ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Νοεμβρίου 2016
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΗΛ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α.ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1)Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 3)
Γιαννάκης Χρήστος, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος,
6) Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8) Σερέτη
Χριστίνα, 9) Καλαρρύτης Χρήστος, 10) Ζαννιά Ευφημία, 11) Αντζινάς
Ιωάννης, 12) Βιδάλης Παναγιώτης, 13) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 14)
Δημητρόπουλος Άγγελος, 15) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 16)
Καλούδης Κων/νος, 17) Μπασούρης Μαρίνος, 18) Κούρτης Ανδρέας, 19)
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 20) Νικηφόρος Ιωάννης, 21) Γρηγορέας
Ιωάννης, 22) Γεωργίου Δημήτριος, 23) Καπίρη Ελένη, 24) Κοκοτίνης
Χρήστος, 25) Ασβεστάς Δημήτριος, 26) Χρυσουλάκης Φώτιος, 27)
Αντύπας Γεώργιος, 28) Δουβή Αγγελική, 29) Τσατσούλη Αναστασία, 30)
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 31) Ευσταθίου Αναστάσιος, 32) Κουρής
Μιχαήλ, 33) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34) Πίκουλα Αργυρώ, 35) Σόφης
Γεώργιος και 36) Σεφτελής Κων/νος.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ.
Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης, ο
Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου και ο Συμπαραστάτης
του Δημότη κ. Αραμπατζής.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
-----------------------ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα με την υπ’
αριθμ. Πρωτοκόλλου 31216/4-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πανταζόπουλου Ηλία, οι κ.κ. κ. 1) Καλαντίδης
Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 2) Χωματά Αικατερίνη, 3) Αναγνώστου
Ιωάννης, 4) Αγαδάκος Γεώργιος, 5) Πούλος Ιωάννης.
-------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:
 Κατά τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν ο κ.Πανταζόπουλος
Δημήτριος και η κα Πίκουλα Αργυρώ.
-------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - Φ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1 – (Π.Δ.Σ. 383)

ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 17.30΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.30΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 00.00΄
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α./Α.
1.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2017.

383
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--------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλείται η Ειδική Γραμματέας, κα Καλπουζάνη
Αμαλία να πάρει παρουσίες για τη διαπίστωση της απαρτίας.
(Διαβάζεται ο κατάλογος των κ.κ.Δημοτικών Συμβούλων για τη διαπίστωση
της απαρτίας)
………………………………………………………………………………

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει το επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο, με αριθμό πρωτοκόλλου 31216, με θέμα τον
Προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2017.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ
«Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το θέμα «Έγκριση
Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2017».
Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος ο κ.Χατζηδάκης.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα και πάλι. Καταρχάς, συζητάμε μαζί με το
Τεχνικό

Πρόγραμμα

στο

σημερινό

Δημοτικό

Συμβούλιο

τον

Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017. Όπως γνωρίζετε, είναι
πιθανόν η κορυφαία διαδικασία κάθε έτους η ψήφιση του νέου
Προϋπολογισμού.
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Θα ήθελα, πρώτα απ’ όλα, να πω ότι το προσχέδιο του
Προϋπολογισμού έχει σταλεί ήδη στο Οικονομικό Παρατηρητήριο και έχει
λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Μένει, λοιπόν, στο σημερινό Δημοτικό
Συμβούλιο να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό, προκειμένου αυτός να
σταλεί στην Αποκεντρωμένη κα να λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα τις
απαιτούμενες εγκρίσεις.
Επίσης,

θα

‘θελα

να

προσθέσω

ότι

ο

συγκεκριμένος

Προϋπολογισμός, όπως και το Τεχνικό Πρόγραμμα, και να απαντήσω λίγο
και σε ένα ζήτημα που είχε τεθεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο,
έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Διαβούλευσης που έγινε πριν περίπου μία
βδομάδα στο Δήμο Ηλιούπολης. Και καλό θα ήταν να μην αδικούμε τη
συγκεκριμένη Επιτροπή Διαβούλευσης, γιατί συμμετείχαν 15 φορείς της
πόλης, οι οποίοι εκπροσωπούσαν αρκετούς εκατοντάδες, ο καθένας
φορέας, δημότες μας. Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση η οποία
κράτησε αρκετές ώρες, όπου υπήρξαν προτάσεις από τους φορείς που
ενσωματώθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του
Δήμου. Και άρα η Επιτροπή Διαβούλευσης έπαιξε ακριβώς το ρόλο που της
έχει δώσει το Κράτος, να αποτελεί Σύμβουλο στη Δημοτική Αρχή και στην
απόφαση για τον Προϋπολογισμό του Δήμου.
Συνάδελφοι, ο φετινός Προϋπολογισμός ίσως είναι ο δυσκολότερος
Προϋπολογισμός που έχουμε αναλάβει ως Διοίκηση. Και αυτό γιατί; Γιατί
για πρώτη φορά το 2017 οι Δήμοι δεν θα εισπράξουν τους
παρακρατηθέντες φόρους.
Για να πω λίγο το ιστορικό, για όσους δεν το γνωρίζουν, το 2008
υπήρξε μία συμφωνία της ΚΕΔΚΕ εκείνη την εποχή με την Κυβέρνηση, ότι
υπήρχαν Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι οι οποίοι δεν είχαν αποδοθεί στους
Δήμους, ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, και συμφωνήθηκε την επόμενη
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8ετία σε 8 δόσεις να αποδοθούν τα συγκεκριμένα χρήματα στους Δήμους
της χώρας.
Έτσι, λοιπόν, ο Δήμος Ηλιούπολης από το 2008 μέχρι και το ’16
λάμβανε 1.200.000 ευρώ ετησίως. Φέτος ακόμα δεν έχει εισπραχθεί το
συγκεκριμένο ποσό. Δεν έχει υπάρξει η συγκεκριμένη επιχορήγηση από το
Κράτος. Βέβαια, έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι μέχρι το τέλος του έτους το
1.200.000 θα κατατεθεί στα Ταμεία του Δήμου μας.
Η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι έχουν ήδη ζητήσει από την Κυβέρνηση να
καθίσει σε ένα τραπέζι διαλόγου και να συζητήσει για τη νέα γενιά
παρακρατηθέντων. Όλα αυτά, το 1,7 δις, αφορούσαν παρακρατηθέντες
φόρους μέχρι το 2008. Αντιλαμβάνεστε ότι από το 2008 έως το 2016, που
υπήρχαν δραστικές μειώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, υπάρχει
ένα πολύ μεγάλο κονδύλι το οποίο όφειλε να αποδοθεί στους Δήμους και
αυτό δεν αποδόθηκε.
Όπως γνωρίζετε, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι είναι ουσιαστικά
ποσοστά του Φόρου Εισοδήματος, του Φ.Π.Α. και του παλιού Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας, νυν ΕΝΦΙΑ, τα οποία πρέπει να αποδίδονται στους
Δήμους.
Το παράλογο ποιο είναι; Αν δείτε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού
και τις συζητήσεις που γίνονται για το έτος 2017, η Κυβέρνηση μιλάει για
δραστική αύξηση των εσόδων της από αυτές τις τρεις κατηγορίες, δηλαδή
από το Φόρο Εισοδήματος, το Φ.Π.Α. και τον ΕΝΦΙΑ. Αυτό θα σήμαινε
αυτομάτως αύξηση της επιχορήγησης του Δήμου μας και όλων των Δήμων,
αφού είναι αλληλένδετα αυτά τα έσοδα. Παρόλα αυτά, η Οδηγία, με την
οποία καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός, ήταν σαφής, ότι θα εγγράψετε
στον Προϋπολογισμό σας ακριβώς τις επιχορηγήσεις των ΚΑΠ που είχατε
και την προηγούμενη χρονιά.
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Πρέπει, λοιπόν, να γίνει άμεσα απαιτητό και να διεκδικήσουμε όλοι
οι Δήμοι τη νέα γενιά παρακρατηθέντων φόρων. Γιατί ξεκινάμε, όπως σας
είπα, με πολύ μεγάλο έλλειμμα ως προς τις επιχορηγήσεις του Κράτους.
Ένα δεύτερο σημαντικό για να στηρίξουν οι Δήμοι τα Ασφαλιστικά
Ταμεία, το 2017 θα πληρώσουμε για ασφαλιστικές εισφορές 300.000 ευρώ
περισσότερα απ’ ό,τι το 2016. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι ξεκινάμε με μία
απώλεια 1.500.000 ευρώ, το οποίο πρέπει να βρούμε πώς ακριβώς… Και
επειδή είχαμε ήδη προβλέψει την εξέλιξη τη συγκεκριμένη, μέσα στο 2016
κάναμε όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου αυτή την απώλεια να
μπορέσουμε

να

την

ισοσκελίσουμε

και

να

καταρτίσουμε

τον

Προϋπολογισμό του ’17.
Πώς τα καταφέραμε; Πρώτα απ’ όλα, με την αύξηση εσόδων. Θέλω
να γνωρίζετε ότι ο Δήμος Ηλιούπολης το πρώτο 10μηνο, μέχρι 31/10/16,
είχε μία αύξηση εσόδων κατά 550.000 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει; Ότι
μπορούσαμε στο σκέλος των εσόδων να αυξήσουμε τους κωδικούς μας
κατά 550.000 ευρώ. Καλύψαμε, λοιπόν, έτσι τα 550 από το 1,5
εκατομμύριο. Τα υπόλοιπα, μέσα από τις γενναίες αν θέλετε μειώσεις
δαπανών και το 2016, καταφέραμε τα ταμειακά μας διαθέσιμα να
προϋπολογιστούν στο τέλος του ’16 κατά περίπου 1.000.000 περισσότερα
από τα ταμειακά διαθέσιμα της 31 Δεκεμβρίου του ’15.
Άρα, μέσω των ταμειακών διαθεσίμων και μέσω της αύξησης των
εσόδων, φτάνουμε ουσιαστικά στην κάλυψη αυτού του 1.500.000 μείωσης
των επιχορηγήσεων.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει άμεσα –εμείς
είμαστε, όπως γνωρίζετε, πολιτικά υπέρ στην αποκέντρωση των
αρμοδιοτήτων, είμαστε υπέρ στο να πάρουν οι Δήμοι αρμοδιότητες, πρέπει
όμως επιτέλους να υπάρξουν και οι αντίστοιχοι πόροι.
6

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

7

Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Δήμος Ηλιούπολης, όπως
ξέρετε, πληρώνει τα προνοιακά επιδόματα. Αυτή τη στιγμή τρεις υπάλληλοι
της Κοινωνικής Υπηρεσίας από τις αρχές του έτους ασχολούνται
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των προνοιακών επιδομάτων.
Λαμβάνουμε μεν τους πόρους για να πληρώνουμε τα προνοιακά επιδόματα
από το Υπουργείο αλλά μόνο αυτό. Απασχολούμε δηλαδή τρεις
υπαλλήλους για τα προνοιακά. Δεν λάβαμε κανένα άλλο πόρο.
Εξυπηρετούμε αυτή τη στιγμή 810 άτομα που δικαιούνται προνοιακά
επιδόματα. Ελέγχθησαν δηλαδή 810 φάκελοι. Και καταλαβαίνετε το φόρτο
εργασίας, χωρίς να προσλάβουμε και χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να
προσλάβουμε ούτε έναν υπάλληλο.
Είμαστε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, και νομίζω μπορούμε να το πούμε
με αρκετή περηφάνια, ένας αυτάρκης Δήμος ο οποίος από το 2011 μέχρι
και σήμερα δεν μπήκαμε στη λογική των δανείων. Δεν πήραμε κανένα, μα
κανένα, δάνειο για να καλύψουμε λειτουργικές δαπάνες. Και αυτή ήταν η
πολιτική μας επιλογή. Αντιθέτως, εντοπίσαμε όλες αυτές τις σπατάλες που
υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα και μειώσαμε δραστικά τις δαπάνες.
Έχω αναφέρει και σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια τις
τεράστιες εξοικονομήσεις στην ΕΥΔΑΠ, στη ΔΕΗ, στα ανταλλακτικά
αυτοκινήτων, οι οποίες, αν τις αθροίσεις, είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα
των σημερινών ταμειακών διαθεσίμων και της άριστης οικονομικής
κατάστασης που βρίσκεται ο Δήμος μας.
Η οικονομική, λοιπόν, αυτή εξυγίανση μας οδήγησε, και το
συζητήσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να κρατήσουμε για 6
χρόνια σταθερά τα Δημοτικά μας Τέλη και να αυξήσουμε τους δικαιούχους
των απαλλαγών Δημοτικών Τελών. Εκτός, λοιπόν, από τους ανάπηρους και
τους πολύτεκνους, όπως θυμάστε, πήραμε απόφαση για τους τρίτεκνους, τις
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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μονογονεϊκές οικογένειες και τους άπορους και τις με δύο γονείς άνεργους
οικογένειες, οι οποίες πλέον απαλλάσσονται από τα Δημοτικά Τέλη και
είναι αποτέλεσμα της οικονομικής μας εξυγίανσης.
Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι στόχος μας είναι οι περαιτέρω
εξοικονομήσεις, οι οποίες θα επέλθουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη
μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο
Αντιδήμαρχος ο κ.Δημητρόπουλος θα αναφερθεί αναλυτικά στην εισήγησή
του για το πώς θα υπάρξουν αυτές οι εξοικονομήσεις.
Μέσω της ανακύκλωσης, το οποίο θα αναφέρει ο Αντιδήμαρχος ο
κ.Καλαρρύτης, στόχος μας, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι να μειωθούν τα
μεγάλα έξοδα που έχουμε στον ΕΔΣΝΑ ετησίως. Έχουμε καταφέρει,
διαρκώς, από το 2011 μέχρι σήμερα, να μειώνουμε τα έξοδά μας προς τον
ΕΔΣΝΑ μέσω της ανακύκλωσης. Και συγχρόνως θα προσπαθήσουμε, όπως
γνωρίζετε, να πάρουμε χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, μέσω Περιφέρειας
της Αττικής, μέσω «Κτιριακές Υποδομές», ώστε να αυξήσουμε ακόμα
περισσότερο τον Προϋπολογισμό του Δήμου.
Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι ο Δήμος Ηλιούπολης, εκτός ότι
είναι συνεπέστατος όλα αυτά τα χρόνια στη μισθοδοσία των υπαλλήλων,
κάνει χρήση και του δικαιώματος που έδωσε το Κράτος και θα παρατείνει
μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017 τους 27 υπαλλήλους που είναι στην
Καθαριότητα, συμβασιούχους, των οποίων παρατάθηκαν οι συμβάσεις τους
μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ’16 και πλέον τώρα θα παραταθούν μέχρι 31
Δεκεμβρίου του 2017.
Και ένα καινούργιο, αν θέλετε, νέο, ένα νέο το οποίο είναι
ευχάριστο, ότι πάμε για παρατάσεις των 14 Πυροφυλάκων μέχρι 31
Δεκεμβρίου του 2017, οι οποίοι βρίσκονται στο Δήμο Ηλιούπολης. Είμαστε
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ήδη σε συνεργασία με την Επίτροπο, προκειμένου αυτή η διεκδίκησή μας
να γίνει και πράξη.
Αυτό που θα ήθελα επίσης να αναφέρω είναι το ζήτημα του
Δημοτικού Κοιμητηρίου. Το Δημοτικό Κοιμητήριο αυτή τη στιγμή, όπως
θα δείτε και από τα έσοδά του, βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο. Η
στρατηγική μας, αν θέλετε, να φτιάξουμε όλα αυτά τα οστεοφυλάκια, τα
οποία ήταν ένα τεράστιο έσοδο για το Δημοτικό Κοιμητήριο, που το
σκέλος εσόδων και εξόδων είναι επίσης ισοσκελισμένο, καταφέραμε να
είναι ένα ουσιαστικά Κοιμητήριο το οποίο, με όλες τις βελτιώσεις –τις
έχουμε αναφέρει σε πάρα πολλά Δημοτικά Συμβούλια- των υποδομών που
κάναμε στο Δημοτικό μας Κοιμητήριο, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα
αυτή τη στιγμή στην Αττική.
Δεν παύει, βέβαια, να υπάρχει το μεγάλο ζήτημα του χώρου. Έχουμε,
νομίζω, δεσμευτεί, το γνωρίζετε όλοι ότι δεν συζητάμε περί επέκτασης του
Δημοτικού Κοιμητηρίου. Συζητάμε το ζήτημα της καύσης των νεκρών και
συζητάμε επίσης και το ζήτημα να βρεθεί ένας χώρος, σε συνεργασία με
όμορους Δήμους, προκειμένου να φτιαχτεί ένα νέο Δημοτικό Κοιμητήριο,
αλλά σε καμία περίπτωση επέκταση του υπάρχοντος.
Όλη αυτή η οικονομική εξυγίανση επίσης, συνάδελφοι, συνέβαλε
στο να έχουμε αυτή τη στιγμή, και εμείς το πιστεύουμε ακράδαντα, και
νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι, ένα κοινωνικό σύστημα, πιθανόν το
καλύτερο της χώρας.
Οι δομές τις οποίες έχουμε δημιουργήσει, το Κοινωνικό Φαρμακείο,
το Κοινωνικό Ιατρείο, το ΚΕΠ Υγείας, είναι πραγματικά από τις καλύτερες
της χώρας.
Θα ήθελα να αναφέρω, για να καταλάβετε το πόσο σημαντικές είναι
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αυτές οι δράσεις μας, ότι αυτή τη στιγμή το Κοινωνικό Φαρμακείο δίνει
φάρμακα στο Κέντρο Προσφύγων στον Ελαιώνα. Είναι εβδομαδιαίως. Από
το Κέντρο Προσφύγων του Ελαιώνα έρχονται, παραλαμβάνουν φάρμακα
από το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου. Είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός,
αν θέλετε, τροφοδότης φαρμάκων για το Κέντρο Προσφύγων. Και ήταν
ιδιαίτερη χαρά και τιμή που μας ζητήσανε τη συνεργασία μας.
Επίσης, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας, το οποίο κάθε
μήνα δίνει σε 244 οικογένειες τρόφιμα. Είναι συνεπέστατο στη διανομή τη
συγκεκριμένη. Και φροντίζει από χορηγίες επιχειρήσεων του Δήμου, εκτός
από τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης που δίνει, να προστίθενται στο καλάθι
και είδη από προσφορές επιχειρήσεων.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ηλιούπολης
λειτουργεί το Γραφείο Ανέργων και το Σχολείο Επιχειρηματικότητας.
Υπάρχουν

πραγματικά

εκατοντάδες

δημότες

μας

οι

οποίοι

απευθύνονται στο Γραφείο Ανέργων, οι οποίοι δίνουν το βιογραφικό τους
και ενημερώνονται διαρκώς, υπάρχει μία αμοιβαία συζήτηση και
ενημέρωση για θέσεις εργασίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε επίπεδο
Αττικής.
Και,

συγχρόνως,

λειτουργεί

από

εθελοντές

το

Σχολείο

Επιχειρηματικότητας, όπου επιχειρηματίες της πόλης μας έρχονται και
ενημερώνονται για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για προτάσεις και ιδέες
που έχουν. Ακόμα έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν
μία νέα επιχείρηση και ενημερώνονται για τις δυνατότητες που έχουν, είτε
υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν να υπάρξουν βελτιώσεις στις
επιχειρήσεις τους. Συζητάνε μέσα το Σχολείο Επιχειρηματικότητας.
Υπάρχει επίσης, όπως γνωρίζετε, το Κέντρο Αλτσχάιμερ, το οποίο
10
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λειτουργεί στον Δήμο Ηλιούπολης, σε συνεργασία με την Εταιρεία
Αλτσχάιμερ, και είναι ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα.
Υπάρχει η εκμάθηση, μετά το 50 plus, που υπήρχε τα προηγούμενα
χρόνια, εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών στους ηλικιωμένους. Αυτή
τη στιγμή γίνονται μαθήματα lap top και tablet σε ηλικιωμένους.
Είναι καινοτόμες δράσεις που λειτουργούν στο Δήμο μας. Και
είμαστε πραγματικά περήφανοι για όλα αυτά τα οποία προσφέρουμε σε
όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασικό βέβαια στόχο κάποια
στιγμή να βρουν εργασία και να σταματήσουν να ανήκουν πλέον στις
άπορες ομάδες πληθυσμού.
Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες του Προϋπολογισμού. Δεν θα ήθελα
να μπω στην ανάλυση αριθμών. Όπως είδατε, είναι 34.000.000 ο
Προϋπολογισμός.

Κυμάνθηκε

περίπου

στα

περσινά

επίπεδα

του

Προϋπολογισμού.
Θα ήθελα να πω, και θα σας τα αναλύσει, παρακαλώ, Πρόεδρε, να
δώσουμε λίγο και τον λόγο στη συνέχεια και στον Διευθυντή Οικονομικών,
τον κ.Κάτσαρη, ο οποίος θα σας δώσει και νούμερα για την υλοποίηση του
Προϋπολογισμού του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια, για να αντιληφθείτε
ότι,

εκτός

από

ισοσκελισμένος,

είναι

και

ένας

πραγματικός

Προϋπολογισμός αυτός ο οποίος καταθέτουμε τα τελευταία χρόνια στο
Δήμο μας.
Ελπίζω

πραγματικά

εποικοδομητική.

ότι

η

σημερινή

κουβέντα

θα

είναι

Θα ακούσουμε τις προτάσεις σας. Ό,τι μπορούμε να

ενταχθεί. Και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι όλες οι υποδομές του
Δήμου μας, μέσα από αυτό τον Προϋπολογισμό, θα συντηρηθούν, νέα έργα
θα γίνουν, αναλύθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Είμαστε από τους λίγους
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Δήμους οι οποίοι καταρτίζουν τόσο μεγάλο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Όλος ο εξοπλισμός της Καθαριότητας –θα σας αναλύσει και ο
κ.Καλαρύττης- ανανεώνεται. Όλες οι δυνατότητες που μας δίνει ο Νόμος
για πρόσληψη προσωπικού και συμβασιούχους, το κάνουμε πράξη.
Στηρίζουμε τις κοινωνικές δομές. Η «έξυπνη πόλη», που θα αναλύσει και ο
Αντιδήμαρχος…
Θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση εδώ. Σήμερα, επειδή βρέθηκα στο
Συνέδριο για την αυτοαπασχόληση των νέων, οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ήταν
εκεί, είπαν ότι: «Η μόνη λύση για να μειωθεί η ανεργία στη χώρα σας είναι
η «έξυπνη πόλη». Αυτό είναι το μέλλον, αυτό εφαρμόστηκε στις χώρες μας
και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας». Και ήταν
συνάδελφοι από την Αυστρία, που είναι πολύ χαμηλή η ανεργία, και από
Σκανδιναβικές χώρες που είναι επίσης χαμηλή η ανεργία.
Αυτά είναι οι άξονες του Προϋπολογισμού. Είμαι στη διάθεσή σας
για οποιεσδήποτε ερωτήσεις επιμέρους των κωδικών. Θα ήθελα και ο
κ.Κάτσαρης να πει δυο λόγια και οι Αντιδήμαρχοι εννοείται. Εσύ, Πρόεδρε,
συντονίζεις, ούτως άλλως.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ, κ.Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
Συμπληρωματικά να δώσω τον λόγο στον κ.Κάτσαρη. Κύριε
Κάτσαρη, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας, σας παρακαλώ.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ (Δ/ντής Οικονομικών): Λέγομαι Κάτσαρης Σπύρος και
είμαι Διευθυντής Οικονομικών του Δήμου Ηλιούπολης.
Ήθελα να πω εισαγωγικά κάποιες γενικές παρατηρήσεις σχετικά με
την κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Και λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με
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τον Ν.4270, ως υπεύθυνος για την κατάρτιση και την εκτέλεση του
Προϋπολογισμού, ήθελα να αναφέρω μερικά στοιχεία.
Οι Προϋπολογισμοί που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον
πριν

την

κρίση,

δεν

έχουν

καμία

σχέση

με

τους

τρέχοντες

Προϋπολογισμούς. Οι Προϋπολογισμοί έχουν άμεση σύνδεση πλέον με το
δημοσιονομικό

πρόβλημα

της

χώρας.

Δηλαδή

θα

πρέπει

οι

Προϋπολογισμοί να έχουν τρία κριτήρια. Να είναι ισοσκελισμένοι. Να
είναι ρεαλιστικοί. Ρεαλιστικοί σημαίνει να είναι εφικτοί στην εκτέλεσή
τους. Και να τηρούν τα κριτήρια που βάζει το Παρατηρητήριο, όπως είπε
και ο Αντιδήμαρχος πριν, της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Ενδεικτικά θέλω να πω μόνο λίγα πράγματα σε σχέση με την
εκτέλεση

του

Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα,

με

τον

περσινό

Προϋπολογισμό η εκτέλεσή του έφτασε το 90%, που σημαίνει ότι είναι
ένας ρεαλιστικός Προϋπολογισμός, δηλαδή έπιασε τους στόχους του. Το
2014 δε, ο Προϋπολογισμός στην εκτέλεσή του εκτελέστηκε κατά 92%.
Είναι νούμερα τα οποία είναι πραγματικά.
Γιατί τα λέω αυτά; Ενδεικτικά τα αναφέρω γιατί πριν από το 2010
υπάρχουν Προϋπολογισμοί που ήταν ένας μαγικός πίνακας. Δηλαδή
πήγαιναν όλοι οι Δήμαρχοι, όλες οι Δημοτικές Αρχές και τι κάνανε;
Ξεκινούσαν από τις δαπάνες και γράφανε ένα σωρό δαπάνες, οι οποίες δεν
είχαν καμιά συνέπεια. Και το αποτέλεσμα ήταν ποιο; Η εκτέλεση του
Προϋπολογισμού να φτάνει στα επίπεδα του 62%, του 50% σε κάποιες
περιπτώσεις.
Κατά συνέπεια, ο Προϋπολογισμός, που έχει κάνει ο Δήμος φέτος
και τα προηγούμενα χρόνια, είναι ρεαλιστικός, κινείται στα κριτήρια που
έχει θέσει η Κεντρική Κυβέρνηση και αντιπροσωπεύει τη βούληση της
Διοίκησης μέσα σ’ αυτούς τους περιορισμούς που προβλέπει η Κεντρική
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Κυβέρνηση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μόνο αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε, κ.Κάτσαρη.
Ο λόγος στον Αντιδήμαρχο στον κ.Καλαρρύτη.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα και από
μένα. Αυτή η Δημοτική Αρχή, με βλέμμα πάντα στο μέλλον, όπως είπε και
ο Δήμαρχος, και ιεραρχημένα τις ανάγκες της πόλης στον τομέα τον οποίον
με αφορά και καλούμαι και υπηρετώ, στον τομέα της Καθαριότητος και της
Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το 8ετές πρόγραμμα το οποίο η παράταξή
μας είχε εξαγγείλει στο λαό και κλείνοντας την πρώτη φάση, μπαίνοντας
στη δεύτερη φάση, λοιπόν, τώρα, θα σας αναφέρω ενδεικτικά το πού
βρισκόμαστε και τι έχουμε κάνει το ’16 και πού πάμε το ’17, για να
προσφέρουμε στους πολίτες μας μια καλύτερη πόλη, γι’ αυτή την οποία
αξίζουν.
Ξεκινώντας, θέλω να σας πω το εξής: Βεβαίως, ξέρετε ότι η πόλη
είναι ένας ζωντανός οργανισμός και οι ανάγκες της κάθε μέρα και
μεγαλώνουν και οι πολίτες μας είναι πιο απαιτητικοί. Και εκεί καλούμαστε
εμείς να δώσουμε μία μάχη μαζί με τους εργαζόμενους, με μεγάλο κόπο,
και δεν θα παραλείψω να πω με τους λίγους εργαζόμενους τους οποίους
διαθέτει η Διεύθυνση.
Το 2016 η Υπηρεσία Καθαριότητος, πέρα από την καθημερινότητα
και την αποκομιδή των απορριμμάτων και άλλων δράσεων, όπως θα σας
εξηγήσω, σαν πρώτο στόχο είχε την ενίσχυση των εργαλείων που θα
μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ξεκίνησε με το Βιολογικό Καθαρισμό, ένα κομμάτι
το οποίο, πρώτον, βοηθάει στην ποιότητα ζωής και ενισχύει το περιβάλλον.
Εγκατέστησε ένα Βιολογικό Καθαρισμό, για πρώτη φορά στο Δήμο μας, ο
14
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οποίος συνοδεύεται με ένα ελαιοδιαχωριστή. Τι είναι αυτό; Αυτό είναι ένα
εργαλείο το οποίο πλέον δεν μολύνει το περιβάλλον, διότι όσοι ξέρανε το
χώρο του γκαράζ γνωρίζανε τι κατάσταση επικρατούσε εκεί πέρα, και έχει
και ένα διπλό όφελος το οποίο πλέον, όπως θα σας εξηγήσω παρακάτω, με
μία υποδομή η οποία έρχεται το ’17, πλέον θα εξοικονομεί και πόρους μέσα
από την κατανάλωση του νερού.
Επίσης, προμηθεύτηκε ένα ηλεκτρικό κλαρκ το οποίο, βάσει Νόμου,
για τις αποθήκες του Δήμου ήταν πετρελαιοκίνητο και έπρεπε να είναι
ηλεκτρικό για να μη μολύνεται η ατμόσφαιρα λόγω του κλειστού χώρου.
Έκανε ανακατασκευή ενός βυτίου νερού, το οποίο είναι απαραίτητο
για τον Δήμο.
Αντικατέστησε μία μηχανή σε ένα γερανό, το οποίο βοηθάει για τις
ανάγκες στην πόλη και του πρασίνου.
Έφτιαξε ένα όχημα και πρόσθεσε ανυψωτικό μηχάνημα για την
αποκομιδή των υπογείων κάδων, διότι προστέθηκαν στην πόλη μας
υπόγειοι κάδοι, πέρα από αυτούς που είχαμε το ’15. Και όπως πολλές φορές
είχε μπει η κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι παίρνουμε τους
υπόγειους κάδους με ακατάλληλα οχήματα.
Προμηθευτήκαμε, λοιπόν, κάποιο δεύτερο μηχάνημα.
Οι 14 υπόγειοι κάδοι τους οποίους αντικαταστήσαμε μέσα στο 2016,
αποσύραμε από την πόλη 120 υπέργειους κάδους.
Επίσης, έγινε αντικατάσταση και ανακατασκευή στις δύο μεγάλες
νταλίκες στις μηχανές τους, λόγω πολυετίας, βαριά επισκευή.
Επίσης, επισκεύασε και έκανε ανακατασκευή σε ένα σάρωθρο.
Προμηθεύτηκε ένα κομπρεσέρ αέρος για το συνεργείο του Δήμου.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Επισκεύασε γύρω στους 200 υπέργειους κάδους και δεν πήραμε
καινούργιους. Απλώς έγινε ανακατασκευή.
Αγοράστηκε ένα καινούργιο πλυστικό μηχάνημα για την πλύση των
οχημάτων.
Έγινε η επισκευή σε κομπρεσέρ το οποίο είναι απαραίτητο για το
συνεργείο του Δήμου.
Έγινε τοποθέτηση νέων καθισμάτων στα δύο λεωφορεία της
Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Επίσης, όπως ξέρετε, έχουμε εντός ολίγου ένα στόλο, όπως είπε και ο
κ.Δήμαρχος, από 5 καινούργια απορριμματοφόρα, συν 1 τράκτορα, συν 1
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES 517, το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί για την καινούργια μας βιβλιοθήκη, λόγω του ότι η άλλη
ήταν παλιά.
Και εγκατέστησε και λειτούργησε τη νέα ηλεκτρονική αντλία, η
οποία μας έφερε ένα θεαματικό αποτέλεσμα στα καύσιμα. Ενδεικτικά, από
τις Υπηρεσίες μου έχουν δώσει τις καταναλώσεις των καυσίμων. 1/1/2015
έως 31/10/2015, 242.374 λίτρα πετρέλαιο. Με την καινούργια αντλία,
1/1/2016 έως 31/10/2016, 189.395 λίτρα. Αντιλαμβάνεστε μία οικονομία η
οποία έχει γίνει στα καύσιμα. Και αυτό δεν είναι μόνο από την αντλία.
Είναι και από την καλή συντήρηση η οποία έχει γίνει στα μηχανήματα και
αυτό έχει μείωση καυσίμων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούστε. Όταν το επόμενο ερώτημά
σας θα είναι καπάκι «από πού βρήκατε τα έσοδα και τι εξοικονόμηση
κάνατε», θα πρέπει να απαντήσουμε. Αυτά που λέει ο κ.Καλαρρύτης εδώ
είναι εξοικονόμηση, όχι χιλιάδων, εκατομμυρίων ευρώ. Γι’ αυτό τα λέμε,
γιατί τα συνδυάζουμε με την εξειδίκευση της κάλυψης του 1,5 εκατομ16
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μυρίου ευρώ που χάνουμε.
Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Δύο θέματα έχουμε σήμερα. Αποσύραμε
το άλλο. Και θα πάρετε τον λόγο. 9.30 είναι η ώρα, 10 παρά, μέχρι 1, 2 τη
νύχτα μια χαρά είμαστε. Θα τα πούμε όλα.
Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για την παρέμβαση. Βλέπω κάποια
δυσαρέσκεια. Αλλά αυτό δεν μας αφορά εμάς. Εμείς θα πούμε το έργο που
κάνουμε.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είπα για σένα. Κύριε Ασβεστά, εγώ ξέρω γιατί το λέω.
Ξέρω γιατί το λέω. Δεν αναφέρομαι σε σας, κ.Ασβεστά, ούτε στην
παράταξή σας.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πάρετε τον λόγο μετά, θα ρωτήσετε και θα σας
απαντήσουμε.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Σας είπα ότι η μείωση της κατανάλωσης, πρώτον,
είναι διότι η συντήρηση πλέον των οχημάτων γίνεται πολύ πιο συστηματικά
και ότι τα καύσιμα και οι παλιές δεξαμενές, οι οποίες υπήρχαν, είχαν
διαρροές.
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι δομές του Δήμου που
καταναλώνουν καύσιμα είναι στοχευμένες. Δηλαδή τι θέλω να πω; Θέλω
να πω ότι, όταν είναι να στείλουμε ένα απορριμματοφόρο στη χωματερή,
δεν θα το στείλουμε. Θα το κρατήσουμε και θα πάει με τον τράκτορα. Διότι
τα καύσιμα που θα κάψει ο τράκτορας, που θα πάει 30 τόνους στη
χωματερή, το απορριμματοφόρο που θα πάει θα κάψει μισό καύσιμο και θα
πάει 10 τόνους στη χωματερή. Είναι στοχευμένες ενέργειες αυτές οι οποίες
γίνονται.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Βεβαίως, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Έχουμε ένα συνεργείο
επισκευής, το οποίο πραγματικά προσφέρει τέτοια τεχνική υποστήριξη, που
έχει σαν στόχο και την καλή συντήρηση. Και όταν έχει καλή συντήρηση
ένα όχημα, έχει λιγότερη καύση.
Επίσης, να ξέρετε ότι και το λεωφορείο, το οποίο προμηθευτήκαμε
πριν δύο χρόνια, το μεγάλο, που εξυπηρετούσε ανάγκες πάρα πολλές και
εξυπηρετεί, βεβαίως και εκεί μπορεί να γίνει κάποια εξοικονόμηση, διότι
αφειδώς δεν μπορούμε να δίνουμε, να μεταφέρει ένα τεράστιο λεωφορείο
10 άτομα. Και αυτά όλα προσμετρούνται.
Θα πάμε λίγο τώρα στον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε για το
2017. Διότι, όπως σας είπα, καλά είναι τα απορριμματοφόρα τα οποία θα
πάρουμε, όμως η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει και άλλες ανάγκες. Και για
το 2017 προγραμματίζεται η αγορά μίας καινούργιας πρέσας 16 κυβικών,
μία κατασκευή ενός βυτίου 10 τόνων, το οποίο είναι πολλαπλών χρήσεων.
Θα φέρει πυροσβεστικό σύστημα επάνω. Θα φέρει πιεστικό και
αποφρακτικό σύστημα, το οποίο το αποφρακτικό θα είναι για τις
πλημμύρες και το πλυστικό θα είναι προς ενίσχυση της πλύσης των
πεζοδρομίων στις Λαϊκές Αγορές.
Επίσης, θα προβούμε σε μία αγορά ενός van μεταφοράς προσωπικού,
το οποίο, πολύ σωστά είπε ο κ.Δήμαρχος και όπως σας είπα και εγώ, αυτό
το van, το οποίο μπορεί να είναι 15 ανθρώπων, 15 ανθρώπων που θα έχει
χωρητικότητα, δεν θα κυκλοφορούμε ένα λεωφορείο που θα χρειάζεται να
πάει και να είναι για 100 άτομα.
Ένα φορτηγό 3,5 τόνων, ανατρεπόμενο –αυτά είναι όλα πετρέλαιοτο οποίο θα βοηθήσει και την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία
Καθαριότητος.

18
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Επίσης 4 Ι.Χ. τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της
Υπηρεσίας.
Το σημαντικότερο είναι το εξής: Θα τοποθετηθεί ένα υπερσύγχρονο
πλυντήριο, επαγγελματικό, το οποίο, σε συνεργασία με τον Βιολογικό
Καθαρισμό, θα περνάει το όχημα, θα πλένεται όπως πλένονται όλα τα
επαγγελματικά οχήματα. Διότι αυτή τη στιγμή λέμε έχουμε πλυντήριο,
αλλά βασικά έχουμε ένα πιεστικό μηχάνημα. Αυτό, λοιπόν, ό,τι νερά
βγαίνουν θα καθαρίζονται στο Βιολογικό Καθαρισμό και θα επιστρέφονται
προς χρήση. Διότι υπάρχει ο ελαιοδιαχωριστής ο οποίος δεν θα επιτρέπει να
περνάνε τα λάδια στο καθαρό νερό.
Επίσης, θα προχωρήσουμε σε μία ανακατασκευή ενός GCB, το οποίο
φέρει ένα σφυρί το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι λειτουργικό για τον
Δήμο, για να βοηθήσει την Τεχνική μας Υπηρεσία.
Επίσης, θα προχωρήσουμε στη βαριά συντήρηση και των υπολοίπων
τριών τρακτόρων που έχουμε, πέραν της συντήρησης που γίνεται, το
service που λέμε εμείς. Και θα προχωρήσουμε και στη συντήρηση σε όλες
τις σκούπες τις οποίες έχει ο Δήμος, όπως επίσης θα προμηθευτούμε μία
μηχανική σκούπα, η οποία θα βοηθάει τους εργαζόμενους στις Λαϊκές
Αγορές, που έχει το ιδίωμα αυτή να περνάει στη Λαϊκή Αγορά, να παίρνει
χοντρά αντικείμενα, διότι δεν έχει απορροφητικό σύστημα, έχει σύστημα το
οποίο το περισυλλέγει, το συμπιέζει και το αποθηκεύει, και θα μπορούν οι
εργαζόμενοι πολύ πιο γρήγορα να έχουν μια καθαρή Λαϊκή Αγορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλαρρύτη, συντομεύετε σας παρακαλώ.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τη Δημοτική
Συγκοινωνία. Στη Δημοτική Συγκοινωνία έχουμε 3 γραμμές βασικά, οι
οποίες επικοινωνούν οι 2 με τα μετρό της Ηλιούπολης και 1 τοπική η οποία
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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εξυπηρετεί τις Δημόσιες Υπηρεσίες του Δήμου, που είναι Εφορία,
Αστυνομία, Δημαρχείο, και το πιο σημαντικό, ένα αίτημα ετών, το
Νεκροταφείο.
Και πάμε και λίγο στην Πολιτική Προστασία η οποία είναι
αναπόσπαστο κομμάτι του Δήμου μας, διότι μέσα από εκεί πρέπει να
ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι στις δύσκολες στιγμές είναι
παρόντες, χρειάζονται και αυτοί κάποια εργαλεία. Έχει γίνει η κατάλληλη
συντήρηση στα οχήματα για το χειμώνα. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχουν
επισκευαστεί τα αμαξώματα στις δύο ντακότες, που λέμε εμείς, και έχει
γίνει πλήρη επισκευή στο μεγάλο πυροσβεστικό, σε μηχανικά μέρη, το
οποίο είναι βεβαίως παλιό και γι’ αυτό και προχωράμε σε ένα
πολυμηχάνημα, όπως σας είπα νωρίτερα, για να ενισχύσουμε και τη
δασοπροστασία.
Θέλω επίσης να σας πω ότι για πρώτη φορά οι εθελοντές μας θα
αποκτήσουν δικιά τους συχνότητα. Διότι έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν,
μπαίνανε σε συχνότητες και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους
πού βρίσκονται τα οχήματα στο Δήμο.
Επειδή, λοιπόν, η πόλη κάθε μέρα γεννά προβλήματα, αυτή η
Δημοτική Αρχή προχωράει και στο θέμα της ανακύκλωσης, διότι έκλεισε ο
πρώτος κύκλος και προχωράμε τώρα στον τελευταίο κύκλο. Διότι έχει γίνει
πάρα πολύ δουλειά και από τον προηγούμενο Αντιδήμαρχο, με τους κάδους
τους μπλε, του γυαλιού, τα λάδια, τις μπαταρίες κ.ο.κ.
Προμηθευτήκαμε ένα κομποστοποιητή οργανικών απορριμμάτων, ο
οποίος θα λειτουργήσει για τα οργανικά υπολείμματα πιλοτικά στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αυτό θα έχει πολλαπλά
οφέλη. Πρώτον, το ότι θα αποφύγουν να πέφτουν οργανικά μέσα στους
συμβατικούς κάδους, που αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μία
20
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καθαρότερη πόλη και οι επαγγελματίες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις
που έχουν απέναντι και σύμφωνα με το Νόμο για τα οργανικά.
Παράλειψή μου ήταν να σας πω ότι προγραμματίζουμε να πάρουμε
30 κάδους καινούργιους, υπόγειους, για το 2017.
Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για όποια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Καλαρρύτη.
Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος ο κ.Καλούδης.
Κ.ΚΑΛΟΥΔΗΣ:

Από

την

ανάληψη

των

καθηκόντων

μου

ως

Αντιδήμαρχος Πρασίνου, από τον Ιανουάριο του 2016, και πριν κλείσει το
πρώτο έτος της θητείας μου, θέλω να σας παρουσιάσω με ειλικρινή τρόπο,
αλλά πάνω απ’ όλα με διάθεση ρεαλιστικής προσέγγισης, όλων εκείνων
των δράσεων και των προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
καθημερινά στους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου.
Πρώτα για το πράσινο στην πόλη. Ο Δήμος μας προσμετρά, ούτε
λίγο ούτε πολύ, 200 στρέμματα σε άλση, πλατείες, πράσινο, σε άλση,
πλατείες, νησίδες, παιδικές χαρές. Για να μπορεί να συντηρηθεί και να
δείχνει φροντισμένο, ώστε να το απολαμβάνουμε όλοι, είτε κάτοικοι, είτε
ως επισκέπτες, θα πρέπει καθημερινά να βρισκόμαστε σε εγρήγορση 45
άτομα.
Το Τμήμα, το οποίο διοικώ σ’ αυτή τη χρονική φάση, έχει 30 άτομα
ως εργάτες. Οπότε μπορεί να αντιληφθεί κανείς πολύ εύκολα ότι είναι
αδύνατο να φροντιστεί, παρά το μεράκι και τη συνέπεια που δείχνουν και
την αυταπάρνηση πολλές φορές οι εργαζόμενοι.
Η υλικοτεχνική υποδομή είναι επαρκής και ο μηχανολογικός
εξοπλισμός καλά συντηρημένος από ικανό εργατοτεχνικό προσωπικό, το
οποίο όμως χρήζει και αυτό ενίσχυσης με νέα άτομα.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Ωστόσο, οφείλω να πω ότι οι 15 Κηπουροί και Εργάτες Κήπων, που
επί καθημερινής βάσης βρίσκονται στο πεδίο δράσης, υπό την καθοδήγηση
των έμπειρων Γεωπόνων, φροντίζουν:
α) το κούρεμα, το κλάδεμα, το μάζεμα των σκουπιδιών σε άλση,
πλατείες, νησίδες, δημοτικές και δημόσιες εκτάσεις,
β) το κλάδεμα δένδρων με γερανοφόρο όχημα που διαθέτει η
Υπηρεσία,
γ) τη φύτευση σε πλατείες, νησίδες, δίνοντας χρώμα στην πόλη μας,
δ) την ολική φροντίδα σε όλες τις Σχολικές Μονάδες,
ε) το σωστό και σε τρόπο αλλά και σε χρόνο πότισμα, έτσι ώστε και
σωστή να γίνεται η ανάπτυξη των φυτών και των δένδρων, αλλά να υπάρχει
και εξοικονόμηση σε νερό, που κόστιζε αρκετές χιλιάδες ευρώ τα
προηγούμενα διαστήματα,
στ) την προετοιμασία πάσης φύσεως εκδηλώσεων (θρησκευτικών,
πολιτιστικών, αθλητικών).
Όμως, συνυπολογίζοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες ενός
μεγάλου Δήμου, όπως είναι η Ηλιούπολη, σε αντιδιαστολή με το πάγωμα
των προσλήψεων από το 2009, η Διοίκηση, με κινήσεις ουσίας και όχι
εντυπώσεων, και επειδή σε αρκετές περιπτώσεις δεν δύναται, λόγω
εξοπλισμού, ακόμα και εξειδικευμένου προσωπικού, να υποστηριχθούν
εργασίες, αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες, είτε με τη μορφή ανάθεσης,
είτε διαγωνισμών, τη διεκπεραίωση των παρακάτω εργασιών:
1) Το κλάδεμα των πολύ ψηλών δένδρων, όπου δεν υπάρχει ο
ανάλογος σε μέγεθος γερανός, καθώς και το εξειδικευμένο
προσωπικό που θα ανέβει σε ύψος πάνω από 10 μέτρα για να
προβεί στην κοπή των κλαδιών.
22
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2) Την αποψίλωση χαμηλής βλάστησης οικοπέδων, αλσών, πάρκων,
κατά τη θερινή περίοδο που, τόσο λόγω έκτασης, όσο κυρίως για
την αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων (πυρκαγιά), χρήζουν
άμεσης παρέμβασης.
3) Την απεντόμωση με ειδική στόχευση στα κουνούπια που, ειδικά
με την παρουσία του είδους «τίγρης» στη χώρα μας, η ανάγκη για
πολλαπλές παρεμβάσεις σε μεγάλες εκτάσεις, χώρους, πάρκα,
πλατείες, γκαράζ, Νεκροταφείο, Παιδικές Χαρές, Κολυμβητήριο
και σε άλλους χώρους, καθίσταται απαιτητή όσο ποτέ άλλοτε για
την προστασία της υγείας όλων μας.
4) Την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης όπου, λόγω του μεγάλου
αριθμού πεύκων μέσα σε άλση, νεκροταφεία, σχολεία, καθιστούν
έγκαιρη και αναγκαία την παρέμβαση για την αποφυγή κινδύνων
που άπτονται της δημόσιας υγείας, λειτουργώντας προληπτικά, μη
επιτρέποντας την εξάπλωση του φαινομένου.
Επιπλέον, για τις ανάγκες των φυτοτεχνικών παρεμβάσεων, θα
δημιουργηθεί στο δεύτερο φυτώριο, που είναι επί της οδού Ηρώς
Κωνσταντοπούλου, θερμοκήπιο αναπαραγωγής ανθόφυτων, όπου στόχος
είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να μπορούμε να στολίζουμε σημεία
που έχουμε εντοπίσει στην πόλη μας, ώστε να μη χρειάζεται σε τόσο
μεγάλο βαθμό η προμήθεια που γίνεται μέχρι σήμερα.
Μεγάλη βάση και αυτή τη χρονιά θα δοθεί στο να δημιουργήσουμε
όλες εκείνες τις δράσεις ώστε να δώσουμε στις μικρότερες ηλικίες τη
δυνατότητα επαφής με το περιβάλλον. Και έτσι στον ίδιο χώρο, στο
φυτώριο επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου, θα δημιουργήσουμε και
βοτανικό κήπο, ο οποίος θα είναι επισκέψιμος για όλα τα σχολεία μας,
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ώστε τα παιδιά να αρχίσουν να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον και
έτσι να μπαίνουν καλύτερα στο νόημα και στην αγάπη τους προς αυτό.
Βάσει αυτής της σκέψης, σε όλα τα σχολεία της πόλης έχουν
ξεκινήσει εδώ και μήνες, και θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα,
φυτοτεχνικές παρεμβάσεις και η δημιουργία βοτανικών κήπων σε ορισμένα
από αυτά, με την αρωγή τόσο του ΣΠΑΥ και του Τμήματος Πρασίνου του
Δήμου

μας, όσο και των

αρμοδίων

Σχολικών

Επιτροπών, της

Εκπαιδευτικής Κοινότητας και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.
Στρατηγικά τώρα, πέρα από τα παραπάνω, ως Διοίκηση στοχεύουμε:
1. Σταδιακή αντικατάσταση των γερασμένων δένδρων λεύκας,
επιλέγοντας ενδημικά είδη, προσαρμοσμένα στο μικροκλίμα της
πόλης μας, π.χ. κουτσουπιές, χαρουπιές, δάφνες, …………και
άλλα. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή αυτή είναι αφενός
γιατί είναι επικίνδυνες με απρόβλεπτες πτώσεις κλαδιών, χωρίς
πάντα να προηγούνται ακραία καιρικά φαινόμενα, αφετέρου δε
γιατί έχουν προσβληθεί από σαπροφυτικούς ξυλοφάγους μύκητες,
οι οποίοι έτσι κι αλλιώς οδηγούν σε σταδιακή νέκρωσή τους.
2. Στη φυτοτεχνική ανάπλαση σε πάρκα και πλατείες, όπως της
Βυζαντίου, Ναυπλίου, Θράκης, στον παράδρομο της Λεωφόρου
Βουλιαγμένης αλλά και σε τμήμα της νησίδας στη Σοφοκλή
Βενιζέλου, με φύτευση ενδημικών ειδών, προσαρμοσμένων στο
κλίμα της περιοχής, με μικρές απαιτήσεις σε νερό και
ανθεκτικότητα. Κύριο μέλημά μας είναι η ενίσχυση του πρασίνου
με τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
λειτουργικότητας και της αισθητικής των χώρων αυτών.
3. Στον καλλωπισμό συγκεκριμένων σημείων της πόλης, όπως
προανέφερα, για να μπορέσουμε να δώσουμε το απαραίτητο
24
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χρώμα στην πόλη και να δείχνουμε σε όλους ότι η Ηλιούπολη δεν
φτάνει να είναι απλώς πράσινη, είναι και όμορφη.
4. Σε συνεργασία με το ΣΠΑΥ και με εθελοντές που θα προέρχονται
από φορείς της πόλης, θα προχωρήσουμε στην αναδάσωση των
καμένων περιοχών στο βουνό μας, τον Υμηττό. Ήδη έχουμε
προγραμματίσει την πρώτη παρέμβαση 27 Νοεμβρίου, όπου θα
γίνει η πρώτη φάση, στην περιοχή πάνω από τον Προφήτη Ηλία,
σε μία περιοχή 20 στρεμμάτων, με φύτευση 1.400 φυτών και θα
ακολουθήσουν

άλλες

δύο

παρεμβάσεις

οι

οποίες

θα

ανακοινωθούν σε ευθέτω χρόνω.
Η παρέμβαση αυτή ακολουθεί την ήδη, εδώ και καιρό,
κοινοποιημένη μελέτη και αφορά την οικολογική ανόρθωση των
προς την αναδάσωση περιοχών, τη συγκράτηση του εδάφους και
την αποκατάσταση του τοπίου.
Εξάλλου,

η

στόχευση,

μέσα

από

διάφορα

forum

που

παρακολουθούμε, και άπτονται των αρμοδιοτήτων του περιβάλλοντος,
καθιστούν αναγκαία την κύρια συντεταγμένη στόχευση όλων των Δήμων
της Αττικής, ώστε να μπορέσουμε, με παρεμβάσεις και φύτευση
κατάλληλων δένδρων, να καταφέρουμε το κλίμα μας να το κατεβάσουμε
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Γιατί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί
ζούμε εδώ στην Αττική, το κλίμα πάει ταχεία προς τροπικό.
2ον: Αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.
Όσον αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, από το 2015 ως Διοίκηση
και κάνοντας ουσιαστικές κινήσεις, καταφέραμε να ελαχιστοποιήσουμε –
δεν θα πω τη λέξη «εξαλείψουμε»- ένα σίγουρα πρόβλημα που αγγίζει
όλους μας.
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Ποιες ήταν οι κινήσεις αυτές;
α) Προβήκαμε στην κατασκευή του καταφυγίου, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που αναφέρει ο Νόμος, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει
μέχρι και 25 σκυλιά, μέχρι αυτά να επανατοποθετηθούν στο περιβάλλον
και να προωθηθούν για υιοθεσίες.
β) Αναθέσαμε την ιατρική φροντίδα των ζώων και όλων των
απαραίτητων πράξεων γύρω από αυτά σε Κτηνιάτρους της πόλης μας, όπου
με την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβασή τους έχουμε πετύχει σε ένα
πολύ υψηλό ποσοστό στο να είναι όλα εμβολιασμένα και να έχουν την
ηλεκτρονική τους ταυτότητα. Κυρίως εδώ αναφέρομαι σε σκυλιά.
γ) Έχουμε συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Ζωοφιλική
Ένωση Ηλιούπολης, η οποία έχει αναλάβει εκ μέρους του Δήμου, μέσω
των εθελοντών της, την περισυλλογή των ζώων, τη μεταφορά στους
Κτηνιάτρους, την περίθαλψη, τη φροντίδα και την προώθηση σε υιοθεσίες.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι κάθε χρόνο καταγράφεται μεγάλος αριθμός
υιοθεσιών αδέσποτων σκύλων και γατών, με αποτέλεσμα να μπορούμε να
ελέγξουμε, όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, το ευαίσθητο αυτό κομμάτι
που αφορά την πόλη μας.
Τον προηγούμενο μήνα, ήταν ευχάριστη συγκυρία, η Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έδωσε
τη δυνατότητα στους Δήμους να καταθέσουν δαπάνες που έχουν γίνει για
το κομμάτι αυτό και ήμασταν ανάμεσα στους Δήμους που εγκρίθηκαν οι
δαπάνες του και θα επιστραφεί ένα πολύ σημαντικό ποσό μέσα από το
Υπουργείο.
Βέβαια, επειδή πάντα στη μέχρι τώρα αναφορά μου μιλάω κατά
κύριο λόγο για σκυλιά, είμαστε ως Διοίκηση πολύ κοντά σε αναζήτηση
26
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λύσης και για τις γάτες τις αδέσποτες της πόλης και βρισκόμαστε ήδη σε
πολύ καλό σημείο για διερεύνηση χώρου, εξεύρεσης, φυσικά πάντα με τη
λογική να μην παρενοχλούνται συνδημότες μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλούδη, πιο στοχευμένα, σας παρακαλώ πολύ.
Κ.ΚΑΛΟΥΔΗΣ: Όσον αφορά τώρα τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. Ήδη
έχουμε προβεί στην ανακατασκευή του πάρκου σκύλων και νομίζω ότι
ήταν επιτυχημένη. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε στο επόμενο διάστημα
είναι

την

προμήθεια

σταθμού

ζώων

συντροφιάς,

όπου

θα

συμπεριλαμβάνεται και θα τοποθετηθούν σε άλση της πόλης μας -και αυτό
είναι πάρα πολύ σημαντικό, το βάλαμε στον προϋπολογισμό μας-:
α) Πινακίδα με μηνύματα, με σήμανση, που θα επιτρέπει την
παρουσία ζώου αλλά και το πρόστιμο που θα επισύρει, εφόσον ο ιδιοκτήτης
δεν μαζεύει τις ακαθαρσίες του.
β) Κάδους με ενσωματωμένη θέση για γαντάκια περισυλλογής των
ακαθαρσιών και τοποθέτησή τους μέσα σ’ αυτόν.
γ) Δοχείο νερού για να μπορούν τα σκυλιά να πίνουν.
Σε αυτό το κομμάτι και όπου στήνονται τέτοιου είδους σταθμοί,
πρόθεση της Διοίκησης είναι να γίνονται εκδηλώσεις με τα όμορα σχολεία,
ώστε τα παιδιά μας να μαθαίνουν. Γιατί πιστεύω δικό μας είναι, και
πιστεύω όλων εδώ μέσα, ότι αν εκπαιδεύσουμε τη νεολαία μας, μόνο με
αυτή τη λογική θα μπορέσουμε την κοινωνία μας να την κάνουμε ακόμα
καλύτερη.
3ον: Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
Η οικονομική κατάσταση έχει φέρει πολλά δεινά στη μέση
οικογένεια, με αποτέλεσμα πολλοί συνάνθρωποί μας να αναγκάζονται, για
λόγους επιβίωσης, είτε να μη χρησιμοποιούν το ένα και μοναδικό
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αυτοκίνητο της οικογένειας, είτε, όπου υπάρχουν δύο από αυτά, το ένα να
μένει παρκαρισμένο μόνιμα.
Αυτό, βέβαια, όπου γίνεται εστία μόλυνσης, αντιλαμβάνεστε ότι
είναι ανεπίτρεπτο. Θα πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης.
Οπότε δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Η Υπηρεσία των Εσόδων, σε
συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, επισημαίνουν τέτοιου είδους
πολύμηνα, για να μην πω πολυετή, παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μέσα από
διαδικασίες, που τηρούνται από την αρχή μέχρι το τέλος, διατάσσεται η
απομάκρυνσή της.
Και τέλος, όσον αφορά τη Δημοτική Αστυνομία, με την
επανασύσταση του Αυτοτελούς Τμήματος, η στόχευση ήταν, και λόγω των
δύσκολων οικονομικών καιρών, η παρουσία της να βελτιώνει και να
διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη, παρά να λειτουργεί
κατασταλτικά, επιβάλλοντας πρόστιμα.
Έτσι, παρ’ όλο το ολιγάριθμο σε δύναμη Τμήμα, 9 στον αριθμό -7
είναι οι ενεργοί σήμερα- γίνεται αισθητή η παρουσία της σε όλες τις γωνιές
της πόλης, ευρισκόμενη δίπλα σε ανήμπορους προς εξυπηρέτηση
συμπολίτες μας (γνήσια της υπογραφής) και όπου λόγοι ασφάλειας το
επιβάλλουν (Λαϊκές Αγορές, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ.).
Εκεί που δεν υπάρχει όμως δισταγμός στην κύρωση προστίμων είναι
σε καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων, εμπόδιση ραμπών για άτομα με
ειδικές ανάγκες και επιβάλλουν την επιβολή κυρώσεων.
Κλείνοντας, στοίχημα για εμάς είναι αυτό που είχα πει και όταν
πρωτοανέλαβα, η πόλη μας να είναι προσβάσιμη, φιλική και όλοι να την
απολαμβάνουμε έτσι όπως αξίζει, γιατί είναι μια όμορφη πόλη και θεωρώ
ότι πρέπει να ‘μαστε αρωγοί προς αυτή την κατεύθυνση.
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Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Στη διάθεσή σας για
επιπλέον διευκρινίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ, κ.Καλούδη.
Τον λόγο έχει ο κ.Δημητρόπουλος.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Το 2017, όπως
προανέφερε και ο κ.Παπαγεωργίου και ο Αντιδήμαρχος, ο συνάδελφος ο
Χατζηδάκης, είναι το έτος στο οποίο η Ηλιούπολη θα κάνει πράξη το
όραμά της για την Έξυπνη Πόλη. Πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλο
αυτό θα είναι το να επιτευχθεί, το να ολοκληρώσουμε το έργο της
αντικατάστασης του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο δεν θα είναι ένα απλό
έργο αντικατάστασης των λαμπών με λαμπτήρες led, αλλά πάνω σε αυτό το
έργο, πάνω στα φωτιστικά θα υπάρχει και μηχανισμός πάνω στον οποίο θα
στηθεί το δίκτυο της Έξυπνης Πόλης.
Για μεγαλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση, σας καλώ να έρθετε το
άλλο Σάββατο στις 10 η ώρα στο Δημαρχείο, που κάνουμε εκδήλωση για
την Έξυπνη Πόλη, όπου θα παρουσιάσουμε το τι έχει γίνει τα τελευταία
χρόνια στην Ηλιούπολη. Έχουν κληθεί μεγάλες εταιρείες οι οποίες κάνουν
project Έξυπνης Πόλης, όπως η INTRACOM TELECOM, η CISCO και
άλλες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το τι έχουν ερευνήσει, το R&D τους και
το πώς βλέπουν αυτοί την Έξυπνη Πόλη. Γιατί η Έξυπνη Πόλη δεν είναι
κάτι το οποίο υπάρχει ένα βιβλίο και λες κάνεις 1, 2, 3, 4, 5 και οπότε
αποφασίζεις τελικά ότι έχω Έξυπνη Πόλη. Έξυπνη Πόλη είναι καλύτερες
υπηρεσίες προς τους πολίτες αλλά και δεδομένα τα οποία παίρνουν οι
Υπηρεσίες για να τα χρησιμοποιούν, ούτως ώστε να δίνουν καλύτερες
υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Αυτό που θα μπορέσει να δει κάποιος, εφόσον στήσουμε το Δίκτυο
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της Έξυπνης Πόλης, το Δίκτυο πάνω στο οποίο θα πατήσουν εφαρμογές,
αυτό πρέπει να καταλάβετε, εμείς θα στήσουμε δηλαδή ένα Δίκτυο το
οποίο θα χρησιμοποιούμε, σαν Δήμος Ηλιούπολης πια, και θα δίνουμε
υπηρεσίες και προς τις Υπηρεσίες μας και προς τους πολίτες, το πολύ απλό
είναι το ασύρματο internet, το οποίο θα υπάρχει δυνατότητα πια να υπάρχει
σε κάθε κολόνα της ΔΕΗ και να παρέχεται δωρεάν προς τους πολίτες.
Το πολύ προωθημένο είναι το να μπορούμε με ultrasonic συσκευές
να παρακολουθούμε την κίνηση και τη στάθμευση και να ανοιγοκλείνουμε
ακόμα και τον φωτισμό, ανάλογα. Για παράδειγμα, σε ένα γήπεδο μπάσκετ,
που έχουμε κάποια γήπεδα μπάσκετ ανοιχτά και τα φώτα είναι ανοιχτά όλο
το

βράδυ

και

καταναλώνουμε

τζάμπα

ενέργεια,

με

ultrasonic

επαναλαμβάνω κάμερες, όχι κάμερες όπως αυτές που γνωρίζουμε, όπως
αυτή εδώ, οι οποίες εκπαιδεύονται από αλγόριθμους προσαρμοσμένους σ’
αυτό που ζητάμε, θα μπορούν να αναγνωρίζουν αν αυτός που περνάει από
την εμβέλεια της ultrasonic κάμερας θα είναι ένα ποντίκι, αν θα είναι μια
γάτα ή αν θα είναι άνθρωπος. Και έτσι, ανάλογα με την εντολή που θα
έχουμε δώσει, αν είναι άνθρωποι μέσα στο γήπεδο του μπάσκετ, ένα
παράδειγμα λέω, θα ανοίγουν τα φώτα για να μπορεί να παίξει. Αν δεν
υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο γήπεδο μπάσκετ, θα μπορεί να κλείνει ο
φωτισμός.
Αυτό, αντίστοιχα, θα μπορεί να υπάρχει και στα πάρκα μας. Όταν
υπάρχει κίνηση, να υπάρχει φως. Είναι πάρα πολλές οι εφαρμογές. Και
αυτά θα σας τα εξειδικεύσουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες πάνω
σε αυτό.
Εμείς, σαν Δήμος Ηλιούπολης, αυτό που έχουμε κάνει με τις δικές
μας δυνάμεις είναι τα τελευταία χρόνια να προετοιμάζουμε όλο αυτό. Τα
προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια προμήθεια εξοπλισμού. Δεν μπορούμε να
30
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μιλάμε για Έξυπνη Πόλη και σύγχρονη παροχή υπηρεσίας χωρίς να έχουμε
το πολύ απλό, υπολογιστές για όλους τους υπαλλήλους μας. Δεν μπορεί να
έχουμε Windows XP, τη στιγμή που ακόμα έχουμε υπολογιστές με
Windows XP στις Υπηρεσίες του Δήμου, όταν τα XP η Microsoft έχει
σταματήσει να τα υποστηρίζει και δεν βγάζει –πώς να το πω- anti back και
τέλος πάντων είναι επικίνδυνα για να προσλάβει ιούς, που θα ρίξουν όλο το
server, όλο το σύστημα, όλη τη λειτουργία του Δήμου.
Ένα αντίστοιχο πρόβλημα υπήρχε τις προηγούμενες μέρες και γι’
αυτό είχε πέσει, για παράδειγμα, το e-mail. Από XP είχαμε πάρει αυτό τον
ιό, όπως ψάξαμε.
Μέσα στο επόμενο διάστημα, και ειδικά στις αρχές του 2017, θα
αρχίσουν να φαίνονται αυτά που κάναμε το 2016, το 2015 κλπ. Μιλάμε για
ηλεκτρονικές πληρωμές, το πολύ απλό, το οποίο πλέον οι πολίτες θα έχουν
τη δυνατότητα να πληρώνουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο ηλεκτρονικά
και να μην έρχονται καν στον Δήμο Ηλιούπολης, για να μην
ταλαιπωρούνται. Εντάξει, θα μπορούσαμε να μην πληρώνουμε και καθόλου
και να ήταν ικανοποιημένοι κάποιοι, αλλά εντάξει. Εμείς θέλουμε να
δώσουμε τη δυνατότητα σ’ αυτούς που θέλουν να πληρώσουν.
Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα να διασυνδέεται και με την Υπηρεσία
του Νεκροταφείου, όπου ήδη έχει παραδοθεί στον Δήμο Ηλιούπολης και
τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής
διαχείρισης του Νεκροταφείου. Το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης του
Νεκροταφείου, έχουν ψηφιοποιηθεί ουσιαστικά όλες οι εσωτερικές
λειτουργίες του Νεκροταφείου για τους υπηρεσιακούς, από αρχείο για το
ποιοι είναι ταφέντες σε κάθε τάφο, για τα οστεοφυλάκια, για τα άθαφτα.
Τέλος πάντων, όλες οι διαδικασίες αυτές πια θα είναι ηλεκτρονικές και
προφανώς θα συνδέονται με την Οικονομική Υπηρεσία.
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Και πλέον οι άνθρωποι, τους οποίους τους ταλαιπωρούμε και από το
Νεκροταφείο πάνε, κάνουν μία διαδικασία και έρχονται μετά στην
Οικονομική Υπηρεσία, στα Έσοδα, να διεκπεραιώσουν την πληρωμή τους,
θα τους δίνουμε τη δυνατότητα να πληρώνουν είτε με πιστωτική κάρτα και
χρεωστική στο Κοιμητήριο, είτε απευθείας από το σπίτι τους από τραπεζικό
λογαριασμό, από τις δυνατότητες που δίνει η ηλεκτρονική πληρωμή.
Το άλλο το οποίο έγινε φέτος και θα αρχίσει σύντομα να
εφαρμόζεται, είναι ότι φέτος προμηθευτήκαμε fax server. Αυτό που ξέραμε
μέχρι σήμερα ήταν ότι υπάρχει μία συσκευή fax, έρχεται το fax και
τυπώνεται. Και είχαμε ξεχωριστές συσκευές fax, ξεχωριστή εκτυπωτή και
είχαμε και δύο αναλώσιμα. Και δύο αναλώσιμα μελάνια και δύο
αναλώσιμα χαρτιά. Φέτος προμηθευτήκαμε fax server, έγινε μια επένδυση
αυτό και πλέον κάθε εκτυπωτής δικτύου, που υπάρχει μέσα στο Δημαρχείο,
έχει τη δυνατότητα να δέχεται και fax. Από το να αγοράζουμε ξεχωριστές
συσκευές, προτιμήσαμε να πάμε σε μία επένδυση σύγχρονη, από τη στιγμή
που δυστυχώς το Ελληνικό Δημόσιο δέχεται ακόμα το fax, και πάμε σε
λογική fax server.
Όλα αυτά θα ενοποιηθούν και με την ηλεκτρονική διακίνηση
εγγράφων και την ηλεκτρονική υπογραφή. Από τις αρχές του 2017 είμαστε
υποχρεωμένοι πλέον από Νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών, όλα τα
έγγραφα του Δήμου Ηλιούπολης, όλα τα έγγραφα που ανταλλάσσουν οι
υπηρεσιακοί και όλα τα έγγραφα που ανταλλάσσουν οι Δήμοι με τις
Υπηρεσίες και τα Υπουργεία, όλο το Δημόσιο, θα πρέπει να στέλνονται σε
ψηφιακή μορφή και υπογεγραμμένα ψηφιακά.
Εμείς γι’ αυτό μέσα στο 2010 προμηθευτήκαμε ψηφιακές υπογραφές,
στικάκια ψηφιακών υπογραφών. Εκπαιδεύσαμε τους Προϊσταμένους και
τους Διευθυντές. Και πρόθεσή μας είναι αυτό να φτάσει πλέον σε όλους
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τους υπαλλήλους του Δήμου, γιατί είναι μια υποχρέωσή τους πλέον να
ξέρουν να χειρίζονται την ψηφιακή υπογραφή και να ξέρουν να στέλνουν
ηλεκτρονικά πλέον τα έγγραφα. Είναι κάτι πολύ απλό. Γιατί, όταν γράφουν
όλα τα έγγραφα σε word, νομίζω καταλαβαίνετε όλοι σας ότι είναι σπατάλη
το να τυπώνουμε αυτό το χαρτί, να το πηγαίνουμε στο Πρωτόκολλο, να
παίρνει αριθμό Πρωτοκόλλου, να παίρνει σφραγίδες και αυτό στο
Πρωτόκολλο μετά να το φωτοτυπούν και να πηγαίνει σε όλους τους
αρμόδιους για να λάβουν γνώση. Είναι πολύ απλά να γίνει ένα pdf κλειστό
αρχείο, υπογεγραμμένο ψηφιακά από το Πρωτόκολλο και να διανέμεται
καθημερινά στα mail όλων των υπόχρεων, να το πω έτσι.
Να μη σας κουράσω άλλο. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να
αντιληφθούν αυτό. Δεν λέω ότι εγώ το καταλαβαίνω και εσείς δεν το
καταλαβαίνετε. Αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε μία προσπάθεια να
αντιληφθούμε τη σημαντικότητα όλης αυτής της προσπάθειας. Και αν έχετε
οποιαδήποτε ιδέα για να βελτιώνουμε διαδικασίες και υπηρεσίες, εμείς
ανοιχτοί είμαστε. Θα δείτε, όταν μας προτείνουν κάποια καινοτομία,
είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα και σε πολλές περιπτώσεις
είμαστε οι πρώτοι που εφαρμόζουμε αυτή την καινοτομία. Παίρνουμε το
ρίσκο, γιατί έχουμε τη δυνατότητα και την κατεύθυνση από τον Δήμαρχο,
να πάρουμε το ρίσκο, να δούμε αν αυτή η καινοτομία θα μας βγει. Και
στόχος μας είναι να κάνουμε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες αλλά
και καλύτερες τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ, κ.Δημητρόπουλε.
Πάμε στις ερωτήσεις. Κύριε Κοκοτίνη;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Η πρώτη ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι: Είπε ο
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κ.Χατζηδάκης ότι έχουν αυξηθεί τα έσοδα του ’16 550.000. Θα ήθελα μία
αναφορά στοιχειώδη, ποια είναι αυτά τα έσοδα.
Το δεύτερο. Υπάρχει μία δαπάνη στα Δικαστικά, στον κωδικό
6492.0001, 100.000 ευρώ. Θέλω να μου επιβεβαιώσετε αν είναι από
δικαστικές, επιδικίες, αντιδικίες.
Τρίτον. Είπατε για τον ΟΑΕΔ για την ανεργία των νέων. Παίρνετε
στοιχεία από τον ΟΑΕΔ; Κάτι που είναι ένα αίτημα, που αν δεν τα
παίρνουμε, πρέπει να τα πάρουμε. Δηλαδή, άνεργοι, δύο άνεργοι, ευάλωτες
ομάδες κλπ. Θέλω να μου πείτε αν έχετε τέτοια στοιχεία. Γιατί διαφορετικά
πιστεύω ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Για την απαλλαγή εννοείτε;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Όχι για την απαλλαγή. Δεν μιλάω τώρα για τα
οικονομικά. Μιλάω επειδή αναφέρθηκε σαν δράση ας την πω καλύτερα και
όχι για το οικονομικό κομμάτι.
Και θέλω και κάτι άλλο να πω. Στο Πράσινο τα 60.000 που
προβλέπονται, απ’ ό,τι είδα, για το ’17, -ρωτάω τον κ.Καλούδη γι’ αυτόείναι ότι δεν μπορούν να γίνουν κάποιες δουλειές ή δεν φτάνει το
προσωπικό ή δεν έχει την ειδίκευση αυτή; Για τα ψηλά δένδρα,
παράδειγμα, κάτι άκουσα.
Αυτά προς το παρόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο κ.Αναγνώστου λείπει. Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Παρακαλώ να μου διευκρινίσετε, δεν ξέρω ποιος
Αντιδήμαρχος, μπορείτε να το κάνετε συγκεντρωτικά, πόσοι είναι οι
εργαζόμενοι που προϋπολογίζετε ότι θα έρθουν στο Δήμο; Αναφερθήκατε
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στα 8μηνα και στα 3μηνα, απ’ ό,τι κατάλαβα. Δεν είπατε τίποτα για
μόνιμους εργαζόμενους. Και αναφέρομαι πιο ειδικά στους οριστικούς
πίνακες με βάση το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Και νομίζω ήταν πόσοι ακόμη,
53; Ή κάνω λάθος;
Δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω. Εγώ στον Προϋπολογισμό που
διάβασα –μπορεί να το έχετε αλλάξει μετά την Οικονομική Επιτροπή,
διευκρινίστέ το μου- άκουσα πάρα πολλά πράγματα από τον κ.Καλαρρύτη
για την Υπηρεσία Καθαριότητας, ότι θα πάρουμε αυτό, θα πάρουμε εκείνο,
θα κάνουμε εκείνο. Μέσα στον Προϋπολογισμό, εδώ στους κωδικούς, δεν
φαίνεται να το αποτυπώνουμε. Μήπως προβλέπεται δηλαδή μετά; Τι
ακριβώς; Ή πείτε μου τους κωδικούς αντίστοιχους, αν μπορείτε.
Και ήθελα ακόμη να ρωτήσω σε σχέση με την ανακύκλωση και τα
οργανικά. Έχω δει και εγώ, μάλλον έμαθα κιόλας, ότι εκτός από τον
κομποστοποιητή και τα ρέστα, ετοιμάζετε και ένα απορριμματοφόρο.
Κάπου το διάβασα. Υπάρχει η υποχρέωση των καταστηματαρχών να
διευθετούν τα οργανικά λύματα. Ναι; Και μάλιστα να σας φέρνουν εδώ
μαζί με την άδεια λειτουργία τους έλεγχο ότι, ξέρετε, έχουν συμβληθεί με
συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία γι’ αυτό το πράγμα.
Πείτε μου, λοιπόν, αν όντως έτσι γίνεται, αυτή η λειτουργία τώρα
που σχεδιάζετε, σημαίνει ότι αυτά που δίνανε στους ιδιώτες θα τα δίνουν
στο Δήμο; Λέω τα ποσά που είναι υποχρεωμένοι από το Νόμο. Πώς
γίνεται; Αν γίνεται κάτι.
Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω, κ.Χατζηδάκη, δεν ξέρω ποιος μπορεί να
μου απαντήσει, υπάρχει μία μείωση μεγάλη, επιβεβαιώστε το μου αν
θέλετε, σε σχέση με πέρσι, σε σχέση με τους ΚΑΠ για τους Παιδικούς
Σταθμούς. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πέρσι τουλάχιστον ήταν 800, τώρα είναι
720. ΚΑΠ λέω για τους Παιδικούς. Αν δεν είναι έτσι, πείτε μου πόσο έχουν
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μειωθεί οι ΚΑΠ τα τελευταία ας πούμε 3 χρόνια για τους Παιδικούς
Σταθμούς;
Και ένα τελευταίο, κ.Χατζηδάκη. Στην Υπηρεσία του Νεκροταφείου
δεν είδα μέσα στον Προϋπολογισμό καθόλου κονδύλι για την πρόληψη
υγείας για τους εργαζόμενους, για εμβόλια και τέτοια, εξετάσεις. Στο
Νεκροταφείο λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Τσατσούλη.
Τον λόγο έχει ο κ.Ευσταθίου.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Αναφέρατε, κ.Χατζηδάκη, ότι την καινούργια χρονιά, το
2017, θα πληρώσει ο Δήμος περισσότερα χρήματα στα Ασφαλιστικά
Ταμεία. Θέλω να μας πείτε πού οφείλεται αυτό, γιατί; Υπάρχει αύξηση των
ασφαλίστρων; Τι γίνεται; Εκεί έγκειται, σ’ αυτό; Και είπατε και κάτι άλλο
και δεν το κατάλαβα καλά, ότι φέτος, το 2017 δηλαδή, δεν θα δοθούν
παρακρατηθέντες πόροι. Δηλαδή θα παίρναμε αλλά δεν θα μας τους
δώσουν. Αυτό δεν λέτε; Ή τελείωσε;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τελείωσε. Και δεν δίνονται καινούργιοι.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Για τους καινούργιους δεν έχει γίνει κάποια ρύθμιση
προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κ.Ευσταθίου;
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Πανταζόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: 4 ερωτήματα, κ. Πρόεδρε. Για να διευκολύνω
και τον Αντιδήμαρχο, ο κωδικός στις ασφαλτοστρώσεις 1321.0034 και με
βάση την εισήγησή σας, προέβλεπε ένα ποσό 600.000, απ’ ό,τι είπατε, το
οποίο θα επεκταθεί στις 720.000. Όμως φαίνεται 210.000. Είναι κάποιο
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άλλο ποσό που περιμένετε να έρθει και το εγγράψατε; Ήθελα μία εξήγηση.
Στον κωδικό 1512 και αφορά «Πρόστιμα ΚΟΚ» έχουν βεβαιωθεί
168.565 και κάνετε μια πρόβλεψη για το ’17 60.000. Αυτό πού οφείλεται;
Θα βελτιωθεί η οδική συμπεριφορά των οδηγών ή είναι κάτι άλλο που δεν
το γνωρίζουμε;
Κωδικοί 6442 και 6443. Με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΔΗΛ έχει αυτός την
ευθύνη των εκδηλώσεων (πολιτιστικών, πάσης φύσεως εκδηλώσεων), τι
είναι αυτό που θα κάνει ξεχωριστά ο Δήμος, που μιλάτε για γιορτές,
εκδηλώσεις και έχει ένα ποσό της τάξης των 39.000 ευρώ;
Και το τελευταίο, σε ό,τι αφορά στον κωδικό 6115 για τις «Αμοιβές
Λογιστών και του Εκκαθαριστή», το ’16 βεβαιώθηκαν 62.000, για το ’17
προβλέπεται 80.000. Ήθελα να μάθω τι ακριβώς είναι αυτά τα χρήματα…
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μπορείτε να επαναλάβετε; Συγγνώμη, δεν σας
άκουσα.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κωδικός 6115 «Αμοιβές Λογιστών – Εκκαθαριστή» το ’16 62.173, το ’17 δύο κωδικοί, 63.517, που κάνουν 80.000.
Αφορά τον Εκκαθαριστή; Και αν είναι έτσι, αυτά τα χρήματα τα παίρνει ο
Εκκαθαριστής κάθε χρόνο; Δηλαδή από το ’11 που μπήκε έχει πάρει
400.000 για τη δουλειά που έχει κάνει; Αυτά είναι τα ερωτήματά μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Έχω δύο απορίες που θέλω να καταλάβω. Στις «Αμοιβές
προσωπικού», στο 10, λέει ένα ποσό εκεί, διαμορφωθέντα ποσά 640.000
και ενταλθέντα 135.000. Υπάρχει δηλαδή μία μεγάλη απόκλιση ανάμεσα σ’
αυτό που έχει διαμορφωθεί μέχρι 30/6 και αυτό που έχει πληρωθεί, απ’ ό,τι
καταλαβαίνω. Και είναι μόνο στα Γενικά Έσοδα. Ενώ στους άλλους
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κωδικούς, εντάξει, είναι το 50%. Είναι λογικές οι καταστάσεις. Δεν
καταλαβαίνω αυτή η μεγάλη απόκλιση σε τι αφορά. Ένα αυτό.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Στις αποδοχές είναι;
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ναι, στις αποδοχές προσωπικού. Ξεκινώντας πάνω-πάνω, στα
Γενικά Έσοδα που λέει, «Αμοιβές προσωπικού». Είναι στο φύλλο 10. Έχει
ένα ποσό 640.000 διαμορφωθέντα μέχρι 30/6 και έχουν πληρωθεί, τα
ενταλθέντα είναι 135.000.
Επίσης βλέπω ότι στον Προϋπολογισμό που υπάρχει για τις αμοιβές
προσωπικού φαίνεται μια αύξηση της τάξης του 9% για τον επόμενο χρόνο.
Να δούμε ακριβώς τι σχέδια υπάρχουν. Έχει να κάνει με προσλήψεις; Τι
ακριβώς είναι δηλαδή; Πώς προκύπτει αυτό το ποσό; Με δεδομένα τα
γνωστά προβλήματα της λιτότητας κλπ. κλπ.
Αυτά τα δυο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ.Σόφη. Κάποιος συνάδελφος Δημοτικός
Σύμβουλος θέλει κάτι;
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καταρχάς, το ζήτημα τα 200.000 ευρώ αφορούν
κρατήσεις, εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων που έχει δημιουργηθεί, το
ΕΦΚΑ. Αυτό είναι τα 300.000 ευρώ που υπάρχει αύξηση των κρατήσεων,
των εισφορών.
Τώρα, στο ζήτημα των δικαστικών εξόδων. Αυτό, κ.Κοκοτίνη, είναι
ένας προϋπολογισμός ενδεικτικός, τα 100.000. Δεν αφορά κάτι
συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, χειροπιαστό. Δηλαδή είναι μία πρόβλεψη η
οποία είναι για λόγους ασφαλείας, έχει μπει αυτό το 100.000 ευρώ στον
προϋπολογισμό. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη υπόθεση.
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Οι Σχολικοί Φύλακες να ξέρετε, γι’ αυτό δεν είναι μέσα, θα
πληρωθούν από τα ληξιπρόθεσμα που θα παραλάβουμε μέσα στις
ερχόμενες δύο βδομάδες. Θα πληρωθεί το σύνολο των οφειλών των
δικαστικών. Ενώ υπήρξε, αν θυμάστε, μια συμφωνία για 3ετή εξόφληση
των δικαστικών οφειλών. Θα υπάρξει με τη μία η απόδοση του συνόλου
του ποσού της δικαστικής απόφασης μέσα στο 2016, η εξόφληση.
Τώρα, το ζήτημα τους ανέργους. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει το
Γραφείο Εύρεσης Εργασίας, το Γραφείο Ανέργων της Ηλιούπολης, είναι να
δέχεται αιτήσεις ανέργων, βιογραφικά ανέργων και να τροφοδοτεί αυτούς
τους ανέργους και τους ενδιαφερόμενους με όλες τις θέσεις εργασίας που
προκύπτουν, με ό,τι πρόγραμμα υπάρχει, με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.
Δεν έχουμε, αν αυτό ρωτάτε, συγκεκριμένες πληροφορίες από τον ΟΑΕΔ,
ενημέρωση για το πόσο είναι οι άνεργοι στην πόλη μας. Αυτό που κάνουμε
εμείς ως Γραφείο είναι να είμαστε σε επικοινωνία με τους ανέργους,
προκειμένου, προσπαθούμε να τους διοχετεύσουμε στην αγορά εργασίας.
Ενδεικτικά, κα Τσατσούλη, θα αναφέρω για τα οχήματα της Καθαριότητας στον 10 θα βρείτε, 6244.002 που λέει «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας», ο 6244.003 «Προμήθεια ενός μηχανήματος
σαρώθρου», ο 6244.004 «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου αποκομιδής
υπογείων κάδων», οι υπόλοιποι είναι στον 35 αντίστοιχα, 3562.44. Όλες οι
προμήθειες, που ανέφερε ο κ.Καλαρρύτης, είναι κανονικότατα μέσα στον
Προϋπολογισμό του Δήμου.
Στο ζήτημα του ΑΣΕΠ είναι 52 οι υπάλληλοι που αναφέρεστε, με τα
προσωρινά μέτρα. Απ’ αυτούς ο Δήμος Ηλιούπολης έχει πάρει έγκριση για
την πρόσληψη των 27 από τους 52. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι
σταδιακά θα έρχονται οι εγκρίσεις στο Δήμο. Από αυτούς οι 6 ήταν με
προσωρινά αποτελέσματα και τώρα γίνανε μόνιμοι. Ήταν νυν υπάλληλοι
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του Δήμου, ορκίστηκαν δηλαδή οι 6 από τους 27. Και είμαστε σε συνεχή
επικοινωνία με τους 21.
Βέβαια, αντιλαμβάνεστε, δυστυχώς, αρκετοί απ’ αυτούς από το 2008,
που ήταν ο διαγωνισμός, έχουν εργασία. Αρκετοί απ’ αυτούς δεν έχουν
αποδεχθεί την πρόσληψή τους. Και η διαδικασία, υποθέτω ότι τη
γνωρίζετε, πρέπει να περάσει ένας μήνας ώστε να πάμε στον επιλαχόντα.
Και επίσης αυτοί οι οποίοι το συζητάνε, έχουν ένα μήνα και αυτοί
δικαίωμα να αποδεχθούν ή όχι τη συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή μέχρι το
τέλος του χρόνου θα έχουμε αποτελέσματα πόσοι από αυτούς τους 21 που
απομένουν θα έρθουν άμεσα για εργασία ή θα πάμε στους επιλαχόντες για
να μπορέσουμε να καλύψουμε τις 27 θέσεις.
Οι ΚΑΠ των Παιδικών Σταθμών. Δεν έχει μεταβληθεί κάτι. Θα το
δείτε. Είναι στους γενικούς ΚΑΠ που λαμβάνουμε και αποδίδουμε. Και οι
επιχορηγήσεις στους μεν είναι 1.200.000, που δίνουμε στους Παιδικούς
Σταθμούς ως επιχορήγηση ο Δήμος, έκτακτη, η οποία παραμένει. Αυτή
ήταν και το 2016, 1.200.000 ευρώ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: 1.200.000 είναι στο Νομικό Πρόσωπο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ναι, στο ΚΑΦΑΔΗΛ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Μέσα εκεί υπάρχει ξεχωριστό κονδύλι…
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είναι άλλος κωδικός. Δεν είναι μέσα στο 1.200.000.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι plus.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Το ξέρω ότι είναι plus.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είναι 55.000 μηνιαίως.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 5Χ12=60. 680 βγαίνει, πόσο;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: 620.
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Βαίνει μειούμενο όμως.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Μπορώ να μιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ.Κάτσαρη.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Κυρία Τσατσούλη, θέλω να σας πω ότι η μισθοδοσία των
υπαλλήλων, αυτών που είναι στους Παιδικούς Σταθμούς, και όχι μόνο
αυτών, και κάποιων υπαλλήλων που είναι στο ΠΑΟΔΗΛ και είχαν έρθει με
το Ν.2880/2000 και 3106/2003, που αφορούσε πρώην υπαλλήλους του
ΙΒΣΑ, που ανήκαν στο Υπουργείο Πρόνοιας, έχουν μείνει γύρω στους 5
υπαλλήλους στους Παιδικούς Σταθμούς.
Όσον αφορά για τη μισθοδοσία τους, όντως η Κεντρική Κυβέρνηση
μας επιχορηγεί μέσω των ΚΑΠ. Δηλαδή δεν έρχεται ξεχωριστό κονδύλι.
Έρχεται μέσα στο σύνολο των τακτικών εσόδων που παίρνουμε από το
Κράτος. Και τα σπάμε εμείς και υπολογίζουμε, βάσει του κόστους της
μισθοδοσίας των υπαλλήλων που υπηρετούν στους Παιδικούς Σταθμούς,
και βγάζουμε το ανάλογο κονδύλι, το ετήσιο κονδύλι για τη μισθοδοσία
τους. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΔΗΛ, για έναν υπάλληλο που υπάρχει
εκεί.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Άρα, δεν έρχεται ξεχωριστό. Εσείς το βάζετε.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Εμείς, ακριβώς.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τώρα, στο ζήτημα των κλήσεων ΚΟΚ, που ανέφερε ο
κ.Πανταζόπουλος, ο Προϋπολογισμός αναγράφει 60.000 ευρώ, παρότι οι
βεβαιώσεις είναι παραπάνω κάθε χρόνο, 60.000 ευρώ εγγράφεται στον
Προϋπολογισμό γιατί είναι αυτά τα οποία είχαν εισπραχθεί την
προηγούμενη χρονιά. Γι’ αυτό είναι υποχρεωτικό κατά την κατάρτιση του
Προϋπολογισμού να πηγαίνουμε σε πραγματικά έσοδα, με βάση την
προηγούμενη χρονιά, παρότι οι βεβαιώσεις είναι μεγαλύτερες.
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Ο κ.Κοκοτίνης ρώτησε…, θα αναφέρω ενδεικτικά κάποιους
κωδικούς που οδήγησαν στην αύξηση των εσόδων. Πλην του
Νεκροταφείου που είναι αρκετά μεγάλη η αύξηση, δηλαδή αυτή τη στιγμή
είναι 73.000 ευρώ η αύξηση των εσόδων στο Νεκροταφείο, αναφέρω
ενδεικτικά: «Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για
τοποθέτηση διαφημιστικών στάσεων» υπάρχει μία αύξηση 10.000 ευρώ,
«Τέλη-δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις» μία αύξηση –σε σχέση με πέρσι
μιλάμε- μία αύξηση 13.000 ευρώ, στα «Έσοδα από παραχωρήσεις
περιπτέρων» 5.000 ευρώ, στην «Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων»
παραδοσιακά 12.000 ευρώ αύξηση, στα «Τέλη χρήσης δικαιώματος
διέλευσης δικτύων υπεδάφους» 17.000 ευρώ αύξηση, στην «Κατάληψη
κοινοχρήστων χώρων-οικοδομικά υλικά». Είναι δηλαδή αρκετοί κωδικοί…
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Στα ανταποδοτικά τέλη;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Στα ανταποδοτικά τέλη δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ο
Προϋπολογισμός του 2016 είναι 4.960. Μέχρι σήμερα έχουμε εισπράξει
3.914. Δεν έχουμε εισπράξει του Νοεμβρίου, αν αυτό ρωτάτε. Είναι μια
φορά το μήνα. Του Νοέμβρη δεν τα έχουμε εισπράξει ακόμα. Η εκτίμησή
μας είναι, γιατί ακριβώς στα ίδια επίπεδα ήταν πέρσι, δηλαδή 3.900 είχαμε
πάρει μέχρι τον Οκτώβριο, άρα μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα φτάσουμε πάλι τα
4.900.
Σχετικά με την ερώτηση για το 10% επιπλέον, είναι δύο πράγματα.
Το ένα είναι μέσω των προσωρινών πινάκων η πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ.
Και το δεύτερο είναι, να ξέρετε ότι υπάρχει μία μεταβολή προς τα πάνω
των δαπανών μισθοδοσίας από τη μετατροπή των υπαλλήλων, αν θυμάστε,
που είχαν ασφαλιστικά μέτρα, που γίνανε μόνιμοι, ήταν 21 αορίστου
χρόνου που γίνανε μόνιμοι. 21 ήταν; Δεν θυμάμαι. 20 άτομα στο Δήμο και
αντίστοιχα στο ΠΑΟΔΗΛ και στο ΚΑΦΑΔΗΛ.
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Το ζήτημα των αμοιβών Λογιστών. Κάθε χρόνο σ’ αυτό το κονδύλι
μπαίνει η αμοιβή του Εκκαθαριστή των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Δεν
είναι κάθε χρόνο το ίδιο. Δηλαδή αυτό που βλέπετε φέτος κονδύλι είναι για
την αμοιβή του ΕΥΩΝΥΜΟΥ. Το ’16 ήταν για την αμοιβή της ΤΑΒΙΘΑ.
Αυτό θα είναι η εξόφλησή του. Η εξόφλησή του το ’16 ήταν 12.500 για την
ΤΑΒΙΘΑ και ο διαχειριστικός έλεγχος της ΚΕΔΗΛ άλλα 12.500 και ο
διαχειριστικός έλεγχος της ΚΕΔΗΛ άλλα 20. Πιστεύω ότι το ’17 θα
τελειώσουμε και με το ζήτημα των εκκαθαρίσεων. Έχει μείνει μόνο ο
ΕΥΩΝΥΜΟΣ ο οποίος δεν έχει πληρωθεί από πλευράς Εκκαθαριστή.
Νομίζω αυτές είναι οι απορίες. Υπήρξε κάποια άλλη;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το είπα. Είναι οι κρατήσεις του ΕΦΚΑ με το
καινούργιο Ασφαλιστικό για το Ταμείο Συντάξεων. Έχει πάει στο 20% και
αυτό είναι τα 300.000 αύξηση. Είναι το Ταμείο Συντάξεων των Δημοσίων
Υπαλλήλων, που έχει αυξηθεί από 12% σε 20%.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση μπορώ να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θέλω να μας πει, μια και είναι και εδώ ο υπεύθυνος της
Ταμειακής, της Οικονομικής…
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Διευθυντής είναι. Ήταν στην Ταμειακή.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με αυτό το ζήτημα της
πιστοποίησης οφειλών, οφειλετών στο Δήμο σε σχέση με την Εφορία. Και
αν έχετε και κανένα διαχωρισμό, τι μεγάλοι, τι μικροί ή τέλος πάντων πώς
εξελίσσεται αυτό το πράγμα.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τα αναγκαστικά μέτρα είναι, όταν η οφειλή πάει πάνω
από 300 ευρώ, τότε αυτό που γίνεται από την πλευρά του Δήμου
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Ηλιούπολης ως προς την Εφορία είναι ότι μπλοκάρει η φορολογική
ενημερότητα για οφειλές άνω των 300 ευρώ, οι οποίες δεν είναι
ρυθμισμένες εννοείται. Γιατί μπορεί να είναι 20.000 ευρώ αλλά
ρυθμισμένη, εκεί δεν υπάρχει κανένα μπλοκάρισμα φορολογικής
ενημερότητας. Όταν είναι μη ρυθμισμένες οφειλές άνω των 300 ευρώ,
μπλοκάρουμε τη φορολογική ενημερότητα στην Εφορία.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Αυτό έχει προχωρήσει δηλαδή κανονικά για όλους.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πάγια, πριν αναλάβουμε Διοίκηση.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Όχι, αυτό άλλαξε μετά.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πριν ήταν. Το μπλοκάρισμα της φορολογικής
ενημερότητας είναι από τα μέσα του 2000.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Πανταζόπουλος Δημήτριος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Χατζηδάκη.
Τον λόγο έχει ο κ.Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ σύντομα, μια πολιτική τοποθέτηση. Ανακοινώθηκε
από την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ και από τον Πρόεδρο ότι αυτοί οι
υπάλληλοι, που ανανεώθηκε με τροπολογία η σύμβασή τους και για το
2017, η ΚΕΔΕ δεν το αποδέχεται. Κάλεσε τους Δημάρχους να μην τους
προσλάβουν εάν η Κεντρική Κυβέρνηση δεν πληρώσει τους πόρους.
Θεωρώ ότι είναι μία απαράδεκτη δήλωση. Εμείς δεν θα την
ακολουθήσουμε με τίποτα, βέβαια. Γιατί δεν συμφωνούμε καθόλου σ’ αυτά
τα οποία λέει η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ και ο κ.Πατούλης.
Προσλάβαμε ήδη, δηλαδή θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτούς τους
εργαζόμενους. Ήδη έχουμε την πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό. Θα
καλούσα, βέβαια, τον κ.Πατούλη από τα έξοδα του Συνεδρίου που κάνει
44

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

45

κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε χρόνο, έχει κάνει καμιά 15αριά Συνέδρια, και
αυτό ισχύει, βέβαια, κ.Κοκοτίνη, και για την πλειοψηφία της ΠΕΔΑ, προς
Θεού μην το πάρετε προσωπικά, αρκετά Συνεδριάκια κάνουν από δω και
από κει και αυτοί, να βγάλουν από τους πόρους της ΚΕΔΕ που παίρνουν
από την επιχορήγηση και της ΠΕΔΑ και να τα μεταφέρουν αυτοί στους
Δήμους για να πάρουν αυτό το προσωπικό.
Γιατί, αν δεν το πάρουμε, δεν ξέρω πώς ο κ.Πατούλης και η παρέα
του λύνει τα προβλήματά του στην Καθαριότητα, μαθαίνω ότι πήρε άλλα
20.000.000 δάνειο, επιχορήγηση, να ρωτήσει τους άλλους Δήμους πώς, με
προσωπικό ελλιπές που έχουν, ανεβαίνουν οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι
το μεσημέρι πάνω στα απορριμματοφόρα για να μαζέψουν τα απορρίμματα,
τα ογκώδη, τα κλαριά και πάει λέγοντας.
Άρα, λοιπόν, θέλω να ξέρει το Σώμα ότι τουλάχιστον εμείς, ως
Διοίκηση, δεν αποδεχόμαστε την πρόταση της ΚΕΔΕ. Θα πάρουμε και
πήραμε τους εργαζόμενους και θα καλύψουμε και το ποσό χρηματοδότησής
τους. Και αν θέλει ο κ.Πατούλης, ας βοηθήσει, όπως είπα. Έχει λεφτά η
ΚΕΔΕ. Έχει και πλεονάσματα μεγάλα. Να μειώσει τα Συνέδρια και τις
εκδηλώσεις που κάνει και τα ταξίδια και απ’ αυτά τα λεφτά να πληρώσει
τους Δήμους για να προσλάβουν τους εργαζόμενους, που η Κυβέρνηση, και
σωστά έκανε, ανανέωσε τη σύμβασή τους μέχρι τα τέλη του 2017. Και
καλά το έκανε, γιατί εύχομαι, μετά απ’ αυτή τη δεύτερη ανανέωση, να
έχουν τη δυνατότητα προσφυγής και να μονιμοποιηθούν, άνθρωποι που
τόσο ανάγκη έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Άλλωστε, το λέγαμε και τότε, το λέμε και τώρα, στην Καθαριότητα
και στους Παιδικούς Σταθμούς, στην κοινωνική πολιτική, απαιτείται και η
μονιμοποίηση των υφιστάμενων στελεχών που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση
και η πρόσληψη νέων, ώστε να έχουμε μόνιμο προσωπικό.
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Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ, κ.Δήμαρχε.
Τον λόγο έχει ο κ.Καλαρρύτης.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Στην ερώτηση που τέθηκε από την κα Τσατσούλη για
τα οργανικά. Πράγματι, αυτή είναι η αλήθεια. Κυρία συνάδελφε, πρέπει να
ξέρετε ότι έχουμε επισκεφτεί 132 καταστήματα στο Δήμο Ηλιούπολης.
Γνωρίζοντας όλοι αυτοί τις υποχρεώσεις που έχουν και τον τρόπο που
πρέπει τα οργανικά υπολείμματά τους να διαχειρίζονται, δυστυχώς, 8
καταστήματα απ’ αυτά έχουν την υποδομή. Οι δε υπόλοιποι όλοι,
γνωρίζουν και οι παλιοί συνάδελφοι που ήταν στην Υπηρεσία
Καθαριότητας, όλα αυτά τα απορρίμματα καταλήγουν στους συμβατικούς
κάδους.
Βεβαίως, είναι υποχρέωσή τους. Εμεί, όμως, σαν Δημοτική Αρχή
κάνουμε μία πιλοτική εφαρμογή, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε
αυτούς τους ανθρώπους. Διότι ξέρετε ότι έχουν και ένα κόστος αυτοί οι
άνθρωποι. Για ένα μικρό ιχθυοπωλείο ας πούμε, που πουλάει 5 κιλά ψάρια,
δυστυχώς τα πετάει στον κάδο. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και αυτά
τα καταστήματα και να κλείσουμε όλη τη γκάμα σε ό,τι ανακυκλώνεται
στην πόλη μας. Και γι’ αυτό το κάνουμε. Μετά λύπης μου, αυτή είναι η
πραγματικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ.Καλαρρύτη.
Ο λόγος στον κ.Καλούδη.
Κ.ΚΑΛΟΥΔΗΣ: Μετά από μία προφορική διευκρίνιση που πήρα από τον
κ.Κοκοτίνη, εννοείτε τα δύο 30.000 ευρώ που υπάρχουν για τις εργασίες
για την αποψίλωση καθαρισμών αλσυλλίων και το αντίστοιχο ποσό για τις
εργασίες για τα κλαδέματα και την κοπή ψηλών δένδρων. Γι’ αυτό δεν ήταν
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η ερώτηση που μου κάνατε; Και στις δύο περιπτώσεις είναι υποχρεώσεις
που πρέπει να καλυφθούν.
Γιατί, δυστυχώς, όπως προανέφερα και στην τοποθέτησή μου, λόγω
στη μία περίπτωση προσωπικού, που δεν έχουμε αρκετή δύναμη, όταν το
καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες, η έκταση σε άλση, σε οικόπεδα και γενικά
η χαμηλή βλάστηση χρήζει άμεσης παρέμβασης και έτσι αναγκαστικά
έχουμε επικουρική βοήθεια από εξωτερικό συνεργάτη, όσο και για τα
κλαδέματα, που είναι τα πολύ ψηλά δένδρα, στο οποίο δεν έχουμε ούτε το
κατάλληλο μηχάνημα, ούτε τους ανθρώπους τους πιστοποιημένους για να
μπορέσουν να κλαδέψουν σ’ αυτά τα ύψη.
Όμως, οφείλω να πω εδώ ότι τόσο στη μία με την αποψίλωση των
αλσυλλίων, επειδή είναι στα όρια του πρόχειρου διαγωνισμού, υπήρχε
μεγάλο ενδιαφέρον στο να πάρει κάποιος τη δουλειά, με αποτέλεσμα να
πέσει αρκετά τα χρήματα κάτω. Εμείς σαν Δήμος κάναμε τη δουλειά μας
και είχαμε αρκετό όφελος μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία. Ο εργολάβος, κατά
τη δικιά του ομολογία, προφανώς δεν τον συνέφερε έτσι όπως κατέληξε
όλη η διαδικασία. Γιατί να ξέρετε ότι υπάρχει εποπτεία αυστηρή από τους
Γεωπόνους του Τμήματος. Θέλουμε αυτό που αναλαμβάνει κάποιος να το
διεκπεραιώνει. Γιατί και τα λίγα χρήματα που έχουμε να επενδύσουμε,
θέλουμε να πηγαίνουν και να τοποθετούνται με τον σωστό τρόπο.
Και όσον αφορά τα ψηλά δένδρα, έχουμε συζητήσει και με τη
Διοίκηση, εδώ δυστυχώς έχουμε αρκετά ψηλά δένδρα σε επίπεδο
ευκαλύπτων αλλά επίσης και λεύκες, που χρήζουν και εκεί άμεσης
παρέμβασης. Δυστυχώς, ίσως, και αυτή η εργολαβία που έχουμε βάλει να
μη φτάνει στο μέγεθος των χρημάτων, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε
προϋπολογίσει γύρω στα 170 δένδρα εδώ, για να μπορέσουμε να φέρουμε
εις πέρας. Αλλά οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες.
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Οπότε στην εξέλιξη, γιατί έχει ξεκινήσει μόλις τώρα η εν λόγω
εργολαβία, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, μήπως λειτουργήσουμε λίγο
προσθετικά, πάντα προς όφελος της διαδικασίας και όχι με σκοπό να
ξοδέψουμε λεφτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ.Καλούδη.
Κύριε Δημητρόπουλε, κρίνετε ότι πρέπει να απαντήσετε;
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Πάμε στις τοποθετήσεις.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Καταρχήν, να επικροτήσω την απόφαση του Δημάρχου.
Τη θεωρώ ιδιαίτερα θετική. Και ξέρετε, η ΚΕΔΕ κάνει το εξής: Ο
Πατούλης κάθε μέρα έχει 5 ανακοινώσεις. Πραγματικά λέω το εξής: Ότι αν
το δει κάποιος τι ζητάει, διεκδικεί, με γεια του με χαρά του. Δηλαδή σαν
διεκδικήσεις καλές είναι. Δεν είναι λάθος σε γενικές γραμμές. Δεν μπορώ
να πω αυτό το πράγμα. Όμως, σε επίπεδο διεκδίκησης ουσιαστικής και
συντονισμού, δηλαδή ένα παράδειγμα, στα Συνέδρια τώρα δεν πάνε ούτε το
50%. Ή, ένα παράδειγμα, εκτός από κάποιους ανθρώπους αξιόλογους, οι
περισσότεροι από τη μέση και μετά φεύγουν. Είναι στις καφετέριες ή στα
ουζάκια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτά πρέπει να λέμε.
Τώρα να πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχει μια αλήθεια σοβαρή. Με τα
παρακρατηθέντα θέλω να πιστεύω ότι παλεύεται και πρέπει να παλευτεί.
Γιατί 1.200.000 είναι 1.200.000. Δηλαδή το να είναι οι ΚΑΠ ίδιοι με πέρσι
δεν λέει τίποτα. Και αυτό με την εργοδοτική εισφορά, με το 5,86 αν
θυμάμαι καλά, 5,88, πόσο είναι, ισχύει.
Άρα, ό,τι είναι δυνατό, γιατί, εντάξει, δεν μπορεί να υπάρξει
μαξιμαλισμός αυτή τη στιγμή, όμως υπάρχει μια αλήθεια ότι πρέπει να
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διεκδικηθεί κάτι πραγματικά ουσιαστικό, με διάφορους τρόπους, και
άμεσους και έμμεσους. Και όταν λέω έμμεσους, πολλές φορές είτε μέσω
των ληξιπρόθεσμων, είτε δεν ξέρω οποιαδήποτε άλλα, πρέπει να βρεθούν
λύσεις. Γιατί οι Δήμοι έχουν πρόβλημα. Έχουν περιοριστεί οι ΚΑΠ.
Βέβαια, το κόστος το πληρώσανε, μεταξύ μας, οι εργαζόμενοι, το 70%.
Τόσα χρόνια έχω παρατηρήσει το κόστος της μείωσης των ΚΑΠ το
πληρώσανε οι εργαζόμενοι και κάποιες κοινωνικές παροχές. Και γι’ αυτό οι
Δήμοι, μέσα απ’ αυτό το συνεχές μνημόνιο, δυστυχώς, καταλήξανε… και
ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, που έπρεπε να γίνουν κάποια στιγμή.
Γιατί, εντάξει, έχουν γίνει τραγικά πράγματα. Τουλάχιστον τώρα που έχω
μία μεγαλύτερη εικόνα, έχουν γίνει τραγικά πράγματα και από τους
Δήμους, και σπατάλες πόρων και πολλά πράγματα και χωρίς αντίκρισμα.
Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί οπωσδήποτε τα γεγονότα αυτά.
Από εκεί και πέρα, ήθελα να σας θέσω ένα θέμα, το οποίο το είδα και
το επικοινώνησα. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας κάνω μία επισήμανση, που
το είδα σε ένα site για τον Δήμο Γλυφάδας. Και πήγα και ρώτησα και στου
Ζωγράφου και δύο-τρεις ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι –ήταν ένα αίτημακάνανε ένα τσεκάρισμα μεταξύ των αρχείων της ΔΕΗ και του Δήμου.
Βέβαια, η Γλυφάδα οπωσδήποτε έχει περισσότερα τετραγωνικά, πιο πολλά
επαγγελματικά. Δεν βάζω αναλογίες. Όμως, από αυτή την αντιπαραβολή,
χωρίς το Ε9 που είναι ακόμα πιο καλή, που θα ψηφιστεί, δηλαδή η
αντιπαραβολή των αρχείων της ΔΕΗ που τα δίνει και του Δήμου έβγαλε
πάρα πολλά τετραγωνικά, ένα όφελος 1.200.000 το χρόνο. Επαναλαμβάνω,
η Γλυφάδα βέβαια είναι σαν έσοδα περισσότερα. Αυτό έγινε και στου
Ζωγράφου και δεν θυμάμαι ποιος άλλος Δήμος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, να σε διακόψω; Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, κ.Δήμαρχε.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα παρακαλέσω λίγο τον Διευθυντή, επειδή το κάναμε
εμείς αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες, δηλαδή ήταν τεράστια η
απώλεια πόρων, το κάναμε, αλλά θα μας πει ο Διευθυντής το συμπέρασμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ.Κάτσαρη.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Ο Δήμος Γλυφάδας είναι πρωτοπόρος σε αυτό. Στο Δήμο
Γλυφάδας προέκυψε μια τεράστια διαφορά στα τετραγωνικά μέτρα στα
αρχεία που είχε στα Δημοτικά Τέλη ο Δήμος και σε σχέση με αυτά που
ήταν δηλωμένα στη ΔΕΗ, κάπου 850.000 τετραγωνικά μέτρα. Εμείς εδώ τα
αρχεία τα δικά μας που έχουμε στο Δήμο μας, σε σχέση με αυτά που είναι
στη ΔΕΗ, που πληρώνουν τελικά οι δημότες στη ΔΕΗ, είναι μικρή η
απόκλιση. Είναι γύρω στις 70.000 τετραγωνικά μέτρα.
Για να μπορέσουμε να τα φέρουμε στα ίσα, πρέπει να καλέσουμε
τους δημότες να κάνουν τη………..Γιατί, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι,
ουσιαστικά η ταυτοποίηση των τετραγωνικών μέτρων με αυτά που
υπάρχουν στη ΔΕΗ και τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα έγινε μετά το
’93 που εφαρμόστηκε ο ΤΑΠ, ο 2130 με τον ΤΑΠ. Πριν απ’ αυτό, όλα τα
κτίσματα πήγαινε και τα δήλωνε ο κάθε ιδιοκτήτης και δήλωνε στη ΔΕΗ τα
τετραγωνικά μέτρα. Αν δεν προέκυπτε η μεταβολή, ο Δήμος δεν θα
μπορούσε να γνωρίζει ποια ήταν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα.
Αν υπήρχε μεγάλη διαφορά, απόκλιση στα αρχεία, λέω και πάλι,
είναι η άποψή μου, να καλούσαμε τους δημότες να κάνουν επικαιροποίηση
των τετραγωνικών μέτρων. Αλλά είναι μικρή η απόκλιση και δεν νομίζω να
χρειαστεί να το κάνουμε. Αυτή είναι η άποψή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Κάτσαρη.
Κύριε Κοκοτίνη, συνεχίστε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
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Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Πριν με προλάβει η κα Τσατσούλη, θα μίλαγα για
αναδιανομή και όχι αύξηση των τελών. Θα την προλάβαινα. Και να της πω
και κάτι της κας Τσατσούλη, που διάβαζα πριν δύο μήνες. Στην κηδεία του
Μαγιακόβσκι του κάνανε κατάσχεση στα έπιπλα. Η Εφορία είναι Εφορία.
Να συνεχίσω, λοιπόν. Με την αντιπαραβολή του Ε9, αν εισπράξεις
περισσότερα Δημοτικά Τέλη, μπορείς και να τα μειώσεις. Για να πω και
στην κα Τσατσούλη πώς θα γίνει η αναδιανομή. Πάρα πολύ εύκολα. Και
στις ευάλωτες ομάδες και στα πιο … Όταν θα γίνει ο σοσιαλισμός, δεν θα
πληρώνει κανένας. Τώρα πώς θα γίνονται οι δαπάνες οι κοινωνικές είναι
ένα άλλο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, αυτά με την κα Τσατσούλη μετά.
Ολοκληρώστε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ένα θέμα που θέλω να σας βάλω και πιστεύω ότι
υπάρχει ένα θέμα, η είσπραξη των επισφαλών. Έχουμε πάρα πολλά ακίνητα
υπόλοιπα και πιστεύω κοντά στο εκατομμύριο είναι μεγάλα νούμερα.
Πραγματικά, πρέπει δικαστικά, γιατί είναι οι διαφημιστικές εταιρείες,
ξέρετε, με 100 και 200 χιλιάδες και 150 και 80 και δεν θυμάμαι τα
νούμερα. Αυτό το θέμα πρέπει να κυνηγηθεί.
Τώρα, ένα θέμα που πρέπει να κυνηγηθεί από τα δευτεροβάθμια και
τα τριτοβάθμια είναι με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ παίρνει μία προμήθεια που εγώ τη
θεωρώ απαράδεκτη 2% προμήθεια, πρώτον, και κάνει και δόσεις χωρίς να
ρωτάει, με ξένα κόλλυβα που λέμε. Δηλαδή κάνει 36 δόσεις κλπ. Καλά
κάνει, αλλά πρώτα πρέπει να τα κάνει στα δικά της, όχι στων Δήμων.
Δηλαδή ξέρετε τι κάνει. Κάνει τις 36 δόσεις, εισπράττει τα δικά της και
μετά, στο δρόμο, δίνει και στους Δήμους.
Ήθελα να βάλω δύο-τρία θεματάκια ακόμα. Ένα πράγμα που σας
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έχω πει και η αλήθεια είναι οι περισσότεροι, Δήμαρχε, δεν το κάνουν, είναι
η κοστολόγηση. Θα είχαμε πάρα, πάρα πολλά οφέλη, πάρα πολλά
συμπεράσματα. Και το παράδειγμα της καθαριότητας, που το είδα
αναλυτικά με την παράταξή μας πριν 3, 4 μήνες δεν με έπεισε. Δηλαδή ο
Προϋπολογισμός δεν γίνεται με την προϋπολογισθείσα ανάλωση, το
τσεκάρισμα, τα νούμερα, όλα αυτά τα πράγματα.
Πολλά αυτοκίνητα είναι εκτός. 14 θυμάστε ήταν εκτός και τα 3
πιθανόν ολοσχερώς. Δηλαδή πιστεύουμε ότι ο Προϋπολογισμός δυστυχώς
δεν είναι στην πραγματική του βάση, ώστε να βοηθάει τον έλεγχο πιο πολύ
της διαχείρισης, κυρίως. Σε κάποια άλλα θέματα είναι. Π.χ. απογραφές
γίνονται, απ’ ό,τι ξέρω. Κάποια άλλα θέματα, κακά τα ψέματα, το 88%
υπολόγισε είναι ανελαστικά έξοδα, για να λέμε την πραγματικότητα ποια
είναι σήμερα.
Όμως, επαναλαμβάνω, και εδώ μπορεί να γίνει νοικοκυριό. Γιατί,
όταν ξέρεις στον κάθε τομέα ευθύνης τα έσοδα και τα έξοδα, κάνεις και
πραγματικά ουσιαστική, αξιολόγηση να την πω; Να έχεις απόψεις ακριβείς
γι’ αυτά που λες.
Από εκεί και πέρα, πιστεύω το εξής: Επαναλαμβάνω και πάλι ότι
είχαμε και το πρόβλημα αυτό που σας είπα, δηλαδή η διαβούλευση θα
έπρεπε να είναι πιο ουσιαστική. Δεν θα πω μεγάλες κουβέντες. Θα
μπορούσε, όμως, όπως σας είπα και στο Τεχνικό Πρόγραμμα, το Τεχνικό
και ο Προϋπολογισμός, για να γίνει κτήμα των ανθρώπων, να γίνεται μία
πραγματική. Με τους φορείς έχουμε σχέση, με τους αθλητικούς, με τους
πάντες, με τους πολιτιστικούς, με τους τοπικούς. Θα μπορούσαμε και
αυτούς να τους βάλουμε στο παιχνίδι.
Και οπωσδήποτε υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί μ’
αυτές τις επιχορηγήσεις, μ’ αυτά τα έσοδα να στηριχθεί ένα μεγάλο
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κοινωνικό έργο ή παράδειγμα με τη ΣΑΤΑ που έχει μειωθεί πάρα, πάρα
πολύ τα τελευταία 7 χρόνια. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι σε βαθμό
εξευτελιστικό πλέον.
Μ’ αυτή την έννοια, θέλω να πιστεύω, είναι δηλαδή υποχρέωση
όλων να σκέφτονται αυτοδιοικητικά. Και έχω και μία θεωρία που λέει ότι η
Αυτοδιοίκηση, επειδή είναι πιο κοντά στον πολίτη, είναι πολύ καλύτερη
από οποιοδήποτε κεντρικό Κράτος. Αλλά εδώ θα χρειαστεί και
αποκέντρωση θεσμική, αλλά με μεταφορά πόρων. Δηλαδή χωρίς μεταφορά
πόρων οτιδήποτε γίνεται, όπως και τώρα αυτό που λέμε με την παράταση,
δεν είναι άδικο το αίτημα αυτό που λέμε της ΚΕΔΕ, σε τελευταία ανάλυση,
αλλά πρέπει καταρχήν να πούμε κάτι που είπε η κα Τσατσούλη, είχε δίκιο,
στο Τεχνικό Πρόγραμμα δηλαδή ότι θα αυξηθούν τα έσοδα. Από την
αύξηση της φορολογίας το ’17 αναλογούν 200.000.000 όντως στους
Δήμους.
Πέρα από τις περικοπές, πρέπει τα παρακρατηθέντα οπωσδήποτε να
είναι σημείο αιχμής, τα παρακρατηθέντα. Και όχι μόνο. Αλλά ειδικά τα
παρακρατηθέντα, που είναι τεράστιο ποσό, και μάλιστα αν σκεφτούμε τα
χρόνια των μνημονίων που οι περικοπές ήταν πολύ περισσότερες από τα
παλιά χρόνια, πρέπει οπωσδήποτε εδώ να υπάρξει αποκατάσταση και όχι
πολύ βαθμιαία. Θέλει μία απότομη ένεση η Αυτοδιοίκηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη.
Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ θα ξεκινήσω με αυτό που είπε ο Διευθυντής των
Οικονομικών Υπηρεσιών. Είπε το εξής τρίπτυχο: Ο Προϋπολογισμός είναι
ρεαλιστικός, κινείται στα κριτήρια της Κεντρικής Κυβέρνησης και με τη
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βούληση της Δημοτικής Αρχής. Είναι ρεαλιστικός ανέφερε και ιστορικά
πώς έχει εξελιχθεί το πράγμα, ισοσκελισμένος κ.ο.κ.
Γιατί το αναφέρω αυτό; Καταρχήν, βέβαια, γιατί περιέχει και τον
χαρακτήρα του Προϋπολογισμού και σωστά το απέδωσε, ότι κινείται στα
κριτήρια της κεντρικής στρατηγικής του Κράτους, του αστικού Κράτους,
και ευθυγραμμισμένη είναι και η Τοπική Διοίκηση, χωρίς αντιρρήσεις.
Και, δυστυχώς, το «χωρίς αντιρρήσεις» περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους
ή τουλάχιστον διαμορφώνεται μία ιεραρχία στην κρατική υπαλληλία που
γίνεται Ταλιμπάν στη θέση του Ταλιμπάν.
Το λέω γιατί είναι ανησυχητικό για το ίδιο το εργατικό κίνημα, έτσι
όπως διαμορφώνεται μία κατάσταση. Γιατί θα του ‘λεγα, αν ήταν εδώ, το
ρεαλιστικό είναι το αναγκαίο και όχι η υποταγή που διαμορφώνεται και
έχει στόχο ακριβώς να συντρίψει αυτό που λέγεται εισόδημα, αντοχή,
λαϊκό, για να μαζέψει όσο γίνεται περισσότερα κονδύλια και να τα δώσει σ’
αυτό που λέγεται επανεκκίνηση της οικονομίας, ανάπτυξης, πώς το λέτε
εσείς, ουσιαστικά την κερδοφορία λέμε εμείς του κεφαλαίου.
Γιατί τώρα βγαίνουν και οι αντιφάσεις σας. Κατά καιρούς και στο
επίπεδο

της Τοπικής Διοίκησης εκφράζεστε με τη λογική της

αποκέντρωσης. Μα, η αποκέντρωση έχει φέρει αυτή την κατάσταση.
Συνοδεύτηκε δηλαδή όλο αυτό το κλίμα της αποκέντρωσης του
Καλλικράτη και αυτά με την ψευτιά ότι, τέλος πάντων, δίνει ανεξαρτησία,
βρίσκεται πιο κοντά τον πολίτη. Ε, βρέθηκε κολλητά στον πολίτη για να
τον γδάρει και η Τοπική Διοίκηση. Και θα το αποδείξω.
Στα έσοδα που καταθέτετε σήμερα, τα τακτικά έσοδα ουσιαστικά
είναι αυτά που καθορίζουν τον Προϋπολογισμό, μιλάμε για περίπου
17.000.000. Από αυτά, αν τα ψάξετε και τα ψαχουλέψετε και μιλήσετε
ειλικρινά, αυτά που ανεβαίνουν είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τον
54

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

55

πολίτη, τον δημότη, τον εργαζόμενο, τον άνεργο, που πληρώνει μέσω του
Δήμου. Χώρια απ’ αυτά που του έχει πάρει το Κράτος. Και είναι για την
Ηλιούπολη

γύρω

στα

9.000.000.

Είναι

δηλαδή

το

52%

του

Προϋπολογισμού. Τα άλλα, από τους ΚΑΠ, κατεβαίνουν. Γιατί είναι
8.500.000 αλλά μέσα σε αυτά είναι και τα προνοιακά επιδόματα 2.265.000
και καταλήγουμε στα 6.500.000, τα οποία είναι στο 38%.
Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται μαζί μ’ αυτό που είπατε
και σεις, του εργαζόμενου που κατέβηκε ο μισθός, του εργαζόμενου που
ανεβαίνει το ασφάλιστρο και κατεβαίνει η σύνταξη κ.ο.κ.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια ζητάτε νοικοκυριό. Το νοικοκυριό
απέναντι σε τι; Αντικειμενικά, το νοικοκυριό θα είναι περικοπή κοινωνικών
δαπανών. Δηλαδή σήμερα ότι έχουμε στους Παιδικούς Σταθμούς 450
παιδιά; Πόσα έχουμε, Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 480 και πήραμε άλλα 100.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: 480 και πήραμε άλλα 100!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 580. Και το ’18 δεν θα μείνει κανένα απέξω.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ότι έχουμε, λοιπόν, λιγότερα παιδιά στους Παιδικούς
Σταθμούς από αρχές του ’90… Δηλαδή ενώ είμαστε στο 2016. Και
πλούτος. Και η έξυπνη τεχνολογία φέρνει και πλούτο, ξέρετε, ανάπτυξη της
παραγωγικότητας της εργασίας, δυνατότητες άλλες. Και, όμως, παρόλα
αυτά, πάμε πού; Και αποτυπώνεται και σε άλλα πράγματα. Σε τι δεν
αποτυπώνεται δηλαδή; Γιατί, σε τελική ανάλυση, η αναδιανομή του
πλούτου αποτυπώνεται από τον Προϋπολογισμού του Κράτους του
κεντρικού μέχρι κάτω. Αυτό να διατυπώνετε. Και εσείς το λέτε
νοικοκύρεμα! Και σεις το λέτε τάξη!
Άμα ευθυγραμμίσετε και τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς,
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γιατί τώρα ανησυχεί η ΚΕΔΕ και η πλειοψηφία, και η πλειοψηφία δεν είναι
μόνο ο Πατούλης, είναι και οι τρεις δυνάμεις, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ,
Πατούλης, πλειοψηφία στην ΚΕΔΕ αυτοί είναι, που σήμερα παράδειγμα
συμφωνούν με την Κυβέρνηση…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μειοψηφία ποια είναι;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εμάς μας έχετε πετάξει και απέξω. Είστε τόσο
Αυτοδιοικητικοί που το ΚΚΕ το έχετε πετάξει και απέξω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι μειοψηφία στην ΚΕΔΕ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Συμμετέχουν, λοιπόν, μαζί στην Επιτροπή στο
Υπουργείο Εσωτερικών και έχουν συμφωνήσει, τους απασχολεί ότι δεν
μαζεύουν από κάτω, δεν έρχεται ο κόσμος, δηλαδή είδατε αυτό που λέει
«τους στέλνω στην Εφορία και το μπλοκάρω για 300 ευρώ». Το μπλοκάρει!
Ε, και όμως, παρόλα αυτά, δεν βρίσκουν δυνατότητα να ‘ρθουν να τα
πάρουν. Και τους απασχολεί. Είναι και διάσπαρτα. Τέλη, φόροι, διάφορα.
Και θέλουν να τα μαζέψουν. Έχουν φτάσει στο σημείο να λένε «τον
ΕΝΦΙΑ, δώστε το εμάς». Αλλά επειδή έχει σύρει την κατακραυγή του
κόσμου, δεν τολμάνε να το πουν και ευθέως. Δώστε το, λέει, στην Τοπική
Διοίκηση να το χειρίζεται.
Ποια παρακρατημένα κουβεντιάζετε; Αφού έχουν συμφωνήσει στο
Υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε σ’ αυτή τη
βάση για παρακρατημένα. Γιατί κουβεντιάζουμε; Τώρα δεν κουβεντιάζει
κανένας. Εισηγήθηκε ο κ.Χατζηδάκης ότι έχει περάσει από το
Παρατηρητήριο. Κάποτε γινόταν αντάρα, «το Παρατηρητήριο το
οικονομικό» και το ένα και το άλλο: Τώρα όλα ευθυγραμμισμένα. Τα
κεφάλια μέσα και τελειώσαμε, προχωράμε. Έχει
56
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σαπίλα. Και θα τα αποδεχθούμε όλα. Ότι ο λαός, η εργατική οικογένεια, η
λαϊκή οικογένεια, το νοικοκυριό, έχει δεν έχει, θα πληρώνει, μία, δύο, τρεις,
τέσσερις.
Γιατί άραγε πληρώνουμε; Γιατί δηλαδή πρέπει να κουβεντιάζουμε
σήμερα για τα τέλη και τους φόρους στην Καθαριότητα; Γιατί, από πού κι
ως πού πρέπει να πληρώνει ο πολίτης για ένα κοινωνικό ζήτημα, που πρέπει
οργανωμένα να το αντιμετωπίζει η Πολιτεία; Γιατί πρέπει να πληρώνει
δηλαδή; Γιατί πρέπει να πληρώνει για την υγεία του, γιατί πρέπει να
πληρώνει για την παιδεία, γιατί; Γιατί τότε φορολογείται; Γιατί αυτό
αυξάνει; Και θα πρέπει να κουβεντιάζουμε και να περπατάμε έτσι;
Θέλω να πω με αυτό, δεν φιλοδοξώ ότι των περισσότερων και από
εδώ μέσα είναι μία παραπλάνηση, έχουν μπει στο κλίμα. Νομίζω συνειδητά
γίνεται αυτό. Έχει εκπαιδευτεί ένα πολιτικό προσωπικό από πάνω μέχρι
κάτω και συνειδητά και συντεταγμένα στηρίζει αυτό που λέγεται
καπιταλιστική ανάπτυξη. Αλλά η καπιταλιστική ανάπτυξη για το λαό δεν
έχει τίποτα. Θα του τα πάρει όλα. Και δεν έχει έλεος εδώ, ούτε
φιλευσπλαχνία. Το πολύ-πολύ, τελικά, αυτό διαμορφώνεται και είπατε και
εδώ θετικά ότι «είμαστε ο καλύτερος Δήμος για τη σακούλα, είμαστε ο
καλύτερος Δήμος για το φάρμακο». Και γιατί, γιατί ο λαός το 2016 πρέπει
να ζει με τη λογική της σακούλας σας;
Και να πω και κάτι σ’ αυτό το πράγμα. Κοιτάω, δίνετε μία παραπάνω
εισφορά στις εκκλησίες. Εγώ δεν θα το αρνηθώ ότι γίνεται έργο, πώς το
λέτε και εσείς, για τους απόρους κοινωνικό, συσσίτια και τα τέτοια και από
την Εκκλησία. Είχε 35 χιλιάδες, τώρα 50. Γιατί δεν πρέπει αυτό να το
κάνουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και οι δομές οι δημόσιες; Γιατί δεν πρέπει
να καταγράψουν; Κάνετε, υποτίθεται, και το Κέντρο Κοινότητας λέτε.
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Κύριε Ευσταθίου, το καταλαβαίνω ότι βιάζεσαι. Αλλά επιτέλους τι
να κάνουμε τώρα; Τα έχουμε πει, τα ‘χουμε ξαναπεί.
Άρα, λοιπόν, μπροστά και στον Προϋπολογισμό, κατά τη γνώμη μας,
απαιτείται η πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο
των αναγκών στους Δήμους, αν μιλήσουμε καθαρά. Και μη μου πείτε πού
θα τα βρείτε. Μπορώ άνετα να πω από πού θα τα βρουν. Το θέμα είναι αν
έχουμε ένα τέτοιο Κράτος που θα στραφεί απέναντι στους στυλοβάτες του.
Άρα, μπαίνει ένα ζήτημα πώς θα διαμορφώνεται και η δύναμη που θα τους
ανατρέψει.
Εξασφάλιση, λέμε εμείς, από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των
αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας των εργαζόμενων.
Δεν αναφερθήκατε εδώ και στο ζήτημα των ληξιπρόθεσμων ή
μάλλον περάσατε λίγο γρήγορα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε μπει σ’ αυτό το
πρόγραμμα και έχουμε, έστω, τουλάχιστον, απαντήσει. Γιατί εδώ έχουμε
φτάσει να έχουμε ληξιπρόθεσμα, και δεν είναι λαμογιά τα ληξιπρόθεσμα
στο Δήμο, δεν τα φάγανε κάποιοι, κοινωνικές ανάγκες πήγαν να καλύψουν
και σήμερα τους καλούν να περάσουν από δάνειο. Και αυτό θεωρείται
ισοσκελισμός και εξυγίανση. Πρέπει, λέει, για να κάνεις ισοσκελισμένο
Προϋπολογισμό, να περάσεις πρώτα από δάνειο Τραπέζης και μετά να πας
και στο Ταμείο που φτιάχνεται, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
από τους ΚΑΠ. Αυτά δεν τα κουβεντιάζουμε. Ποιος θα το πληρώσει το
δάνειο… Χάρη δεν έχει όμως απέναντι στον τελικό, που το σηκώνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κα Τσατσούλη;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο κ.Ευσταθίου έχει τον λόγο.
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Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Λέω το εξής: Φαίνεται σ’ αυτό τον Προϋπολογισμό, και
κάθε φορά, τα έξοδα είναι περίπου στο 80% του Προϋπολογισμού. Δηλαδή
είναι ανελαστικά τελείως, όπως το είπε και ο κ.Κοκοτίνης προηγουμένως.
Τι να διαχειριστείς από εκεί και ύστερα; Τι υπάρχει να διαχειριστείς;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τη σακούλα.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Τη σακούλα. Σωστό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνείτε με την κα Τσατσούλη;
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Σε αρκετά πράγματα. Και δεν είναι τωρινό. Έχουμε
συναντηθεί στα Δημοτικά Συμβούλια αρκετά προηγούμενα χρόνια, που δεν
ήσασταν εσείς εδώ.
Είπαμε, λοιπόν, τελειώσανε οι παρακρατηθέντες αλλά δημιουργήθηκαν όμως καινούργιοι παρακρατηθέντες. Αυτοί δεν αποδίδονται.
Βεβαίως, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, έρχεται η ΚΕΔΕ, ο κ.Πατούλης, και λέει
δεν θα υπογράψω τις συμβάσεις, δεν θα ανανεώσω τις συμβάσεις. Πιστεύω
ότι το έκανε αυτό το πράγμα για να πιέσει την Κυβέρνηση, να την εκβιάσει
την Κυβέρνηση. Αν ήταν αυτός ο στόχος του, είναι μία μέθοδος και αυτή.
Επομένως, να μη το λοιδορούμε έτσι. Και αυτοί παλεύουν ό,τι μπορούν να
κάνουν. Βεβαίως, άλλη η πόλη του Αμαρουσίου, άλλες οι δυνατότητες,
άλλη η Ηλιούπολη. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
Τελικά, όπως φάνηκε και στο Τεχνικό Πρόγραμμα και όπως το
είπαμε, αυτή είναι μία μίζερη κατάσταση. Αυτό σας αρέσει; Αυτή η μίζερη
κατάσταση σας αρέσει; Θέλω να πιστεύω όχι. Και εμάς δεν μας αρέσει. Και
το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, εκτός από το να τα λέμε και να τα
ξαναλέμε, αυτό ήθελα να πω, κα Τσατσούλη, εμείς το μόνο που μπορούμε
να κάνουμε εδώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και σαν Αντιπολίτευση, ένα
μήνυμα πολιτικό μπορούμε να στείλουμε. Δεν πιστεύουμε σ’ αυτούς τους
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Προϋπολογισμούς, όχι γιατί δεν πιστεύουμε στο νοικοκύρεμα, δεν
πιστεύουμε στη μιζέρια. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και να
στείλουμε ένα μήνυμα εμείς εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πούμε όχι.
Αυτό λέμε και εμείς σαν παράταξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πούλε, θέλετε τον λόγο; Βεβαίως. Ο κ.Πούλος έχει τον λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Ο Προϋπολογισμός είναι μία κορυφαία στιγμή για το
Δημοτικό Συμβούλιο και για την πόλη. Λογικά θα έπρεπε να αποτελεί ένα
εργαλείο εργασίας, ανάπτυξης και προοπτικής της πόλης. Το ερώτημα είναι
αν ο Προϋπολογισμός αυτός που φέρνετε, αν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ένα από τα επιχειρήματά σας είναι, και φέτος αλλά και κάθε χρόνο, ότι
είναι ένας Προϋπολογισμός αποτελεσματικός, πραγματικός και αναπτυξιακός. Για μας ο Προϋπολογισμός αυτός είναι ένας δυσανάγνωστος,
ασαφής, μπερδεμένος, ελλιπής, μη πραγματικός και άδικος.
Νομίζω ότι ο Προϋπολογισμός αυτός διαχειρίζεται τη φτώχεια και
αναδεικνύει

μία

εικονική

πραγματικότητα.

Γι’

αυτό

το

λόγο

καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ, κ.Πούλο.
Η κα Πίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Ξεκινώντας από την τοποθέτηση του κ. Αντιδημάρχου, ως
προς την αύξηση εσόδων 550, αν θυμάμαι καλά, καταγράψατε, οφείλω να
ομολογήσω ότι εδώ, ειδικά στο κομμάτι που λέγεται Νεκροταφείο,
πράγματι ο Δήμος στην τρέχουσα περίοδο έκανε θεαματικά βήματα.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Πεθαίνει ο κόσμος! Καλά πάει!
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Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Το αντίθετο θα έλεγα, κ.Σόφη.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Δεν πεθαίνουν;
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Βεβαίως. Δεν γίνεται. Φυσική απώλεια. Είμαστε όλοι
φθαρτοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αφήσουμε την κα Πίκουλα να ολοκληρώσει, σας
παρακαλώ πολύ.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Ο αριθμός, λοιπόν, των θανόντων είναι ακριβώς ο ίδιος,
περίπου τουλάχιστον, σε κάθε περίοδο, και στη φετινή και στην περσινή
και στην προπέρσινη. Άρα, εκεί δεν έχουμε μία αλλαγή στον αριθμό.
Εκείνο που έχουμε, όμως, και πραγματικά αποτελεί παράδοξο, είναι
η αύξηση. Όταν έχουμε, λοιπόν, τα ίδια δεδομένα σε αριθμούς, έχουμε
αύξηση εσόδων. Αυτό κάπου αποδίδεται. Και πρέπει να αποδοθεί στο
ανθρώπινο δυναμικό, στη σωστή διαχείριση. Και θα πρέπει να τους
δώσουμε τα εύσημα, όπως τους τα έχω δώσει.
Το δια ταύτα, όμως, για μένα είναι οι προηγούμενες περίοδοι οι
οικονομικές γιατί δεν απέδωσαν τα ίδια έσοδα; Θα έπρεπε να ελεγχθούν;
Και αν ναι, έγινε; Απλά ερωτήματα.
Και μένουμε πάλι μέσα στο χώρο του Νεκροταφείου, γιατί είναι ένα
κομμάτι που ακουμπάει όλους μας. Με τα έργα που έχουμε κάνει μέσα στο
2016 ή αυτά που κανονίζουμε να κάνουμε μέσα στο 2017. Μένω, λοιπόν,
σε ό,τι έχει κινηθεί. Έργα απευθείας ανάθεση, κατακερματισμένα,
σπασμένα. Αυτό, βέβαια, είναι η απόφαση της Διοίκησης. Εγώ θα πω οι
συνεχείς παρεμβάσεις αυτών των «μικροέργων» που έχουν γίνει δεν
έδωσαν το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Γιατί σε μία μεγάλη βροχόπτωση,
δυστυχώς, είχαμε αποτελέσματα που δεν μας ικανοποιούν σαν πόλη. Και τα
γνωρίζετε, για να μην τα αναφέρω δια μικροφώνου. Δεν έχει νόημα.
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Έχει, όμως, νόημα να προσέξουμε ακριβώς τι είδους παρεμβάσεις
κάνουμε μέσα σ’ αυτό το χώρο. Και εκεί που αποδίδουμε τα χρήματα και
πρέπει να τα αποδώσουμε, γιατί τα εισπράττουμε, να έχουν αποτέλεσμα.
Γιατί η επισκεψιμότητα είναι όλων των ηλικιών και κυρίως των
ηλικιωμένων.
Πάμε τώρα στις άλλες αυξήσεις, πέρα απ’ αυτό το κομμάτι, αν και
ρωτήθηκε, νομίζω κατατέθηκε το ερώτημα αυτό από τον κ.Κοκοτίνη, δεν
εισπράξαμε την αντίστοιχη απάντηση, κ.Αντιδήμαρχε. Από πού αλλού,
πέρα από το κομμάτι, που εγώ τουλάχιστον έχω εντοπίσει, του
Νεκροταφείου, δεν…
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ένα-ένα τα ανέφερα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Ενδεχομένως. Το παίρνω πίσω. Αν έχουν δοθεί οι
απαντήσεις, καλώς δόθηκαν.
Να πάρουμε μία-μία Υπηρεσία. Και να πάρω τις Διοικητικές
Υπηρεσίες. Γιατί ένα κομμάτι που εμένα τουλάχιστον μου προκάλεσε το
ενδιαφέρον, είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του προσωπικού. Επειδή
και εσείς σαν Δημοτική Αρχή πιστεύω ότι δίνετε πολύ μεγάλη σημασία, και
έτσι θα πρέπει, δεν συνάδει με τη μείωση του ποσού, σε σχέση με την
προηγούμενη λογιστική περίοδο. Το αντίθετο θα περίμενα.
Δεν σταματάω σε αυτό. Είναι πια δεδομένο. Η κα Τσατσούλη το
είπε, όσον αφορά τις μειώσεις. Και, δυστυχώς, η τακτοποίηση των
υπαλλήλων των ΟΤΑ, σε σχέση με τους υπόλοιπους του ευρύτερου και
στενού δημόσιου τομέα, όπως και οι αντίστοιχες αυξήσεις, που σίγουρα
εκεί οδηγούν σε άλλα ποσά, αυτά, έτσι κι αλλιώς, τακτοποιούνται.
Για να πάμε στις υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής
Πολιτικής. Να ξεκινήσω από την Κοινωνική Πολιτική, επειδή προβάλλεται,
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και δικαίως, από τη Δημοτική Αρχή. Και να πιάσουμε τις δράσεις,
ξεκινώντας απ’ αυτό που λέγεται ανεργία.
Το Γραφείο, λοιπόν, ευρέσεως και ενισχύσεως και κατευθύνσεως
των ανέργων. Παρατήρησα ότι τον συγκεκριμένο αριθμό ανέργων,
καταγεγραμμένων στην πόλη μας, δεν τον έχουμε. Θα μπορούσαμε να το
είχαμε πράξει. Και αν δεν το έχουμε κάνει, είναι καλό να το ξεκινήσουμε.
Να έχουμε μία εικόνα για τι δράσεις είναι απαραίτητες. Γιατί αυτές οι
οποίες κινούνται, και εγώ δεν θα πω αρνητικά, και η επιχειρηματικότητα,
έστω και αν βασίζεται σε εθελοντική βάση, είναι μία αρχή. Όμως, δεν
σταματάμε εκεί. Πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε και πού κατευθύνουμε ειδικά
το νέο άτομο, τον νέο άνεργο.
Να πάω σε ένα άλλο κομμάτι, το ΚΔΑΠ, το γνωστό μας.
Χρησιμοποιήσαμε το ΕΣΠΑ. Το φέραμε μέχρι σε ένα πολύ καλό σημείο.
Και τελικά, το λειτουργήσαμε; Όχι. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Το είχα πει και
σε μία άλλη συνεδρίαση. Πραγματικά εκεί προκαλεί πολλά-πολλά
ερωτήματα. Και μετά ευελπιστούμε να στήσουμε μια άλλη δομή που
λέγεται ΕΡΜΗΣ. Θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή το γνωρίζω καλά και
ήταν και από τη δική μου παρότρυνση, γιατί είχα την ευκαιρία να τους
γνωρίσω από κοντά, εκεί λοιπόν προσπαθούμε να στήσουμε μία άλλη δομή.
Είμαστε σε θέση να τη στηρίξουμε; Θα πρέπει να έχουμε πολύ έντονο
προβληματισμό πάνω σ’ αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Πίκουλα, δεν στήνουμε εμείς δομή.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Τον ΕΡΜΗ, το ξέρω. Η παραχώρηση και το στήσιμο…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχει παραχωρήσει το Κράτος το οικόπεδο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Τότε, εάν μου επιτρέψετε, δεν θα έπρεπε να είναι καν μέσα
στο δικό μας πρόγραμμα.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί, να μη βοηθήσουμε…
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Αυτό ακριβώς. Μα, βλέπετε, δεν λέμε κάτι διαφορετικό.
Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Εγώ σας λέω ότι προσπαθήσατε να χειριστείτε
μια ευαίσθητη κατάσταση, που λέγεται ΚΔΑΠ, και δεν τα καταφέραμε. Και
εκεί, λοιπόν, προσπαθείτε να στηρίξετε. Πείτε μας, αλλά δεν μας είπατε με
τι τρόπο. Εγώ ερωτήματα θέτω. Με τι τρόπο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με το να βάλουμε στο Τεχνικό μας Πρόγραμμα τη
μελέτη…
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Με τι τρόπο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας απαντώ.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Τη μελέτη; Μόνο αυτό το 5 ή 10 χιλιάδες; Αυτό είναι;
Μιλάτε για μελέτη. Κύριε Δήμαρχε, όταν θα το φέρνετε θα είστε και
αναλυτικοί, τι ακριβώς και με τι τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ!
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, συνεχίστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέτε όλο ανακρίβειες!
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Δεν λέω ανακρίβειες, αγαπητέ κ.Δήμαρχε. Αλλά δεν θα
μπούμε σ’ αυτή την αντιπαράθεση λόγων. Δεν υπάρχει λόγος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Επειδή ήμουν και ξέρω και γνωρίζω πάρα πολύ καλά και
θα μου το επιτρέψετε αυτό, κ.Δήμαρχε, αφήστε το να το κρίνουν κάποιοι
άλλοι και όχι εσείς. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, συνεχίστε.
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Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Το Παντοπωλείο. Μια άλλη δράση. Ξεκίνησε με άλλα
δεδομένα. Στη μέση σταμάτησε γιατί δεν παρείχε αυτό που παρείχε η
ΕΔΡΑ και στήσαμε κάτι διαφορετικό και δικό μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Δεν σας είπα ότι δεν το λέει ο Νόμος. Είχαμε προηγηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, συνεχίστε. Ο κ.Δήμαρχος θα απαντήσει
μετά.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Θα σας παρακαλέσω, κ.Δήμαρχε, να μ’ αφήσετε να
ολοκληρώσω. Όλα τα υπόλοιπα, έχετε όλο το χρόνο να κάνετε τα σχόλιά
σας μετά το πέρας της ομιλίας μου. Ευχαριστώ.
Η ΕΔΡΑ, λοιπόν, δεν μας έδωσε αυτά τα αναμενόμενα, τα οποία
πιστέψαμε στη δράση της σε όλο το φάσμα, κυρίως της κοινωνικής μας
πολιτικής. Η Κουζίνα επίσης δεν έδρασε και δεν προχώρησε. Το αντίθετο.
Η Υγεία. Η υγεία που δώσατε και μάλιστα προσφάτως, με την
επίσκεψη του Προέδρου της ΚΕΔΕ, του κ.Πατούλη, πραγματικά το τι έργο
παρέχει έχει ενημερωθεί κανείς; Και δεν εννοούμε εμείς εδώ σ’ αυτή την
αίθουσα αλλά ο έξω, ο πολίτης. Και τι εισπράττει απ’ αυτό;
Πάμε σ’ αυτό που λέμε Πολιτισμός-Αθλητισμός. Σε ό,τι αφορά το
κομμάτι του Πολιτισμού, το έχω πει και θα το ξαναπώ ότι η Ηλιούπολη έχει
βαθιές, βαθιές ρίζες να παράγει Πολιτισμό. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο.
Διαχρονικά, λοιπόν, σε κάθε Δημοτική Αρχή, και θα πρέπει να δώσω τα
εύσημα, ότι ναι, προχωράμε, όπως προχωράει ένας πολύ καλός θεσμός και
το βλέπουμε και το παρατηρούμε χρόνο με χρόνο, αυτό που λέγεται
Πανεπιστήμιο ή όπως εσείς το έχετε αποκαλέσει. Σημασία είναι το
αποτέλεσμα το εισπράττει και μπράβο στους ανθρώπους, δεν είναι και
παρών, αλλά το έχω πει και θα το ξαναπώ, σε αυτούς που το στήσανε, σε
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

65

66

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

αυτούς που το στηρίζουν και στα παιδιά κυρίως του Πολιτιστικού.
Αθλητισμός. Υποδομές. Κέντρα 4ο και ΔΙΑΝΑ. Προμήθειες. Έργα,
λοιπόν, προμηθειών, τα είδαμε το πώς εξελίχθηκαν και το πώς
εξελίσσονται. Λίγο πριν ή και αυτό που έρχεται στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο. Έργο, λοιπόν, χωρίς πιστοποίηση προδιαγραφών και χωρίς
εγγυήσεις. Δεν θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί; Ή τουλάχιστον
όταν υπάρχει πρόβλημα να το αποδεχόμαστε και να το διορθώνουμε;
ΣΑΤΑ και κοινοί πόροι. Πού κατευθύνονται; Στην πολιτική την
κοινωνική; Όχι. Οι ίδιοι πόροι πού κατευθύνονται; Η ΣΑΤΑ, σε ό,τι αφορά
τα σχολεία μας, μεγάλη βαρύτητα. Το είπαμε και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε –έχουμε κάνει προτάσεις- θα έχουμε
τις απαντήσεις. Έχουμε δώσει εγγράφως έργα τα οποία χρήζουν την
παρέμβαση και την ιεράρχηση και πρέπει να γίνουν. Θέλω να ελπίζω ότι η
Πρωτοβάθμια θα μας απαντήσει.
Πράσινο. Κύριε Αντιδήμαρχε, κουπούνι και κάμπια το ζήσαμε σε
όλο του το μεγαλείο το 2016. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα το ξαναζήσουμε
το 2017. Έχετε δεσμευτεί. Το περιμένουμε.
Σε ό,τι αφορά το κούρεμα των μεγάλων και υψηλών δένδρων, είχατε
δεσμευτεί ότι δεν θα έχουμε ξανά το φαινόμενο να το χορηγήσουμε και να
το εκτελέσει ιδιώτης. Δεν το βλέπω να το πραγματοποιούμε και για το
2017.
Καθαριότητα σε ό,τι αφορά τους υπόγειους κάδους. Προβήκαμε εν
έτει 2016, την τρέχουσα περίοδο, σε αγορά και προμήθεια 14 κάδων.
Προβήκαμε στην αγορά από άλλον προμηθευτή. Πείτε μου, κ.Αντιδήμαρχε,
το άνοιγμα αυτών των νέων κάδων, η πλαστική σακούλα, η σακούλα που
χρησιμοποιούμε τα νοικοκυριά, χωράει μέσα, μπορεί να τοποθετηθεί; Γιατί
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οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι δεν χωρούν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν πήρατε μία σακούλα να το δοκιμάσετε;
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Το έχουν δοκιμάσει πολίτες και μου το έχουν μεταφέρει.
Τα ανταλλακτικά. Οι νέοι κάδοι που αγοράστηκαν το 2016 και
τοποθετήθηκαν. Πραγματικά, κ.Αντιδήμαρχε, τα 15.000 ευρώ, που έχετε
περάσει στον Προϋπολογισμό σαν ανταλλακτικά υπογείων κάδων, σε τι
αναφέρεστε; Οι υπόγειοι κάδοι έχουν ανάγκη ανταλλακτικών; Και αν ναι,
δικαιολογήστε το.
Σε ό,τι αφορά το leasing. Γιατί μπαίνουμε σε μία διαδικασία
μονοπωλιακή- το έχω ξαναπεί- και χρεώνουμε, αποτέλεσμα, επί 5
ολόκληρα έτη. Και μάλιστα με τεχνολογία μύλου των απορριμματοφόρων.
Ήθελα να ήξερα, η τεχνολογία πάει μπροστά, εμείς γιατί χρησιμοποιούμε
παλιάς τεχνολογίας;
Και κλείνω, για να συντομεύσουμε, σε ό,τι έχει σχέση με τις αμοιβές
και τις προμήθειες συν τα ανταλλακτικά. Είναι κομμάτια που «τρέχουν»
μέσα σε όλες τις Υπηρεσίες και τουλάχιστον εκεί θα έπρεπε να έχουμε τη
δυνατότητα μεγαλύτερων προς τα κάτω μειώσεων.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι ο Προϋπολογισμός, έτσι όπως έχει
κατατεθεί, κινείται στην κατεύθυνση προς τα κάτω και πρέπει να το πούμε,
πλην ορισμένων σε προμήθειες ανταλλακτικά και σε αναλώσιμα, που εκεί
έχουμε δυνατότητα να μειωθούν ακόμα, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε
πόρους για να τα χρησιμοποιήσουμε σ’ αυτό που λέγεται στην Κοινωνική
Υπηρεσία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ και εγώ, κα Πίκουλα.
Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
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Γ.ΣΟΦΗΣ: Εγώ θα είμαι σύντομος. Καταρχάς θέλω να πω το εξής: Το
γεγονός ότι και μόνο το 1/3 των τακτικών εσόδων είναι τα ανταποδοτικά
τέλη είναι αρκετό, για μας τουλάχιστον, να καταψηφίσουμε τον
Προϋπολογισμό. Σας έχουμε πει και άλλη φορά ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε
τη λογική των ανταποδοτικών τελών. Πληρώνουμε τόσους φόρους. Δεν
υπάρχει κανένας λόγος άλλος να υπάρχουν και άλλοι φόροι σε τοπικό
επίπεδο. Αυτό θα ήταν αρκετό και μόνο να τελείωνε, να κλείναμε την
κουβέντα εκεί.
Δεύτερον. Είπα ορισμένα πράγματα στο Τεχνικό Πρόγραμμα, αυτό
που λέμε τη λογική της φτώχειας και της διαχείρισης αυτής της φτώχειας.
Νομίζω ότι και αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος, που εγώ το σέβομαι από τη
μεριά του, αλλά αυτός ο ρεαλισμός είναι ένας ρεαλισμός ο οποίος εν πάση
περιπτώσει οδηγεί τελικά σε πλήρες αδιέξοδο.
Τρίτο, και το θεωρώ σοβαρό. Κοιτάξτε κάτι, η κουβέντα γίνεται, και
συνεχώς ακούμε την καλή κουβέντα, «οι καλοί υπάλληλοι που τα δίνουν
όλα» κλπ. Δηλαδή τι γίνεται; Αποδεχόμαστε συνεχώς, και μάλιστα στην
επίκληση της λογικής να χαϊδέψουμε και αυτιά, εντατικοποιείστε τη
δουλειά σας, σκιστείτε να κάνετε τη δουλειά όχι του ενός αλλά των τριών,
αδιαφορώντας πλήρως γι’ αυτό που λέμε, τον εργαζόμενο, και σαν
άνθρωπο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που βγάζει τη δουλειά τριών, όταν πάει
σπίτι του είναι άχρηστος. Είναι ένα κουρέλι. Αλλά εμείς του λέμε «μπράβο,
παιδί μου, γιατί έκανες τη δουλειά για τρεις, γιατί δεν έχουμε τρεις
υπαλλήλους». Και έτσι, λοιπόν, σε λίγο καιρό θα λύνουμε τα ζητήματα με
όλο και λιγότερους υπαλλήλους αλλά με περισσότερους σκλάβους. Είναι
μία αντίληψη και αυτή για τα πράγματα.
Και ένα τελευταίο. Ορισμένα πράγματα εμένα δεν μου ακούγονται
καλά στα αυτιά μου. Είχαμε, λέει, 300.000 λίτρα καύσιμα και πήγαν στις
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150.000 κλπ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Κάποιος έκλεβε τα καύσιμα; Να
μιλάμε καθαρά. Αν ναι, να ελεγχθεί η προηγούμενη Διοίκηση. Ποιοι ήταν η
προηγούμενη Διοίκηση; Εσείς ήσασταν και την προηγούμενη φορά, στην
τετραετία. Αν λέει αυτά ο Αντιδήμαρχος. Να δούμε τι λέει δηλαδή. Εγώ δεν
φαντάζομαι ότι λέει αυτό. Αλλά όμως πρέπει να ξεκαθαρίζει ο καθένας τι
λέει.
Δεύτερο. Ακούστε κάτι. Όσα ζητήματα αφορούν τη βελτίωση
κάποιων παραγόντων, αυτό μπράβο, καλά έκανε και το έκανε. Και αυτό
είναι και η δουλειά του. Αλλά αν για παράδειγμα μείωσε τα δρομολόγια
στην αποκομιδή των σκουπιδιών, αν για παράδειγμα από εκεί περνούσε
κάθε μέρα σε κάποιες γειτονιές, που περνάει μέρα παρά μέρα, όπου μας
γίνονται διάφορα παράπονα, αν δεν βγαίνουν Σαββατοκύριακο πια, που
έβγαιναν τα απορριμματοφόρα και στις γειτονιές, γιατί βγαίνανε, τότε είναι
λογικό τι να έχουμε; Μείωση και από εκεί μιας πλευράς των καυσίμων.
Όταν, λοιπόν, κάποιος λέει ότι ξόδευα τόσα και πήγα εκεί, πρέπει,
για να πει ότι έκανε καλή δουλειά, ας το πούμε έτσι, να πει πώς έγινε αυτή
η διαδικασία. Γιατί, αν αυτό είναι σε βάρος της ποιότητας κάποιων
πραγμάτων, τότε απλώς τι μας έκανε; Μία οικονομία, μία λογιστική
οικονομία αλλά σε βάρος της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.
Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να είναι τόσο εύκολες οι απαντήσεις
και τόσο υπερφίαλες κάποιες συζητήσεις, ότι εμείς τα καταφέραμε όλα
καλά και τι όμορφα και ωραία! Είναι ζητήματα αυτά σοβαρά και πρέπει να
προσέχουμε πώς τα λέμε.
Κλείνοντας, λέω βέβαια ότι καταψηφίζω τον Προϋπολογισμό,
θεωρώντας τον έναν Προϋπολογισμό, αυτό ακριβώς όπως το είπε ο
Αντιδήμαρχος, ρεαλιστικό, δηλαδή προσαρμοσμένο στην πολιτική την
κυβερνητική και των μνημονίων.
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Ευχαριστούμε πολύ αλλά δεν θα πάρουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ.Σόφη.
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Στο σημείο αυτό αποχωρεί η κα Πίκουλα
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το πρώτο θέμα είναι ότι ανέμενα, δυστυχώς δεν το
είδα από τη σημερινή συζήτηση, αυτό που αρκετοί επικαλέστηκαν, το
ζήτημα της διαβούλευσης τουλάχιστον να υπάρξει σε επίπεδο Δημοτικού
Συμβουλίου. Δηλαδή να ακουστούν προτάσεις τις οποίες να μπορέσουμε
και εμείς ως Δημοτική Αρχή και να τις αξιοποιήσουμε και να τις
εφαρμόσουμε και να τις εντάξουμε στον Προϋπολογισμό. Δυστυχώς,
προτάσεις συγκεκριμένες δεν υπήρξαν ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν.
Εγώ θα συμφωνήσω με τον κ.Σόφη στο γεγονός ότι κακώς υπάρχει η
επίκληση της φράσης «ρεαλιστικός Προϋπολογισμός». Πρέπει, όμως, να
παραδεχθούμε, και εγώ οφείλω να το παραδεχθώ, ότι πρέπει να υπάρχει και
μία ισορροπία στους Προϋπολογισμούς της δεκαετίας του 2000 και στους
Προϋπολογισμούς το 2016. Πρέπει να βρεθεί μία χρυσή τομή. Γιατί από τη
μία πλευρά είχαμε Προϋπολογισμούς οι οποίοι έβαζες δαπάνες ό,τι
επιθυμούσες

και

μετά

προφανώς

δεν

τις

κάλυπτες.

Υπήρχαν

Προϋπολογισμοί όπου υπήρχαν τεράστιες σπατάλες, οι οποίες μειώθηκαν
όλα αυτά τα χρόνια, τα έχω αναφέρει, την ΕΥΔΑΠ, τη ΔΕΗ, όλα αυτά, τα
οποία επί χρόνια υπήρξαν σπατάλες που έπρεπε να μαζευτούν, και πιστεύω
όλοι συμφωνείτε ότι καλώς μαζεύτηκαν.
Από την άλλη πλευρά, όμως, και το ανέφερα στην πρωτολογία, δεν
μπορεί να έχουμε ένα Κράτος το οποίο, σωστά ανέφερε ο κ.Σόφης,
εισπράττει φόρους τους οποίους, ενώ οφείλει να τους αποδίδει στους
Δήμους, δεν το κάνει. Έχουμε ένα Κράτος που παρανομεί. Αυτό είναι
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σαφές. Υπάρχει ένας Νόμος ο οποίος λέει συγκεκριμένα τι πρέπει να
εισπράττει ο Δήμος, τι ποσοστά επί του εισοδήματος επί του ΦΠΑ, επί του
ΕΝΦΙΑ και αυτά δεν τα εισπράττει ο Δήμος.
Άρα, λοιπόν, η λογική της διεκδίκησης είναι αποκλειστικά και μόνο
στο να μπορέσουν οι Δήμοι να εισπράξουν αυτό που τους οφείλεται. Αν
πράγματι εισπράξουμε όλα αυτά τα χρήματα και πιστέψτε με είναι αρκετά
εκατομμύρια το χρόνο που αναλογούν στον Δήμο Ηλιούπολης, δεν είναι
μόνο 1.200.000, είναι παραπάνω από 1.200.000 κάθε έτος, τότε θα μπορούν
να γίνουν και πολλές ενέργειες και πολλά έργα, πολύ περισσότερα απ’ αυτά
που καταγράφονται στον Προϋπολογισμό. Αλλά αυτή είναι η ισορροπία.
Και μεγαλύτερες επιχορηγήσεις αλλά και όχι σπατάλες, μείωση των
δαπανών, όπως έγιναν όλα αυτά τα χρόνια.
Πιστεύω ότι ο Προϋπολογισμός, δεν θα τον πω ρεαλιστικό αλλά θα
πω ότι μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες καλύπτει τις ανάγκες, σε
ένα μεγάλο βαθμό, των δημοτών της πόλης μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ, κ.Χατζηδάκη.
Μπαίνουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Ο κ.Κοκοτίνης «όχι».
Η παράταξη του κ.Αναγνώστου είναι απούσα.
Η κα Τσατσούλη;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Ευσταθίου;
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Πούλος;
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Πίκουλα έχει αποχωρήσει.
Ο κ.Σόφης;
Γ.ΣΟΦΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Σεφτελής;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Σεφτελής ψηφίζει ναι.
Άρα, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός κατά πλειοψηφία.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται…εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν.
3463/2006
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 (μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Ασβεστά, Αντύπα, Χρυσουλάκη,
Δουβή, Τσατσούλη, Μαργαρώνη, Ευσταθίου, Κουρή, και Σόφη ενώ οι κ.κ.
Δημ. Πανταζόπουλος και Πίκουλα έχουν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση)
Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ο
οποίος συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με βάση την υπ’ αριθ.
280/2016 απόφασή της, σύμφωνα και με την εισηγητική έκθεση και
συνοπτικά έχει ως εξής:
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 383/2016 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-----------------------------
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Γ.ΣΟΦΗΣ: Θέλω να πω μία κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, κ.Σόφη.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Συνάδελφοι, εγώ θα παρακαλούσα να καθίσουμε 2 λεπτά και
να μας κάνει μία ενημέρωση ο Δήμαρχος για το ζήτημα της δίκης.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αφού είπαμε την Τετάρτη.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Εντάξει, κάναμε μία συμφωνία, την Τετάρτη θα ξεκινήσουμε 7
η ώρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Σόφη, να προτείνω κάτι;
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πρότασή μου είναι: Την Τετάρτη, πριν από τις
επερωτήσεις, να κάνω εγώ μία ενημέρωση για τη δίκη, να το συζητήσουμε,
μετά να περάσουμε στις επερωτήσεις και στα θέματα, για να
διευκολύνουμε το Σώμα.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Θα κάνετε χωρίς εμένα. Δεν πειράζει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να φωνάξουμε και τον κ.Καραβέλο να είναι εδώ, για να
μπορεί και αυτός να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά, κ.Δήμαρχε.
Η συνεδρίαση έλαβε τέλος.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 00.00΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

74

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

75

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
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