτή είναι η
διαφορά. Εμείς παίρνουμε καινούργια ελαστικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Δεν ακούγεται)… Ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Γιατί μπήκε το
θέμα της δαπάνης των ελαστικών. Εάν πράγματι δεχόντουσαν οι
εργαζόμενοι να πάμε σε διαδικασίες αναγόμωσης, όπου όλοι οι Τεχνικοί και
οι

Επιστήμονες

μας

λένε

ότι

υφίσταται

ασφάλεια

100%,

θα

εξοικονομούσαμε πόσα λεφτά, κ.Καλαρρύτη;
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Γύρω στις 300.000-350.000€ τον χρόνο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προσέξτε. Αυτό είναι ή άλλοι 20 εργαζόμενοι συμβασιούχοι
ή 2 καινούργια απορριμματοφόρα. Επειδή όμως το Σωματείο, είναι εδώ η
Πρόεδρος,

και

οι

εργαζόμενοι,

δεν

δέχονται

να

οδηγήσουν

απορριμματοφόρα με λάστιχα τα οποία έχουν αναγόμωση, αναγκαζόμαστε
και παίρνουμε καινούργια λάστιχα σε όλα τα απορριμματοφόρα και σε όλο
τον εξοπλισμό και η δαπάνη είναι 300.000€ plus.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλα αναγόμωση είναι. Ρωτήστε να μάθετε.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Όλα αφορούν αναγόμωση. Λεωφορεία τα οποία
εκτελούν τουριστικά ταξίδια και πάνε στη Βουλγαρία φοράνε αναγόμωση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλα αναγομωμένα είναι. Ξέρετε τι σημαίνει 300.000€;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Υποβάλει ερώτηση εκτός μικροφώνου).
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Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Σε όλο τον κόσμο. Διότι το ISO που δίνεται, είναι για
όλη την Ευρώπη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι αρκετά το εξαντλήσαμε το θέμα των ελαστικών.
Προφανώς δεν έχει καλυφθεί η κα Πίκουλα. Κυρία Πίκουλα, εμβόλιμα την
ερώτησή σας, για να δώσω στον κ.Κάτσαρη τον λόγο, για να κλείσουν οι
απαντήσεις.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Τα νέα απορριμματοφόρα που θα πάρουμε, θα είναι για
συμβατική αποκομιδή ή θα είναι για τους υπόγειους κάδους;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα νέα απορριμματοφόρα που θα πάρουμε είναι για
συμβατική αποκομιδή. Όπως σωστά εισηγήθηκε ο κ.Καλαρρύτης, δεν σας
απάντησε.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Αφού για τους υπόγειους είπαμε ότι έχουμε δύο
μηχανήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλετε να σας απαντήσει ο κ.Δήμαρχος;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, δεν θέλει.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Μου απαντήθηκε. Κύριε Αντιδήμαρχε, αχρεωστήτως
καταβληθέντα, και δεν το άκουσα. Η πρώτη ερώτηση, οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες, το ποσόν των 50.000€ τι είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Κάτσαρης, Προϊστάμενος του Λογιστηρίου, έχει τον
λόγο.
ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Σχετικά με τις 50.000€ που λέτε για τα αχρεωστήτως
καταβληθέντα, αυτό αφορά ως επί το πλείστον αυτούς που καταφεύγουν
στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών διαφορών συνήθως από τα πρόστιμα
που αφορούν στο ΤΑΠ. Όπως ξέρετε, ένας που έχει διαφορά στα
τετραγωνικά μέτρα, πληρώνει την τελευταία 5ετία συν 200% πρόστιμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τοποθετήσεις. Ο κ.Κοκοτίνης έχει τον λόγο.
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Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Πριν ξεκινήσω την τοποθέτηση, αυτό που λέγαμε για το
leasing, δεν ξέρω αν έχετε λάβει υπ’όψιν σας, επειδή μιλάμε για το Τοπικό
Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, για επιλέξιμες, επιδοτούμενες δαπάνες,
αν αυτό το προβλέπετε. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι λέω. Επειδή πιθανόν να
επακολουθήσουν γρήγορες αγορές και δεν ξέρω αν θα είναι επιλέξιμη
δαπάνη κατ’αρχήν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, ανανεώνω τον χρόνο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να ξεκινήσω. Δεν θα ξαναπώ τα ίδια που είπαμε στο
Τεχνικό Πρόγραμμα, την οικονομική κατάσταση, τις αιτίες και πώς φτάσαμε
εδώ και πού πάμε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια ασφυξία τεράστια. Και
επίσης είναι μια αλήθεια ότι, όντως η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων
κλείνει με το ζόρι προϋπολογισμό.
Όμως, κατ’αρχήν θα σας κάνω μια παρατήρηση. Κατ’αρχήν θα
έπρεπε να είχε εγκριθεί πρώτα ο Ισολογισμός του ΄14. Γιατί όπως ξέρετε
στους Ισολογισμούς του ΄14, εγώ θα σας πω και νούμερα που δεν έχετε
υπολογίσει τουλάχιστον, ή τουλάχιστον το κομμάτι που θα έπρεπε να
πληρωθεί το ΄16. Ποιο είναι αυτό; Πρώτον, από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις
ΚΕΔΗΛ, ΔΕΚΕΗΛ και ΕΥΩΝΥΜΟ κρατήσατε το ΙΚΑ, που σας είχα πει
τον Μάρτη του ΄15 ότι δεν μπορεί να κλείσει ο ΕΥΩΝΥΜΟΣ αν δεν πάρει
πάνω του ο Δήμος το ΙΚΑ, που είναι τεράστιο ποσόν. Άρα λοιπόν ο
Ισολογισμός θα έπρεπε να έχει εγκριθεί πρώτα και μετά να πάμε στον
Προϋπολογισμό γιατί τουλάχιστον ένα κομμάτι μεγάλο θα πληρωνόταν στο
΄16. Ένα είναι αυτό.
Ένα δεύτερο. είναι κάποια επίδικα. Όπως ξέρετε τα επίδικα είναι
πολλά, πέρυσι ήταν περίπου 5.000.000. Θα κάνω μια σύγκριση, τώρα έχω
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πάρει την καινούργια επιστολή του Νομικού Συμβούλου, δεν έχω βγάλει το
νούμερο ακόμα, φοβάμαι όμως ότι θα είναι πάρα πολύ περισσότερα από τις
200.000.
Ένα τρίτο είναι αυτό που δεν κάναμε ποτέ. Κάποια ώρα θα έπρεπε να
κοστολογούμε όχι μόνο τα ανταποδοτικά, κ.Δήμαρχε, κάποια ώρα θα έπρεπε
να τα κοστολογούμε όλα. Έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να κάνουμε
κοστολόγηση όχι μόνο στα ανταποδοτικά, στα πάντα, και να βγάζουμε
θέσεις ευθύνης. Δηλαδή το Νεκροταφείο, τα ανταποδοτικά, όλες οι
Υπηρεσίες δηλαδή να μπορούν να έχουν έσοδα – έξοδα άμεσα και έμμεσα,
αυτό που λέμε κοστολόγηση, ομάδα 9.
Ένα τέταρτο είναι το θέμα του ΠΑΟΔΗΛ και του ΚΑΦΑΔΗΛ το
οποίον ήρθε τελευταία στιγμή και πιστεύω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Πέμπτον. Αν είχαμε προχωρήσει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων που σε ένα βαθμό γινόταν από παλιά, πιστεύω ότι θα είχαμε
πολύ καλύτερα αποτελέσματα από έσοδα, είτε μπαταρίες, είτε ηλεκτρονικά,
είτε οτιδήποτε. Δηλαδή κάποια πράγματα στην ανακύκλωση μπορούσαν να
είχαν γίνει και χωρίς τον Εθνικό Σχεδιασμό και χωρίς τον Περιφερειακό.
Τουλάχιστον υπάρχουν παραδείγματα Δήμων, μπορώ να σας πω τη Σκύρο,
κάπου στην Ελευσίνα, που είχαν μια επιτυχία και αυτό είναι εξοικονόμηση
εσόδων.
Για την Κοινωνική Πολιτική θα σας τα πει ο κ.Ασβεστάς, να μην τα
πω εγώ.
Εκείνο που ήθελα να πω, είναι ότι υπάρχει μια αλήθεια ότι πάρα
πολλά θέματα αυτή τη στιγμή προκύπτουν από την κεντρική πολιτική
σκηνή. Επειδή τώρα και στην ΠΕΔΑ και στην ΚΕΔΕ υπάρχει μια συζήτηση,
αυτή τη στιγμή κατ’αρχήν δεν έχουν δοθεί χρήματα περίπου υπολογίζω
γύρω στα 470.000.000, μέχρι τέλος του χρόνου 480.000.000 περίπου. Θα
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δώσει δύο δόσεις τώρα και κάτι ΣΑΤΑ μέχρι τέλος του μηνός. Αλλά το
πρόβλημα ποιο είναι; Χρωστάνε τα παρακρατηθέντα, όπως ξέρετε. Θα
δώσουν δύο δόσεις παρακρατηθέντων. Δεν έχουν δώσει τίποτα. Θα δώσουν
λίγο ΣΑΤΑ, μια-δυο δόσεις.
Θα σας πω 3-4 θεματάκια καινούργια που συζητάμε, επειδή τώρα θα
εγκριθούν και πιστεύω ότι είναι και διεκδικήσιμα. Η προσωπική μου
εμπειρία ποια είναι; Ότι πάρα πολλά θέματα είναι εύκολα διεκδικήσιμα και
χωρίς κόστος και δυστυχώς από αδράνεια, πώς να το πω; Πέραν από τα
κλασικά που λέμε, τα παρακρατηθέντα, τους ΚΑΠ, αυτά είναι πολιτική. Εδώ
είναι γενικά πολιτικά, αυτά τα διεκδικείς, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και
πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και δυναμική κινητοποίηση πλέον, για να
είμαστε καθαροί, δηλαδή από κλεισίματα Δήμων μέχρι τα πάντα.
Οποιαδήποτε Κεντρική Εξουσία διακρίνεται πάντα από συμβιβασμούς
θετικούς ή αρνητικούς. Με αποτέλεσμα λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει να το
έχουμε ξεκάθαρο αυτό και ελπίζω να γίνει.
Αυτή τη στιγμή εκείνα που πρέπει να είναι διεκδικήσιμα, είναι: Τα
παρακρατηθέντα, η ΣΑΤΑ, αυτά είναι που υπολείπονται, και ο Φόρος Ζύθου
τον οποίον τον έχει πάρει το Δημόσιο αλλά πρέπει να τον δώσει στους
Δήμους, τον έχει πάρει τυπικά το Κράτος, αλλά πρέπει να τον δώσει στους
Δήμους.
Ένα δεύτερο. μειώθηκαν οι επιχορηγήσεις στις Σχολικές Επιτροπές
και εκεί πρέπει να γίνει οπωσδήποτε τουλάχιστον η αναπλήρωση και κάτι
παραπάνω.
Το τρίτο θέμα που πρέπει να ξέρουμε, είναι ότι στους Δήμους πέρυσι
τους είχαν προϋπολογίσει πλεονάσματα 760.000.000. Και όταν λέμε ¨τους
είχαν προϋπολογίσει¨, ουσιαστικά είναι μειωμένες χρηματοδοτήσεις αυτές.
Φέτος το έκαναν 300.000.000, αλλά πρέπει να γίνει μηδέν στην κυριολεξία,
32
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πέραν από τα υπόλοιπα. Πρέπει να γίνει μηδέν γιατί το πλεόνασμα τι
σημαίνει; Δεν σε χρηματοδοτώ 300.000.000 γιατί θέλω να μου φέρεις
πλεόνασμα. Είναι μια έμμεση περικοπή δαπανών.
Από κει και πέρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που θα το συζητήσουμε
την Παρασκευή και θέλω να το δείτε με προσοχή. Αυτό δεν το ήξερα κι’εγώ,
παρ’όλο που θα έπρεπε να το ξέρω. Ήξερα ότι υπάρχει φόρος εισοδήματος
στα ενοίκια. Δυστυχώς υπάρχει φόρος και στις παραχωρήσεις χώρων.
Οποιαδήποτε παραχώρηση γίνεται από Δήμους σε Σωματεία, σε Συλλόγους
κλπ., οτιδήποτε, έχει φόρο εισοδήματος, τεκμαρτό όπως λέμε. Αυτό θέλει
μεγάλη προσοχή και πρέπει να δούμε τελικά στους χώρους που έχουμε
παραχωρήσει… Ας πούμε, φανταστείτε τώρα ο Δήμος Νέας Σμύρνης που
παραχώρησε στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ αυτό που του παραχώρησε, αυτό
φορολογείται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Ι. Πούλος.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ναι, έτσι είναι. Και θα το συζητήσουμε την Παρασκευή.
Θα σας το έθετα κι εγώ δηλαδή.
Δύο-τρία άλλα θεματάκια απλά και πρακτικά. Έχουμε ζητήσει το
0,5% που μας δίνουν οι επιχειρήσεις εστίασης κλπ. να βγαίνει κατ’ευθείαν
από τον ΦΠΑ, από το κουτάκι του, όπως παλιά πριν 20 τόσα χρόνια.
Για τους Φύλακες και τους Δημοτικούς Αστυνομικούς. Εδώ έχουμε
επιβαρυνθεί. Θα μου πεις, όταν είχαν φύγει αυτοί, τι αιτιολογία είχαν; Ότι
«αφού έφυγαν, δεν σας κόψαμε». Στην ουσία αφού μας κόβατε. Το μείζον.
Τώρα το έλασσον… Δηλαδή είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι είναι
διεκδικήσιμο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Έχει μπει το θέμα αυτό. Υπάρχει αυτό. Και ειδικά όταν
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είναι και καινούργιος Υπουργός ή Γραμματέας είναι ένας λόγος παραπάνω.
Ας πούμε ένα παράδειγμα. Μου έδωσε ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, κάτι
που δεν το ήξερα… Να σας πω ένα παράδειγμα. Δίνουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος οι Δήμοι σε Κομμωτές, Κουρείς, Τεχνίτες κλπ. Αυτά τα
παράβολα τα παίρνει το Δημόσιο ενώ τη δουλειά την κάνουμε εμείς.
Τεράστιο ποσόν δεν είναι, για να μην λέμε υπερβολές.
Από κει και πέρα λέμε να μην απαλλάσσονται από τα ανταποδοτικά
τέλη, το Δημόσιο και οτιδήποτε. Εδώ θυμάστε ότι είχε γίνει η στραβή με το
άρθρο 13, αλλά είχε γίνει και το ΄13 και δεν το πήρε κανένας χαμπάρι.
Δηλαδή το Μετρό και ο ΟΑΣ, και τα καθάριζαν οι Δήμοι και λεφτά δεν
έπαιρναν.
Από κει και πέρα έχουμε ζητήσει για ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ 100 δόσεις
οπωσδήποτε.
Ήθελα να σας πω δύο-τρία πράγματα για τη ΔΕΗ που υπάρχει σοβαρό
θέμα. Το πρώτο θέμα. Έχουμε πει για το Ε9 με τα σωστά τετραγωνικά. Αυτό
μόνο από την πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών μπορούμε να το
κάνουμε. Εδώ βέβαια υπάρχει μια συζήτηση και το έβαλε ο σύντροφος από
τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και είχε δίκιο. Γιατί εγώ είχα πει ανάλογα με την
τιμή ζώνης. Είναι δύσκολο να πάει με την τιμή ζώνης γιατί μπορεί να έχεις
ανέργους στην τιμή ζώνης την υψηλή ή να έχεις ΑΜΕΑ ή δεν ξέρω τι άλλο
μπορεί να έχεις. Αυτό το κρατάμε. Αλλά τα σωστά τετραγωνικά για εμένα,
γιατί από εκεί πέρα θα μπορέσεις και να μειώσεις. Είναι σίγουρο ότι
δυστυχώς πάρα πολλοί συνδημότες, όπως έχει δείξει η εμπειρία, έχουν
δημιουργήσει πρόβλημα και δηλώνουν πολύ λιγότερα και έχω παραδείγματα
προσωπικά.
Ένα δεύτερο εδώ είναι ότι, η ΔΕΗ όταν πάει κάποιος πολίτης και
πληρώνει μερικώς, από τα 1.000€ πληρώνει 400€, η ΔΕΗ κρατάει για πάρτη
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της τα πάντα και δεν δίνει την αναλογία των Δημοτικών Τελών. Αυτό είναι
νομίζω εύκολα διεκδικήσιμο.
Επίσης ότι η προμήθεια της ΔΕΗ είναι 2%, είναι εντελώς παράλογη η
προμήθεια.
Ένα τρίτο. Πάει και διακόπτει κάποιος τη ΔΕΗ και τουλάχιστον δεν
έχουν το φιλότιμο να στείλουν ένα mail ή ένα fax ώστε να διακόψει και ο
Δήμος. Και παιδεύονται οι πολίτες μετά από 2-3 χρόνια που τους χρεώνεις,
τους χρεώνεις, και δεν μπορεί να πάρει ενημερότητα.
Κι ένα τελευταίο, που εμείς πιθανόν να μην το έχουμε ιδιαίτερα αυτό
το πρόβλημα. Όπου υπάρχουν εμπορικά κέντρα και υπάρχει ένας μετρητής
κοινός, εκτός αν είναι σύγχρονος και έχουν χωριστούς. Σε αυτή την
περίπτωση θα μπορούσε να ρυθμιστεί έτσι που τα συμφωνητικά των
καινούργιων επαγγελματιών να στέλνονται στους Δήμους, όπως στέλνονται
στις Εφορίες. Γιατί αν φύγει κάποιος και μπει ο επόμενος και 2-3 δεν κάνει
κάποια… τον έχασες.
Από κει και πέρα επαναλαμβάνω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ο
Προϋπολογισμός η αλήθεια είναι ότι το 88-90% των δαπανών είναι
ανελαστικές, υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό, δεν μπορούμε να την
αμφισβητήσουμε.
Υπάρχει η αλήθεια όμως ότι το πλεόνασμα, εγώ σας το αμφισβητώ το
πλεόνασμα, σας το λέω ξεκάθαρα από τώρα για όταν θα συζητήσουμε τον
Ισολογισμό. Τα 750.000 από το 1.100.000 προήλθαν από μειώσεις μισθών.
Αν βάλουμε και πόσο μειώνεται στον ΚΑΦΑΔΗΛ και στον ΠΑΟΔΗΛ, γιατί
και φέτος βλέπω ότι έχουν κάποια μείωση 200.000 τόσο, καταλαβαίνουμε
ότι δεν είμαστε ούτε για πολύ υπερηφάνεια. Είμαστε για να δουλέψουμε, να
συνεισφέρουμε, να προλάβουμε κάποια πράγματα. Να προχωρήσουμε το
Τοπικό Σχέδιο Απορριμμάτων που θα το συζητήσουμε και είναι μια πηγή
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εσόδων έμμεση και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
Η σύστασή μου είναι στον Προϋπολογισμό και σε όλα αυτά τα
μεγάλα θέματα να υπάρχει μια πιο ουσιαστική διαβούλευση, με τον τρόπο
που είπα και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Κοκοτίνη.
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Για τη ΔΕΗ ένα τελευταίο. Να λάβετε υπ’όψιν το
ζήτημα αυτών που νομιμοποιούν τα αυθαίρετα και οι οποίοι καλούνται να
πληρώσουν πρόστιμο 200% επί των τελών επί αυτού που νομιμοποίησαν.
Δηλαδή αν έχει ένας 100τ.μ. και νομιμοποιεί, σου λέει: Πότε ίσχυσε ο
Νόμος; Το 2013. Από το 2013 έως το 2015 πληρώνεις 2 χρόνια τέλη και
200% πρόστιμο, με το οποίον ουσιαστικά οδηγείς κόσμο πλέον να το
λαμβάνει υπ’όψιν για το αν θα νομιμοποιήσει ή όχι το αυθαίρετό του.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Πραγματικά η συζήτηση έχει δύο κατευθύνσεις. Ή
κοιτάς το διαχειριστικό ή κοιτάς να δεις σε ποια κατεύθυνση πρέπει να
κινηθεί αυτό που λέγεται λαϊκές ανάγκες. Στο πλαίσιο της διαχείρισης το
υποζύγιο είναι γνωστό και μόνιμο και αποτυπώνεται με σαφήνεια
αντικειμενικά και στον δικό μας προτεινόμενο Προϋπολογισμό από τη
Δημοτική Αρχή. Άλλωστε ο Προϋπολογισμός, όπως ειπώθηκε, γίνεται με
συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Μάλιστα η τάση πια στους Δήμους, αν
παρακολουθούμε, δεν είναι συγκράτηση των Τελών που είχαμε ως γενική
τάση από το 2009. Έχουμε πάει πια στη λογική μιας σειράς Δήμων να
αυξάνουν τα Δημοτικά Τέλη γιατί διαμορφώνεται πραγματικά μια άθλια
κατάσταση. Άρα εδώ έχουμε το Κράτος, την Τοπική Διοίκηση, το Τοπικό
Κράτος, να ακουμπάει όλο και πιο πολύ σ’αυτό που λέμε υπερφορολόγηση
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των λαϊκών στρωμάτων, της λαϊκής οικογένειας και σταθερά έχουμε αυτή
την αποτύπωση.
Αν παρακολουθήσουμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, θα δούμε
βασικά εδώ πέρα από τους αριθμούς που αποτυπώνονται τώρα ότι ο βασικός
Προϋπολογισμός που έχουμε και που θα υλοποιηθεί είναι γύρω στα
18.000.000€, είναι τα περίφημα τακτικά έσοδα. Στο μέρος των τακτικών
εσόδων θα δούμε ότι είναι φίφτι-φίφτι. Δηλαδή τα ίδια έσοδα, δηλαδή αυτό
που πληρώνει για τρίτη φορά ο δημότης είναι τα μόνα σίγουρα. Και όταν
πάμε στις επιχορηγήσεις τις κρατικές, εκεί μετράμε σταθερά χασούρα.
Ειπώθηκε εδώ πέρα, η ΣΑΤΑ τελείωσε, δεν έχουμε πάρει από τον Μάη και
πέρα, από τα παρακρατημένα, δεν έχουμε πάρει καθόλου δόση και ούτω
καθ’εξής προχωράνε.
Κοιτάξτε να δείτε. Και η συνέχειά του καθόλου δεν είναι έτσι, ότι
κάποια από αυτά. Μάλιστα η ΚΕΔΕ λέει χαρακτηριστικά και έτσι είναι, ότι
διαμορφώνεται μια νέα γενιά παρακρατημένων και ξεδιάντροπα λέει η
ΚΕΔΕ και η συντριπτική πλειοψηφία: «Μετά την ανάκαμψη της οικονομίας
και τη βελτίωση των δημόσιων εσόδων διεκδικούμε να εκπονηθεί ένα νέο
πρόγραμμα απόδοσης παρακρατηθέντων με δόσεις». Το έχει δεδομένο
δηλαδή ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα και αυτό που πρέπει να περιμένουμε
είναι η ανάκαμψη της περίφημης οικονομίας που θα γίνει στα αποκαΐδια των
εργατικών-λαϊκών δικαιωμάτων και τότε θα βάλουμε ξανά δόσεις. Πώς
βάλαμε δόσεις παρακρατημένων για τον στόχο της ΟΝΕ; Τώρα θα βάλουμε
στόχο παρακρατημένων για την καπιταλιστική ανάπτυξη και κερδοφορία.
Έχουμε ακόμη μπροστά μας και κάνουμε πως δεν το βλέπουμε, το νέο
μεσοπρόθεσμο και το νέο μεσοπρόθεσμο έχει προκαθοριστεί. Και ειδικά για
το 2016, 2017, 2018 προβλέπει τουλάχιστον 23% μείωση σε σχέση με το
2015. Αν μέσα στο 2015 έχουμε 45% που προστίθεται στο 62% μείωση, θα
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έχουμε και συνέχεια και αυτό είναι ανακοινωμένο και ξέρουμε πολύ καλά
πώς θα οδηγηθούν τα πράγματα. Άρα εδώ πρέπει να δούμε πώς στεκόμαστε,
πώς στέκεται η κάθε πολιτική δύναμη. Γιατί πολιτικές δυνάμεις είμαστε και
δεν είμαστε αυτοδιοικητικές γενικά. Γιατί στο κάτω-κάτω και στο επίπεδο
της Τοπικής Διοίκησης δεν είναι παρά η υλοποίηση των πολιτικών από το
Κράτος κι εδώ ακριβώς δηλώνεται με παρρησία νομίζω από όλες τις άλλες
δυνάμεις και χωρίς αμφισβήτηση. Άρα εδώ μπροστά μας έχουμε να δούμε
ποιος πληρώνει και ποιος χάνει. Πληρώνει το λαϊκό νοικοκυριό και χάνει
όλο και πιο πολύ από αυτά που είχε.
Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποτυπώνεται και
στον Προϋπολογισμό και δεν το κουβεντιάζουμε και το έχουμε ξαναπεί εδώ.
Οι Παιδικοί Σταθμοί στην πόλη μας έχουν, από 730 παιδιά που είχαμε
μερικά χρόνια πριν, έχουμε κατέβει στα 400 παιδιά και το μεγαλύτερο
κομμάτι των Παιδικών Σταθμών ακουμπάει στο ΕΣΠΑ. Ένα ΕΣΠΑ που έχει
προαναγγελθεί ότι τελειώνει στα 2 χρόνια. Οι ΚΑΠ για τους Παιδικούς
Σταθμούς μειώθηκαν το 2015 100.000 και θα μειωθεί κι’άλλο κι’αυτό είναι
κατεύθυνση. Οι ΚΑΠ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι μόλις 48.000.
Δηλαδή πού περιμένουμε ακριβώς να οδηγηθούν τα πράγματα; Μα εκεί που
προετοιμάζονται, στην ιδιωτικοποίηση με ό,τι μορφή, είτε με την
ανταπόδοση, είτε με την παραχώρηση. Ακούστηκε και εδώ παράδειγμα για
τον ηλεκτροφωτισμό ως προοπτική. Και δεν λέω εγώ ότι όλοι ξεκινάνε με
αυτή την πρόθεση, αλλά αντικειμενικά εκεί οδηγούνται τα πράγματα.
Δείτε τι γίνεται παράδειγμα στον τομέα της καθαριότητας. Δείτε τι
προετοιμάζεται στη διαχείριση των απορριμμάτων, που ακριβώς ετοιμάζεται
το μεγάλο πανηγύρι για τα μεγάλα συμφέροντα που μπαίνουν. Γιατί το
σκουπίδι τελικά είναι χρυσός, αλλά είναι χρυσός γι’αυτούς που πρέπει να το
αξιοποιήσουν γι’αυτό που λέμε ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου.
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Να πάμε ακόμα και στο εξής. Αν παρακολουθήσει κανένας τον
Προϋπολογισμό του Δήμου μας, γιατί παλιότερα γινόταν και αυτή η
κουβέντα, αυτό που μειώνεται σταθερά ακόμη είναι το κόστος προσωπικού,
από το μισθολογικό μέχρι το ασφαλιστικό. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εδώ
δίνεται η μεγάλη μάχη για το επόμενο διάστημα. Και αποτυπώνεται με
σαφήνεια σε όλους τους άξονες. Για τον δικό μας Προϋπολογισμό είναι
5.200.000 τόσες το εργασιακό κόστος. Δηλαδή βλέπετε πόσο έχει μειωθεί
ακριβώς και τι αποτυπώνει και η συνέχειά του για παραπέρα.
Τι άλλο μειώνεται; Ακούστηκε εδώ πέρα για παράδειγμα μεγάλη
υπερηφάνεια για τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής. Την ίδια στιγμή
όμως

αυτό

που

λέμε

οι

δομημένες

δημόσιες

κοινωνικές

δομές

αποσαθρώνονται και ο μόνος που ετοιμάζεται να ακουμπήσει είναι ο πιο
εξαθλιωμένος. Για να πάμε στο περίφημο πρόγραμμα για την καταπολέμηση
της φτώχειας. 580 είναι, κ.Αντιδήμαρχε; 580. Αυτοί όμως είναι στην
εξαθλίωση. Πόσο φτάνει το εισόδημά τους; Τα 2.600; τα 2.600. Οι
εξαθλιωμένοι θα ακουμπάνε λοιπόν απέναντι στη συνέχεια που έχουμε
μπροστά μας και φυσικά μετά, από κει και πέρα οι άλλοι ανάλογα με την
τσέπη τους. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση και δεν μπορεί σήμερα να
κουβεντιάζει κανένας ότι δεν ήξερε ή δεν έβλεπε τι έρχεται στην επόμενη
φάση και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα απ’ότι φανταζόμαστε.
Λέω λοιπόν και επαναφέρω το ζήτημα των διεκδικήσεων. Γιατί
δηλαδή δεν πρέπει να διεκδικήσει σήμερα η Τοπική Διοίκηση; Να σας πω
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα
πρέπει να πληρώνονται από τα ανταποδοτικά και να μην πληρώνονται από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό όπως όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι; Λέω ένα
χαρακτηριστικό. Γιατί αυτό σαν τάση η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ειδικά το
βάζει σε πρώτη προτεραιότητα, η ανταπόδοση, και δεν κουβεντιάζουμε
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γι’αυτό; Η τάση ήταν και ενισχύεται μάλιστα με το τυράκι ότι η ανταπόδοση
σου δίνει το δικαίωμα να πάρεις προσωπικό.
Μπαίνουμε στο 2016, κύριοι, και απαγορεύονται οι προσλήψεις και
εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε πως δεν το καταλαβαίνουμε ότι
αποξηλώνονται οι Υπηρεσίες. Παράδειγμα: Έχουμε τεχνικό συνεργείο στον
Δήμο; Να το leasing πώς έρχεται μετά, λέμε χαρακτηριστικά. Το leasing
όμως σου λύνει και ένα άλλο πράγμα, δεν χρειάζεται να έχεις τεχνικό
συνεργείο. Φεύγει και το τεχνικό συνεργείο και το προσωπικό πολύ απλά.
Άρα πούμε πάμε παραπέρα; Ορίστε; Τι θέλετε, κ.Χρυσουλάκη; Πέστε
ανοιχτά.
Φ.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ προχωρήστε. Μην κάνουμε διάλογο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Σε κάτι παρεμβήκατε, λέω. Να σας απαντήσω. Λέω το
λοιπόν, γιατί κραυγές ακούσαμε πολλές, κουβεντιάσαμε προηγούμενα για
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αναγκαστική μεταφορά των
αποθεματικών και των διαθέσιμων και λέγαμε τότε ότι είναι μόνιμο μέτρο
και

σήμερα

είναι

μόνιμο

μέτρο.

Γιατί

ακριβώς

υπάρχει

το

Δημοσιοοικονομικό Συμβούλιο που έφερε το 3ο Μνημόνιο, που πρέπει
ακαριαία να κόβει όταν φεύγουν οι στόχοι. Ναι ή όχι; Αυτή είναι η
πραγματικότητα. Τι ελέγχει το Δημοσιοοικονομικό Συμβούλιο πρώτα και
κύρια; Το φτήνεμα των κοινωνικών δαπανών.
Αναφερθήκατε, και κλείνω με αυτό, κ.Αντιδήμαρχε, ότι υποδεχόμαστε με τα 4 υπαλλήλους τα προνοιακά επιδόματα. Και δεν ανατριχιάζετε
αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με 4 υπαλλήλους στα προνοιακά
επιδόματα. Και δεν ζητάμε προσωπικό, δεν αναδεικνύουμε το πρόβλημα.
Κοιτάξτε όμως και κάτι άλλο που έρχεται μαζί με αυτό. Σε λίγο,
επειδή ήταν 1.800.000 τα προνοιακά επιδόματα στον προηγούμενο Κρατικό
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Προϋπολογισμό και πρέπει να κατέβουν στα 900.000 το 2015, πρέπει να το
κουρέψεις. Και ποιος θα το κουρεύει; Ο Δήμαρχος πια, όχι η κεντρική
πολιτική, να μη φαίνεται αυτό. Αυτό τι διαμορφώνει στο επίπεδο των
ΑΜΕΑ; Τι διαμορφώνει στην κατάσταση; Ή αυτό που κάνει ο
Βαρδαγασκάνης, που παίρνει το ΕΣΠΑ και κάνει δρόμους και πεζοδρόμια;
Ο άλλος δεν έχει να επιβιώσει σε λίγο.
Γιατί δεν κουβεντιάζουμε γι’αυτά τα πράγματα; Και μάλιστα στον 21ο
αιώνα που η τεχνολογία έχει φτάσει στο φεγγάρι και πάει στον Άρη και οι
δυνατότητες να ζήσεις πραγματικά με βάση τις δυνατότητες της εποχής και
όχι με βάση τις δυνατότητες που δίνει η κερδοφορία του κεφαλαίου. Και δεν
κουβεντιάζουμε. Έχουμε γίνει Νεκροταφείο απέναντι σε αυτή την
κατάσταση. Και κουβεντιάζουμε τώρα πατ-κιούτ να τελειώσουμε, να
μερεμετίσουμε, να βάλουμε σοφάδες και να κλείσουμε τις τρύπες. Να μην
πάρουμε

ανάσα.

Κουβεντιάζαμε

παλιότερα

για

το

Οικονομικό

Παρατηρητήριο. Τώρα μούγκα στη στρούγκα, δεν κουβεντιάζουμε τίποτα.
Είμαστε όλοι χαζοχαρούμενοι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ καταλαβαίνω τη διαφορά. Οι χορτασμένοι τους
νηστικούς δεν τους καταλαβαίνουν. Πολύ απλά σε αυτόν τον κόσμο δύο
κόσμοι υπάρχουν: Η φτωχολογιά και η εργατιά και η αστική τάξη και εκεί
θα γίνει η σύγκρουση και θα γίνει και στο επίπεδο των Δήμων. Και πρέπει
να κατανοηθεί ότι ο Δήμος είναι Κράτος και έφτασε μέχρι την τελευταία
φτέρνα της χώρας τη φτώχεια, την ανταπόδοση, τον φόρο. Γιατί δεν τα
κουβεντιάζουμε όλα αυτά; Και παράλληλα δίνουμε όλο και περισσότερα.
Για πείτε πόσα δεν δίνει ο κόσμος σήμερα και δεν μπορεί να πληρώνει πια;
Πού πάνε όλα αυτά που μαζεύουν, με ρώταγε ο Τάσος. Έγιναν φτερά και
πέταξαν; Γιατί δεν κουβεντιάζουμε λοιπόν; Λέω για όλους αυτούς, για τις
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Κυβερνήσεις διαχρονικά τις αστικές που έχετε περάσει ο ένας μετά τον
άλλον. Ο ένας παραδίδει τη σκυτάλη στον άλλον πολύ απλά. Εμείς το
ξέρουμε, δεν έχουμε αυταπάτες ούτε για τους Πορτογάλους ούτε για τον
ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά με μερεμέτια δεν αλλάζουν τα πράγματα. Είστε
κυβερνητικοί πια. Πολύ απλά τα πράγματα.
Διάλογοι εκτός Πρακτικών.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ.
Ο κ.Ευσταθίου έχει τον λόγο.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Πάντως, εγώ αυτό που θα έλεγα, είναι το εξής. Από τους
συναδέλφους εδώ, της Αντιπολίτευσης ιδιαίτερα, ακούγονται πολλά
πράγματα τα οποία είναι αρκετά σωστά και είναι η αγωνία που όλοι
πιάνουμε, και από την Πλειοψηφία βεβαίως, της κατάστασης που υπάρχει
στην Ελλάδα. Και βεβαίως αυτό που λέει η φίλη Τασία, που είπε
προηγουμένως, και το λέω σοβαρά, υπάρχουν λέει κατηγορίες και η
φτωχολογιά. Ναι, αλλά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που δημιουργείται
τώρα, ο κόσμος που φτωχοποιείται και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το μακρύ χέρι της εξουσίας και πρέπει να είναι
πολύ κοντά στην κοινωνία. Πρέπει να είναι. Της Κρατικής Εξουσίας εννοώ,
του Κράτους.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Δεν είμαι εγώ τώρα. Εσείς είσαστε Δήμαρχος σήμερα.
Δεν είπα κομματικής, κρατικής.
Γ.ΣΟΦΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρήστε, κ.Ευσταθίου.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Εμείς είμαστε συνήθως σύντομοι και θα είμαστε και
τώρα. Το σκεπτικό μας το είπαμε προηγουμένως στο Τεχνικό Πρόγραμμα,
την ίδια άποψη έχουμε. Είναι συναφή τα θέματα, συνδέονται μεταξύ τους.
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Όμως θέματα όπως η αύξηση της επιχορήγησης προς τα Σχολεία που
έχει μειωθεί, είναι φυσικό ότι το ζητάμε όλοι. Τα πλεονάσματα αυτά που
ζητάνε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που στον Κρατικό Προϋπολογισμό
είναι περί τα 300.000.000, είναι σημαντικό πράγμα, είναι εις βάρος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως επίσης και το κόστος μισθοδοσίας για τους
Σχολικούς Φύλακες και τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, αυτό θα πρέπει να
επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Όλα αυτά τα πράγματα επιπλέον από το Τεχνικό Πρόγραμμα που το
κουβεντιάσαμε, τους λόγους που κουβεντιάσαμε και δεν ψηφίσαμε,
ενισχύουν ακόμη περισσότερο την άποψή μας ότι δεν μπορούμε να
ψηφίσουμε τέτοιον Προϋπολογισμό.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Ευσταθίου. Η κα Πίκουλα έχει τον
λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Να αλλάξουμε λίγο το κλίμα και να εστιάσουμε στην
Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού από τον κ.Αντιδήμαρχο. Κύριε
Αντιδήμαρχε, στην 1η σελίδα και ειδικά στη χρήση του οικονομικού έτους
εστιάζετε, και καλώς κάνετε και εστιάζετε, στον πλεονασματικό
Προϋπολογισμό που μας έχετε εδώ μπροστά μας και τον συζητούμε απόψε.
Κι εγώ να αποδώσω ένα μπράβο στη Δημοτική Αρχή που κατά 1.156.799€
έχουμε πλεόνασμα.
Εγώ δεν θα μείνω στο πώς παρουσιάστηκε το πλεόνασμα, αυτό έτσι κι
αλλιώς θα το συζητήσουμε στον Ισολογισμό όταν θα έρθει. Εγώ θα πω ότι
με όποιον τρόπο προέκυψε το πλεόνασμα, θα ήθελα σήμερα να ακούσω από
τον κ.Αντιδήμαρχο πώς θα ξαναεπιστρέψει πίσω στον πολίτη. Διότι πολύ
καλώς πράξαμε και γίναμε πλεονασματικοί και κατά χρόνο που περνάμε τη
θητεία μας αυξάνεται αυτό το πλεόνασμα. Πιστεύω δηλαδή και ευελπιστώ
ότι εν έτη 2019 θα έχουμε ένα μεγάλο-μεγάλο ποσόν πλεονάσματος και
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σίγουρα οι Ηλιουπολίτες θα έχουν εισπράξει αυτό με αντίτιμο;
Ανταποδοτικό; Όπως θέλετε, πέστε το.
Άρα λοιπόν, εγώ έρχομαι να πω ότι αυτό το πλεόνασμα θέλω κάπου
να το κουμπώσω. Και προσπαθώ να μελετήσω τον Προϋπολογισμό και να
δω πού πηγαίνει, γιατί είναι έσοδο. Αυτό λοιπόν το έσοδο πού πάμε να το
κουμπώσουμε; Στην κοινωνική παροχή; Στην καθαριότητα; Στο πράσινο; Σε
τι; Απ’ότι διαπιστώνω λοιπόν από την κατηγορία των εξόδων, δεν βλέπω να
πηγαίνει και να κουμπώνει σε καμία Υπηρεσία μας. Άρα λοιπόν, μου αφήνει
την πεποίθηση ότι αυτό το πλεόνασμα δεν το εισπράττει ο πολίτης.
Να πιάσουμε έναν-έναν κλάδο. Στην κοινωνική πολιτική, να
ξεκινήσουμε από αυτή που είναι και το ισχυρό όπλο της Δημοτικής Αρχής.
Παρακολούθησα με πολύ προσοχή τον κ.Αντιδήμαρχο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου μας. Θα εστιάσω λοιπόν, ότι στην έναρξη της πρώτης
θητείας σας εδώ είσαστε υπέρμαχοι όλοι σε αυτό που λέμε ΜΚΟ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και συνεχίζουμε να είμαστε.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Και καλώς. Μόνο που οι δομές τις οποίες στήσατε μέσω των
ΜΚΟ δεν τις είδα να ζουν, να βιώνουν. Αυτό είναι το μοναδικό και αυτό
στηρίζετε στις επιχορηγήσεις (θα μου επιτραπεί ο όρος) των Ασφαλιστικών
Ταμείων. Εγώ θα πω λοιπόν, στη δομή που στήθηκε για την καλοκαιρινή
περίοδο, για τη φύλαξη των παιδιών, δεν υπάρχει. Ότι το παντοπωλείο επί
Ποσειδώνος και αυτό τείνει…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Η δομή. Σας το είπα. Ήδη ήταν τρεις. Η καλοκαιρινή
περίοδος που είχατε τη ΜΚΟ, πάψατε να την έχετε. Μην τρέχετε. Μέσω
αυτού δημιουργήθηκε και διατηρείται. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Ξέρω
πάρα πολύ καλά τι λέω. Μέσω του αθλητικού κομματιού, της κολύμβησης.
Εγώ λέω για τα καλοκαιρινά τμήματα που πάνω από 150 οικογένειες
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κρατούσαμε τα παιδιά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Αν διατηρήθηκε στο καλοκαίρι μέσα. Δεν διατηρήθηκε.
Κύριε Δήμαρχε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Φροντίστε να το δείτε. Το μόνο
που διατηρήθηκε, ήταν μέσα από το Κολυμβητήριο και μέσα από τον
Αθλητικό Οργανισμό, μένουμε λοιπόν εκεί, πουθενά αλλού.
Σε ότι αφορά λοιπόν το παντοπωλείο που στεγάζεται επί της
Ποσειδώνος, και αυτό τελειώνει.
Από κει και πέρα οι δομές, λέει ο κ.Αντιδήμαρχος… εγώ να καταθέσω
ότι έχει κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Εγώ λέω για δομές που
ξεκίνησαν να στήνονται και δεν διατηρήθηκαν και ξέρετε γιατί; Γιατί δεν
δουλεύτηκαν μέσα από την Κοινωνική Υπηρεσία. Αν λοιπόν είχαμε εντάξει
και είχαμε φτιάξει, θα διατηρείτο. Και σίγουρα όλα αυτά τα Τμήματα και θα
τα εισέπραττε ο πολίτης και θα είχαν συνέχεια.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Τα έκανα, κ.Δήμαρχε. Γυρίστε πίσω, διαβάστε το. Δεν
πειράζει. Αυτό εμένα δεν με ενοχλεί γιατί μάλλον δεν με έχετε
παρακολουθήσει. Αλλά αυτό δεν είναι επί του παρόντος. Ήδη έχει
καταγραφεί και έχουμε εισπράξει ο κάθε ένας το τι έχει εισπράξει. Σ’αυτό
δεν νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο το ενδιαφέρει, αν κάποιο Δημοτικό
Σύμβουλο τον ενδιαφέρει. Μιλάμε για Προϋπολογισμό του 2016 και μιλάμε
λοιπόν για κάθε τι οποίον κάνετε και πράττετε εσείς ως Δημοτική Αρχή.
Να προχωρήσω στην κοινωνική πολιτική και να έρθω στα σισίτια των
Εκκλησιών. Εκεί έχω να κάνω μια τελείως διαφορετική πρόταση. Τα σισίτια
λοιπόν πολύ ορθά και πολύ καλά η Δημοτική Αρχή τα έχει ενστερνιστεί και
μοιράζει ένα κομμάτι της πίτας στις διάφορες Ενορίες. Εκείνο που θα
πρότεινα λοιπόν, στο μοίρασμα να γίνει μια ανακατανομή. Όποια Ενορία
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πραγματικά συνεχίζει αυτό το μεγάλο έργο της σίτισης να επιδοτηθεί ακόμα
περισσότερο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Δεν ξέρω αν οι Εκκλησίες, αυτό το ξέρετε εσείς. Εγώ σας
λέω ότι όποιες Ενορίες λειτουργούν το σισίτιο πρέπει να τις επιβραβεύουμε.
Γιατί άλλο να δίνεις κάθε μέρα…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Δεν καταγγέλλω. Εσείς είστε Δημοτική Αρχή και αφού εσείς
έχετε εισαγάγει αυτή τη διαδικασία, φροντίστε εκείνοι οι εθελοντές και
εκείνες οι Ενορίες που καταθέτουν… Θα τις βρείτε, κ.Δήμαρχε. Και ο Άγιος
Κωνσταντίνος και ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Παρασκευή και η Αγία
Μαρίνα, επί καθημερινής βάσεως πάνω από 60 μερίδες. Για φανταστείτε
λοιπόν πόσος κόσμος δουλεύει γι’αυτό που λέγεται πραγματικά άνθρωπος
που έχει ανάγκη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Ναι, ελέγξέ το. Είναι καλό να επιβραβεύουμε την όποια
κίνηση κάνουν οι Ενορίες.
Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω σε ό,τι αναφέρουμε στα κοινωνικά
επιδόματα. Επειδή λοιπόν επισκέφθηκα τον χώρο που θα λειτουργήσουν τα
κοινωνικά, διερωτώμαι, το κτίριο επί της Ηρώς Κωνσταντοπούλου που
στεγάζεται το παντοπωλείο και θα δεχθεί και τα προνοιακά, γιατί να μην
είναι εντός των χώρων του Δημοτικού Μεγάρου ή οποιουδήποτε άλλου
χώρου…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Είναι μια εύκολη απάντηση. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτό το
Κοινωνικό Παντοπωλείο που δέχεται και έχει χώρο και μικρό σε προϊόντα
και μικρό σε τετραγωνικά, αυτός ο χώρος γιατί να μη στεγάζεται εδώ στο
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Δημαρχείο ή στον ΟΤΕ ή σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι κτιριακό και πρέπει
να πληρώνουμε και εκεί μίσθωμα; Ενώ πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητα να
τροφοδοτούνται μέσα από την ίδια την Κοινωνική Υπηρεσία, και χώρο έχει
και στελεχωμένο προσωπικό έχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μη διακόπτετε. Να ολοκληρώσει η κα Πίκουλα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Κύριε Αντιδήμαρχε, εκείνο που θα ήθελα, αλλά τώρα δεν
είναι επί του παρόντος, τα αποτελέσματα της τηλεϊατρικής δεν μας τα έχετε
και κάποια στιγμή θα θέλαμε να το δούμε. Οι απινιδωτές που έχετε αγοράσει
πώς λειτούργησαν, αν απέδωσαν. Αυτό κάποια στιγμή έχετέ το κατά νου να
το συζητήσουμε.
Για να προχωρήσουμε λίγο σε αυτό που λέγεται καθαριότητα και στην
ανταποδοτικότητά της. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, έχουμε εισαγάγει
δύο τρόπους. Ο κ.Δήμαρχος είπε ότι αυτό είναι μια δική του πολιτική,
σεβαστό. Υπόγειοι κάδοι και συμβατικοί κάδοι. Επειδή λοιπόν εκεί
βλέπουμε ένα τεράστιο κόστος, έτσι τουλάχιστον όπως το εκλαμβάνουμε και
είναι αποτυπωμένο… Γι’ αυτό και σας ρώτησα πριν πού πηγαίνουν τα
απορριμματοφόρα, αν είναι για υπόγειους ή μη κάδους και μου είπατε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κα Πίκουλα. Ο κ.Δήμαρχος ζητάει τον λόγο για
να κάνει την ερώτηση. Ρωτήστε, κ.Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρωτάω, ξέρετε το κόστος των ρομποτικών; Τους ψηφίσατε;
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Όχι, αγαπητέ μου κ.Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν τους ψηφίσατε; Είχατε διαγραφεί τότε δηλαδή.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Είχα διαγραφεί. Αφού σας αρέσει η λέξη, είχα διαγραφεί για
πολλούς λόγους, ένας ήταν και αυτός.
Να προχωρήσουμε. Πάμε λοιπόν στον τρόπο αποκομιδής, συμβατικό
και υπόγειο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε σε ένα τεράστιο κόστος να έχουν ανέλθει
και για τους συμβατικούς και για τους υπόγειους κάδους. Οι υπόγειοι κάδοι
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λοιπόν, ο κάθε ένας είναι 5.000 περίπου η τοποθέτησή του.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Η Μπορεί να είναι 4.500, μπορεί να είναι 5.000, δεν έχει
νόημα εδώ τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο, κα Πίκουλα, σας εκλιπαρώ. Δεν
παρακολουθούμε εδώ συζήτηση τηλεοπτική.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Εγώ θέλω να μου πείτε, στην πάροδο των ετών που θα
έχουμε μπροστά μας και επειδή οι συμβατικοί κάδοι απ’ότι με
πληροφόρησαν, το ρώτησα και μου απάντησαν ότι δεν υπάρχουν οι
συγκεκριμένου τύπου κάδοι στην αγορά, είναι έτσι ή όχι; Αν δεν είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη ρωτάτε, σας παρακαλώ.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Το ρωτάω γιατί έχει συνέχεια η απάντησή μου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Τότε λοιπόν η Υπηρεσία σας κακώς με πληροφόρησε. Άρα
λοιπόν, στην αγορά είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι οι συγκεκριμένοι
τύποι. Γιατί προσέξτε, μπαίνουμε στη διαδικασία leasing για αυτούς τους
κάδους, τους οποίους βέβαια επισκευάζουμε. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή
τη στιγμή μπαίνουμε σε μια διαδικασία αγοράς για κάποιο προϊόν το οποίο
δεν θα είναι μεθαύριο στην αγορά. Αν δεν είναι έτσι, διορθώστε με και θα
ήθελα να το ακούσω αυτό.
Σε ότι αφορά σε κάποια κονδύλια που είναι ενδεικτικά. Δεν σημαίνει
ότι δεν έχουν γίνει και σωστές περικοπές, σωστό συμμάζεμα, αυτό εγώ
οφείλω να το αποδεχθώ και να το αποτυπώσω γιατί είναι αποτυπωμένο.
Πάνω λοιπόν σε αυτή την κλίμακα των περικοπών εγώ θα πω ότι έχει γίνει
μια μεγάλη διαδικασία και μεγάλη προσπάθεια και από τους διοικητικούς
υπαλλήλους αλλά και από τους Αντιδημάρχους. Και συγκεκριμένα θα πω σε
ότι αφορά στα αναλώσιμα, σε ότι αφορά στα έντυπα, σε αυτά έχει γίνει μια
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προσπάθεια συμμαζέματος και η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται και μέσα
από τους διαγωνισμούς. Θέλω να ελπίζω ότι με τον ίδιο τρόπο θα
αντιμετωπιστούν και τα ανταλλακτικά, πιστεύω ότι η ίδια η Πάρεδρος σας
έχει οδηγήσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Τα ανταλλακτικά για να προβούμε σε ανοιχτό διαγωνισμό.
Έχετε αυτή τη διαδικασία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε πάει σε αρκετούς διαγωνισμούς σε ότι
αφορά στα ανταλλακτικά. Ναι ή όχι; Βεβαίως. Δεν έχετε κάνει διακήρυξη
διαγωνισμών για ανταλλακτικά; Έχετε. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν λέω κι
εγώ, ότι καλό θα είναι μέσα στο 2016 να γίνει ένας ανοιχτός διεθνής
διαγωνισμός σε ότι αφορά σε ανταλλακτικά, ότι είδους ανταλλακτικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Πίκουλα, να σας το πω ευθέως και σε εσάς και στους
άλλους συναδέλφους. Αυτό που σας πληροφορούν οι υπάλληλοι του Δήμου
να το καταλαβαίνετε αυτό που σας λένε. Να μην παραποιείτε αυτά που σας
λένε οι υπάλληλοι, αφού δεν τα καταλαβαίνετε. Παράκληση θερμή, γιατί
εκτίθεσθε.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Εστιάζουμε σε ότι αφορά στο ανταλλακτικό και σε ότι
αφορά στο όχημα. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή τρέχει ή δεν
τρέχει διαγωνισμός ανταλλακτικών; Τρέχει. Τι λέω εγώ; Ότι αυτός ο
διαγωνισμός γι’αυτό το προϊόν θα πρέπει να γίνει διεθνής, ανοιχτός.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι το ίδιο, κα Πίκουλα, ο ανοιχτός με τον διεθνή; Έχετε
υπ’όψιν σας τι σημαίνει στα ποσά αυτό;
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Τα ποσά εάν τα συγκεντρώσετε ξεπερνάνε τον αριθμό. Δεν
ξεπερνάνε, κ.Αντιδήμαρχε; Ή όχι; Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Πέστε μου
τα ποσά που έχετε στα ανταλλακτικά μέσα στο 2016, αθροιστικά σε πόσο
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ανέρχονται; Μπορώ να έχω αυτή την απάντηση; Νομίζω ότι την έχετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει απάντηση. Συνεχίστε.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Πολύ καλά, δεν υπάρχει απάντηση. Επανέρχομαι σε αυτό το
οποίον έχει ήδη καταθέσει ο κ.Κοκοτίνης, σε ότι αφορά ότι μέσα στον
Προϋπολογισμό μας δεν έχουν ενταχθεί τα επίδικα. Οι πιθανότητες μέσα στο
2016 να τρέξουν δικαστικές αποφάσεις που να είναι υπέρ των εργαζομένων,
υπάρχουν;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Επιτρέψτε μου. Κωδικός μπορεί να υπάρξει, όπως υπάρχει
και σε όλους τους Δημόσιους Οργανισμούς. Κωδικός υπάρχει και πρέπει να
υπάρχει. Ανοίγουμε Κωδικό, εγώ αυτό πιστεύω, ότι ανοίγουμε. Από κει και
πέρα είναι δική σας επιλογή αν δεν ανοίξουμε. Είναι όμως ένα μεγάλο θέμα
το οποίο θα το συναντήσουμε. Και ήδη κατά το παρελθόν υπάρχουν τέτοιες
μορφές

αποζημιώσεων

που

έρχονται

και

κουμπώνουν

και

τους

δημιουργούμε εκ των υστέρων.
Κλείνω. Σε ό,τι τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου έχουν να κάνουν με
περικοπές και συμμάζεμα, εγώ θα το ψηφίσω. Θα ψηφίσω δηλαδή όλες τις
προσπάθειες τις οποίες έκαναν οι Δημόσιες Υπηρεσίες για μάζεμα, για
νοικοκύρεμα για να το θέσουμε καλύτερα, σε υλικά, αναλώσιμα, έντυπα, σε
αυτά είμαι υπέρ και αυτά αποτυπώνονται και μας αφήνουν μια καλή εικόνα
του Δήμου. Σε ό,τι όμως έχει να κάνει με όλο το υπόλοιπο κομμάτι, από
μισθώματα, από κοινωνική πολιτική και από καθαριότητα, θα ψηφίσω όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πίκουλα.
Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Επειδή είμαι κάτω από καθεστώς ασφυκτικής πίεσης, πρέπει να
πάω στο Νοσοκομείο για σοβαρότατους λόγους, θα είμαι πάρα πολύ
σύντομος.
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Μερικές απλές παρατηρήσεις. Όταν ακούμε το νούμερο 587 άνθρωποι
παίρνουν ένα επίδομα ή εν πάση περιπτώσει τους βοηθάει η Κοινωνική
Υπηρεσία, θα πει κάποιος: «Εντάξει, και τι έγινε; Σε 140.000-150.000
Ηλιουπολίτες τώρα 587 άτομα;» Είναι αυτή η πραγματικότητα της
κοινωνίας μας; Προφανώς όχι. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι 7 στους 10
Έλληνες, δηλαδή 7.000.000 ας πούμε στα 10.000.000 που ζουν σήμερα σε
αυτή τη χώρα, βρίσκονται είτε στα όρια φτώχειας, εξαθλίωσης, ή πάρα πολύ
κοντά σε αυτό. Κι αυτά τα όρια φτώχειας είναι πραγματικά όρια τα οποία
δεν έχουν να κάνουν με τη στοιχειώδη διαβίωση. Ξέρετε με ποιους όρους
έχουν μπει και πού οδηγούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η Ηλιούπολη
δεν διαφέρει. Μπορεί να έχει μερικά κομμάτια λίγο καλύτερα, η
πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτή είναι η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας,
άρα αυτή είναι η εικόνα που ζούμε και εδώ.
Δεύτερη παρατήρηση. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η κα
Τσατσούλη, το είχα πει ότι ψηφίζαμε τα Τέλη, ότι η ιστορία με τα
Ανταποδοτικά Τέλη είναι αυτή που τελικά θα αντικαταστήσει την
οποιαδήποτε κρατική παροχή. Στο τέλος αυτά που θα μείνουν, θα είναι
μόνον ό,τι πληρώνουν οι άνθρωποι ως Ανταποδοτικά Τέλη.
Εγώ είχα πει και τότε ότι τα Ανταποδοτικά Τέλη στη δική μας
αντίληψη έχουν μια εντελώς νεοφιλελεύθερη αντίληψη, όπου βάζουν τους
πολίτες, τους δημότες, να πληρώνουν και να ξαναπληρώνουν και το Κράτος
να απαλλάσσεται από αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι και ο Προϋπολογισμός
με τα νούμερα που βάζει στην πραγματικότητα αυτό δείχνει. ΣΑΤΑ κλπ. όλο
θα μειώνονται, θα μειώνονται, και θα πάμε σε μια κατάσταση κάθε φορά
πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες; Ας πάρουμε κάτι από τα Ανταποδοτικά Τέλη.
Και αν φέτος για παράδειγμα δεν έγιναν εδώ αυξήσεις, αλλού βέβαια έγιναν
σε άλλους Δήμους, απλώς τι γίνεται; Μειώνονται οι παροχές γιατί
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απλούστατα αφού δεν υπάρχουν χρήματα, προφανώς από κάπου θα γίνει
αυτή η ιστορία.
Νομίζω ότι αυτή είναι η γενική εικόνα πάνω στην οποία κινήθηκε ο
Προϋπολογισμός. Ένας Προϋπολογισμός ο οποίος ακριβώς διαχειρίζεται μια
κατάσταση εξαθλίωσης, φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, που με το 3ο
Μνημόνιο πάει σε πάρα πολύ άσχημους δρόμους. Έχω την εκτίμηση ότι αν
δεν υπάρξει μια σοβαρή αντίδραση από τον λαό, τότε το 3ο Μνημόνιο θα
συνοδευτεί από ένα 4ο Μνημόνιο και αυτό το πράγμα δεν θα έχει
σταματημό. Είναι φανερό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατ’αρχάς η
πλειοψηφία δεν ασπάζεται αυτές τις απόψεις, αυτό είναι καθαρό.
Βέβαια πρέπει να πούμε και κάτι, ότι τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ
γρήγορα και αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Γι’αυτό δεν είναι και καλό κάθε
φορά να ακούμε «το απέδειξε ο λαός», «μας ψήφισε ο λαός». Σας ψήφισε ο
λαός, σας ψήφισε ο λαός. Γιατί η ιστορία δεν γράφεται με αυτόν τον τρόπο.
Ο λαός μπορεί να ψηφίζει μια αφορά, αλλά αλλάζει τις αποφάσεις του
τακτικά και όταν πρέπει και κάτω από τις συνθήκες που διαμορφώνονται.
Δεν λέει τίποτα λοιπόν αυτή η διαδικασία.
Με αυτά τα λίγα πράγματα και σας λέω, κάτω από την ασφυκτική
πίεση που βρίσκομαι, δηλώνω ότι καταψηφίζω τον Προϋπολογισμό. Και,
Πρόεδρε, ζητάω την άδεια να αποχωρήσω, να πάω στο Νοσοκομείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ.Σόφη. Περαστικά πραγματικά.
Στο σημείο αυτό απεχώρησε ο κ. Γ. Σόφης.
Στο σημείο αυτό έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις των Επικεφαλής
των Παρατάξεων. Πριν τους Δημοτικούς Συμβούλους, αν έχω τη σύμφωνη
γνώμη σας, θα παρεμβληθεί η τοποθέτηση της Προέδρου του Σωματείου
που το ζήτησε, διαφορετικά μπορεί να πάει μετά. Υπάρχει αντίρρηση;
Κανονικά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δεν υπάρχει αντίρρηση.
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Κυρία Καραγιαννίδου, έχετε τον λόγο.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Πριν ξεκινήσω να πω επί της ουσίας του
Προϋπολογισμού, επειδή πάνω στην τοποθέτησή τους και ο Αντιδήμαρχος
και ο Δήμαρχος είπαν: «Γιατί οι εργαζόμενοι και το Σωματείο δεν αφήνουν
να βάλουμε αναγομωμένα λάστιχα;» θα ξεκινήσω από το εξής. Πόσοι από
εσάς στα αυτοκίνητά σας έχετε αναγομωμένα λάστιχα; Πρώτον.
Δεύτερον, ποια είναι η Νομοθεσία που δίνει το δικαίωμα σε σχέση με
τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών; Ο 118/2007 δεν το
προβλέπει. Άρα, και να θέλαμε, πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε
αναγομωμένα λάστιχα σε δημόσια αυτοκίνητα;
Τρίτον, επειδή ειπώθηκε για τους ιδιώτες. Εδώ μιλάμε για κρατικά
αυτοκίνητα. Και είναι γνωστό βέβαια ότι οι ιδιώτες θέλοντας να μειώσουν
το κόστος, μπορεί να μην τους νοιάζει η ασφάλεια. Να σας ενημερώσω, για
όσους δεν το ξέρετε, γιατί μπορεί να μην τα παρακολουθείτε, ότι πριν 2,5
χρόνια ακριβώς απορριμματοφόρο του Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης έσκασαν τα αναγομωμένα λάστιχά του και σκοτώθηκε ο
Οδηγός. Όχι, εμείς δεν πρόκειται να πούμε ποτέ ναι σε ό,τι έχει να κάνει με
την ασφάλεια και των πολιτών και των αυτοκινήτων που είναι στον δρόμο
και των ίδιων των εργαζομένων, για να μειώσουμε το κόστος στις πλάτες
κάποιων που μπορεί οποιαδήποτε στιγμή… Και προκαλώ να σηκωθεί ένας
και αν πει εδώ ότι τα λάστιχά του δεν είναι καινούργια και είναι
αναγομωμένα γιατί του τα έχουν δώσει οι προδιαγραφές και ποιος είναι ο
Νόμος που το προβλέπει; Ενώ ο Νόμος το απαγορεύει για συγκεκριμένους
λόγους. Το ένα έχει να κάνει σε σχέση με αυτό γιατί ειπώθηκε εδώ μέσα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι το δίκιο του εργάτη, ή ο Νόμος είναι ο Νόμος.
Αποφασίστε τι θέλετε. Δεν μπορεί να είμαστε με τον χωροφύλακα και με
τον αστυφύλακα.
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Όποιος Νόμος μας βολεύει, τον χρησιμοποιούμε, και
όποιος δεν μας βολεύει τον ανατρέπουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναστατική απάντηση.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Μα τι περιμένατε, Δήμαρχε, να σας απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Προϋπολογισμό, βεβαίως
οι εργαζόμενοι και το Σωματείο αν είχε λόγο και αν είχε ψήφο, θα τον
καταψήφιζε. Είναι ένας Προϋπολογισμός που δεν προβλέπει πουθενά
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με βάση τις ανάγκες που κουβεντιάσαμε
εδώ πέρα, με τα νέα κοινωνικά επιδόματα και τις νέες Υπηρεσίες, με τις
ανάγκες

της

καθαριότητας.

Προβλέπουμε

αυτοκίνητα

αλλά

δεν

προβλέπουμε εργαζόμενους. Μιλήσαμε μέσα εδώ μόνο για 8μηνίτες.
Τρίτον, στο πράσινο υπάρχουν εργολαβίες εδώ όπως κάθε χρόνο. Και
εδώ κάθε χρόνο λέμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε καν 8μηνα. Για
παράδειγμα οι τρεις εργολαβίες που προϋπολογίζονται, ήταν και το 2015.
Αποψίλωση – καθαρισμός αλσυλλίων 30.000, 30.000 και άλλες 20.000,
80.000. Πρακτικά να σας πω κάτι έτσι λιανά. Ακόμη και συμβασιούχους να
λέγαμε να πάρουμε, που είναι για 8 μήνες, με μισθό… Εγώ αυτή τη στιγμή
στον Δήμο είμαι 10 χρόνια, με 3 παιδιά, μικτά με τις εργοδοτικές εισφορές ο
μισθός μου είναι 1.000€. Άρα σε έναν πρωτοδιόριστο 8μηνίτη δεν θα ήταν
τόσο. Επί 5 εργαζόμενους, είναι 5.000€ τον μήνα, επί 8 είναι 40.000€. Κι
εδώ προϋπολογίζουμε 80.000 εργολαβίες στο πράσινο. Άρα τελικά πού το
πάμε το πράγμα;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να πείτε τι εργολαβία είναι.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Βεβαίως να πω τι εργολαβία είναι. «Εργασία για την
αποψίλωση – καθαρισμό αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίων». Γιατί αν είχαμε
εργαζόμενους, δεν θα το έκαναν οι εργαζόμενοι του Δήμου σε 8 μήνες;
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«Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή υψηλών δέντρων». Δεν τα κάναμε
παλιά, Αντιδήμαρχε; Να σου απαντήσω; «Εργασίες αφαίρεσης ριζών σε
κοινόχρηστους χώρους». Δεν τα έκαναν εργαζόμενοι του Δήμου; Το ότι
έχουν απομείνει 30 δεν το λέμε και δεν τα κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να πει αυτά που έχει να πει η Πρόεδρος και θα
απαντήσετε.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Τα ξέρουμε και ξέρουμε πολύ καλά ότι, όταν ήταν 55
οι εργαζόμενοι στους κήπους, τα έκαναν οι εργαζόμενοι στους κήπους.
Τώρα που έχουν απομείνει 27 επί της ουσίας, δεν προλαβαίνουμε να τα
κάνουμε και δίνουμε τη μια εργολαβία πίσω από την άλλη. Και τα ψηλά
κάναμε, Δήμαρχε.
Σε ό,τι έχει να κάνει με το leasing και τα αυτοκίνητα, αυτό που θα
πούμε για άλλη μια φορά σε Προϋπολογισμό του Δήμου, το έχουμε πει και
άλλες φορές, από το ΄11 που είσαστε Δημοτική Αρχή, μέχρι σήμερα, δεν
έχει αγοραστεί με τα ανταποδοτικά. Κι αν φέτος ή πέρυσι λέγαμε ότι υπήρχε
δυσκολία και τα 7.000.000 που ερχόντουσαν από τη ΔΕΗ, δεν ερχόντουσαν
με την ίδια εισροή μέσα στις Υπηρεσίες, τα προηγούμενα χρόνια
ερχόντουσαν. Πού μπήκαν αυτά τα λεφτά για να πάρουμε καινούργια
απορριμματοφόρα; Και σήμερα μιλάμε για leasing, που το leasing πάει να
πει και κάτι άλλο, ότι προετοιμάζουμε και μια άλλη κατάσταση. Γιατί όποιος
μας δώσει leasing θα έχει το δικό του συνεργείο, τα δικά του ανταλλακτικά.
Δεν τα λέμε αυτά. Και γι’αυτό δεν μας νοιάζει ότι στο συνεργείο
αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή έχουν μείνει μόνον δύο εργαζόμενοι πέραν από
τους 5μηνίτες.
Και τέλος, η λογική εδώ δεν είναι πουθενά για μόνιμο προσωπικό. Η
λογική είναι να χρησιμοποιούμε από δω και πέρα μόνο 5μηνα, να τους
ξεζουμίζουμε και να είμαστε περήφανοι ότι καθάρισε η πόλη. Βεβαίως και
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ρανίδα του ιδρώτα τους για να καθαρίσουν, προσφέροντας με 490€ μισθό,
ξέροντας ότι αύριο θα είναι πάλι άνεργοι. Και από την άλλη αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο έχει ξαναψηφίσει να έχουμε εργαζόμενους με τις
χειρότερες συμβάσεις, τις περίφημες συμβάσεις με αντίτιμο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κα Καραγιαννίδου. Ποιος συνάδελφος
Δημοτικός Σύμβουλος θέλει τον λόγο;
Ο κ.Ασβεστάς έχει τον λόγο.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Είναι περασμένη η ώρα, οπότε θα φροντίσω να είμαι όσο
μπορώ πιο σύντομος. Θα αναφερθώ στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής.
Έχω πει πολλές φορές ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ένα θέμα το οποίο
δεν είναι θέμα για αντιπαράθεση. Οι όποιες απόψεις ακουστούν από μεριάς
μας, έχουν σκοπό να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία αυτού του
θεσμού και όχι να δημιουργήσουμε θέμα αντιπαράθεσης με την έννοια αν
κάνετε καλά τη δουλειά σας ή όχι. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη.
Τι έχουμε μέχρι σήμερα στην πόλη μας; Σήμερα στην πόλη μας κάτω
από αυτές τις συνθήκες έχουμε τις Εκκλησίες να παίζουν έναν ρόλο ως προς
το επισιτιστικό ζήτημα, τις δομές του Δήμου, τα Δίκτυα Αλληλεγγύης που
λειτουργούν στην πόλη. Θεωρώ ότι η ένταξη 580 ατόμων μέσα από το
Πρόγραμμα ΤΕΒΑ στον Δήμο, είναι ένα πάρα πολύ μικρό νούμερο. Και η
πολυδιάσπαση που σήμερα υπάρχει δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε
ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες στην πόλη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι
ένας πολίτης αν απευθυνθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου δεν θα βρει
ανταπόκριση, σημασία έχει όμως ότι αυτό το πρόβλημα παραμένει.
Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, θεωρώ
ότι θα έπρεπε αυτές οι διαδικασίες μετά από μια λειτουργία 2 χρόνων να
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μπουν σε μια νέα φάση, σε έναν νέο τρόπο διαχείρισης. Π.χ. όπως είπε και ο
Αντιδήμαρχος κ.Γιαννάκης, η διαχείριση του ΤΕΒΑ δεν είναι μια εύκολη
υπόθεση, απαιτεί αυτοκίνητα, απαιτεί κάποιον εξοπλισμό κλπ., όπως η
κάρτα και όπως τα νέα Προγράμματα ενίσχυσης του ΤΕΒΑ τα οποία θα
έρθουν από το 2016 και μετά. Υπάρχουν λοιπόν ως προς τους
ωφελούμενους αλληλοεπικαλύψεις. Εμείς πιστεύουμε ότι αν υπήρχε ένα πιο
οργανωμένο δίκτυο υπό την αιγίδα του Δήμου, των εθελοντών, των φορέων,
όσων φορέων θέλουν, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν φορείς οι οποίοι
δεν θα θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση, θα υπήρχαν καλύτερες
Υπηρεσίες.
Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει οικονομική
επιχορήγηση, άρα βασίζεται στην προσφορά των υπαλλήλων, των
Αντιδημάρχων που ασχολούνται με αυτή την ιστορία, των εθελοντών, για να
μπορέσουν να εξοικονομήσουν τα τρόφιμα κλπ. Όσο πιο διευρυμένος είναι
λοιπόν αυτός ο κύκλος, κατά την άποψή μας τόσο πιο καλύτερες Υπηρεσίες
θα υπάρχουν.
Μια άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω και το έχω ξαναπεί και σε
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να επανεξετάσουμε τη
λειτουργία του θέματος του «Χωρίς Μεσάζοντες». Θεωρώ ότι πλέον πρέπει
να κάνουμε μια συζήτηση. Στο επόμενο Συμβούλιο που θα έχουμε και θα
συναντηθούμε με τον κ.Γιαννάκη, θα καταθέσω τις απόψεις μου. Αλλά
νομίζω ότι πλέον έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Πρέπει να δούμε τη
λειτουργία, να την επανεξετάσουμε. Ξέρω ότι είναι μια καλή πηγή εσόδων
ως προς τα Κοινωνικά Παντοπωλεία κλπ. Αλλά από την άλλη μεριά η
συνέχιση αυτής της δράσης δημιουργεί προβλήματα μέσα στην πόλη. Θα τα
συζητήσουμε νομίζω εκτενέστερα και θα τα δούμε. Πρέπει να ανοίξει
δηλαδή η συζήτηση γι’αυτά τα θέματα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποια δράση αναφερθήκατε;
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Στο «Χωρίς Μεσάζοντες». Κλείνοντας θέλω να πω το εξής.
Ακούω όλη αυτή τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό κλπ. και θα ήθελα να
θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Θα μπορούσατε να μας πείτε τι είναι αυτό που
θα θέλατε να κάνετε και δεν το έχετε κάνει; Γιατί παρουσιάζουμε μια πάρα
πολύ ωραιοποιημένη εικόνα, ότι όλα γίνονται τέλεια, όλα γίνονται έτσι, όλα
γίνονται αλλιώς, ενώ στην ουσία υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα. Και δεν
λέει κανένας εδώ, ούτε σας κατηγορεί κανένας ότι δεν τα κάνετε καλά τα
πράγματα, ούτε τίποτα τέτοιο. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και γνώστες των
προβλημάτων που υπάρχουν και τα προβλήματα πρέπει να αναδεικνύονται,
δεν πρέπει να τα κουκουλώνετε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα πάντα, όλα
γίνονται καλά μέσα στην πόλη μας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη,
απλά την καταθέτω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ.Ασβεστά. Η κα Πίκουλα αποχωρεί.
Υπάρχει άλλος Δημοτικός Σύμβουλος που θέλει τον λόγο;
Στο σημείο αυτό απεχώρησε η κα Α. Πίκουλα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος Δημοτικός Σύμβουλος που θέλει να
τοποθετηθεί;
Ο κ.Καλούδης έχει τον λόγο.
Κ.ΚΑΛΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Αυτό που κατάλαβα από τους
Επικεφαλής των Παρατάξεων και τις τοποθετήσεις τους, όποιος ψηφίσει
σήμερα τον Προϋπολογισμό δεν είναι φτωχός, ούτε καν στις παρυφές του.
Έχουμε λύσει το πρόβλημα εμείς και σκεπτόμενοι ότι έχουμε μια άνετη ζωή
δεν στηρίζουμε συνταξιούχους, δεν έχουμε άνεργους στις οικογένειές μας,
ήρθαμε εδώ να ψηφίσουμε έναν Προϋπολογισμό ο οποίος έχει εκπονηθεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην καλύψει τις βασικές ανάγκες και εφόσον έχει τη
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δυνατότητα να καλύψει περισσότερα πράγματα, δεν το κάνει.
Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες από την άλλη μεριά για ακόμα μια φορά
αφορίζονται. Και δεν έχει μπει ακόμα στο πετσί του Έλληνα ότι θα πρέπει η
εξοικονόμηση πόρων να γίνεται με οποιοδήποτε κόστος. Αναφέρθηκε ένα
περιστατικό, ένα τυχαίο γεγονός το οποίον παρουσιάστηκε ως κανόνας.
Κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους γιατί, λέει, χρησιμοποιούσαν
αναγομωμένα λάστιχα. Εφόσον μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα μεγάλο
ποσόν από εκεί, απορώ γιατί δεν πρέπει όλοι να συμμεριστούμε αυτή τη
διαδικασία. Ψάχνουμε για πηγές να αντλήσουμε και να μπορέσουμε να
εξυπηρετήσουμε διάφορες καταστάσεις. Ο Δήμαρχος είπε πολύ σωστά ότι
από εκεί εξοικονομώντας κάποια χρήματα θα μπορέσουν να τοποθετηθούν
σε κάποιες άλλες δράσεις. Τι δεν μπορεί να γίνει κατανοητό;
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι στους όρους χρηστής διαχείρισης,
και ειδικά όσοι ασχολούμαστε με την ελεύθερη αγορά εργασίας, είμαστε
υποχρεωμένοι να σκεφτόμαστε με αυτή τη λογική, όχι παρακάμπτοντας τους
λόγους ασφάλειας όπως είπαν προηγουμένως. Γιατί τον ιδιώτη, λέει, δεν τον
ενδιαφέρει η ασφάλεια. Ο ιδιώτης αν δεν προσφέρει την ασφάλεια που
πρέπει, θα πάει απ’ευθείας στη φυλακή. Ενώ στο Δημόσιο άντε να βρεις
άκρη ποιος φταίει.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της λογικής θα πρέπει να καταλάβουμε ότι
πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να φύγουμε λίγο από τις αγκυλώσεις και να
καταλάβουμε ότι τα προβλήματα αγγίζουν όλους μας.
Θεωρώ λοιπόν ότι για ακόμα μια φορά θα πρέπει να κάνουμε την
υπέρβασή μας όλοι και να μην αισθανόμαστε ότι αυτοί που θα ψηφίσουμε το
ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό είμαστε λιγότερο Ηλιουπολίτες ή λιγότερο
Έλληνες. Το καλό της πατρίδας μας θέλουμε, το καλό της πόλης μας.
Ειλικρινά νοιώθω λίγο ένταση γιατί 5 χρόνια τώρα ζω το ίδιο έργο,
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επαναλαμβανόμενο κάθε χρονιά το ίδιο πράγμα. Ερχόμαστε, τοποθετούμαστε προβάλλοντας αντιθέσεις, αλλά δεν υπάρχουν σημεία σύγκλισης.
Απορώ. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να συγκλίνουμε σε 1, 2, 3 πράγματα; Στο
τέλος τι καταλαβαίνουμε; Δεν ψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό. Άντε πάλι να
διοικήσει μόνη της η Παράταξή μας. Εντάξει, ΟΚ, αυτό θα συμβεί και
σήμερα, αυτό θα συμβεί και την Παρασκευή, δυστυχώς ή ευτυχώς.
Θεωρώ, πάντα μιλώντας με σεβασμό και στους παλαιότερους και
στους πιο έμπειρους από εμάς, ότι το ίδιο έργο έχει την ίδια πάντα
κατάληξη. Μακάρι σε κάποιες επόμενες παρόμοιες καταστάσεις να
συγκλίνουμε όλοι, γιατί όλοι θέλουμε το καλό είτε της πόλης μας, είτε της
χώρας μας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ.Καλούδη. Υπάρχει άλλος συνάδελφος
Δημοτικός Σύμβουλος που θέλει τον λόγο; Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη
τοποθέτηση.
Χωρίς να κρίνω τις τοποθετήσεις, χάρηκα που άκουσα δύο
συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους. Πιστεύω την επόμενη φορά και
είμαι εδώ για να υπερασπίζομαι αυτό το δικαίωμα, να μιλήσουν και άλλοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τόσο η τοποθέτηση του κ.Ασβεστά, όσο και του
κ.Καλούδη, είχαν πραγματικά πολιτικό νόημα, ο κάθε ένας εκφράζοντας τις
δικές του απόψεις. Νομίζω ότι θα είναι ένα βήμα να ξεφύγουμε από στείρες
προσωπικές αντιπαραθέσεις. Αυτό είναι μήνυμα προς όλους.
Τον λόγο τώρα έχει η Διοίκηση προκειμένου να δώσει απαντήσεις.
Ο Αντιδήμαρχος κ.Δημητρόπουλος παρακαλώ να πάρει τη θέση του.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ.Ασβεστάς θα μας πει τι ψηφίζει η Παράταξή σας.
Κύριε Δημητρόπουλε, έχετε τον λόγο.
Στο σημείο αυτό απεχώρησε ο κ. Χ. Κοκοτίνης.
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Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ήθελα να απαντήσω στην κα Πίκουλα σχετικά
με το πλεόνασμα. Θέλω να ακουστεί όμως, γιατί πρέπει να το ακούσουν και
οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι τι σημαίνει πλεόνασμα σε έναν Δήμο και
για ποιον λόγο το επιδιώκουμε κάθε χρόνο.
Το πλεόνασμα κατ’αρχάς είναι κάτι λογιστικό, δεν είναι δηλαδή ότι
είμαστε μια εταιρία που έχουμε κερδοφορία 1.000.000 ή 2.000.000 τον
χρόνο και μπορούμε να τα δώσουμε σαν μέρισμα στους μετόχους. Είναι
άλλη η έννοια του πλεονάσματος σε έναν Δήμο. Στο υποθετικό σενάριο που
δεν είχαμε πλεόνασμα 1.100.000€ και ήμασταν ισοσκελισμένοι, θα σήμαινε
ότι τα ταμειακά μας διαθέσιμα θα ήταν μικρότερα κατά 1.000.000. Άρα αντί
για 1.940.000 που είχαμε στις 31/12, θα είχαμε 800.000. Αυτό σημαίνει ότι
στο Ταμείο μας ανά πάσα στιγμή θα βρισκόντουσαν μόλις 800.000 εφόσον
συνεχίζαμε όμως να είμαστε πλεονασματικοί την επόμενη χρονιά. Που
σημαίνει ότι, αν πηγαίναμε πάλι να είμαστε ό,τι εισπράττουμε, αυτά να
ξοδεύουμε και να μην κρατάμε ταμείο, θα σήμαινε ότι κάποια στιγμή θα
βρισκόμασταν

προ

δύσκολων

καταστάσεων

τις

οποίες

όταν

τις

αντιμετωπίσαμε τον Ιούλιο με το κλείσιμο των Τραπεζών, με τα capital
controls κλπ., είπα και στην εισήγησή μου ότι ήμασταν έτοιμοι γιατί είχαμε
ένα μαξιλάρι ασφαλείας.
Το είχα γράψει και πέρυσι στην Εισηγητική Έκθεση, ότι το ταμείο
είναι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας και τίποτα περισσότερο. Γιατί όταν
έκλεισαν οι Τράπεζες και δεν ξέραμε εάν και πότε θα ξαναπάρουμε
επιχορήγηση από το Κράτος, εάν και πότε θα ξαναπληρώσει πολίτης,
επιχείρηση, αυτά που είπατε, τα τετραγωνικά για την κατάληψη
πεζοδρομίων κλπ. Εάν εισπράτταμε μηδέν για αρκετό διάστημα, εμείς
είχαμε καλυμμένες τις υποχρεώσεις μας για 2-3 μήνες. Αυτοί ήταν οι
υπολογισμοί μας. Οι υποχρεώσεις μας, εννοώ τα βασικά: Καθαριότητα,
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μισθοδοσία των υπαλλήλων, καύσιμα, πετρέλαιο για τα Σχολεία. Μέχρι και
αυτό είχαμε κοιτάξει, να δούμε αν τον Σεπτέμβριο θα έχουμε πετρέλαιο για
τα Σχολεία. Το οποίο μας δείχνει ότι πρέπει να στοχεύουμε να έχουμε έναν
υγιή οικονομικά Δήμο όχι για το σήμερα αλλά στην υποθετική δύσκολη
μέρα που θα έρθει. Κανείς μας δεν περίμενε ποτέ ότι θα έρθει μια τόσο
δύσκολη κατάσταση για τη χώρα και ότι θα αναγκαζόμασταν να βάζουμε
εκτάκτως συσσίτια με κλειστές Τράπεζες. Εκεί όμως ο Δήμος Ηλιούπολης
ήταν έτοιμος. Αυτό σημαίνει πλεόνασμα.
Όσο αφορά τα ασφαλιστικά και τα επίδικα, που είπε η κα Πίκουλα.
Αυτό δεν ευσταθεί, ότι να πάμε να βάλουμε όλα τα ποσά που διεκδικούνται
σε Δικαστήρια γιατί αυτά μπορεί να τελεσιδικήσουν σε 10 χρόνια και να
κληθούμε να τα πληρώσουμε σε 10 χρόνια. Δηλαδή εμείς να πάμε να
βαρύνουμε τον Προϋπολογισμό μας 10 χρόνια στο υποθετικό σενάριο ότι
κάποιος θα δικαιωθεί; Δηλαδή εγώ αν αύριο τρελαθώ και κάνω μια αγωγή
κατά του Δήμου και διεκδικώ 10.000.000, θα πρέπει αντίστοιχα ο Δήμος να
βαρύνει τον Προϋπολογισμό του με 10.000.000 επειδή εγώ τρελάθηκα και
διεκδικώ χρήματα από τον Δήμο που δεν ξέρω αν θα τα πάρω τελικά;
Όσον αφορά αυτό που είπε ο κ.Ασβεστάς, τι θα μπορούσαμε να
είχαμε κάνει και δεν το έχουμε κάνει. Εγώ στο κομμάτι της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης τουλάχιστον θα ήθελα να είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε
αρκετά περισσότερα πράγματα. Αν δείτε την πορεία εξέλιξης και εκτέλεσης
του Προϋπολογισμού, είναι τα τελευταία πράγματα που έρχονται, έρχονται
το τελευταίο δίμηνο και επίτηδες το επέλεξα αυτό, γιατί είναι άλλες οι
προτεραιότητες του Δήμου. Γι’αυτό και στο τελευταίο δίμηνο έρχονται και
οι υπολογιστές και τα sites και όλα.
Γιατί εντάξει, όταν έχουμε κλειστές Τράπεζες τον Ιούλιο, δεν
μπορούμε να πάμε να κάνουμε ανάθεση για υπολογιστές. Κατ’αρχάς ακόμα
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και για τα μελάνια που έγινε διαγωνισμός και είχε ολοκληρωθεί τον Ιούνιο,
για 2 μήνες είχαμε πρόβλημα γιατί οι εισαγωγείς δεν μπορούσαν να
εισάγουν μελάνια και είχαμε και τέτοια προβλήματα. Αλλά στο κομμάτι
αυτό θα ήθελα να είχαμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Είχαμε
προϋπολογίσει πολύ περισσότερες δράσεις, τα περικόψαμε λόγω της
κατάστασης και λόγω των μειωμένων εσόδων. Ελπίζω αυτά που έχουμε
προϋπολογίσει για το ΄16 να τα κάνουμε στο σύνολό τους και να μην
αναγκαστούμε να κόψουμε πάλι γιατί είναι οι καλύτερες Υπηρεσίες προς
τους πολίτες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Δημητρόπουλε, για τις πλήρεις απαντήσεις που
δώσατε.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο κ.Χατζηδάκης και να ετοιμάζεται ο
κ.Καλαρρύτης, για να ολοκληρώνουμε.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πολύ σύντομα. Λείπει και η Πρόεδρος βέβαια. Για το
ζήτημα της Υπηρεσίας Πρασίνου και το οποίο δεν αφορά μόνο την
Υπηρεσία Πρασίνου, αφορά όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου. Νομίζω ότι
έχουμε αποδείξει από την πρώτη στιγμή, από το 2011, ότι όλες οι εργασίες
οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους υπαλλήλους του Δήμου,
εμπιστευόμαστε τους υπαλλήλους του Δήμου και είναι επιλογή μας να
γίνονται από τους υπαλλήλους του Δήμου.
Η Υπηρεσία Πρασίνου λοιπόν, οι Κωδικοί που κατά κύριο λόγο
αναφέρονται, είναι εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν
από τους υπαλλήλους. Δηλαδή το κλάδεμα δέντρων τα οποία φτάνουν τα 20
και παραπάνω μέτρα και απαιτούν ειδικό γερανό, τον είδατε άλλωστε στους
δρόμους της πόλης πριν λίγες εβδομάδες, απαιτεί ειδικό γερανό, ειδικές
εργασίες τις οποίες όχι μόνο δεν μπορούν λόγω έλλειψης γερανών, αλλά δεν
επιτρέπεται σε τέτοια ύψη να ανέβουν εργαζόμενοι του Δήμου.
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Δεύτερον είναι το ζήτημα της αφαίρεσης ριζών. Υπάρχει ένας ειδικός
πρεμνοφάγος, ο οποίος τρώει τις ρίζες των δέντρων, δεν το διαθέτει αυτή τη
στιγμή ο Δήμος αυτό το μηχάνημα γι’αυτό αναγκαστικά παίρνουμε ιδιώτες.
Σε όλες τις άλλες Υπηρεσίες έχουμε αποδείξει ότι όλες οι άλλες
εργασίες γίνονται από τα συνεργεία του Δήμου. Θα θυμάστε ότι μέχρι το ΄11
ο Δήμος Ηλιούπολης πλήρωνε ένα σωρό λεφτά σε εργολάβους για να
καλύπτει τις λακκούβες του Δήμου. Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
πλέον γίνεται προμήθεια ασφαλτομίγματος και γίνεται και η αποκατάσταση
των λακκουβών. Αυτή λοιπόν η λογική υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει.
Αυτό που θα ήθελα λίγο να ξεκαθαριστεί από την Αντιπολίτευση, το
οποίο δεν έχει λεχθεί επίσημα, δηλαδή συζητήθηκε τόση ώρα αλλά
ουσιαστικά ουδείς είπε επίσημα κάτι για το ζήτημα του leasing. Εμείς
βάλαμε μια άλλη λογική ως Δημοτική Αρχή: Θεωρούμε ότι διασφαλίζει
πολύ περισσότερο τα συμφέροντα των υπαλλήλων στην καθαριότητα και
την ύπαρξη καθαριότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θέλουμε να
ακούσουμε πραγματικά, συμφωνείτε ή όχι; Το αν θα έχουμε τη συντήρηση,
μέσα στο χρηματικό ποσόν αν θα είναι τα ανταλλακτικά για την 5ετία ή όχι,
αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά την αγορά
οχημάτων για την καθαριότητα νομίζω ότι πρέπει όλοι να την
επικροτήσουμε ως μια ενέργεια που ωφελεί την ύπαρξη της καθαριότητας
στους Δήμους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Χατζηδάκη.
Ο κ.Καλαρρύτης έχει τον λόγο και να ετοιμάζεται ο κ.Γιαννόπουλος
και ολοκληρώνουμε.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Δύο λόγια στην ερώτηση που μπήκε, εάν τα απορριμ-
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ματοφόρα τα οποία έχει ο Δήμος σήμερα είναι συμβατά με τους κάδους που
κυκλοφορούν στο εμπόριο ή κάποια στιγμή ο Δήμος θα έχει πρόβλημα με
τους συμβατικούς κάδους.
Θα πρέπει να γνωρίζετε, κ.Συνάδελφοι, ότι κάποια στιγμή υπήρξε
κάποιο πρόβλημα με ένα εργοστάσιο το οποίον έκανε την παραγωγή αυτών
των κάδων. Όμως το εργοστάσιο λειτουργεί πλήρως αυτή τη στιγμή, είναι η
Spider και παράγει κάδους συμβατούς με τα αυτοκίνητα τα οποία έχει ο
Δήμος.
Κάτι άλλο ακόμη. Η επιλογή μας στο να μην πάρουμε κάδους, απ’ότι
είδατε, είναι για τον εξής λόγο. Αποσύραμε με τους υπόγειους κάδους, 400
κάδους. Δίνουμε για την πλήρη ανακατασκευή τους 120€ τον κάθε κάδο.
Εάν προχωρούσαμε σε αγορά 1.100 λίτρων ο κάθε κάδος έχει 620€.
Προσπαθούμε απ’ότι καταλαβαίνετε προς όλες τις κατευθύνσεις και με
όποιο τρόπο να κάνουμε οικονομίες οι οποίες θα πρέπει να γίνονται, διότι
όπως είπαμε οι καιροί είναι δύσκολοι.
Κάτι ακόμη. Στην Πρόεδρο η οποία απουσιάζει θα ήθελα να της πω
ότι ναι μεν η Νομοθεσία δεν το προβλέπει, όμως επειδή ξέρω πολύ καλά ότι
έχει σχέσεις, ας πάει αύριο σε Δημόσια Υπηρεσία, στον ΟΣΥ, η οποία
κυκλοφορεί με λάστιχα κινέζικα κατασκευασμένα στη Μαλαισία και
εισαγωγή από Ρουμανία, διότι έτσι μόνον μπορούν να έρχονται εδώ, διότι
πρέπει να είναι από Κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο Κράτος λοιπόν
παράγει πιο σύγχρονο ελαστικό, η Ελλάδα με την αναγόμωση ή η Μαλαισία;
Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Καλαρρύτη.
Ο κ.Γιαννάκης έχει τον λόγο.
Χ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κατ’αρχάς, θέλω να ζητήσω συγνώμη από την κα
Τσατσούλη γιατί όταν έκανε κάτι ερωτήσεις προηγουμένως, είχα πάει να
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κάνω ένα τηλεφώνημα για κάποιες δουλειές του Δήμου.
Σύντομα θέλω να πω ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο στην οδό
Ποσειδώνος

έκλεισε

γιατί

έκλεισε ο

κύκλος

του. Μέσω

αυτού

αξιοποιήθηκαν Ευρωπαϊκά Προγράμματα, δόθηκαν παροχές από Ιδρύματα
και πέραν της ανταποδοτικής διαδικασίας και της αξιοποίησης του όποιου
κέρδους προέκυπτε από τις αγορές. Έκλεισε ο κύκλος. Λειτουργούμε τώρα
το άλλο Κοινωνικό Παντοπωλείο με έναν τρόπο εξαίσιο.
Τα σισίτια των Εκκλησιών, όπως είπαμε, επιδοτούνται 2 σισίτια σε
κάθε Εκκλησία. Και δεν είναι η επιδότηση η ίδια σε κάθε Εκκλησία, είναι
ανάλογα με τον αριθμό των σιτιζομένων.
Τα κοινωνικά επιδόματα ορθώς στεγάζονται εκεί πέρα γιατί και χώρο
για parking έχει και ο χώρος μέσα προσφέρεται. Η συστέγαση με το
Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν δημιουργεί πρόβλημα, ούτε το Κοινωνικό
Παντοπωλείο στα προνοιακά επιδόματα, ούτε το αντίθετο. Το Κοινωνικό
Παντοπωλείο σύμφωνα με αυτά που είπε η κα Πίκουλα, «είναι και μικρό και
έχει λίγα προϊόντα». Εγώ θα ήθελα να της πω ότι και πολλά προϊόντα έχει
και πολύ κόσμο εξυπηρετεί. Και κάτι ακόμα, η μεταφορά σε άλλο χώρο,
νομίζω ότι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν κατάλληλη, αλλά
δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα οπότε καλά είναι εκεί πέρα.
Για την τηλεϊατρική και την τηλεειδοποίηση. Η ευχή της Διοίκησης
είναι να μη χρειαστούν ποτέ ούτε οι απινιδωτές, ούτε η τηλεϊατρική ούτε η
τηλεειδοποίηση, ωστόσο έχουν μπει στη διαδικασία και σύντομα εγώ θα σας
δώσω τα αποτελέσματα.
Θα ήθελα να δώσω μια έμφαση στους απινιδωτές οι οποίοι είναι
μοιρασμένοι σε 7 κομβικά σημεία. Είναι τελευταίας τεχνολογίας
μηχανήματα και πραγματικά σώζουν ζωές. Την άλλη εβδομάδα θα
παραλάβουμε - Δήμαρχε, δεν σε ειδοποίησα – και τις τηλεειδοποιήσεις, τους
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μικρούς μηχανισμούς, και θα παραδοθούν.
Και κάτι ακόμα, μια παρατήρηση. Από οποιονδήποτε άνθρωπο της
Διοίκησης ή του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε
σε προσωπικά δεδομένα και να ζητάμε προσωπικά δεδομένα από
Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπως έγινε από Δημοτικό Σύμβουλο εδώ του
Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ζητήθηκαν προσωπικά δεδομένα και έκανε το
λάθος ο 5μηνίτης και τα έδωσε. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γιαννόπουλος έχει τον λόγο.
Θ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας, κ.Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να
συμπληρώσω σε αυτό που ανέφερε η κα Πίκουλα σχετικά με τη
Δημιουργική Απασχόληση. Πράγματι ο ΠΑΟΔΗΛ έχει τη Δημιουργική
Απασχόληση στο Κολυμβητήριο της πόλης μας μέχρι τις 31/7. Όμως δεν
περιορίζεται μόνον εκεί, έχει άλλες δύο παρόμοιες δράσεις: Η μια είναι στη
Δημοτική μας Βιβλιοθήκη κάθε καλοκαίρι πάλι μέχρι 31/7. Και η τρίτη πάλι
δράση Δημιουργικής Απασχόλησης είναι πάλι μέχρι 31/7 στο Κλειστό και
στη συνέχεια από 1η Σεπτέμβρη μέχρι να ανοίξουν τα Σχολεία στο Κλειστό
συνεχίζει. Όπως θα συνεχίσουμε και τώρα στις γιορτές των Χριστουγέννων,
θα έχουμε πάλι Δημιουργική Απασχόληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Γιαννόπουλε.
Κύριε Δήμαρχε, τον λόγο και κλείσαμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μου επιτρέψετε, θα είμαι πολύ σύντομος με τρεις
πολιτικές παρατηρήσεις. Κατ’αρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο προηγούμενος προεκλογικός αγώνας κατά της Παράταξης ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
και της Δημοτικής Αρχής στηρίχθηκε στον πυλώνα Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις και Ιδιωτικός Τομέας. Παρ’ότι ήταν υπερβολική η προσέγγιση,
γιατί εμείς δεν δώσαμε τόσο μεγάλο βάρος στις ΜΚΟ και στον ιδιωτικό
Τομέα, θέλω να ξεκαθαρίσω στο Σώμα και στον λαό της Ηλιούπολης που
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μας βλέπει και μας ακούει, ότι εμείς είμαστε καθαρά και υπέρ του Ιδιωτικού
Τομέα και υπέρ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και θα το στηρίξουμε
με όλες μας τις δυνάμεις.
Είμαστε υπέρ των συγχρηματοδοτούμενων έργων, των ΣΔΙΤ και όλων
των μορφών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που διευκολύνουν την παροχή
Υπηρεσιών απέναντι στους πολίτες. Με τον κοινωνικό έλεγχο βέβαια που
υπάρχει και από τον Δήμο και από τις Κοινωνικές του Υπηρεσίες. Για να το
ξεκαθαρίσουμε. Ναι στον Ιδιωτικό Τομέα για τον θεωρούμε βασικό πυλώνα
ανάπτυξης αυτής της χώρας και αυτού του Δήμου. Να τελειώνουμε. Για να
ξεκαθαρίσουμε και τις ιδεολογικές μας διαφορές εδώ. Ούτε με τον
χωροφύλακα, ούτε με τον αστυφύλακα πρέπει να είμαστε. Αυτή ήταν και η
βασική αντιπολιτευτική γραμμή των Παρατάξεων κατά της Δημοτικής
Αρχής το 2014 στις εκλογές. Ένα.
Δεύτερον. Εμείς δεν κρύψαμε τα λόγια μας, είμαστε ξεκάθαροι και
τότε που υποτίθεται ότι εκφράζαμε ένα μέρος ενός Κυβερνητικού
Κόμματος, και τώρα. Με συνεπή και καθαρή στάση απέναντι στον
Προϋπολογισμό των εκάστοτε Κυβερνήσεων. Είπαμε ότι η χώρα βρίσκεται
σε μεγάλη δυσκολία και ότι εμείς θα δώσουμε τον αγώνα μας να στηρίξουμε
και την τότε Κυβέρνηση και την τώρα. Και μάλιστα κόντρα στο Δ.Σ. της
ΚΕΔΕ και στον κ.Πατούλη και την ομάδα που διοικεί, εμείς είπαμε τα
αποθεματικά του Δήμου μας είναι στη διάθεση της πατρίδας.
Αυτοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η συνεπής πολιτική στάση
μιας Παράταξης η οποία δεν πηγαίνει μια από δω και μια από κει, αλλά από
το ΄11 κρατάει καθαρά τη στάση της. Όπως και κράτησε τη στάση της και
προπυλακίστηκε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο σκληρά, και αυτά είναι
γραμμένα και τα έχει δει όλος ο λαός της Ηλιούπολης, σε κάθε
μεταρρυθμιστικό σχέδιο που επιχείρησε η προηγούμενη Κυβέρνηση και σε
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κάθε μεταρρυθμιστικό σχέδιο που θα επιχειρήσει, αν το επιχειρήσει, η
σημερινή, εμείς θα είμαστε δίπλα. Γιατί το πιστεύουμε ότι η πατρίδα και η
Αυτοδιοίκηση

έχουν

ανάγκη

από

τεράστιες,

ριζικές

αλλαγές

μεταρρυθμιστικές.
Γι’αυτό και ο Προϋπολογισμός είναι ξεκάθαρος. Θα μπορούσαμε
σήμερα να κάνουμε κάτι πολύ απλό, να πούμε στον Αντιδήμαρχο να
καταγγείλει την ανάλγητη Κυβέρνηση για την περιστολή των πόρων. Να
πούμε ότι εμείς φτιάχνουμε έναν διεκδικητικό Προϋπολογισμό, ότι εμείς
εκείνο, ότι εμείς ετούτο, ότι εμείς το άλλο. Τώρα. Δεν το κάνουμε γιατί
είμαστε συνεπείς στη γραμμή την οποίαν έχουμε και η γραμμή την οποίαν
έχουμε, είναι ότι η χώρα περνάει δύσκολα, η Αυτοδιοίκηση περνάει
δύσκολα και ότι εμείς πρέπει να βάλουμε πλάτη.
Το ότι θα αγωνιστούμε ως Δήμος, ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε ως
Αυτοδιοίκηση για καλύτερη συμμετοχή στη διανομή του πλεονάσματος και
των εσόδων που έχει η χώρα, θα το κάνουμε και το κάνουμε. Αλλά τι να
απαιτήσουμε από αυτή την Κυβέρνηση ή την προηγούμενη όταν ο βασικός
κορμός των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι και η μείωση των εσόδων μας είναι τρομακτική; Τι 20%
του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων να πάρουμε,
όταν ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να εισπράξουμε ούτε το 50% ή 60% από
αυτό; Αυτή είναι η αλήθεια. Γι’αυτό και παραμένουμε συνεπείς και σε αυτή
τη στάση.
Όπως, επίσης, θα παραμείνουμε συνεπείς και σε κάτι άλλο και να το
κλείσω. Συνεπείς στις σχέσεις μας με τους θεσμούς. Είμαστε κατά του
Υπουργείου Περιβάλλοντος όταν βάζει χέρι σε τοπικά και περιφερειακά
ζητήματα όπως το Ρέμα της Πικροδάφνης. Στηρίζουμε την κα Δούρου ως
εκπρόσωπο του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και είναι
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σημαντικό αυτό γιατί είναι αρμοδιότητά της η διαδημοτική συνεργασία και
πρέπει να το κάνουμε, και θα τη στηρίξουμε σε όλα τα θέματα τα οποία
αφορούν στην Αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Αττική.
Και βέβαια διαφωνούμε πλήρως με το Υπουργείο Περιβάλλοντος
όταν ως νοοτροπία κρατικισμού βάζει χέρι στις αρμοδιότητες της
Αυτοδιοίκησης και αυτό κάνει σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως
και αυτό κάνει σήμερα και το Υπουργείο Εσωτερικών όπου δεν έχει
καταλάβει τι του γίνεται. Όλες οι Παρατάξεις εδώ, με κάποιες εξαιρέσεις,
ήταν δριμύτατα κατά του «Καλλικράτη». Γιατί δεν φέρνουν μια αλλαγή
στον «Καλλικράτη» σήμερα; Όλοι εδώ αυτό που έλεγαν…
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το περιμένουμε, κ.Ασβεστά. Εδώ είμαστε και θα δείτε
ότι δεν θα γίνει τίποτα. Το μόνο που θα γίνει, θα είναι η διευθέτηση
ρουσφετιών για τα νησιά, για να κάνετε άλλους 10 Δήμους. Γιατί ο
¨Καλλικράτης¨ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μεταρρυθμιστικά μέτρα τα
οποία έκανε η Κυβέρνηση και έτσι έπρεπε να γίνει. Και μας καταγγέλλατε
και τότε προεκλογικά όλοι εδώ ότι είμαστε η Παράταξη του ¨Καλλικράτη¨
και μάλιστα λέγατε: «Ο Δήμαρχος υπερηφανεύεται γιατί τον έχει γράψει ο
ίδιος τον ¨Καλλικράτη¨». Ναι, γιατί ο ¨Καλλικράτης¨ είναι αναγκαίος για τη
χώρα. Ότι θέλει αλλαγές; Ότι έχει γραφειοκρατικές δομές κλπ.; Εδώ είμαστε
να τα δούμε. Αλλά το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 300 Δήμοι
και έρχονται οι Γάλλοι, έρχονται οι Κύπριοι, έρχεται όλη η Ευρώπη και
ζητάει να μάθει την τεχνογνωσία, πώς εμείς φτάσαμε από 6.5000 Δήμους
και Κοινότητες στους 300, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό,
κύριοι. Να είμαστε ξεκάθαροι.
Γι’αυτό λοιπόν είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε το Τεχνικό μας
Πρόγραμμα με νοικοκύρεμα. Δίνουμε μάχη το Τεχνικό Πρόγραμμα μαζί με
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τις χρηματοδοτήσεις να πάει πάνω από 6.000.000 – 7.000.000 και εκεί θα
πάει, θυμηθείτε το στο τέλος του χρόνου. Γράψτε αυτό το νούμερο. Δεν θα
είναι 800.000, θα είναι πάνω από 6.000.000 – 7.000.000 ευρώ γιατί θα
πάρουμε τις περισσότερες χρηματοδοτήσεις, επειδή είμαστε ώριμοι, έτοιμοι
και έχουμε μελέτες και το κάνουμε αυτό το πράγμα.
Και βέβαια με έναν Προϋπολογισμό ο οποίος εξασφαλίζει 100% τους
μισθούς, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και τις λειτουργικές δαπάνες στην
πόλη, κρατάει όλες τις δομές που έφτιαξε ο Δήμος και συντηρεί και
αναπτύσσει τις καινούργιες, γιατί έχει συντηρήσει καινούργιες και έχει
δημιουργήσει. Το ΚΔΑΠ των ΑΜΕΑ, κ.Αντιδήμαρχε, δεν το είπατε, που
είναι από τα σημαντικότερα τα οποία υπάρχουν εδώ. Και άλλες νέες δομές
τις οποίες θα φέρουμε σιγά-σιγά μέσα στον Δήμο.
Όπως, επίσης, και κλείνω με αυτό για να μην σας κουράσω, είχαμε πει
στον κ.Κουρουκλή τότε ως Υπουργό Υγείας, ότι είναι ιστορική ευκαιρία –
το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο – το Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που έχει ο Δήμος Ηλιούπολης, που πρέπει να είμαστε όλοι
περήφανοι γιατί είναι το καλύτερο στην Ελλάδα, είτε το θέλουμε είτε όχι.
Κόντρα σε αντιλήψεις οι οποίες θεωρούσαν ότι, ό,τι υπάρχει στην υγεία
πρέπει να είναι κρατικό. Όλα. Γιατί το κρατικό είναι το έντιμο, το καθαρό,
το διαυγές, το υγιές. Ό,τι είναι ιδιωτικό είναι αρπάχτρες, είναι κλέφτες, είναι
λαμόγια. Αυτή ήταν η αντίληψη που κυριαρχούσε στην Ελλάδα και
κυριαρχεί και τώρα δηλαδή. Η ιδεολογική ηγεμονία είναι δεδομένη σε
αυτούς τους χώρους. Ξεκάθαρα.
Του λέγαμε λοιπόν: «Έλα πάρε τον Δήμο Ηλιούπολης ή οποιονδήποτε
άλλο Δήμο θες και μετέφερε την αρμοδιότητα της Πρωτοβάθμιας
Υγειονομικής Περίθαλψης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πάρε τις δομές
υγείας του Κοινωνικού Κράτους, ένωσε και το ΠΕΔΥ και έλα». Και ποιο
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ήταν το αποτέλεσμα ξέρετε; Μας έστειλε η Αντιπρόεδρος του ΙΚΑ η κα
Κισκήρα επιστολή και λέει: «Πείτε μας ποιες ανάγκες έχετε, να σας
φτιάξουμε ακόμα μια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Δήμο
Ηλιούπολης;». Αυτό μας είπε και είναι στη διάθεσή σας η επιστολή της. Η
απάντησή μας ξέρετε ποια είναι; «Δεν θέλουμε». Λέει: «Μα, εσείς είσαστε
παράδοξοι. Όλοι οι Δήμαρχοι ζητάνε να τους κάνουμε δομές σε κάθε
Διαμέρισμά τους και σε κάθε συνοικία τους. Εσείς λέτε όχι;» Ναι, λέμε όχι.
Γιατί αυτό που έπρεπε να κάμετε τώρα, είναι να μεταφέρετε την
αρμοδιότητα και τους πόρους και τα στελέχη στον Α΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης
και να κάνετε μια ισχυρή Πρωτοβάθμια.
Τι ανάγκη έχει ο Δήμος να έχει δομές, Κοινωνικά Ιατρεία, Κοινωνικά
Φαρμακεία; Γιατί να τα έχει ο Δήμος; Εδώ έχουμε το ΠΕΔΥ, έχουμε ένα
σύγχρονο Κοινωνικό Ιατρείο με εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι
κάθονται, δεν δουλεύουν. Απαξίωσαν πλήρως το ΠΕΔΥ, το άφησαν μόνο
του. Και λένε να κάνουμε και άλλα τώρα. Προσέξτε. Αυτή είναι η επιστολή,
είναι στη διάθεσή σας. Αν όμως άκουγαν αυτό που τους λέγαμε, θα είχαμε
τώρα μια ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με τα χρήματα και τις
αρμοδιότητες και το προσωπικό που υπήρχε και αυτή θα ήταν η πραγματική
μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός
¨Καλλικράτης¨ σε τοπικό επίπεδο.
Αυτό που θέλω να σας πω και το λέω από καρδιάς, είναι ότι εμείς θα
συνεχίσουμε αυτή την πολιτική μέχρι τέλους με οποιοδήποτε κόστος,
πολιτικό, κοινωνικό, εκλογικό, δεν μας αφορά. Αυτό που αφορά εμάς είναι,
ως Παράταξη και ως Διοίκηση να έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με
όλους τους Αυτοδιοικητικούς Φορείς και αυτό θα επιδιώξουμε, και με όλα
εκείνα τα Υπουργεία τα οποία βοηθούν την πόλη. Όποιοι είναι απέναντι
στην πόλη και απέναντι στα συμφέροντα της Ηλιούπολης θα είμαστε
απέναντί τους σκληρά.
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Παρένθεση. Δεν αντέχουμε άλλο να μας στέλνουν επιστολές από το
Υπουργείο Εσωτερικών και να μας λένε: «Κάντε απολογισμό για να σας
ελέγξουμε τι κάνατε για την πυρκαγιά του 2015 του Ιουλίου». Αυτή την
επιστολή μας έστειλαν προχθές. Και όταν ζητήσαμε 25.000€ από τον Γενικό
Γραμματέα για να μας βοηθήσει, έκανε ότι δεν μας άκουγε.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να
πω αυτά. Εγώ πιστεύω ότι μπορούσαμε να συνεχίσαμε σήμερα. Βλέπω ότι
όλοι οι συνάδελφοι είναι δυνατοί, γεροί και δεν κοιμάται κανείς. Να
συνεχίσουμε να περάσουμε και τα άλλα 30 θέματα. Αλλά αφού
αποφασίσαμε να έρθουμε την Παρασκευή… Εγώ θα πρότεινα την Τρίτη
στις 21.45΄ να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αστειεύομαι.
Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλό βράδυ σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά, κ.Δήμαρχε. Να ψηφίσουμε για να
καταγραφούν στα Πρακτικά.
Κύριε Ασβεστά; Όχι η ΗΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ.
Κύρια Τσατσούλη; Όχι.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ. Όχι, εκτός από τις κοινωνικές
δαπάνες.
Νομίζω ότι δεν είναι άλλη Παράταξη εδώ.
Οπότε, ο Προϋπολογισμός του 2016 του Δήμου Ηλιούπολης
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
(μειοψηφούντων των κ.κ. Καλαντίδη, Ασβεστά, Χρυσουλάκη, Τσατσούλη,
Μαργαρώνη, Ευσταθίου, Κουρή)
Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ο
οποίος συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με βάση την υπ’ αριθ.
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237/2015 απόφασή της, σύμφωνα και με την εισηγητική έκθεση και
συνοπτικά έχει ως εξής:
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 323/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Συνάδελφοι.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 23: 25΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
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