ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Νοεμβρίου 2018
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΑΜ/ΑΣ:ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Δ.

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜ/ΕΙΣ: ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛ.
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.

Πανταζόπουλος

Ηλίας,

Πρόεδρος,

2.

Χρυσουλάκης

Φώτιος,

Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης
Χρήστος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7.
Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9. Καλαρρύτης Χρήστος, 10.
Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 11. Δημητρόπουλος Άγγελος, 12. Καλούδης
Κων/νος, 13. Μπασούρης Μαρίνος, 14. Κούρτης Ανδρέας, 15. Κουρή
Μαρία, 16. Νικηφόρος Ιωάννης, 17. Γρηγορέας Ιωάννης, 18. Γεωργίου
Δημήτριος, 19. Καπίρη Ελένη, 20. Κοκοτίνης Χρήστος, 21. Καλαντίδης
Δημήτριος, 22. Ασβεστάς Δημήτριος, 23. Αντύπας Γεώργιος, 24. Δουβή
Αγγελική, 25. Αναγνώστου Ιωάννης, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27.
Χιωτέλης Ιωάννης, 28. Ευσταθίου Αναστάσιος, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 31. Πούλος Ιωάννης, 32. Πίκουλα Αργυρώ, 33.
Σόφης Γεώργιος, 34. Χατζηδάκης Γεώργιος, 35. Αντζινάς Ιωάννης, 36.
Βιδάλης Παναγιώτης, 37. Παναγιώταρης Αναστάσιος.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Νομικός Σύμβουλος του
Δημάρχου κ. Φιλοθεϊδης.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την οικ. 22373/16.11.2018
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Πανταζόπουλου Ηλία, που δόθηκε σε
κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010, απουσίαζαν
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, 2.Αγαδάκος Γεώργιος, 3.
Σεφτελής Κων/νος, 4. Χωματά Αικατερίνη.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ: Φ
------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1 – (Π.Δ.Σ. 373 )
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 17:30΄
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019

372

3

------------------------ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Το Σώμα
είναι σε απαρτία. Μοναδικό θέμα είναι η έγκριση προϋπολογισμού του
Δήμου του έτους 2019.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
«Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το ένα και μοναδικό
θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019».
Τον λόγο έχει η κα Σερέτη.
Χ.ΣΕΡΕΤΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα.
Καλούμαστε σήμερα εδώ να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε την
ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.
Ο προϋπολογισμός του 2019, συνάδελφοι, ανέρχεται στο ποσό των
37.043.992,71 ευρώ και παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό 6,3% σε σχέση με
τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2018, ο οποίος ανήλθε στο ποσό των
38.096.307,83 ευρώ.
Συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι το συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό
πλαίσιο που επηρεάζει τους στόχους και τις επιδιώξεις του Δήμου μας αλλά
και το σύνολο των Δήμων όλης της χώρας καθώς και το δοκιμαζόμενο
οικονομικό περιβάλλον κατευθύνει τον προσανατολισμό μας μέσω αυτού
του προϋπολογισμού που καταρτίσαμε κυρίως στην κοινωνική πολιτική, που
θα ακολουθήσει ο Δήμος μας στο επόμενο έτος.
Ενισχύουμε την κοινωνική μας δράση και το 2019, όπως επίσης και τα
κοινωνικά προγράμματα σίτισης, περίθαλψης και στήριξης των ευπαθών
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ομάδων του πληθυσμού μέσω του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου και του
Κοινωνικού Φαρμακείου.
Ωστόσο, οι συνεχείς θεσμικές αλλαγές, όπως προανέφερα, αλλά και οι
δημοσιονομικοί περιορισμοί καθιστούν ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο και
την υποχρέωση όλων των Δήμων για την τήρηση ισοσκελισμένων ή
πλεονασματικών προϋπολογισμών αυξάνοντας υπέρμετρα την υποχρέωση
στενής αντιστοιχίας των προϋπολογισμών των Δήμων με εκείνον του
κρατικού προϋπολογισμού.
Ο προϋπολογισμός λοιπόν αυτός όπως γενικά όλοι οι προϋπολογισμοί
των Δήμων της χώρας τα τελευταία χρόνια χρειάστηκε να καταρτιστεί υπό το
βάρος των δημοσιονομικών περιορισμών που ασκούνται στη χώρα μας. Ο
άμεσος αντίκτυπος αυτών των περιορισμών είναι οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης να έχουν απωλέσει ποσοστό πόρων έως και 60% από τις
κρατικές κατανομές αλλά και από τη μείωση πόρων από μηχανισμούς που
στηρίζουν την υλοποίηση δημοτικών επενδύσεων και έργων, όπως λ.χ. η
ΣΑΤΑ.
Το κεντρικό κράτος, συνάδελφοι, συνεχίζει να παρακρατεί νομοθετικά
κατοχυρωμένα έσοδα των Δήμων και να μην αποδίδει θεσπισμένα ποσοστά
από τα έσοδα του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του
Φ.Π.Α., του Ε.Ν.Φ.Ι.Α., φόρων περιουσίας και λοιπών πηγών εσόδων, με
αποτέλεσμα οι συνολικές απώλειες για τους Δήμους να μεγαλώνουν
διαρκώς.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της σφικτής κεντρικής οικονομικής
πολιτικής είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε σε έναν
ασφυκτικό προϋπολογισμό, θέτοντας όμως ως πρώτη στόχευση τις ανάγκες
των δημοτών μας, σταθερά προσανατολισμένος προϋπολογισμός στην
βελτίωση του επιπέδου της ζωής τους.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χρηστή οικονομική πολιτική των
προηγούμενων χρόνων που εφαρμόστηκε από τη Διοίκησή μας, μας δίνει το
δικαίωμα να είμαστε υπερήφανοι για το οικονομικό νοικοκύρεμα που
συντελέστηκε.
Εργαστήκαμε σκληρά τα τελευταία οκτώ χρόνια ως Διοίκηση και σαν
Παράταξη για τη θεμελίωση και τη συστηματική λειτουργία διαφανούς και
αποτελεσματικού συστήματος οικονομικής διαχείρισης στα οικονομικά της
πόλης μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι παραλάβαμε μία οικονομική κατάσταση
τραγική.
Τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν με βεβαιότητα και ασφάλεια στο
ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα εκτελεστεί με πολύ υψηλό ποσοστό. Η
βεβαιότητα αυτή, συνάδελφοι, πηγάζει από το γεγονός ότι από τα
αποτελέσματα, τη στοχοθεσία του Γ΄ τριμήνου του τρέχοντος προϋπολογισμού του 2018, προκύπτει θετική απόκλιση κατά 5,71%, στόχος εννιαμήνου,
απολογισμός εννιαμήνου, δηλαδή απολογιστικά είμαστε καλύτερα από τους
στόχους μας.
Σήμερα που συζητάμε, η οικονομική κατάσταση του Δήμου έχει ως
εξής: οι συνολικές υποχρεώσεις μας προς τρίτους ανέρχονται στις 250.000
ευρώ. Τα ταμειακά μας διαθέσιμα ανέρχονται στα 4.700.000 ευρώ.
Οι εκτιμήσεις μας για το τέλος του έτους είναι οι υποχρεώσεις που θα
μεταφερθούν για πληρωμή το επόμενο έτος, το 2019, να φτάνουν περίπου
στις 550.000 ευρώ, τα δε ταμειακά διαθέσιμα, δηλαδή τα χρηματικά μας
υπόλοιπα να είναι περίπου 5.005.000 ευρώ.
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ταμειακό μας
πλεόνασμα στο τέλος του 2018 αποτελεί την καλύτερη αφετηρία για την
πορεία εκτέλεσης του επόμενου προϋπολογισμού.
Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι για να καταρτιστεί το σχέδιο του
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προϋπολογισμού είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε κάποιες γενικές
αρχές. Ο προϋπολογισμός λοιπόν καταρτίστηκε σύμφωνα:
1. Με τον προϋπολογισμό και την οδηγία της ΚΥΑ των Υπουργείων
Εσωτερικών και Οικονομικών, αριθμός 38347/25.7.2018 και με τις
διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172 αλλά και της Εγκυκλίου
22/20.11.2013 του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Λάβαμε υπόψη την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 2ας
Νοεμβρίου 2018
3. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αριθμός 343/2018 για τη
σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019
Ήταν προϋπόθεση να είναι ισοσκελισμένος και βέβαια σύμφωνος με την
γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, αριθμός
εγγράφου 943/9.11.2018, αφού στο τελικό σχέδιο το οποίο υποβάλουμε
σήμερα προς ψήφιση έχει συμπεριληφθεί -και είναι αξιοσημείωτο- η
μοναδική παρατήρησή του ως προς το ύψος των υποχρεώσεων παρελθόντων
οικονομικών ετών και γι’ αυτό τον λόγο έχουν γίνει και οι απαραίτητες
εγγραφές προσαρμογής.
Στους πίνακες που ακολουθούν, συνάδελφοι, και που προφανώς τους
έχετε μπροστά σας, αναλύουμε τις κατηγορίες των εσόδων ως εξής:
Υπάρχει η κατηγορία εσόδων που αναλύεται στα τακτικά, στα έκτακτα
έσοδα, στα έσοδα των προηγούμενων οικονομικών ετών τα οποία
βεβαιώνονται για πρώτη φορά, στα εισπρακτέα υπόλοιπα, τις λεγόμενες
Απαιτήσεις, τις εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων, εισπράξεις από δάνεια,
το χρηματικό μας υπόλοιπο και το σύνολο αυτών στον προϋπολογισμό του
2019, φτάνουμε στο ποσό των 37.043.992,71 ευρώ.
Ως προς την προέλευση αυτών των εσόδων αυτά θα προκύψουν από
πηγές χρηματοδότησης:
1. Ίδιοι πόροι
6
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2. Επιχορηγήσεις
3. Δάνεια
4. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου
5. Εισπρακτέα υπόλοιπα
6. Το χρηματικό μας υπόλοιπο
όπου πάλι ισοσκελίζουμε σε σύνολο 37.043.992,71 ευρώ.
Με βάση τα εκτιμώμενα έσοδα του έτους 2019 προχωρήσαμε στην
κατανομή των δαπανών, αρχικά μπορώ να σας διαβάσω τις δαπάνες ανά
Υπηρεσία και στη συνέχεια τις δαπάνες σύμφωνα με τις δράσεις και τις
υποχρεώσεις του Δήμου.
Πάμε, λοιπόν, στα σύνολα ανά υπηρεσία:
 Με τους κωδικούς 00 «γενικές υπηρεσίες», σύνολο 12.302.224 ευρώ.
 Οικονομικές – Διοικητικές υπηρεσίες με τον κωδικό 10: 4.617,452
ευρώ
 Κωδικός 15 υπηρεσίες πολιτισμού – αθλητισμού – κοινωνικής
πολιτικής: 2.475.989 ευρώ
 Ο γνωστός κωδικός 20, υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 9.591.262 ευρώ
 Υπηρεσία τεχνικών έργων: 2.322.874 ευρώ
 Υπηρεσίες Πρασίνου: 2.892.068 ευρώ
 Υπηρεσίες νεκροταφείου: 371.550 ευρώ
 Δημοτική Αστυνομία: 213.846 ευρώ
 Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής – έργα – δράσεις χρηματοδοτούμενα
από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: 235.500 ευρώ
 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, κι αυτά είναι έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενα: 159.960 ευρώ
 Υπηρεσίες τεχνικών έργων πρασίνου και πολεοδομίας, έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες: 1.702.137 ευρώ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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 Και το αποθεματικό μας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 45.300 ευρώ.
Σύνολο και πάλι 37.043.992,71 ευρώ.
Τώρα, ειδικότερα οι δαπάνες χωρίζονται, και ανάλογα με τις
υποχρεώσεις και τις δράσεις του Δήμου, στις παρακάτω κατηγορίες:
(Ο συνάδελφος κ. Παπαδόπουλος στην προηγούμενη συνεδρίαση σας
ανέλυσε το Τεχνικό Πρόγραμμα, το σύνολο του Τεχνικού Προγράμματος,
συνεχιζόμενου και νέου – ανέρχεται, όπως σας προείπε, στο ποσό των
3.411.000 ευρώ.)
Πάμε στις δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων, αιρετών, παροχών
εργαζομένων και τρίτων. Οι δαπάνες για το σύνολο των εργαζομένων, των
πάσης φύσεως παροχών αυτών και τρίτων αλλά και η μισθοδοσία των
αιρετών, ειδικών συνεργατών, ανέρχονται στο ύψος των 12.958.000 ευρώ.
Οι δαπάνες για φόρους και τέλη που αναφέρονται στο φόρο
εισοδήματος, φόρος τόκων, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ΕΝΦΙΑ, ανέρχονται
στο ποσό των 125.720 ευρώ.
Λοιπά γενικά έξοδα, αναφερόμαστε σε βενζίνες, διόδια Αττικής Οδού,
οδοιπορικά, έξοδα δημοσίων σχέσεων, δημοσιεύσεις, συνέδρια, βραβεία,
διακρίσεις, διαφημιστική προβολή, εκδηλώσεις πολιτιστικές – αθλητικές –
κοινωνικές, έξοδα συσσιτίων, Κοινωνικό Παντοπωλείο, δικαστικά έξοδα,
ανέρχονται στο ποσό των 762.800 ευρώ.
Δαπάνες για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, οι δαπάνες για την
αποπληρωμή δανείων κατά το έτος 2019 ανέρχονται στο ποσό των 162.233
ευρώ.
Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων. Οι δαπάνες για την
προμήθεια αναλωσίμων, αναφερόμαστε στη γραφική ύλη, πετρέλαιο κίνησης
– θέρμανσης, λιπαντικά, έντυπα, καθαριστικά, ηλεκτρολογικό υλικό,
κτηνιατρικό υλικό, χρώματα – σιδηρικά, ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων,

8

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

9

ανταλλακτικά μηχανημάτων –μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ελαστικά, ανέρχονται στο ποσό του 1.202.932 ευρώ.
Πάμε στις πληρωμές – μεταβιβάσεις – επιχορηγήσεις. Οι δαπάνες για
μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις διακρίνονται σε υποχρεωτικές εισφορές και
σε προαιρετικές. Στις υποχρεωτικές εισφορές έχουμε τις επιχορηγήσεις των
Νομικών μας Προσώπων, στην εισφορά υπέρ του ΣΠΑΥ, εισφορά υπέρ
ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου ΧΥΤΑ, εισφορά για το πάρκο «ΤΡΙΤΣΗ».
Στις προαιρετικές εισφορές αναφερόμαστε σε επιχορηγήσεις Ιερών Ναών,
στις

επιχορηγήσεις

αθλητικών

και

πολιτιστικών

συλλόγων,

στις

προγραμματικές συμβάσεις και ανέρχονται στο ποσό των 5.115.482 ευρώ.
Τα λοιπά έξοδα, όπως φορολογικά πρόστιμα, ρύθμιση οφειλής στη
Δ.Ο.Υ., στο ποσό των 61.000 ευρώ.
Στις αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων, προμήθειας παγίων όπως
λαμπτήρες led, μηχανήματα Η/Υ, εκτυπωτές, κάδοι απορριμμάτων, έπιπλα
κλπ., το ποσό των δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 4.759.000 ευρώ.
Μελέτες, έρευνες, το ύψος της ετήσιας δαπάνης ανέχεται στο ποσό
των 140.263 ευρώ.
Οι προβλέψεις. Για πληρωμές υποχρεώσεων, όπως θα διαμορφωθούν
στο τέλος του έτους, το ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό του 1.047.920
ευρώ.
Για λοιπές αποδόσεις, όπως: αποδόσεις συνταξιοδοτικών εισφορών,
αποδόσεις φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, απόδοση ασφαλιστικών
εισφορών, λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων, την πάγια προκαταβολή, λοιπές
επιστροφές, το ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.810.000 ευρώ.
Τώρα, για τις προβλέψεις των ανείσπρακτων απαιτήσεων, το ποσό
ανέρχεται στο ποσό των 3.512,217 ευρώ.
Το αποθεματικό μας, συνάδελφοι, όπως προανέφερα, το οποίο είναι
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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προς διάθεση ή αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων ανέρχεται στο ποσό των
45.300 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στην κοινωνική μας
πολιτική. Κατά το νέο έτος, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης απέναντι
στους δημότες μας, προχωράμε στη μείωση κατά 2% του συντελεστή των
δημοτικών τελών των κατοικιών.
Ταυτόχρονα διευρύνουμε τις κατηγορίες απαλλασσόμενων ατόμων
από τα δημοτικά τέλη προσθέτοντας σ’ αυτούς που ήδη απαλλάσσονταν, την
κατηγορία των μονογονεϊκών οικογενειών για τα διαζευγμένα ζευγάρια τα
οποία έχουν την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους.
Επίσης, έχουμε εγγράψει πίστωση στον νέο προϋπολογισμό για την
έκτακτη οικονομική στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων συνδημοτών
μας.
Σημαντική επίσης, συνάδελφοι, θα είναι η στήριξη που θα παρέχουμε
στις οικογένειες με άτομα που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer, αφού σε
συνεργασία με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με τη νόσο αυτή,
έχουμε εγγράψει σχετική πίστωση για τις υπηρεσίες τις οποίες θα μας
παρέχει.
Συνεχίζουμε τη λειτουργία του προγράμματος τηλεϊατρικής και
τηλεειδοποίησης για άτομα που χρήζουν άμεσης και συνεχούς ιατρικής
φροντίδας.
Στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων έχουμε προβλέψει δαπάνες για
ιατρική φροντίδα και φιλοξενία των αδέσποτων αυτών ζώων.
Για την Καθαριότητα και το Πράσινο. Στα πλαίσια της συνεχούς
βελτίωσης των υπηρεσιών και την καθαριότητα ο Δήμος είναι έτοιμος να
παραλάβει τον νέο του εξοπλισμό με τη μορφή leasing μίας πρέσας, ενός
σαρώθρου, ενός φορτηγού express, ενός απορριμματοφόρου αποκομιδής
υπόγειων κάδων και δύο επιβατικών Ι.Χ.
10
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Επίσης, γνωρίζετε ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την
προμήθεια 1.500 κάδων απορριμμάτων προς αντικατάσταση των φθαρμένων
και κατεστραμμένων παλαιών.
Αναμένεται, επίσης, ενίσχυση του υφιστάμενου προσωπικού της
καθαριότητας μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την πρόσληψη 36
μόνιμων υπαλλήλων. Για τον σκοπό αυτό, όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχει
στον νέο μας προϋπολογισμό αυξημένη δαπάνη για τη μισθοδοσία του
μόνιμου προσωπικού της καθαριότητας κατά 450.000 ευρώ περίπου.
Για τον ηλεκτροφωτισμό: Όπως έχουμε εξαγγείλει εδώ και αρκετό
καιρό, έχουμε θέσει στις προτεραιότητες μας την αντικατάσταση του
δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας led. Η ωφέλεια για τον Δήμο
μας από την αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού σε φωτισμό led είναι
διπλή. Αφενός βελτιώνεται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα του φωτισμού και
αφετέρου γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, κατά συνέπεια μικρότερη
δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως επίσης γνωρίζετε,
συνάδελφοι, κι ο διαγωνισμός αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να
ολοκληρωθεί στις αρχές του έτους.
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια
έχει κάνει μεγάλα βήματα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί σημαντικό θεσμικό εργαλείο προς
όφελος των πολιτών. Η απομακρυσμένη και άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη
επιτυγχάνεται κυρίως με τα ηλεκτρονικά εργαλεία που διαθέτει κάθε φορέας.
Όσο τα εργαλεία αυτά πολλαπλασιάζονται, τόσο πιο άμεση και πιο
αποτελεσματική γίνεται η ενημέρωση αλλά και η εξυπηρέτηση του πολίτη.
Μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία και επίσης μειώνονται οι οικονομικοί
πόροι που χρειάζεται να διαθέσει ένας δημόσιος φορέας.
Ο Δήμος μας, λοιπόν, συνεχίζει τον προσανατολισμό του στην
προμήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων, εφαρμογές και συστήματα, που
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των δημοτών, όπως η προμήθεια λογισμικών,
η προμήθεια Η/Υ, η επέκταση των ασύρματων δικτύων στην πόλη, η
ψηφιοποίηση των αρχείων, κ.α.
Συνάδελφοι, θέλω κλείνοντας να δηλώσω ότι ο προϋπολογισμός που
σήμερα καταθέτουμε προς συζήτηση ανταποκρίνεται στις δυνατότητές μας
να τον υλοποιήσουμε εξ’ ολοκλήρου. Πρόκειται για έναν απολύτως
ρεαλιστικά καταρτισμένο προϋπολογισμό και σας καλούμε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να τον υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κα Σερέτη, σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στις
ερωτήσεις.
Ο κ. Κοκοτίνης έχει τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Δεν έχω προς το παρόν. Στο τέλος θα μου επιτρέψετε
γιατί σημείωνα κάτι, στο τέλος θα μιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Αναγνώστου;…. Δεν είναι στην αίθουσα.
Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Πέστε μου, αν κάνω λάθος μπορεί και να κάνω λάθος,
υπάρχουν μία σειρά ζητήματα, μάλλον προβλέπονται μια σειρά παρεμβάσεις
στο χώρο της καθαριότητας, πρέσα, άλλα οχήματα, τα οποία βέβαια άλλα
είναι στην καθαριότητα και άλλα είναι στις οικονομικές υπηρεσίες.
Εγώ καταρχήν θέλω να διευκρινίσω μάλλον δύο πράγματα.
Πρώτον, είναι καινούργια ή είναι κομμάτι του leasing που κατανέμεται
στο χρόνο;
Δεύτερον, αν είναι κομμάτι του leasing που κατανέμεται στο χρόνο
γιατί, παρακαλώ, δεν εντάσσεται στην Καθαριότητα όπως το είχατε φέρει,
όταν μιλούσαμε για τα δημοτικά τέλη είχατε κάνει έναν ισοσκελισμό, έσοδα
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– έξοδα. Εκεί το είχατε εντάξει στην Καθαριότητα και εδώ βλέπω ότι έχει
διαχυθεί, παράδειγμα, ένα μεγάλο κομμάτι στις Οικονομικές υπηρεσίες.
Δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να κάνω. Είναι ορισμένα έργα…
μάλλον διάφορες εργασίες, πάλι εδώ πέρα είναι στην Οικονομική Υπηρεσία,
που εμένα τελικά μου δημιουργούν ερωτήματα. Δεν είναι και ο κ.
Δημητρόπουλος εδώ πέρα να μας πει, ίσως όμως μπορείτε να μας πείτε εσείς.
Βασικά είναι ο κωδικός 6162 σε όλο αυτό το κομμάτι που έχει
διάφορα, ψηφιοποιήσεις, νέα τεχνολογίες κλπ. Ας πούμε, λέει εδώ πέρα
«εργασίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης ενημέρωσης και
πληροφόρησης των πολιτών του Δήμου». Προβλέπονταν 10.000 ευρώ, η
εκτίμησή σας είναι ότι για φέτος θα φτάσει τις 5.000 ευρώ και προβλέπετε
άλλα 10.000 ευρώ. Πέστε μας, τΊ ακριβώς κομμάτι είναι αυτό;
Μετά έχετε άλλο πράγμα. «Υπηρεσίες τήρησης αντιγράφων
ασφάλειας με χρήση νεφοϋπολογιστικών μεθόδων». Διάφορα τέτοια. Όλη
αυτή η σελίδα, μου είναι θολό τοπίο. Μπορεί να είναι και λόγω του ότι έχω
υστέρηση στα ζητήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά βασικά
είμαι και καχύποπτη, αν θέλετε, γύρω από αυτά τα ζητήματα, τα
κομματιαστά, που τα βλέπω να πηγαίνουν και να έρχονται. Δώστε μας μία
εικόνα.
Πέστε μας και κάτι άλλο. Δεν το έχω μαζεμένο, δεν μπόρεσα να το
μαζέψω, προβλέπεται στα πλαίσια του προσωπικού νέες προσλήψεις; Και
δεν εννοώ μόνιμο, κα Σερέτη, δεν εννοώ μόνιμο κατ’ ανάγκη αλλά
συμβασιούχους, λέω ένα παράδειγμα, ό,τι προβλέπεται, αυτό που είδα,
εντόπισα, ίσως να μου διαφεύγει εμένα, είναι συνήθως πρακτική άσκηση,
τέτοια πράγματα, δεν είδα δηλαδή για κάτι σε μόνιμο προσωπικό στις
«διάφορες υπηρεσίες» κι αν θέλετε οι πιο συγκεκριμένες υπηρεσίες
αντικειμενικά επικεντρώνονται και είναι στην υπηρεσία Καθαριότητας, στο
Πράσινο, στο τεχνικό συνεργείο, που είναι έτσι κι αλλιώς λειψό, ιδιαίτερα αν
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θέλετε το τεχνικό συνεργείο είναι ανύπαρκτο, αν δεν έρθει και κοινωφελείς,
σχεδόν είναι ανύπαρκτο κλπ.
Πέστε μου ακόμη, μου λείπει σοβαρό κομμάτι, μου φαίνονται δηλαδή
πολύ μικρά τα ποσά που κατανέμονται στις διάφορες υπηρεσίες σε σχέση με
τα μέσα προστασίας των εργαζομένων, που αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω
στα 30.000 – 35.000 ευρώ που μου φαίνονται πολύ λίγα και σε σχέση με τα
οφειλόμενα που ξέρω ότι ακόμα δεν έχουν δοθεί για το 2018, πόσο μάλλον
και για το 2019 και ακόμη λείπει πολύ περισσότερο η πρόληψη, παράδειγμα,
στα ζητήματα εμβολιασμών και τέτοια, εκεί μου φαίνεται ότι λείπει σχεδόν
παντελώς εκτός… κάτι ψηφίδες είδα που ήταν σε κάποιες υπηρεσίες και μου
κάνει και εντύπωση πώς το αντιμετωπίζετε. Και πάλι εδώ έχουμε νομίζω,
ζήτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κα Τσατσούλη; Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Ευσταθίου έχει τον λόγο.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Δεν έχω καμία ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πανταζόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Αντιδήμαρχε, στον κωδικό 6262 μιλάτε για
ενεργοποίηση του ασύρματου δικτύου WI-FI, προβλέπεται ένα ποσό της
τάξης των 15.000 ευρώ. Εξ’ όσων θυμάμαι και τα δύο τελευταία χρόνια
είχαμε διαθέσει ένα ποσό γι’ αυτό. Αυτό τώρα τι αφορά; Άλλη
ενεργοποίηση; Τι ακριβώς είναι αυτό; Και γιατί αυτό το ποσό πρέπει να
δίνεται κάθε χρόνο;
Η συντήρηση, πάλι, και υποστήριξη του computer room. Πέστε μας
λίγα λόγια γι’ αυτό.
Σε ό,τι αφορά, το αναφέρατε και εσείς στην εισήγησή σας, για τις
δαπάνες τηλεϊατρικής και ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Πέστε μας, στην
παρούσα χρονιά το εφαρμόσατε και για πόσα άτομα μιλάμε; Και ποια είναι η
προοπτική, γιατί είδα ότι αυξήσατε περίπου κατά 50% τον κωδικό.
14
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Σχετικά με την οδική ασφάλεια και θα ήθελα λίγο και τον Δήμαρχο να
προσέξει αυτό που θα πω. Πέρυσι λοιπόν που, κ. Δήμαρχε, στην παρουσίαση
που έγινε με τον κ. Μυλωνά, ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Ήταν πάρα πολύ
καλά προετοιμασμένο, στημένο. Μετά ήρθε στα σχολεία να το δοκιμάσουμε.
Πρέπει, λοιπόν, να σας πω ότι είναι μια αναντιστοιχία αυτού που
παρουσιάστηκε με αυτό που παρουσιάζεται στα σχολεία, κ. Αντιδήμαρχε,
πολύ χαμηλής ποιότητας. Παρακαλώ πολύ, εάν έχετε την πρόθεση να το
συνεχίσετε να το επανεξετάσετε μαζί τους, γιατί σας λέω ότι είναι ένας
χαμένος χρόνος, το δοκίμασα και το λέω.
Στα έξοδα κατασκηνώσεων και συσσιτίων έχετε μια αύξηση του
κωδικού περίπου 35%. Πέστε μας λίγο να ενημερωθούμε τι ακριβώς
αφορούσε την προηγούμενη χρονιά αυτό, τι αριθμό παιδιών, και προφανώς η
πρόβλεψη για μια τέτοια αύξηση, πού την αποδίδετε.
Για τα επιδόματα τα προνοιακά, λείπουν τελείως οι αντίστοιχοι
κωδικοί τους, φαντάζομαι….
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα.
Στις λοιπές αμοιβές τρίτων, εξ’ όσων γνωρίζω, είναι οι αμοιβές των
εργαζομένων αορίστου χρόνου, έχουμε μία μείωση 50% του ποσού για την
επόμενη χρονιά. Τι ακριβώς είναι αυτό; Κωδικός 616.
Ένα ερώτημα, κ. Αντιδήμαρχε, αφορά τον κωδικό που έχει να κάνει με
τον καθαρισμό των φρεατίων. Εδώ αντιθέτως έχετε μία μεγάλη μείωση από
40 σε 15. Ενώ λοιπόν είναι διαπιστωμένο και το συζητάμε συνεχώς και λέμε
ότι πρέπει τα φρεάτια να ελέγχονται κλπ., θεωρούσαμε ότι ήταν και μια
βασική αιτία για πολλά πράγματα, τι είναι αυτό που σας κάνει τώρα να
μικραίνει κατά το 1/3 του ποσού; Δεν θα γίνει ο καθαρισμός; Εγώ
φανταζόμουν ότι και λόγω της αυξημένης ανησυχίας, αυτό θα μπορούσε να
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αυξηθεί, να παραμείνει ναι, αλλά να μειωθεί; Εσείς θα μας πείτε για ποιο
λόγο.
Μία ενημέρωση θα θέλαμε που αφορά τον κωδικό για τη βιοκλιματική
στο Χαλικάκι. Εξ’ όσων φαίνεται, έτσι όπως φαίνεται στον προϋπολογισμό,
δεν έχουμε κάνει καμιά πρόοδο. Ο Δήμαρχος σε ένα προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο μας είχε πει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Με την ευκαιρία λοιπόν
που το συζητάμε, θα ήθελα μια ενημέρωση από σας γι’ αυτό.
Και κλείνοντας, δεν ξέρω, έχω μία αίσθηση και ειδικά για τους κάδους
και για όλη την εξέλιξη που είχε αυτή η ιστορία, μήπως θα ήταν πιο σοφό και
φρόνιμο στην παρούσα φάση να μην ενταχθεί σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό;
Αυτά, κ. Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πανταζόπουλε.
Η κα Πίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Δεν έχω ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ήθελα δύο πράγματα να ρωτήσω.
Το ένα αφορά, ποιο είναι το ποσό από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, συνολικά. Το συνολικό ποσό στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ποιό ήταν και ποιό είναι για τη χρονιά αυτή εδώ. Και ένα
δεύτερο ερώτημα που θέλω- έχω μια άλλη σκέψη στον προϋπολογισμό γι’
αυτό- αν μπορούσατε να μου πείτε ποιος είναι ο αριθμός των μόνιμων
δημοσίων υπαλλήλων στο Δήμο αυτή τη στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Σόφη. Συνάδελφοι που θέλουν
ερώτηση;
Ο κ. Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Έχω τις εξής ερωτήσεις. Επειδή βλέπω πως είναι και ο
Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Κατσάρης, εδώ.
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Πρώτη ερώτηση. Όπως γνωρίζετε, κ. Κατσάρη, υπάρχει για το ζήτημα
του ηλεκτροφωτισμού, τα led δηλαδή, υπάρχει μία απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης, η οποία δεσμεύει 3 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά τον δανεισμό
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και είναι έσοδο – έξοδο, και
όφειλε να υπάρχει και μία δέσμευση 700.000 ευρώ που αφορά τους ιδίους
πόρους. Δυστυχώς, δεν υπάρχει μέσα στον προϋπολογισμό η συγκεκριμένη
δέσμευση η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι υποχρεωτική, τα 700.000 ευρώ να
εμφανιστούν μέσα στον προϋπολογισμό του Δήμου. Είναι ακριβώς η ίδια
ιστορία που είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για
τους κάδους απορριμμάτων και που τελικώς μπήκαν, ενταχθήκανε μέσα στον
προϋπολογισμό του 2019.
Το δεύτερο ερώτημα είναι σχετικά με τα δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. Αυτό είναι ένα κονδύλι που αφορά τους
υπαλλήλους του Δήμου, τους 27, αν δεν κάνω λάθος, ή 25, δεν θυμάμαι
ακριβώς το νούμερο, οι οποίοι με δικαστικές αποφάσεις, με ασφαλιστικά
μέτρα έχουν παραμείνει στον Δήμο. Αυτό λοιπόν το ποσό, όπως γνωρίζετε,
το ετήσιο ξεπερνά τις 220.000 – 230.000 ευρώ. Βλέπω φέτος ότι το ποσό
είναι μόλις 100.000 ευρώ ενώ είναι σε εκκρεμότητα ακόμα αυτή τη στιγμή
τα Δικαστήρια και ακόμα κι αν είναι αρνητικά γι’ αυτούς, θα αργήσει πάρα
πολύ η έκδοση της απόφασης και πιθανόν με τις συνεχείς αναβολές να
παραμείνουν κι όλο το έτος. Άρα, υπολείπονται τουλάχιστον 120.000 ευρώ.
Η τρίτη ερώτηση αφορά, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, τους
κωδικούς μισθοδοσίας των μόνιμων υπαλλήλων του Τμήματος Πρασίνου
όπου, δεν ξέρω, για πρώτη φορά, έχουν υποεκτιμηθεί, δηλαδή το ποσό θα
πρέπει να ξεπερνά το ετήσιο τα 530.000 ευρώ, αυτή τη στιγμή έχει ακόμα πιο
λίγα και ξέρετε, κ. Κατσάρη, ότι με τις ωριμάνσεις που έχουν ξεπαγώσει, το
ποσό αυτό πιθανόν να κινηθεί 560.000 –570.000 ευρώ και είναι υποτιμημένο
στη μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων του Πρασίνου.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Επίσης, υπάρχει το ζήτημα του δεύτερου leasing. Τουλάχιστον πριν
παραιτηθώ, ήμασταν κοντά στο να πάρουμε τον προσυμβατικό έλεγχο και να
συμβασιοποιήσουμε το δεύτερο leasing εντός του 2018. Αν κι αυτό γίνει,
αυτή είναι η ερώτησή μου, τα ποσά που έχουν μπει στο δεύτερο leasing δεν
επαρκούν και θα πρέπει να ξεκινήσει η πληρωμή του μετά τον Αύγουστο του
2019. Υπολείπονται τα υπόλοιπα ποσά. Άρα, δεν μπορεί να γίνει και η
παραλαβή τους, αφού αντιλαμβάνεστε, ο ανάδοχος θα ζητήσει να αρχίσει να
πληρώνεται και λείπει όλο το ποσό από τον Γενάρη μέχρι τον Αύγουστο του
2019.
Τέλος, η ερώτησή μου αφορά δύο κωδικούς, ο ένας είναι στο
10.6117.0001 που έχει μπει ένα ποσό «υπηρεσίες για την προσαρμογή της
μελέτης βελτίωση αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού για τα led» το οποίο
είναι ένα κονδύλι το οποίο το είχαμε κάνει, την προσαρμογή αυτή, και δεν
αντιλαμβάνομαι γιατί υπάρχει ποσό μέσα στο 2019.
Και, επίσης, υπάρχει ένας κωδικός, ο 10.6162.0038 που λέει
«υπηρεσίες ενημέρωσης καλών πρακτικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» και
όπου κι αυτό το κονδύλι το έχουμε συμβασιοποιήσει εντός του 2018 και
νομίζω ότι από λάθος πιθανόν έχει μπει εκ νέου, γιατί είναι μία υπηρεσία
συγκεκριμένη και νομίζω ότι είναι περιττό το συγκεκριμένο ποσό.
Και τέλος θέλω να ρωτήσω, κ. Κατσάρη, για το θέμα των
επιχορηγήσεων των Εκκλησιών και των Πολιτιστικών και των Αθλητικών
Συλλόγων, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μικρότερες από το 2018,
αν υπάρχει πρόθεση να δοθούν τα συγκεκριμένα ή όχι κονδύλια
Θα τοποθετηθώ στη συνέχεια για όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Χατζηδάκη.
Άλλος συνάδελφος ερωτήσεις;… Δεν υπάρχουν.
Κυρία Σερέτη, έχετε τον λόγο.
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Χ.ΣΕΡΕΤΗ: Κύριοι συνάδελφοι, να απαντήσω στην κα Τσατσούλη ότι τα
οχήματα τα οποία ανέφερα είναι μέσω της χρηματοδοτικής μίσθωσης,
δηλαδή μέσω του leasing.
Να απαντήσω επίσης στον κ. Πανταζόπουλο,

μιας και είμαι και

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Χ.ΣΕΡΕΤΗ: Αυτά θα τα πει ο Οικονομικός Διευθυντής, κα Τσατσούλη.
Να αναφερθώ στην υπηρεσία της τηλεϊατρικής, την οποία πιστεύουμε
και υποστηρίζουμε, στα παρελθόντα χρόνια, γιατί έχει ξεκινήσει προ 4ετίας η
δράση,

έχουν

αναβαθμίσαμε

εξυπηρετηθεί
ακόμα

περίπου

περισσότερο

την

80

μοναχικά

Υπηρεσία.

άτομα.
Καλέσαμε

Φέτος
τους

ωφελούμενους, τους είδε το Τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης και μέριμνας
του Δήμου μας, προσωπικά ο Διευθυντής της Υπηρεσίας ο κ. Ρήγος,
εξετάσαμε

κοινωνικοοικονομικά

κριτήρια,

κριτήρια

μοναχικότητας,

αναβαθμίσαμε τις συσκευές, ώστε τα άτομα που θα εξυπηρετηθούν να
έρθουν στα χέρια τους οι συσκευές και να έχουν όλα τα δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται.
Να πω και στον κ. Πανταζόπουλο ότι τα χρήματα αυτά των συσσιτίων
δεν αναφέρονται σε μαθητές, δεν είναι χρήματα τα οποία δίνουμε σε
σχολεία. Όσα παιδιά έχουν πρόβλημα και μας έχουν αναφέρει συνάδελφοι
Διευθυντές των σχολείων ότι κάποια παιδιά έχουν ανάγκη, βρίσκουμε
τρόπους, πάντα διασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδομένα, να τα βοηθήσουμε.
Τα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κΑ Τσατσούλη, γιατί
έχω κι εγώ ένα έλλειμμα στα ηλεκτρονικά, θα μας τα εξηγήσει ο κ.
Δημητρόπουλος.
Και ο κ. Χατζηδάκης αφού απευθύνθηκε κατευθείαν στον κ. Κατσάρη,
θα πάρει τις απαντήσεις του απ’ αυτόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κΑ Σερέτη.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

19

20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο κ. Κατσάρης έχει τον λόγο.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ηλιούπολης):
Καλησπέρα κι από μένα.
Σχετικά με τις ερωτήσεις που έγιναν, να απαντήσω πρώτα – πρώτα
στην κα Τσατσούλη, γιατί το leasing έχει πάει στην Υπηρεσία Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών. Το leasing λοιπόν, κ. Τσατσούλη, εγγράφεται
στην Υπηρεσία 10, γιατί αποτελεί πάγιο στοιχείο ο εξοπλισμός αυτός που
προμηθεύτηκε ο Δήμος και είναι στην υπηρεσία των ανταποδοτικών, όπως
γνωρίζετε, εγγράφονται μόνο τα έξοδα, οι δαπάνες που αφορούν έξοδα όπως
είναι οι μισθοδοσίες, οι παροχές, οι εισφορές, οι κρατήσεις κλπ. έξοδα,
δηλαδή τα έξοδα που αφορούν τη χρήση του οικονομικού έτους. Όλα τα
πάγια στοιχεία λοιπόν μπορούμε να τα εγγράψουμε και σε διαφορετικές
υπηρεσίες, μας δίνει τη δυνατότητα σύμφωνα με το νόμο να εγγραφούν και
σε άλλες υπηρεσίες.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ναι, συμφωνώ σ’ αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, να ολοκληρώσει;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θέλω να μου απαντήσει ολοκληρωμένα. Εγώ έβαλα το
ερώτημα γιατί όταν ήρθαν τα τέλη το έβαλαν στην καθαριότητα, έξοδα –
έσοδα, και εκεί ήταν μέσα. Αυτό.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ!! Να ολοκληρώσει και μετά έχετε…
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Κι εγώ την ίδια ερώτηση, δηλαδή σε ποια τέλη αναφέρεται
η κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Τα τέλη…. όχι, θα απαντήσω εγώ, κ. Κοκοτίνη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, κ. Κοκοτίνη. Ορίστε, κ. Κατσάρη, συνεχίστε.
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Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Τα τέλη καθαριότητας, το λεγόμενο ανταποδοτικό τέλος
είναι το έσοδο που εισπράττει ο Δήμος από τα δημοτικά τέλη και πρέπει να
αντιστοιχεί πλήρως με τα έξοδα της υπηρεσίας 20, με τα έξοδα. Έξοδα, όσοι
είναι λογιστές γνωρίζουν ότι αφορούν τα έξοδα της χρήσης, δηλαδή οι
δαπάνες που γίνονται μέσα στο οικονομικό έτος και αφορούν τα έξοδα,
δηλαδή βενζίνες, μισθούς, παροχές κλπ. Η προμήθεια οχημάτων εξοπλισμού
θεωρείται πάγιο στοιχείο, είναι αποσβέσιμο στοιχείο το οποίο μπορεί να
εγγραφεί….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ! Ακουστήκατε, καταθέσατε ερωτήσεις,
θα απαντήσει.
Συνεχίστε, κ. Κατσάρη.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Να απαντήσω τώρα στον κ. Πανταζόπουλο που είπε για
κάποιες υπηρεσίες, όπως είναι η επέκταση του Wi-Fi, θα το πει και ο κ.
Δημητρόπουλος. Αυτό το ποσό που έχει εγγραφεί για την επέκταση του WiFi είναι καινούργιες θέσεις για την εκπομπή ασύρματου διαδικτύου.
Όσον αφορά για τα προνοιακά επιδόματα που αναφέρθηκε, υπάρχει
ρητή οδηγία φέτος για το 2019 να μην γίνει εγγραφή των προνοιακών
επιδομάτων, γιατί θα πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΑ από 1.1.2019.
Όσον αφορά για τις ερωτήσεις που έκανε ο κ. Χατζηδάκης, στο πρώτο
ερώτημα γιατί δεν εγγράφηκε η συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη που
αφορά την προμήθεια των λαμπτήρων led, κατά κόρον όπως και στο
παρελθόν, κ. Χατζηδάκη, εσείς θυμάστε πέρυσι έγινε αυτό με την
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια των ασφαλτοστρώσεων, εγγράφουμε το
ποσό που πιστεύουμε ότι θα προκύψει μετά από τον διαγωνισμό. Έτσι, κατά
συνέπεια, γράψαμε το ποσό ακριβώς της δανειακής σύμβασης στον κωδικό
αυτόν που αφορά την προμήθεια λαμπτήρων.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Όσον αφορά για την ελλιπή πίστωση που υπάρχει για τα ασφαλιστικά
μέτρα, όπως γνωρίζετε, μέσα στον Ιανουάριο είναι να ξεκαθαρίσει δικαστικά
η υπόθεση των παρατασιούχων, όντως έχουμε γράψει 100.000 ευρώ που
περίπου αντιστοιχεί σε τρεις με τέσσερις μήνες αποδοχές αυτών των
υπαλλήλων.
Για το leasing που είπατε, κ. Χατζηδάκη, για το τέταρτο θέμα, έχει ήδη
περάσει προσυμβατικός έλεγχος για την προμήθεια του leasing, έχουν
εγγραφεί κάποια ποσά, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα υπογραφεί η σύμβαση
και πότε θα παραδοθεί ο εξοπλισμός και γι’ αυτόν τον λόγο, εάν χρειαστεί,
θα γίνει αναμόρφωση το επόμενο έτος για να συμπληρωθεί το ποσό.
Για τους κωδικούς…. Θα με συγχωρέσετε, δεν θυμάμαι τους κωδικούς
που είπατε… δεν θυμάμαι τους δύο κωδικούς που αναφερθήκατε.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καλές πρακτικές και το ζήτημα της βελτίωσης του
ηλεκτροφωτισμού.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Ποιος κωδικός είναι, κ. Χατζηδάκη; Μπορείτε να με
βοηθήσετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ολοκληρώσατε,

κ.

Κατσάρη;

Να

απαντήσει

ο

κ.

Δημητρόπουλος.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Ναι, εγώ ολοκλήρωσα. Όταν τον βρω, θα τον ενημερώσω
τον κ. Χατζηδάκη.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Να πω τον κωδικό, κ. Πρόεδρε; Είναι ο 10.6117.0001
που λέει «υπηρεσίες για την προσαρμογή της μελέτης για την βελτίωση –
αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών για
εξοικονόμηση ενέργειας στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΑΠΕ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημητρόπουλε, έχετε τον λόγο.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή τέθηκαν από τρεις πλευρές, αν δεν κάνω
λάθος, ζητήματα.
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Η κα Τσατσούλη ζήτησε για τον 6162 να της αναλύσω ανά κωδικό το
τι αφορά…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, θα σας δώσω συνοπτικά τι αφορά το
καθένα.
Οι εργασίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης ενημέρωσης
και πληροφόρησης των πολιτών του Δήμου είναι ο κωδικός που έχουμε εδώ
και πολλά χρόνια κι είναι το live streaming του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι
δηλαδή η υπηρεσία αυτή που βλέπουμε σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό
το ποσό δεν είναι σταθερό κάθε χρόνο, είναι περίπου πάνω – κάτω το ίδιο,
αλλά εξαρτάται από τον αριθμό των Δημοτικών Συμβουλίων τα οποία
διενεργούνται.
Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και συνεχούς λειτουργίας ραδιοφωνικού
λογισμικού και διαδικτυακού σταθμού είναι μία σύμβαση που έχουμε
ξαναπεί που υπάρχει για τη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού, όσον
αφορά την εκπαίδευση των παραγωγών, τη δημιουργία του προγράμματος
κλπ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κάθε χρόνο, αφού κάθε χρόνο αλλάζουν οι
εκπομπές.
Εργασίες ψηφιοποίησης αρχείου του Δήμου Ηλιούπολης. Έχουμε
προβλέψει 24.000 ευρώ, θέλουμε να συνεχίσουμε την ψηφιοποίηση των
αρχείων της Νομικής Υπηρεσίας και ίσως κάποιων ακόμα, της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
Οι υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρμας για την κοινωνική δικτύωση
των δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης είναι το MEV, το μέσο κοινωνικής
δικτύωσης αποκλειστικά για Ηλιουπολίτες το οποίο υπάρχει στην
Ηλιούπολη, είναι μια καινοτόμα εφαρμογή για την οποία πληρώνουμε την
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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συντήρησή της κάθε χρόνο, είναι κάτι το οποίο μας άρεσε σαν ιδέα και το
χρηματοδοτούμε.
Υπηρεσίες βιντεοσκόπησης live streaming εκδηλώσεων του Δήμου
Ηλιούπολης, είναι για διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται εκτός της αίθουσας
του Δημοτικού Συμβουλίου και γίνεται κάποιο live streaming, γίνονται
κάποιες εκδηλώσεις κλπ.
Υπηρεσίες ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και εικόνας γραφικών είναι
για τη δημιουργία βίντεο και dvd, αν δεν κάνω λάθος, για το Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο.
Υπηρεσίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας με χρήση νεφελοϋπολογιστικών μεθόδων, αυτό είναι το cloud backup, έτσι λέγεται τεχνικά σε
αγγλικούς όρους και έχουμε αποδώσει σε ελληνικά δυστυχώς τον όρο. Αυτό
είναι, εδώ απέναντί μας ακριβώς είναι το computer room, στο computer room
είναι η καρδιά του Δήμου, το έχω πει πολλές φορές. Εδώ μέσα βρίσκονται
όλα τα δεδομένα του Δήμου, όλες οι λειτουργίες του, όλο το δίκτυο του
Δήμου περνάει μέσα από αυτό. Αποθηκεύονται, επεξεργάζονται όλα τα
δεδομένα για να λειτουργήσει ο Δήμος. Υπάρχει backup, το backup τι είναι;
Είναι το να υπάρχουν τα δεδομένα και σε ένα άλλο σημείο. Το cloud backup
είναι ένα βήμα παραπέρα, το οποίο είναι σε χώρο, σε server εκτός του
φυσικού χώρου του Δημαρχείου, δηλαδή ανά πάσα στιγμή εμείς κάθε μέρα
παίρνουμε backup τις βάσεις δεδομένων του Δήμου και αυτό αποθηκεύεται
εκτός Δημαρχείου σε server, τώρα να σας πω σε αν είναι στην Ινδία ή στην
Αυστραλία….
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό, είμαστε σε φάση με το GDΡR για να το
διασφαλίσουμε,

διασφαλίζονται

απόλυτα,

είναι

dedicated

server

αποκλειστικά για τον Δήμο Ηλιούπολης, το οποίο σημαίνει ότι είναι server
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δικό μας, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς, με πρωτόκολλα ασφαλείας
κ.λπ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Και ποιος το χειρίζεται τώρα αυτό;
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ιδιωτική εταιρεία το κάνει, δεν έχουμε τις
τεχνικές γνώσεις για να το κάνει ο Δήμος Ηλιούπολης, ποτέ δεν τις είχε και
δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, είναι μια βαριά
διαδικασία για να γίνει.
Υπηρεσία radio server για το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Δήμου
Ηλιούπολης, είναι για το live streaming του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι
μία υπηρεσία, χρειάζεται ένας ειδικός server για να «στριμάρεται» από εκεί
και να πατάμε το play ουσιαστικά και να βλέπουμε. Χρειάζεται ένας ειδικός
server, αυτό είναι μια ειδική διαδικασία την οποία πληρώνουμε κάθε χρόνο,
είναι γύρω στα 200 ευρώ το μήνα, για να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.
Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι το cloud e-mail που
πήγαμε, αλλάξαμε πέρυσι και πήγαμε σε e-mail της Microsoft. Μέχρι πέρυσι
είχαμε mail-server στο Δήμο, όπου πληρώναμε για τη χρήση του και τη
συντήρησή του γύρω στις 15.000 ευρώ και εδώ μέσα είχαμε όλα τα e-mail
του Δήμου και έπρεπε και να συντηρούμε τον server τον συγκεκριμένο από
τον οποίο τρέχανε τα e-mail του Δήμου και να πληρώνουμε κάθε χρόνο την
άδεια χρήσης. Πήραμε την απόφαση πέρυσι, το είχαμε πει και στο Δημοτικό
Συμβούλιο, να πάμε σε cloud λύση της Microsoft που θεωρούμε τεχνικά την
καλύτερη παγκοσμίως και η οποία αποθηκεύεται, κ. Βιδάλη, σε τρεις server
παγκοσμίως ταυτόχρονα; Σωστό αυτό;
Ανάπτυξη – εγκατάσταση πληροφοριακής εφαρμογής, αυτό είναι
μηδέν του χρόνου.
Υπηρεσία προηγμένων απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών. Αυτό
είναι μία λύση στην οποία θα πάμε τις επόμενες ημέρες. Έχουμε υπογράψει
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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σύμβαση για το 2018. Μέχρι τώρα τι γινόταν με την ψηφιακή υπογραφή; Το
είπε και ο κ. Παππάς στην εκδήλωση που έκανε η Παράταξη του κ.
Κοκοτίνη, είχαμε το στικάκι και για να υπογράψει κάποιος έπρεπε να είναι
στον υπολογιστή του που είχε εγκατεστημένη την εφαρμογή, για να
υπογράψει ψηφιακά έπρεπε να βάζει το στικάκι, να βγάζει τον κωδικό, να
υπογράψει το έγγραφο και ξανά το ίδιο. Εμείς πήγαμε στην πιο προηγμένη
τεχνολογικά λύση που είναι να μπορείς με συγκεκριμένους κωδικούς να
υπογράφεις είτε από το κινητό σου, είτε από το σπίτι σου, είτε από
οπουδήποτε όταν σου στέλνουν ένα έγγραφο, είναι η πιο αξιόπιστη λύση την
οποία χρησιμοποιεί και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, δηλαδή την ίδια
λύση και κάθε χρόνο θα αγοράζουμε ανάλογα με το πόσους υπαλλήλους
χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, τους κωδικούς, τα
credentials.
Ενημέρωση καλών πρακτικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που είπε
ο κ. Χατζηδάκης. Είναι μία υπηρεσία, η οποία γίνεται σε συνεργασία της
CROWSOL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μαζί με την ΜΠΕΤΑ Α.Ε. και η
οποία ψάχνει να δει σε πολλούς Δήμους της Ελλάδας καλές πρακτικές, να τις
βαθμολογήσει και να τις βάλει σε μια πλατφόρμα. Αυτό ήταν η αρχική
σκέψη, το πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς έχουμε βάλει το
ποσό μειωμένο του χρόνου για να δούμε από τα αποτελέσματα που θα μας
βγουν για το 2018 αν θα το συνεχίσουμε την επόμενη χρονιά, γι’ αυτό το
έχουμε βάλει, να δούμε τι θα πάρουμε ως αποτέλεσμα και θα κρίνουμε του
χρόνου για το αν θα το συνεχίσουμε.
Υπηρεσία διαχείρισης και ενημέρωσης του περιεχομένου της
ιστοσελίδας του Δήμου Ηλιούπολης, 10.000 ευρώ. Όπως θα γνωρίζουν και η
κα Τσατσούλη και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, το Τμήμα Πληροφορικής του
Δήμου Ηλιούπολης είναι ίσως το Τμήμα με τη μεγαλύτερη λειψανδρία σε
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προσωπικό στο Δήμο μας και ίσως αναλογικά με το μέγεθός του κάνει το
μεγαλύτερο έργο, γιατί καλώς ή κακώς στις μέρες μας όλα περνάνε από αυτό
το Τμήμα. Έχουμε τρεις μόνιμους υπαλλήλους και δυστυχώς λειτουργούμε
είτε με εξάμηνα είτε με πρακτικάριους από το ΕΠΑΛ κλπ. και συνεχώς
φεύγουν αυτά τα παιδιά, πάνω που μαθαίνουν τη δουλειά, πώς να κάνουν τις
δουλειές που πρέπει να γίνονται καθημερινά, αμέσως φεύγουν. Το έχω θέσει
και στον κ. Μητσιώνη, που απ’ ότι ξέρω είναι και στο Σωματείο πλέον, ότι
πρέπει να υπάρχει προσωπικό επιστημονικό πλέον….
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

(Πρόεδρος

Σωματείου

Εργαζομένων

Δήμου

Ηλιούπολης): Το Σωματείο δεν προσλαμβάνει υπαλλήλους.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα να προσλάβετε, είπα ότι το έχω θέσει κι
εγώ, ότι χρειάζεται επιστημονικό προσωπικό ο Δήμος, γιατί οι δουλειές που
γίνονται πλέον είναι πάρα πολλές, δεν μπορεί να βγει με τρεις μονίμους
υπαλλήλους γιατί γνωρίζετε ότι τα παιδιά που κάνουν πρακτική ούτε
μπορούν να κάνουν μελέτες, ούτε μπορούν να κάνουν παραλαβές, ούτε
μπορούν να κάνουν διαγωνισμούς, ούτε μπορούν να ελέγξουν. Τι μπορούν
να κάνουν; Μπορούν να κάνουν μόνο δουλειά γραφείου και τίποτε άλλο. Γι’
αυτό και επειδή αυτή τη δουλειά της ενημέρωσης του περιεχομένου της
ιστοσελίδας δεν μπορούν να την κάνουν τα παιδιά που βρίσκονται, έχουμε
επιλέξει και την κάνει εταιρεία που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα.
Οι υπηρεσίες υποστήριξης DPO για τον Δήμο Ηλιούπολης στα
πλαίσια της εφαρμογής του κανονισμού GDPR σχετίζεται με τα προσωπικά
δεδομένα. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να έχουμε Data Protection Officer, έτσι ονομάζεται, έτσι το λέω και
έτσι το γράψαμε, κάθε Οργανισμός που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα
έπρεπε να ορίσει κάποιον, εμάς από την έρευνα που κάναμε με τον Γενικό,
δεν υπήρχε προθυμία από τον οποιονδήποτε υπάλληλο του Δήμου να
αναλάβει αυτήν την ευθύνη, γιατί είναι ευθύνη, επιλέξαμε έναν νέο άνθρωπο,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ήταν ένα παιδί που είχε προκύψει από τα 8μηνα και είχε γνώσεις
πληροφορικής, είχε ψάξει για τον DPO, του αναθέσαμε για ένα χρόνο να
γίνει DPO, μέχρι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αν θα μπορέσουμε να
εκπαιδεύσουμε κάποιο άτομο και επίσης να δούμε, αν θα εξειδικευθεί το
ποιος θα μπορεί να είναι Data Protection Officer, γιατί μέχρι την ημέρα που
επιλέξαμε αυτήν τη λύση δεν ήταν σαφές το πλαίσιο αν θα πρέπει αυτός να
είναι υπάλληλος του Οργανισμού, εξωτερικός συνεργάτης, υπάλληλος με
κάποια εξειδίκευση, δεν υπήρχε τίποτε. Αυτό είναι κομμάτι το οποίο δεν
είναι πληροφορικός, χρειάζεται να ξέρει και νομικά, να εφαρμόζει τους
νόμους και είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο οποιοσδήποτε έχει πρόβλημα με
τα προσωπικά δεδομένα σ’ αυτόν απευθύνεται ένας δημότης. Δηλαδή, εάν
ένας δημότης θεωρήσει ότι έχετε παραβιάσει τα προσωπικά μου δεδομένα ως
προς τη χρήση τους ως Δήμος, μου στείλατε κάποιο e-mail, μου κάνατε κάτι,
θα πρέπει να απευθυνθεί σ’ αυτόν και αυτός θα δώσει εντολή στον Δήμο για
το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Αυτό, κανένας υπάλληλος του Δήμου δεν
ήθελε να το αναλάβει πέρα από τις αρμοδιότητές του και νομίζω είναι και
λογικό, έτσι;
Για το Wi-Fi. Για το Wi-Fi υπάρχουν δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι
είναι της συντήρησης των σημείων που έχουμε και το άλλο είναι η
αντικατάσταση ή επέκτασή τους. Η υποδομή του Wi-Fi φτιάχτηκε επί
διοικήσεως του κ. Αναγνώστου με το πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ,
φτιάχτηκε το 2009 – 2010. Έχουμε 2018. Γνωρίζουμε όλοι το πόσο γρήγορα
αλλάζει η τεχνολογία. Αυτό δεν μπορεί… και στο σπίτι μας ακόμα θα έχετε
δει ότι έχουμε αλλάξει πέντε φορές τουλάχιστον router στη διάρκεια αυτών
των εννιά ετών. Αυτή τη διαδικασία, υπάρχει η συντήρηση που είναι για να
λειτουργούν όλα τα

σημεία, να είναι up-to-date, να παίρνουν όλες τις

ενημερώσεις, γιατί ένα iPhone τελευταίας τεχνολογίας δεν θα μπορούσε να
λειτουργεί, να μπαίνει να συνδέεται στο Wi-Fi που είναι φτιαγμένο το 2009
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γιατί έχει άλλα πρωτόκολλα λειτουργίας σε ram δίκτυο και γι’ αυτό τι έχουμε
κάνει; Πέρα από τη συντήρηση, που είναι για την καθημερινή λειτουργία, με
τον κωδικό της επέκτασης του Wi-Fi πάμε και μεγαλώνουμε την εμβέλεια.
Γιατί; Αλλάζοντας τον εξοπλισμό μεγαλώνουμε και την εμβέλεια, δηλαδή
πιάνουμε μεγαλύτερο σημείο, η κεραία δηλαδή αντί να πιάνει 200 μέτρα
μπορεί να πιάνει 500, γι’ αυτό το ονομάζουμε επέκταση.
Τη συντήρηση του εξοπλισμού του computer room που ρώτησε ο κ.
Πανταζόπουλος. Είναι ακριβώς ίδια διαδικασία που σας είπα για το computer
room. Είπαμε για το backup του και είναι και η καθημερινή του λειτουργία.
Αυτό αν κάποια στιγμή πάθει μία βλάβη την ώρα της εργασίας, δεν θα
μπορεί να λειτουργεί κανένας υπολογιστής, δηλαδή άμα ρωτήσετε
υπαλλήλους έχει πέσει πόσες φορές το δίκτυο κι αυτό πρέπει να επανέλθει.
Αυτό υπάρχει μία συντήρηση, γιατί πρέπει να γίνονται updates, πρέπει να
γίνονται καινούργια πρωτόκολλα, πρέπει να υπάρχει κάποιος τεχνικός, να
είναι μονίμως… όχι μονίμως εδώ, να είναι 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο
ότι έγινε αυτό, φτιάξτε το, χρειαζόμαστε αυτό, φτιάξτε το. Αυτό με τους
τρεις μονίμους υπαλλήλους που δεν είναι και… αυτό είναι μια πολύ
εξειδικευμένη εργασία, θέλεις δηλαδή μηχανικούς υπολογιστών, δεν είναι
απλά ένας πληροφορικός, εγώ δεν ξέρω να το κάνω που έχω πτυχίο
πληροφορικής, αυτό χρειάζεται τεράστια εξειδίκευση για να ξέρεις να το
κάνεις και γι’ αυτόν τον λόγο το αναθέτουμε σε εταιρεία.
Αυτό, μιας και είπε και ο κ. Νικηφόρος για κέντρα κόστους, αν το
συγκρίνουμε με το κόστος της συντήρησης του computer room σε σχέση με
τις δουλειές που κάνουμε σήμερα με το τι γινόταν το 2011 – 2012 – 2010 και
στην παλιά μορφή του computer room που πληρώναμε κάθε χρόνο πόσα
λεφτά από τη σύμβαση Π114, θα καταλάβετε πόσο μεγάλη εξοικονόμηση
έχει γίνει απ’ αυτές τις διαδικασίες.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Δημητρόπουλε.
Κύριε Παπαγεωργίου, ορίστε.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ειδικός Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου):
Σχετικά με τις υπηρεσίες προσαρμογής της μελέτης για τα led στις
κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΑΠΕ, η υπηρεσία αυτή έχει πράγματι
ολοκληρωθεί, έχει παραληφθεί, είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
2018, απ’ ότι γνωρίζω ακόμα δεν έχει πληρωθεί για κάποιους όμως λόγους
διαδικαστικούς, άρα ενδεχομένως δεν πρέπει να περιληφθεί στον
προϋπολογισμό του 2019, πιθανόν εκ λάθους να περιελήφθη εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Παπαγεωργίου.
Κύριε Κατσάρη, θέλετε επικουρικά να προσθέσετε κάτι;… Ορίστε.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Θέλω να δώσω δύο απαντήσεις που ξέχασα να δώσω στον
κ. Χατζηδάκη.
Η μία είναι, γιατί το ποσό της μισθοδοσίας των μονίμων στην
Υπηρεσία Πρασίνου είναι το ίδιο με πέρυσι. Αν θα δείτε ότι οι εκτιμήσεις για
τις πληρωμές μέχρι και 31.12.2018 των μονίμων στην Υπηρεσία του
Πρασίνου είναι 420.000 ευρώ.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είναι λάθος αυτό….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ πολύ, θέσατε την
ερώτηση…
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: 520.000 ευρώ είναι τα προϋπολογισθέντα, αν δείτε την
εκτίμηση…
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είναι λάθος η εκτίμηση. Κάντε έναν πολλαπλασιασμό.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Τις εκτιμήσεις λέτε για 31.12. Αν χρειαστεί, γιατί οι
ωριμάνσεις που είπατε είναι σε συνάρτηση και με τις συνταξιοδοτήσεις.
Αυτό το ποσό το υπολόγισε το Τμήμα Μισθοδοσίας και φαντάζομαι ότι έχει
γίνει ύστερα από μελέτη. Αν χρειαστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
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προστεθούν ποσά στις μισθοδοσίες, εννοείται ότι είναι υποχρεωτικές
δαπάνες και θα προστεθούν στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Όσον αφορά για τις παροχές που είπατε στα ΜΑΠ, υπάρχουν
πιστώσεις στον προϋπολογισμό συνολικού ύψους 48.000 ευρώ για τα Μέσα
Προστασίας των εργαζομένων.
Για τον αριθμό των εργαζομένων που είπε ο κ. Σόφης, οι μόνιμοι
υπάλληλοι είναι περίπου στους 330.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Κατσάρη;
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Ναι, έχω ολοκληρώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Περνάμε στις τοποθετήσεις.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Καταρχήν θα κάνω μία εισαγωγή, θα μου επιτρέψετε, να
δέσουμε λίγο το γενικότερο περιβάλλον με το τοπικό. Όταν λέω γενικότερο
περιβάλλον….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, συγνώμη λίγο, αγαπητοί συνάδελφοι, στις
τοποθετήσεις μας να είμαστε κατά το δυνατόν σε έναν περιορισμένο χρόνο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ, γι’ αυτό λέω, κατά το δυνατόν.
Ορίστε, κ. Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ:

Δεν θα κάνω όπως κάναμε στην δεκαετία του ’70,

Γιώργο, αυτοί που ξεκινάγαμε από τα παγκόσμια και φτάναμε στα ελληνικά,
αν είχε κι αυτό μία ουσία δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο λάθος. Όμως αυτή τη
στιγμή δεν παύει να έχουμε τα τελευταία χρόνια λόγω μνημονίων, λόγω
φοβερά μεγάλων περικοπών όπως τους ΚΑΠ 60%, όπως η ΣΑΤΑ που
περικόπηκε κοντά στο 90%, Σχολικές Επιτροπές και δεν φτάνει κι αυτό,
υπάρχει και μια αλήθεια ότι από το 2017 κόπηκαν και τα παρακρατηθέντα
που ήταν 225 εκατ. το χρόνο. Αυτά εν μέρει αντιλογίστηκαν, ένα θετικό, για
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να λέμε μια αλήθεια, ήταν ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ που περίμεναν φέτος να
απορροφηθούν 500 εκατ. και είναι 1,7 εκατ. συνολικά. Αυτό πιστεύω ότι
βοήθησε λίγο, γιατί όπως ξέρετε αυτά τα χρήματα τα πήρε δάνειο το Κράτος,
τα δίνει στους Δήμους και θα πληρώνει το Κράτος.
Όπως επίσης και η κοινωφελής, που έστω κι αν δεν είναι αυτή που θα
θέλαμε γιατί είναι ελαστικές σχέσης εργασίας, 8μηνα, η αλήθεια είναι όμως
ότι δώσανε μία ανάσα και ένα άλλο είναι ότι οι ΚΑΠ θα ανέβουν 5% φέτος
και 5% του χρόνου, αλλά αυτά είναι οπωσδήποτε νούμερα που δεν φτάνουν
να λύσουν τόσο σοβαρά θέματα που λείπουν.
Να πάμε όμως και σε ένα δεύτερο θέμα. Υπάρχει μία αλήθεια, ότι
όπως είναι σήμερα η πραγματικότητα στους Δήμους και θα φτάσω και στον
προϋπολογισμό και στις αδυναμίες και σε μια αμηχανία που υπάρχει και σε
μια δυσκολία εδώ και στους Συμβούλους, είναι η εξής, ότι η Αυτοδιοίκηση
είναι εγκλωβισμένη σε κάποια ασφυκτικά πλαίσια. Ποια είναι τα ασφυκτικά
πλαίσια; Υπάρχουν χίλια δυο πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν λόγω
συνταγματικών περιορισμών, ένα αυτό. Ένα παράδειγμα, σε ένα ρέμα είναι 4
–5 φορείς εμπλέκονται. Στο πεζοδρόμιο ο Δήμος, στα πρανή η Περιφέρεια,
το Υποδομών στην επέκταση ή δεν ξέρω πού, στις πινακίδες η
Αποκεντρωμένη, δηλαδή καταλαβαίνεις…. Στην αστυνόμευση, το ίδιο και
χειρότερα.
Γιατί τα λέω αυτά; Αυτές οι αλλαγές τώρα, που τώρα αρχίζουν και
συζητούνται κατά κάποιο τρόπο κι ακόμα δεν έχουμε μπει στο ζουμί, όπως
και οι αρμοδιότητες, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην εμπλοκή των
αρμοδιοτήτων είναι πάρα πολλά πράγματα και εδώ οι Δήμοι κάποια στιγμή
πρέπει να πάρουν όχι αρμοδιότητες αλλά να πάρουν πόρους, και
αρμοδιότητες και πόρους. Η εμπειρία είναι θετική για μένα, όπου ανέλαβαν
οι Δήμοι κάποιες αρμοδιότητες, είτε τους παιδικούς, είτε τα ΚΑΠΗ, είναι
σημαντικό
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Αυτοδιοίκηση, όχι να αποκεντρωθεί μία κρατική υπηρεσία σε μια άλλη
μικρότερη κρατική, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αλήθεια, ότι
η Αυτοδιοίκηση δεν είναι Αυτοδιοίκηση, ακόμα δεν είναι σε καμία
περίπτωση Αυτοδιοίκηση και έχουμε πάρα – πάρα πολύ δρόμο να διαβούμε.
Επίσης, πέρα απ’ αυτό, υπάρχει μια σκληρή γραφειοκρατία. Το
γεγονός ότι έχουμε 5 εκατ. ευρώ, κ. Σερέτη, δεν σημαίνει ντε και καλά ότι
είναι και θετικό. Εγώ έχω έναν Δήμαρχο που έχει 30 εκατ. ευρώ και είναι
στενοχωρημένος πολύ γιατί δεν μπορώ να απορροφήσω, μου λέει, δεν μπορώ
να τρέξω, λόγω γραφειοκρατίας, λόγω ότι ένα έργο τεχνικό για να γίνει θέλει
50 χαρτιά, 50 κινήσεις.
Άρα, λοιπόν, πολλές φορές η οικονομική εξυγίανση που έγινε στους
Δήμους δεν ήταν τόσο καλή διαχείριση όσο νομίζουμε, έγινε γιατί; Γιατί
μειώθηκαν οι μισθοί, μειώθηκε το προσωπικό πάρα πολύ, μειώθηκαν
κάποιες κοινωνικές δαπάνες και μέσα από αυτά τα πράγματα ήρθε και, ας το
πούμε έτσι, φαίνεται ένα παράδοξο ότι πιθανότατα τα ταμειακά διαθέσιμα
αυτή τη στιγμή να είναι και πριν από 7 – 8 – 9 χρόνια, αλλά όμως έγιναν
στην καμπούρα, όπως είπαμε, ή των εργαζομένων ή των απολυθέντων κλπ.
Να πάμε να δούμε λίγο κάποια θέματα του πώς πρέπει να γίνεται ένας
προϋπολογισμός. Πραγματικά, εγώ πήγα στον κ. Κατσάρη γι’ αυτό και δεν
ρώτησα σήμερα, έκατσε και προσπάθησε και μου έδωσε κάποιες απαντήσεις
ο άνθρωπος, και έκατσα και σκεφτόμουν πώς μπορεί να γίνει πραγματικά
ένας προϋπολογισμός και ενόψει του χρόνου που θα είμαστε σε άλλη
κατάσταση, θέλω να πιστεύω «ανάγκας και οι θεοί πείθονται», του χρόνου,
αλλά θα πρέπει όμως να μην φτάσουμε στο «ανάγκας και οι θεοί πείθονται»,
να έχουμε προβλέψει. Τι εννοώ;
Αυτή τη στιγμή ένας προϋπολογισμός, καταρχήν θα έπρεπε να γίνεται
και βάση των αναγκών, δηλαδή οι ανάγκες είναι το πρώτο απ’ όλα. Αυτό που
είπε….
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, συνεχίστε, κ. Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Λέω λοιπόν, θα πρέπει να ξεκινήσουμε…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Όλη η πόλη έπρεπε να είναι, να μιλάει για τον
προϋπολογισμό.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Έτσι.
Λέω λοιπόν το εξής, ότι εδώ θα πρέπει σίγουρα να ξεκινάει από τις
πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων κλπ.
Δεύτερον, θα έπρεπε να υπάρχει, αυτό που λέγαμε και στο Τεχνικό
Πρόγραμμα, ένα πραγματικά σχέδιο. Βέβαια, οι περίοδοι που περάσαμε ήταν
πάρα πολύ δραματικές με τις αιτίες που τις ξέρουμε.
Από εκεί και πέρα, πέρα λοιπόν απ’ τις ανάγκες, πέρα απ’ την
πραγματική διαβούλευση που υπάρχει δυνατότητα εδώ, έστω κι αν δεν είναι
τόσο εύκολο, να εμπλακούν οι φορείς, είτε λέγονται σχολεία, είτε λέγονται
πολιτιστικοί σύλλογοι, είτε λέγονται εργαζόμενοι, όλοι οι φορείς τελικά της
πόλης που είναι ζωντανά κύτταρα μέσα στην πόλη μας.
Επίσης, αυτό προϋποθέτει ενημέρωση. Τι πρόβλημα έχουμε; Δηλαδή
το να κάνεις μία τυπική επιτροπή διαβούλευσης που δεν έχει την πληροφορία
ο άλλος, κι εμείς εδώ δεν την έχουμε καλά – καλά την πληροφορία, ακόμα
και οι ειδικευμένοι σχετικά και θα σας πω γιατί δεν την έχουμε, και υπάρχει
μία ευθύνη της Δημοτικής Αρχής γιατί είναι ο ένατος χρόνος, θα σας το πω
μετά αυτό, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Κι όταν έχεις έλλειψη ενημέρωσης
δεν μπορείς να λύνεις θέματα. Ένα παράδειγμα, λέμε τα κομπιούτερ στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, χαλάμε 40.000 ευρώ, πέρυσι χαλάσαμε άλλες 40
– 35.000 ευρώ, λέμε, εντάξει. Αυτό δεν είναι επειδή κάνουμε μία σύγκριση
ότι λύσαμε και το θέμα. Το θέμα θα είναι ότι εδώ θα έπρεπε οι υπηρεσιακοί
που δίνουν τις εισηγήσεις στον Οικονομικό Διευθυντή και εν συνεχεία στους
Αντιδημάρχους κλπ., θα έπρεπε να αιτιολογούν όλες τις κινήσεις, για πώς και
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γιατί, τη σκοπιμότητα αφενός και μετά τη δαπάνη, γιατί τη δαπάνη άμα την
δούμε εδώ, λέω κι εγώ που την βλέπω, 6%-7% είναι οι ανελαστικές δαπάνες,
λέω, τι είναι ο κάβουρας τι είναι το ζουμί του.
Άρα λοιπόν το πρόβλημα όμως ποιο είναι; Μήπως δεν έπρεπε κάποια
δαπάνη να γίνει; Ένα παράδειγμα, εμείς στους κάδους διαφωνούμε. Αυτό, ο
προϋπολογισμός απ’ τους κάδους επηρεάζεται πάρα πολύ.
Δεν φτάνουν όλα αυτά, έχουμε και κάποια άλλα θέματα. Στο
νεκροταφείο,

βλέπω,

πληρώνουμε

κάποια

πρόστιμα

εκεί

πέρα,

εμπεριέχονται, που σας λέγαμε κάποτε να βάλετε ταμειακές μηχανές και μας
αγνοήσατε, παράδειγμα.
Τρίτον, δεν φτάνει αυτό, έχουμε και την γραφειοκρατία που μας
δεσμεύει. Κοιτάξτε ένα παράδοξο τώρα. Έγιναν οι ρυθμίσεις των χρεών με
τις 100 δόσεις, καλώς έγιναν, και επειδή οι προβλέψεις γίνονται επί των
εισπρακτέων υπολοίπων, τι δημιουργεί αυτό; Δηλαδή, λέμε ότι έχουμε
εισπρακτέα- εσύ, Γιάννη, θα το έχεις καταλάβει αμέσως-3.757.000 ευρώ και
γίνονται 3 εκατ. τόσο προβλέψεις επισφαλών. Αυτό δεν ακουμπάει πουθενά
σε καμία πραγματικότητα. Κανένας δεν το ξέρει αυτό γιατί. Αυτό, βέβαια,
για να είμαστε δίκαιοι, είναι ευθύνη και του λεγόμενου Παρατηρητηρίου το
οποίο λέει ό,τι θέλει. Ή παράδειγμα, βλέποντας τα έσοδα το Παρατηρητήριο
του προηγούμενου χρόνου δεν σε αφήνει να κάνεις μία πρόβλεψη και
υπάρχουν μερικές περιπτώσεις εδώ που τα έσοδα από 30.000 – 38.000 ευρώ
που προβλέπονται πήγαν 80,000 - 82.000 ευρώ και η πρόβλεψη λέει πάλι
38.000 - 40.000 ευρώ τον επόμενο χρόνο, πάλι λάθος κι αυτό. Αυτό το λέω
για να δείτε ότι ακόμα κι αυτή η αισχρή γραφειοκρατία είναι.
Επίσης, χρόνος επαρκής. Ο προϋπολογισμός- καλά λέει η κ.
Τσατσούλη τώρα- ένα τέτοιο θέμα δεν θα το συζητάμε σε τέσσερις ώρες εδώ
πέρα και το λήξαμε. Έπρεπε να είναι πραγματικά υπόθεση της πόλης. Γιατί;
Αυτό θα μου πεις γίνεται τόσο εύκολα; Γίνεται και σε άλλους Δήμους; Εγώ
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δεν θέλω να είμαι άδικος εδώ. Είναι μία παθογένεια και μια άλλη παθογένεια
που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς, με ευθύνες ένθεν και ένθεν,
δεν θα τις αναζητήσω, υπάρχει πάρα πολύ μικρή συμμετοχή στα δρώμενα
των Δήμων, πάρα – πάρα πολύ μικρή συμμετοχή, απελπιστικά, και όπου
γίνονται κάποιοι, επιχειρήθηκαν δημόσιοι απολογισμοί, είχαν πάρα πολύ
λίγη συμμετοχή.
Άρα είναι μια τεράστια δουλειά που πρέπει να γίνει, δεν είναι τόσο
εύκολο και όπως καταλαβαίνουμε εδώ πέρα αυτό θα απαιτήσει πάρα πολύ
προσπάθεια.
Να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά με προβληματίζει
πολύ. Ας πούμε, λέω πες ότι ήμουν εγώ Δήμαρχος, κάθομαι και σκέφτομαι,
τι θα έκανα; Για να δω τι θα έκανα, έτσι όπως τα βλέπω. Αν καθόμουν
στατικά και τα δω, λίγα πράγματα θα μπορούσες να κάνεις, θα πει κάποιος,
γιατί κάποια θέματα δεν αλλάζουν σε μια μέρα. Όμως, για να βρεις έσοδα
τώρα, όπως είναι τα πράγματα, τί είναι τα έσοδα στους Δήμους; Είναι
ανταποδοτικά τέλη. Μπορούμε να τα αυξήσουμε;.. Όχι. Να τα μειώσουμε
πρέπει, όχι να τα αυξήσουμε. Πάνε αυτά. Κι αυτά πρέπει να είναι και
ισοσκελισμένα. Τι άλλο είναι; Είναι τα έργα, ΕΣΠΑ, άντε και κανένα
Πράσινο Ταμείο κλπ. Κι αυτά, δυστυχώς, είναι δοσμένα, δεν έχουμε το
δικαίωμα επιλογής. Κι εδώ ο Δήμαρχος, το καλύτερο κάθε Δημοτική Αρχή
που μπορεί να κάνει είναι να κάνει σωστές μελέτες, να τρέχει όσο μπορεί,
εντάξει, και μέχρι εκεί. Τι άλλο είναι; Είναι οι ΚΑΠ. Δυστυχώς, τι είναι ο
κάβουρας τι είναι το ζουμί του. Δεν φτάνουν καλά – καλά για τα
λειτουργικά.
Άρα, λοιπόν, τι γίνεται τώρα; Έρχεσαι και λες εσύ, για να δούμε τώρα,
τι λέμε στον κόσμο; Έχουμε και εκλογές έτσι, για να προβληματιστούμε λίγο
μεθαύριο. Από πού θα μπορούσαμε να έχουμε έσοδα; Από την ανακύκλωση
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που δυστυχώς δεν έχετε κάνει και δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των
Δήμων δεν κάνει, εκτός φωτεινών εξαιρέσεων, ελάχιστων.
Μπορώ να σας πω και νούμερα στην ανακύκλωση αν την κάναμε από
5, 30, 35, δεν θα πω παραπάνω, γιατί δεν είναι μόνο ευθύνη του Δήμου είναι
και Περιφέρειας και κεντρικού Κράτους κλπ. δεν είναι ένα θέμα που μπορεί
να το λύσει μόνη της η Αυτοδιοίκηση.
Τι άλλο; Καθαριότητα. Τουλάχιστον δύο χρόνια πριν που είχαμε πάει
με τον φίλο μου τον κ. Αντύπα εδώ, στην καθαριότητα είδαμε ότι θα
μπορούσαν να γίνουν και θέλω να πω ότι το 2011 – 2012 και δεν το λέω
επειδή είναι συνάδελφος, είχε γίνει μια πολύ σοβαρή μείωση στα αναλώσιμα
και σε άλλα της καθαριότητας και το έχω πει και δημόσια και τότε, ο κ.
Νικηφόρος ήταν τότε και δεν το λέω για να τον κανακέψουμε ούτε για να τον
προσελκύσουμε, το λέω γιατί είναι μια αλήθεια….
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Συλλογική ήταν η προσπάθεια.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Συλλογική, εντάξει, συμφωνώ. Λέω λοιπόν ότι όταν στην
καθαριότητα… θα σας πω ένα παράδειγμα, έχει 100 αυτοκίνητα, το είχα πει
και τότε, 10 ήταν σε αχρηστία, πιθανή αχρηστία, αυτά τα πράγματα
μπορούσαμε να ξέρουμε τι θα χρειαστούν σε καύσιμα, μπορούσαμε να
προβλέψουμε τι θα χρειαστούν σε ανταλλακτικά βάσει και της ηλικίας τους
και της πραγματικής τους κατάστασης, μπορούσαμε δηλαδή πολλά από αυτά
να τα προβλέψουμε, ώστε να έχουμε ένα νοικοκυριό.
Και εδώ έρχεται και το κέντρο κόστους που σας έλεγα, δεν μπορεί να
μην έχουμε κέντρο κόστους σε έναν Δήμο τόσα χρόνια, δηλαδή, που σήμερα
η λογιστική τεχνολογία, Η/Υ αυτά είναι με ένα ελάχιστο κόστος αν δεν
μπορούσαμε από μόνοι μας, θα μπορούσε να γίνει με ένα κόστος ελάχιστο,
ώστε να ξέρουμε σε κάθε υπηρεσία, να παρακολουθούμε, να συγκρίνουμε
έσοδα – κόστος – ευθύνη. Ευθύνη! Απολογισμός. Έτσι νομίζω ότι είναι.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Πάμε παρακάτω. Ήθελα να πω και το εξής. Ενεργειακά. Νομίζω,
Δημήτρη, εσύ το έβαλες προηγουμένως; Τα ενεργειακά είναι μια καινούρια
κατάσταση αλλά εδώ χρειαζόταν να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω και να
δούμε και να αρχίσουμε και να έχουμε έναν προγραμματισμό και να βάλουμε
ένα στόχο, ένα όραμα.
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επειδή κι εμείς κάναμε μία πρώτη
εκδήλωση, δεν θεωρώ ότι κάναμε κανένα μεγάλο βήμα, θεωρώ ότι απλώς
προσπαθείς να μπεις σε ένα καινούργιο τοπίο, να το δουλέψεις, να βρεις έναν
οδικό άξονα, που δεν τον έχουμε βρει ακόμα και γι’ αυτό δεν πρέπει να λέμε
και μεγάλες κουβέντες, αλλά οφείλουμε όμως να τρέξουμε πάνω σε όλα
αυτά τα θέματα.
Εξειδικευμένο προσωπικό. Πρόβλημα ήδη… Εμένα, παράδειγμα, με
στενοχωρεί υπερβολικά και ελπίζω κάποια στιγμή, σύντομα, το Μουσείο το
χρησιμοποιούμε σαν μια αίθουσα για εκδηλώσεις. Για τ’ όνομα του Θεού!
Με 10.000 – 15.000 ευρώ αν ενοικίαζε ο Δήμος έναν χώρο θα τον
αξιοποιούσαμε και θα κάναμε την ίδια δουλειά από ένα κτίριο εκατομμυρίων
εκεί πέρα, που δόξα τω Θεώ, υπάρχει κι είναι ένα σπουδαίο μνημείο για την
πόλη, μένει ανεκμετάλλευτο. Τώρα, γιατί μένει; Γιατί αυτή τη στιγμή
δυστυχώς υπάρχει θέμα και προσλήψεων, θέλει συντηρητές, θέλει
ιστορικούς. Αυτό δηλαδή, ελπίζω τώρα, δεν ξέρω με τις προσλήψεις, πρέπει
οπωσδήποτε να γίνει ειδικά για τέτοια θέματα, γιατί δεν είναι ούτε τεράστιο
κόστος και έχει τεράστια σημασία για την πολιτιστική ανάπτυξη και την
ιστορική μνήμη και για το αρχείο της πόλης, που καταλαβαίνουμε όλοι πόσο
σπουδαίο είναι.
Από εκεί και πέρα δεν θέλω να επεκταθώ σε πάρα πολλά άλλα θέματα
αλλά νομίζω αυτό που πρέπει να μείνει και νομίζω έχει γίνει συνείδηση σε
όλους μας, το έχουν πει και οι συνάδελφοι εδώ πέρα και πραγματικά το
σέβομαι, ότι ακόμα και ένας ειδικός δεν μπορεί να έχει την συνολική εικόνα
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αν δεν έχει…. δηλαδή δεν είναι θέμα νούμερα, βλέπω τα νούμερα εγώ και τα
καταλαβαίνω λίγο καλύτερα λόγω ειδικότητα, εντάξει, τα καταλαβαίνω
καλύτερα. Ας πούμε, αυτό που είπε η κ. Τσατσούλη, αυτή η ερώτηση ήταν
ήταν δύσκολη ερώτηση. Ξέρετε γιατί; Γιατί το θέμα του leasing στην
ελληνική νομοθεσία, στα ελληνικά λογιστικά σχέδια αντιμετωπίζεται σαν
έξοδο, σαν δαπάνη και θα έπρεπε να πάει στην καθαριότητα. Με τα διεθνή
ελεγκτικά πρότυπα που ισχύουν τώρα και καθιερώνονται είναι πάγιο και δεν
θα έπρεπε να πάει. Άρα, λοιπόν, βλέπετε ότι αυτό όμως το τεχνικό θέμα δεν
είναι τόσο ουσία, δεν είναι τραγικό αυτό, δεν νομίζω ότι θα τα χαλάγαμε
εκεί, είτε είναι έτσι είτε είναι αλλιώς, άσε που παραβιάζονταν χρόνια και
ποτέ δεν ισοσκελίζονταν γιατί δεν είχαμε κέντρο κόστους στην καθαριότητα
για να τα ισοσκελίζουμε, που δεν είναι- επαναλαμβάνω - για μένα, το πιο
κρίσιμο στοιχείο.
Εκείνο λοιπόν που θέλω να κλείσω είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε
ικανοποιημένοι από έναν τέτοιο προϋπολογισμό και με τον τρόπο. Γιατί;
Γιατί επαναλαμβάνω δεν θα περίμενα να γίνει τον ουρανό με τ’ άστρα, θα
περίμενα όμως να γίνουν κάποια βήματα χρόνο – χρόνο που δεν γίνανε.
Αυτά και σταματάω εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Κοκοτίνη.
Ο κ. Αναγνώστου; …Δεν παρευρίσκεται.
Η κ. Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα καταχραστώ της υπομονής σας
σήμερα, γιατί θεωρώ πραγματικά ότι είναι μια σημαντική συζήτηση….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι πάρα πολύ όμως, βεβαίως.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: …λέω, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική συζήτηση
και σε τελική ανάλυση αν αναμετρηθούμε ο καθένας με τον εαυτό του σαν
τέτοια πρέπει να την δει, ακόμη κι όταν διαφωνεί ο ένας με τον άλλον.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός.
Αποτυπώνεται και στον χώρο της Τοπικής Διοίκησης οι κατευθύνσεις της
κεντρικής πολιτικής της Κυβέρνησης όπως και η κρατική χρηματοδότηση.
Η

κρατική

χρηματοδότηση

σήμερα

με

βάση

τον

κρατικό

προϋπολογισμό για τους Δήμους θα είναι 1.760.000.000 ευρώ. Παρακαλώ
δείτε μία πλευρά. Τα έξοδα προσωπικού είναι παραπάνω από την
χρηματοδότηση. Άρα αντικειμενικά, δεν θέλει πολλή σκέψη, για να
σκεφθούμε τελικά ποιος πληρώνει για τη λειτουργία των Δήμων, το μόνιμο
υποζύγιο ποιο είναι, το οποίο πληρώνει στο Κράτος, πληρώνει,
ξαναπληρώνει και πληρώνει στο Δήμο κ.ο.κ.
Δείτε μια άλλη πλευρά του κρατικού προϋπολογισμού, την ίδια στιγμή
λοιπόν που καθηλώνει σε αυτά τα επίπεδα φτώχειας, που αναφορά έκανε και
η Αντιδήμαρχος, τη χρηματοδότηση των Δήμων, παρακαλώ, προβλέπει για
τους Δήμους και τις Περιφέρειες ότι τα ίδια έσοδα θα ανέλθουν σε
2.614.000.000 ευρώ. Αυτοί δηλαδή, τα τέλη και οι φόροι που βάζουν
απευθείας οι Δήμοι και η Περιφέρεια, τα οποία προσπερνάνε το σύνολο της
χρηματοδότησης.

Άρα,

πού

πάει

η

κατεύθυνση;

Μπορούμε

να

σηματοδοτήσουμε ακριβώς που πάει; Νομίζω ότι δεν είναι καινούργιο για να
απαντήσουμε πού πάει.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα γενικά
ζητήματα για να βρούμε μία, αν θέλετε, λύση, πού πάνε τα πράγματα, τι
πρέπει να γίνει, τι πρέπει να αποτυπωθεί, και στο επίπεδο του κάθε Δήμου, ή
εάν θέλετε ποιά στάση θα κρατήσει ποιος και γιατί.
Είναι πια αποδεδειγμένο -κατά τη γνώμη μας- ότι οι λεγόμενες
μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Διοίκηση, την λέμε εμείς οι Κομουνιστές, και
όχι Αυτοδιοίκηση, αρέσκονται οι άλλες δυνάμεις να την λένε Αυτοδιοίκηση
αλλά θα τους προκαλούσα να μου παραθέσουν ποια είναι ακριβώς τα
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αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, μάλλον μόνο στα τέλη και στους φόρους.
Εκεί είναι σήμερα!
Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν στην Τοπική Διοίκηση που ξεδιπλώθηκαν
όλα τα τελευταία χρόνια με ένταση, ιδιαίτερα στην περίοδο της
καπιταλιστικής κρίσης, έπαιξαν πολύπλευρα ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο
πέρασμα της αντιλαϊκής επίθεσης. Συνεισέφεραν στη δημοσιονομική
πειθάρχηση, ε; Αυτό το νοικοκύρεμα που λέτε εσείς, στη διεύρυνση της
αντιλαϊκής φορολόγησης, δεν υπάρχει σήμερα κάτι που δεν φορολογείται,
κάποιοι που έχουμε και χωριά ξέραμε ότι μπορούσαμε, παράδειγμα, στο
νεκροταφείο του χωριού να θάψουμε τον δικό μας και να μην πληρώνουμε.
Σήμερα δεν υπάρχει νεκροταφείο του χωριού, παρ’ ότι δεν έχει παππά και
καντηλανάφτη, παρ’ όλα αυτά τέλη νεκροταφείου πληρώνεις, λέω ένα
παράδειγμα.
Στην

εμπορευματοποίηση

υπηρεσιών

και

αγαθών,

δείτε

η

αποκέντρωση πως λειτούργησε, για να βάλω την πλευρά των παιδικών
σταθμών, ιδιαίτερα το κομμάτι της πρόνοιας, στην ανατροπή των
εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στην Τοπική Διοίκηση που
είχε πρωτοποριακό ρόλο, και το κυριότερο συνέβαλαν, κατά τη γνώμη μας,
στη διαχείριση της λαϊκής δυσαρέσκειας που αναπτύχθηκε στη φάση της
καπιταλιστικής κρίσης. Πώς; Μα, εισήγαγαν νέους θεσμούς τους έλεγαν,
ενσωμάτωση τους λέμε εμείς, όπως ο λεγόμενος εθελοντισμός, που αν
θέλετε, παραφράζει τη λαϊκή αλληλεγγύη, τη διαστρεβλώνει, δεν είναι αυτό,
γιατί η λαϊκή αλληλεγγύη είναι άλλο πράγμα, και φυσικά οι λογής φορείς της
κοινωνικής οικονομίας που τους ζήσαμε και στο Δήμο μας και θα
επανέλθουν με δριμύτητα σε μια σειρά τομείς, γιατί η κυβερνητική πολιτική
και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούν με πακτωλό χρημάτων αυτήν την
κατεύθυνση της περίφημης κοινωνικής οικονομίας. Είναι οι Κ.Α.Λ.Ο., οι
ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.ο.κ. που έχουμε μπροστά μας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Στις ρυθμίσεις, λοιπόν, του παλιού και του νέου θεσμικού πλαισίου,
πέρα από το εκλογικό σύστημα, το κύριο αφορά τις παραπάνω ρυθμίσεις και
κατευθύνσεις που σας λέω και φυσικά την ενίσχυση της επιχειρηματικής
δράσης. Πλαίσιο που ψήφισαν και στήριξαν όλα τα Αστικά Κόμματα, όλες οι
Αστικές Κυβερνήσεις, και κοιτάξτε να δείτε τι βλέπουμε, ότι οι Αστικές
Κυβερνήσεις η μία έδινε τη σκυτάλη στην άλλη, παρ’ ότι όταν ήταν
αντιπολίτευση μπορεί να είχαμε και πομπώδεις εκφράσεις εναντίωσης σε μία
σειρά από αυτά και τις είχαμε. Κι όμως, παρ’ όλα αυτά, τα έβρισκαν μια
χαρά για την επόμενη φάση.
Έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω στη συζήτηση σήμερα πού πάνε τα
πράγματα, να δούμε και μια άλλη πλευρά που, αν θέλετε, μπαίνει και στο
πεδίο της αντιπαράθεσης των Κομμάτων, μια και είμαστε αντικειμενικά και
σε προεκλογική περίοδο και όχι μόνο για τις τοπικές εκλογές. Παράδειγμα,
γίνεται μία συζήτηση για τους πόρους των Δήμων, παράδειγμα ο κ.
Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο ΕΝΦΙΑ μπορεί να γίνει ο κύριος πόρος των
Δήμων ή η μεριά της Κυβέρνησης την κατήγγειλε γιατί έτσι θα διευρύνει την
κοινωνική αδικία των Δήμων. Όμως, τελικά αυτό που μένει….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, να το περιορίσουμε στο δικό μας, σας
παρακαλώ πολύ;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θα το περιορίσω… μα δεν είναι δικό μας και δικό τους!
Είναι ενιαίο το πράγμα.
Κοιτάξτε να δείτε όμως που ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να μείνει! Ήρθε για να
μείνει, έτσι ή αλλιώς, ήρθε για να μείνει και κανένας δεν κουβεντιάζει
σήμερα γι’ αυτό το ζήτημα εκτός από τον κοσμάκη που υποφέρει!
Να βάλω και μια άλλη πλευρά; Το ζήτημα της αντιπαράθεσης για το
εκλογικό σύστημα. Σκιαμαχούν Κυβέρνηση, Ν.Δ., ΚΙΝ.ΑΛ., καταστροφή ο
ένας, πρόοδος, δημοκρατία ο άλλος, θα το φέρουν μπροστά…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, μιλάμε για τον προϋπολογισμό του
Δήμου, σας παρακαλώ πολύ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ναι, μιλάμε για τον προϋπολογισμό αλλά με βάση το
εκλογικό σύστημα θα πάμε, λέμε, στο καινούργιο προϋπολογισμό και τη
συζήτησή του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ, να το περιορίσουμε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Μία αντιπαράθεση που θα συνεχιστεί και στην
προεκλογική περίοδο, εμπλουτίζοντας τα ψευδεπίγραφα, κατά τη γνώμη μας,
δίπολα, αντι-δεξιό, αντι-ΣΥΡΙΖΑ, για να κρυφτεί το ένα και μοναδικό, ότι
συμφωνούν στις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις και στη συνέχειά τους.
Να πάμε παρακάτω, για να μην σας στεναχωρώ και πολύ, κ. Πρόεδρε,
στα δικά μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, αυτό είναι και το θέμα μας.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Η μείωση λοιπόν της κρατικής χρηματοδότησης ειδικά
των Δήμων είναι αποδεικτικό στοιχείο ότι η λεγόμενη αποκέντρωση
αρμοδιοτήτων έχει ως άμεσο στόχο την αφαίμαξη των λαϊκών νοικοκυριών
και το μπούκωμα κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων. Να κερδίσω κρατικό
χρήμα για να το δώσω στην επιχειρηματικότητα, στην κερδοφορία, με αυτήν
την έννοια να γδάρω και τον λαϊκό κόσμο.
Η Κυβέρνηση μάλιστα ΣΥΡΙΖΑ με βάση το μεσοπρόθεσμο όχι μόνο
καθηλώνει την κρατική….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ, άλλο είναι το θέμα
μας.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: ….χρηματοδότηση στα επίπεδα φτώχιας για τους
Δήμους, δεν με ακούτε, κ. Πρόεδρε, για να μαθαίνετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούω προσεκτικά.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: ….αλλά έχει ως ιδιαίτερο στόχο τα ίδια έσοδα να
προσπεράσουν την κρατική χρηματοδότηση.
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Στον προϋπολογισμό, δε, του Δήμου μας γίνεται ακόμη πιο
αποδεικτική η παραπάνω κατεύθυνση. Σε σύνολο, παρακαλώ, 15,5 εκατ.
ευρώ τακτικών εσόδων που είναι ο κορμός του προϋπολογισμού, κι ας μην
πει κανείς διαφορετικά ότι είναι τα πράγματα, η χρηματοδότηση από το
κράτος ανέρχεται σήμερα στα 8 εκατ. Έτσι δεν είναι, κ. Αντιδήμαρχε; Εκεί
παίζει. Πάμε, λοιπόν. Τα υπόλοιπα ποιος τα συνεισφέρει; Και βέβαια δεν
είναι μόνο το 7,5 που φαίνεται ότι είναι, είναι και τα Π.Ο.Ε., ξέρετε, 1,5
εκατ. Π.Ο.Ε. που παίρνουμε κι είναι αυτά που πληρώνει ο κοσμάκης στην
Ηλιούπολη, ο δημότης δηλαδή, ο κάτοικος, όπως είναι και τα δάνεια τα
οποία πληρώνει ο κάτοικος πάλι. Έξι (6) εκατ. ευρώ είναι ο κάτοικος πάλι.
Άρα φτάνουμε κι αποδεικνύουμε ότι πάνω απ’ το 70% του
προϋπολογισμού του Δήμου τον πληρώνει ξανά, διπλά, τριπλά, ο δημότης!
Ερώτημα

παραμένει.

Γιατί

αφού

πληρώνει

στον

κρατικό

προϋπολογισμό δεν πρέπει να έχει την απαίτηση να επιστρέφει σε έργο γι’
αυτόν! Γιατί πρέπει να πληρώνει και να ξαναπληρώνει από κάτι που δεν έχει
πια, και αρκετοί, και στην Ηλιούπολη, δεν έχουν που παραμένουν.
Να έρθουμε, παράδειγμα, στην κοινωνική πολιτική και στον
προϋπολογισμό. Με βάση, λέει, το δημοσιονομικό κορσέ η κρατική
χρηματοδότηση όσον αφορά την κοινωνική πολιτική στους Δήμους θα
καθηλωθεί στα 150 εκατ. ευρώ, διαιρέστε 325 Δήμους με 150 εκατ. ευρώ
ώσπου να μάθουμε βέβαια και σε τι αναφέρονται, μήπως απ’ αυτό το 150
εκατ. ευρώ έρθει μάλλον να βρεθούν κονδύλια και για το «Βοήθεια στο
σπίτι», για τους Παιδικούς Σταθμούς, που δεν φτάνουν, άρα ακόμη
περισσότερο δεν έχουμε να πάρουμε από εκεί.
Τα κονδύλια, παρακαλώ, για την πυροπροστασία στον κρατικό
προϋπολογισμό είναι μόλις 18 εκατ. ευρώ, πάλι για 325 Δήμους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, μιλάμε για τον προϋπολογισμό του
Δήμου.
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι
κομμάτι αυτής της γενικής εικόνας και δεν μπορώ, όσο και να θέλω να τον
κλείσω στους τοίχους της πόλης, γιατί δεν κλείνεται! Δεν κλείνεται!
Ξέρετε, τοπικά προβλήματα είναι τα γενικά προβλήματα και τα
οξυμένα προβλήματα είναι τα λαϊκά προβλήματα.
Πάμε παρακάτω. Η τραγωδία στο Μάτι, παράδειγμα, και οι πυρκαγιές
στην Μάνδρα δώσανε ένα σήμα….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ!!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: …έναν κίνδυνο ο οποίος δεν αποτυπώνεται ούτε στον
κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον δικό σας προϋπολογισμό. Για δείτε λίγο,
27.000 ευρώ μόλις για πυροπροστασία, τίποτε άλλο απ’ αυτό που λέγεται
πολιτική προστασία και ανάγκες.
Να πάμε παρακάτω, να δούμε ορισμένα ακόμη ζητήματα. Σας είπα
προηγούμενα

στο

Τεχνικό

Πρόγραμμα

για

την

ανάγκη

ελέγχου

αντισεισμικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, που κι αυτό ξέρετε προϋποθέτει
στοιχειώδεις υποδομές αν θελήσουμε να ξεφύγουμε και από την ανάγκη του
εξειδικευμένου προσωπικού, γιατί δεν φαντάζομαι, χωρίς να θέλω να
υποτιμήσω τον κ. Καλλαρύτη, ότι μπορεί ο κ. Καλλαρύτης να κάνει τον
σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, όσο και να το θέλει, και εγώ να
ήμουν, και εσείς να ήσαστε, κι οποιοσδήποτε, υπάρχουν και ειδικοί για να το
κάνουν. Ούτε αυτό προβλέπεται, ούτε σχεδιάζεται, μιας και μας αρέσει να
μιλάμε για εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε απαιτείται.
Πάμε παρακάτω. Εμάς, λοιπόν, μας ενδιαφέρουν κι άλλα μεγάλα
ζητήματα και συγκεντρώνουν την προσοχή μας, όχι φαντάζομαι εμάς, αλλά
και του κόσμου.
Είναι οι μεγάλες ελλείψεις σε κοινωνικές υποδομές, όπως αυτές του
παιδιού, της οικογένειας, που συνήθως τις καταδεικνύουμε όταν ξεκινάνε οι
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Παιδικοί Σταθμοί, όταν ξεκινάνε τα σχολεία και μετά τις αφήνουμε και ως
άλυτες.
Πάμε παρακάτω. Οι ελλείψεις που καταγράφονται σε δομές
προσωπικό, χρηματοδότηση και συνοδεύουν βασικά τις αντιδραστικές
αλλαγές που επέρχονται και φυσικά δεν αποτυπώνονται ούτε στον
προϋπολογισμό του Δήμου, ούτε του Κράτους, και δεν καλύπτονται.
Θα αναδείξουμε, παράδειγμα, τις 13 αίθουσες νηπιαγωγείων που
λείπουν στην πόλη; Τα κοντέινερς στα σχολεία; Τα ΚΑΠΗ που δεν έχουν τη
δική τους στέγη και την ίδια στιγμή που 99 οικόπεδα, δημόσια οικόπεδα, με
τον ιδρώτα και τον αγώνα του λαού της πόλης ήταν δικά του και σήμερα
είναι παραχωρημένα στην ΕΤΑΔ!
Να πάω παρακάτω, κ. Πρόεδρε. Όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν
βρίσκουν τη θέση τους ούτε στον προϋπολογισμό λοιπόν του Δήμου, όπως
είπα, αλλά ούτε έχουν θέση στο όραμα της Δημοτικής Αρχής, δεν γίνονται
πεδίο διεκδίκησης, συσπείρωση του λαϊκού παράγοντα για διεκδίκηση.
Οι ελλείψεις αντίθετα θα λέγαμε σε τέτοια ζητήματα γίνονται συνήθως
προσπάθεια εγκλωβισμού ανθρώπων που υποφέρουν, ψηφουλάκια αρκετές
φορές, «θα σου δώσω τόσο ενώ σου ανήκουν πολύ περισσότερα, ψήφισέ
με!» Συνήθως αυτό το αλισβερίσι το έχουμε μάθει μέσα στην πόλη!
Κρύβονται άλλοτε κάτω από το χαλί, δεν μας αφορά εμάς! Δεν μπορώ να
κάνω τίποτα! Αφορά το Κράτος! Αλλά δεν κάνω τίποτα γι’ αυτό, απλά
παρακολουθώ τα πράγματα ή εναποτίθενται ως ευθύνη της οικογένειας. Τι
να σου κάνω, σου λέει κι η φτώχια, αν ήσουν και πλούσιος μπορείς να τα
καταφέρεις!
Γι’ αυτό και σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό ξεχωρίζει άμεσος και
συγκεκριμένος ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας,
λέμε εμείς, υπέρ των λαϊκών αναγκών. Και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την
αμεριμνησία της Δημοτικής Αρχής ενώ γνωρίζει και τον χαρακτήρα της
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ΕΤΑΔ και τους σχεδιασμούς Κυβέρνησης – Υπερταμείου. Και καθώς λέει,
θέλει να διαμορφώσει όραμα για την Ηλιούπολη του μέλλοντος.
Εμείς ρωτάμε. Άραγε, τότε που η πόλη θα κοιτάζει το Καζίνο στο
Ελληνικό; Τότε που θα κοιτάζει η πόλη, συνεχίζω, τους ουρανοξύστες στο
Ελληνικό; Τότε που το παραλιακό μέτωπο θα είναι για προνομιούχους και
όχι για το λαό της περιοχής; Τότε που 1 εκατ., όπως λένε τα αναπτυξιακά
σχέδια Λάτση και Κυβέρνησης, θα διαβαίνουν στην περιοχή, η συνεισφορά
του οράματός σας θα είναι η σήραγγα; Αυτή είναι πραγματικά η συνεισφορά
και το όραμά σας για το μέλλον;
Δεν κάνει όμως τον κόπο το όραμά σας να περικλείει, τί θα γίνειπαράδειγμα- αν γίνουν αυτά τα αναπτυξιακά προγράμματα και εξελίσσονται
όπως εξελίσσονται στο παραλιακό μέτωπο και στο Ελληνικό, τα
μικρομάγαζα της περιοχής; Οι μικρομαγαζάτορες της περιοχής; Τί θα γίνουν
με τα παιδιά μας; Γιατί δεν μας δίνετε ένα παράδειγμα ανάπτυξης σήμερα,
τουρισμού, πόσα; 17 εκατ. είχαμε; Πόσα παίρνουν οι εργαζόμενοι, τα νέα
παιδιά που πάνε σε αυτούς τους Κλάδους σήμερα, όχι αύριο που εσείς
οραματίζεστε;
Θα σας βάλω και την άλλη πλευρά. Πόσοι από τους σημερινούς
κατοίκους θα παραμείνουν στην πόλη; Θα μπορέσουν να παραμείνουν σ’
αυτήν την πόλη για να δουν το όραμα που εσείς μας φέρνετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, μιλάτε ήδη 12 λεπτά, ο κ. Κοκοτίνης
μίλησε 6.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ε, τι να κάνω τώρα; Τι να κάνω; Να το βάλω σε ζύγι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κατανοώ αυτό που λέτε αλλά θέλω να κατανοήσετε και
εμένα ότι το πρόγραμμά μας είναι προϋπολογισμός του Δήμου!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τον προϋπολογισμό μιλάω, όπως καταλαβαίνετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσπαθώ να το καταλάβω αλλά ξεφεύγετε! Σας παρακαλώ.
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ξεχωρίζει ακόμη το ζήτημα της φοροεπιδρομής που
καταγράφεται και στον προϋπολογισμό σας. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
από τους Δήμους και από τον Δήμο που βρίσκονται στο προσκήνιο. Το
μπλοκάρισμα της φορολογικής ενημερότητας των χιλίων δημοτών – πολιτών
της Ηλιούπολης! Τα βεβαιωθέντα τέτοια έσοδα που καταγράφετε μέσα στον
προϋπολογισμό και είναι 2.200.000 ευρώ που το 1.500.000 ευρώ αφορά
επιχειρήσεις, αλλά αυτούς που θα τρέξετε για να τα πάρετε, ή θα εκβιάσετε
και εσείς και το Κράτος με το θεσμικό πλαίσιο, είναι ο φτωχόκοσμος που
χρωστάει τα λιγότερα ή τα ελάχιστα και δεν μπορεί να πληρώσει. Είναι
αυτός που είναι στο Κ.Α.Ε. -παράδειγμα- και δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό
το θέμα.
Ξεχωρίζει ακόμη το ζήτημα για μας, της μόνιμης σταθερής δουλειάς
για τα χιλιάδες νέα παιδιά και αυτό είναι πρόβλημα της πόλης. Ωραίες πόλεις
είναι αυτές που ζουν οι άνθρωποί τους όμορφα κι ωραία! Δεν είναι γενικά τα
κτίρια, δεν είναι γενικά τα έργα, αλλά για ποιόν;
Άρα λοιπόν, οι προσλήψεις…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, συντομεύετε σας παρακαλώ πολύ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Οι προσλήψεις στις κρίσιμες υπηρεσίες που αναφέρθηκε,
παράδειγμα, ο κ. Δημητρόπουλος, αλλά εγώ θα πάω κι αλλού, οι προσλήψεις
είναι σχέδιο για το αύριο! Αφορά τους άνεργους, αφορά την ποιότητα των
υπηρεσιών και φυσικά αφορά και τους 120 συναδέλφους που είναι ήδη στο
Δήμο μας, στο «Βοήθεια στο σπίτι» και είναι συμβασιούχοι, οι καθαρίστριες
στα σχολεία μας είναι συμβασιούχοι, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, 120
περίπου στο σύνολο που αύριο – μεθαύριο θα δουν πιθανά την πόρτα της
απόλυσης! Αυτό αφορά την πόλη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, συντομεύετε, κ. Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θα ολοκληρώσω σε λίγο, κ. Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, σας παρακαλώ πολύ!
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Σοβαρό ζήτημα, κ. Πρόεδρε, που δεν αποτυπώνεται στον
προϋπολογισμό σας είναι τα εργατικά ατυχήματα στους Δήμους. 43 νεκροί
στους Δήμους τα 4 τελευταία χρόνια και πάνω από 60 τραυματίες!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης μιλάμε, κ.
Τσατσούλη! Σας παρακαλώ πολύ!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εδώ λοιπόν ο προϋπολογισμός των Δήμων δεν ζητάει την
ανανέωση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του Δήμου Ηλιούπολης μιλάμε, κ. Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ…. την ανανέωση του στόλου. Ο προϋπολογισμός του
Δήμου της Ηλιούπολης δεν έχει τα εμβόλια που είναι αναγκαία! Δεν έχει
έγκαιρα τα ΜΑΠ! Λέω ένα παράδειγμα, κ. Πρόεδρε, να σας δώσω ορισμένα
στοιχεία.
Ο προϋπολογισμός, λοιπόν, της Ηλιούπολης, ακόμη, πρέπει να
ασχοληθεί με το μεγάλο ζήτημα των ναρκωτικών για την νεολαία. Έχετε
φέρει κατά καιρούς Επιτροπές κατά της εγκληματικότητας, δεν ξέρω πως τα
λέτε όλα αυτά τα

πράγματα, δεν έχετε φέρει εννέα χρόνια τώρα στη

Δημοτική Αρχή ένα μεγάλο ζήτημα στην πόλη! Τα ναρκωτικά! Τα
ναρκωτικά που τσακίζουν τη νεολαία, που την εξοντώνουν κ.ο.κ. και, αν
θέλετε, με την έννοια και της ενημέρωσης και της αντιπαράθεσης με
απόψεις, έχουμε φτάσει σήμερα η ναρκοχρήση να θεωρείται ελευθερία της
προσωπικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κ. Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ, μιλάτε
ένα τέταρτο σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θα τελειώσω, κ. Πρόεδρε, με το παρακάτω.
Το καταλαβαίνω, κ. Πρόεδρε, ότι σας κούρασα, αλλά από την ευθύνη
σας θα περίμενα να ζητάτε τέτοια συζήτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο
και όχι «ψεκάστε – σκουπίστε – τελειώστε!»
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, ήδη σας έχω δώσει ένα τέταρτο το Βήμα και μιλάτε, και
παραπονιέστε κι από πάνω;!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κλείνοντας θα πω το εξής. Αναφέρθηκε η κ.
Αντιδήμαρχος ότι εμείς θα μειώσουμε 2% τα τέλη. Εγώ θα την προκαλούσα
να πάει λοιπόν στον προϋπολογισμό που μας καταθέτει και να δει ότι εκεί
που λέγεται «τέλη / ηλεκτροφωτισμός» τα ποσά που κατατίθενται για το
2019 είναι ακριβώς τα ίδια ποσά που είχαμε και το 2018, δηλαδή
αποδεικνύεται και στον προϋπολογισμό σας ότι ήταν ψυχουλάκια, ενάμισι
χιλιάρικο, είναι λιγότερο, αν δεν κάνω λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Και κλείνοντας, δεν μπορεί κανείς να παραλείψει ότι
μέσα στην μιζέρια του προϋπολογισμού, η Δημοτική Αρχή δεν ξεχνά βέβαια
ότι είναι η προεκλογική περίοδος που μπαίνουμε, έτσι αυξάνει τα ποσά
διαφήμισης, προπαγάνδας, απογειώνει μικροέργα και μελέτες, αγγίζοντας
πάντα το μαγικό ποσό της ανάθεσης των 24.800 ευρώ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: .…συνεχίζει τις εργολαβίες σε ογκώδη, κλαδέματα,
στολίδια… Στολίδια -παράδειγμα- Χριστουγέννων, τώρα πέρασε ένας
διαγωνισμός….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ!!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: ….ο οποίος δεν ήταν διαγωνισμός, 48.000 ευρώ και στον
προϋπολογισμό έχετε άλλο ένα 50αρικο για τον επόμενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε!! Σας
παρακαλώ! Ήδη μιλάτε 18 λεπτά.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ξεπέρασα τον εαυτό μου!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι βέβαια. Νομίζω ότι η κρισιμότητα του θέματος, σας
έδωσα το Βήμα, τον λόγο, το χρόνο, νομίζω ότι είστε σαφέστατη.
Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ πολύ.
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Μεταφέρει λοιπόν το κόστος όλο και πιο πολύ στους
δημότες, σ’ αυτό δεν απαντά, δεν διεκδικεί, δεν είναι της άποψης ότι αξίζει
σ’ αυτήν την πόλη, σ’ αυτόν τον λαό, όχι στην πόλη, γιατί ξέρετε.....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κα Τσατσούλη, ελάτε, σας παρακαλώ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: …αξίζει λοιπόν σ’ αυτόν τον λαό μια άλλη περπατησιά,
μια Δημοτική Αρχή που πραγματικά μπορεί να οργανώσει την πάλη του, να
βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή, γιατί όντως η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί
να το κάνει, να βοηθήσει, να εμπνεύσει και όχι απλά να διαχειριστεί. Από
διαχειριστές έχουμε χορτάσει!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο κ. Κουρής έχει τον λόγο. Κύριε Κουρή, εύχομαι να μην
συναγωνιστείτε την κα Τσατσούλη στο χρόνο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Τρία λεπτά, ούτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσο χρειάζεται.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Ούτε τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, έχετε τον λόγο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Σχεδόν αυτά που είπα για το Τεχνικό Πρόγραμμα, ισχύουν κι
εδώ.
Κοντός προϋπολογισμός, κοντός, χωρίς φιλοδοξία, χωρίς όραμα,
δείχνει ότι έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο και η Διοίκηση διαχειριστές. Όταν
φτάσαμε περίπου στο 92% – 93% ανελαστικών δαπανών, τι παρέμβαση να
κάνει η πολιτική βούληση της Διοίκησης ή η δική μας;
Νομίζω ότι ας αφήσουμε αυτήν τη χρονιά να περάσει, γιατί τα
πράγματα φαίνεται ότι πάνε μόνα τους, λίγες είναι οι παρεμβάσεις που
μπορείτε να κάνετε, όπως φαίνεται, και μάλλον δεν τις έχετε και σκοπό.
Εγώ θα σας πω, από εδώ και πέρα καλό κουράγιο, τίποτε άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κουρή.
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Ο κ. Πανταζόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως
φάνηκε κατά τη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος και από τις
εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής αλλά και από τις αναλύσεις, όπως έκανε ο
κ. Κοκοτίνης της περιρρέουσας κατάστασης που υπάρχει και των συνθηκών,
αντιμετωπίσαμε ένα φτωχό Τεχνικό Πρόγραμμα εκ των συνθηκών. Έναν
επίσης μικρό προϋπολογισμό έχουμε μπροστά μας, κ. Πρόεδρε.
Άρα, λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να αναζητήσω αυτά.., αφού είμαστε
με τη θηλιά στο λαιμό και με την αδυναμία επί της ουσίας να αλλάξουμε τα
πράγματα- πώς; - ποιά είναι η κατεύθυνση και ποιά είναι η λογική αυτού του
προϋπολογισμού που κατατίθεται;
Γι’ αυτό λοιπόν θα χρησιμοποιήσω διάσπαρτα ελάχιστα παραδείγματα
για να αναζητήσω αυτήν την κατεύθυνση.
Εκ των πραγμάτων θα χρησιμοποιήσω την ανούσια εικόνα των
αριθμών.
Κυρία Αντιδήμαρχε, σε ό,τι αφορά στον κωδικό που έχει τα
τηλεφωνικά τέλη για τον Δήμο Ηλιούπολης και δεν μιλάμε για τα Νομικά
του Πρόσωπα, για τον Δήμο, προβλέπεται ένα ποσό 70.000 ευρώ. Ένα
αντίστοιχο ποσό είχε δαπανήσει ο Δήμος πέρυσι. Πρέπει να μην ξεχνάμε
όλοι και σας λέω λοιπόν ένα παράδειγμα, ότι τα 65 σχολεία της πόλης, με
τους 11.000 μαθητές, με τους 20.000 γονείς, με την καθημερινή επαφή εκ
των πραγμάτων, κ. Πρόεδρε, των οικογενειών των παιδιών, των φορέων
κλπ., έχουν αυτή τη στιγμή, κ. Αντιδήμαρχε, ένα συνολικό ποσό 39.000 ευρώ
στο Δήμο. Άρα, λοιπόν, και με βάση την ενδοεπικοινωνία, τα τηλεφωνικά
κέντρα επικοινωνίας που έχει ο Δήμος, μήπως αυτά τα ποσά είναι
υπερβολικά; Κατά τη γνώμη μου, είναι.
Σε ό,τι αφορά τους κωδικούς για τις δημόσιες σχέσεις, εδώ, κ. Αντιδή-
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μαρχε, βλέπω έκρηξη, 11.030 ευρώ, έξοδα ενημέρωσης, διπλασιασμό.
Δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνέδρια και γιορτές από 18 στις 30.000
ευρώ.
Διοργάνωση συνεδρίων – συναντήσεων – διαλέξεων, 20.000 ευρώ.
Κάναμε φέτος συνέδρια στην πόλη, κ. Αντιδήμαρχε, ή πρόκειται να
κάνουμε για να δικαιολογούνται αυτά τα ποσά;
Συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο και τα έξοδα που αφορούν αθλητικές
δραστηριότητες, αύξηση της τάξης στο 35% με βάση τα νούμερα τα οποία
έχετε εδώ.
Λίγο να σταθώ, γιατί θέλω πάντα να μιλώ με παραδείγματα, έχουμε
μία αύξηση των δαπανών και σωστά -κατά τη γνώμη μου- για τα υλικά
καθαριότητας. Προφανώς διαπιστώθηκε η ανάγκη αυτή και τα 15.000 ευρώ
έγιναν 20.000 ευρώ. Τι είναι όμως αυτό που ανάγκασε τη Δημοτική Αρχή να
μειώσει τα χρήματα που δίνουμε στα σχολεία; Εδώ είμαστε σε μία πλήρη
αντίφαση, κ. Πρόεδρε, και ο Δήμος πρέπει να σηματοδοτεί, ειδικά σε ό,τι
αφορά τα σχολεία και ειδικά στο θέμα που έχει να κάνει με την υγιεινή και
την καθαριότητα. Αυτά, λοιπόν, έπρεπε να πηγαίνουν μαζί, κ. Πρόεδρε.
Αυξάνονται οι ανάγκες στο Δήμο και καλώς λέω εγώ; Δεν μειώνονται και σε
καμία περίπτωση των σχολείων.
Για τις αμοιβές τρίτων που είναι μισό το ποσό, δώσατε απάντηση.
Επίσης, έχουμε έναν διπλασιασμό των εξόδων, διπλασιασμό ακριβώς,
με βάση τον κωδικό σας σε ό,τι αφορά σημαιοστολισμούς, φωτογραφήσεις.
Τι άραγε είναι αυτό το διαφορετικό που θα συμβεί φέτος σ’ αυτό;
Αυτά τα παραδείγματα τα χρησιμοποίησα γιατί είναι ενδεικτικά, διότι
όταν έχεις, κ. Πρόεδρε, να διαχειριστείς λίγα χρήματα πρέπει να είναι με
φειδώ στο πώς διαχέονται τα χρήματα και εδικά σε ό,τι αφορά τις δαπάνες
αυτές.
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Εκ των πραγμάτων δεν μας αφήσατε και πολλά περιθώρια, δεν είναι
αναπτυξιακός, νομίζω και εσείς οι ίδιοι το ξέρετε, το αντιλαμβάνεστε, δεν
έχει καμία έννοια διεκδίκησης μέσα του, θα τον πω λοιπόν, έτσι, απλά
διαχειριστικό, απλά προεκλογικό.
Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πανταζόπουλε.
Η κα Πίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Συζήτηση, λοιπόν, επί του προϋπολογισμού που δεν είναι
ένα τυχαίο αλλά πολύ σημαντικό κομμάτι διοικήσεως, σημαντικό εργαλείο
θα έλεγα εγώ γιατί ξεδιπλώνει και σκιαγραφεί τις κινήσεις μας τόσο στο
παρελθόν, στο παρόν και στη μελλοντική περίοδο που θα διανύσουμε.
Εάν κρίνετε και αν διαπιστώσατε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, στο
προηγούμενο οικονομικό έτος και με το βεβαιωμένο το σημερινό και τα
βεβαιωθέντα ’17 – ’18, δηλαδή σε αυτές τις χρήσεις, θα διαπιστώσετε ότι το
ποσοστό της υλοποίησης κυμαίνεται γύρω στο 38% με 40%. Άρα, λοιπόν,
διαπιστώνουμε, τί; Ότι όλη η λειτουργία μας μέσα από τον προϋπολογισμό
φαίνεται η διοίκησή μας σκιαγραφείται και ξεδιπλώνεται κι αν δουλεύουμε
σωστά ανταποδοτικά επίσης καταγράφεται. Άρα, οι αριθμοί που εδώ στα
φύλλα του προϋπολογισμού αποτυπώνονται, είναι η αποτύπωση του Δήμου
μας.
Και βεβαίως θα δεχθώ όλα αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες με
όλους τους περιορισμούς, το βιώνουμε σε όλη την Επικράτεια, άρα το βιώνει
και ο δικός μας Δήμος, και επειδή λοιπόν και στο Τεχνικό Πρόγραμμα
προαναφέρθηκα στους ιδίους πόρους και ο Δήμαρχος εστίασε και έκανε την
παρέμβασή του ότι, εμείς σαν Δήμος δεν είμαστε της τάξεως άλλων όμορων
γιατί δεν έχουμε ίδιους πόρους, να δούμε λοιπόν εμείς, αυτούς τους
ελάχιστους, σε εισαγωγικά, που έχουμε, τους διαχειριζόμαστε τόσο όσο για
να μπορούμε να μετακυλήσουμε το όποιο κέρδος στον πολίτη; Γιατί κυρίως
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ο πολίτης προέχει και το επίπεδο ζωής του που ορθά και σωστά πρόβαλε η κ.
Αντιδήμαρχος.
Ίδιοι πόροι, λοιπόν. Από πού να έρθουν σε εμάς; Από την πόλη της
Ηλιούπολης; Είναι συγκεκριμένοι. Είναι τα αναψυκτήριά μας, είναι τα
κυλικεία μας, είναι οι χώροι οι κοινοί, τραπεζοκαθισμάτων και πλατειών
κυρίως, συν οι παροχές υπηρεσιών του νεκροταφείου μας.
Άρα,

λοιπόν,

εκεί

εστιάζονται

οι

δικοί

μας

πόροι.

Τους

εκμεταλλευόμαστε, έτσι, ώστε να έχουμε το μεγαλύτερο πρόσοδο; Κάνουμε
παρεμβάσεις, αναλώνουμε ποσά από ίδιους πόρους, π.χ. θα αναφέρω έναν
που μου έρχεται στη σκέψη τώρα, 24.800 ευρώ δαπανήσαμε για το
στέγαστρο

του

αναψυκτηρίου

μας,

εννοώ

στο

Άλσος,

είχε

ανταποδοτικότητα; Πήραμε πίσω, αν όχι τα 24.000 ευρώ, κάποιο μίσθωμα
της τάξεως τέτοιας μορφής που να το επενδύσουμε, π.χ. εγώ θα πω μαζί με
τα υπόλοιπα, στα τροφεία. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσαμε, αφού είμαστε
πλεονασματικοί και τα καταφέραμε και μπράβο μας, να έχουμε αντίστοιχα
και μετακύληση στον πολίτη μέσω καταργήσεων των τροφείων. Γιατί, δεν θα
πω ότι δεν ασκήσαμε κοινωνική πολιτική και δεν απαλλάξαμε κάποιες
κατηγοριών εργαζομένων μητέρων, αλλά σε τέτοια κλίμακα όχι μεγάλη. Δεν
το είδα λοιπόν στην ευαισθησία, αγαπητή κα Αντιδήμαρχε, να το έχετε, αν
μη τι άλλο στην επόμενη περίοδο για να δείξετε εκεί το μεγαλείο της
κοινωνικής σας πολιτικής, γιατί το τροφείο είναι κόστος για μία οικογένεια,
ακόμα - ακόμα και της τάξεως των 50.000 ευρώ, αν υπάρχει τέτοιο έσοδο σε
κάποια οικογένεια.
Άρα, λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι αυτό που εισπράττουμε, ό,τι
εισπράττουμε, δεν το μετακυλύουμε. Το αναλώνουμε, πού; Π.χ. στην
πλατεία Παραθύρα. Αλλά ακόμα κι αυτό το έργο που εσείς επιλέξατε ότι είχε
προτεραιότητα να κατασκευαστεί, ενσωματώθηκε στο περιβάλλον του; Είναι
τέτοια η μορφή του που να δένει με αυτό που λέγεται δάσος; Έχει την
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αντίστοιχη επισκεψιμότητα που προσβλέπαμε και αποβλέπαμε; Καλυτερεύει
τον πολίτη; Του δίνει τη δυνατότητα; Εάν κρίνω από την επισκεψιμότητα και
ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς, εκτός βέβαια των εγκαινίων, διαπιστώνω ότι
δεν έχει γίνει αυτό που περιμέναμε. Αναλώσαμε όμως ένα μεγάλο κονδύλι.
Άρα, λοιπόν, με τα απλά αυτά παραδείγματα θέλω να πω ότι έχουμε τη
δυνατότητα εσόδων. Πολύ δε, μάλλον, θα σας πω τις αυξήσεις τις οποίες
είχαμε μέσω Κ.Ο.Κ. Ξέρετε πόσα πήραμε φέτος; 193.000 ευρώ μέχρι τώρα.
Πού πήγαν; Πραγματικά, πού τροφοδοτήθηκαν; Πήγαν στον πολίτη; Τα
εισπράττουμε από τον πολίτη και καλά κάνουμε και τα εισπράττουμε, το
ξέρει ο κ. Χιωτέλης, κάθε φορά στην Οικονομική Επιτροπή είναι το πρώτο
θέμα. Πού πήγαν; Γιατί λοιπόν να μην τροφοδοτηθούν σε τέτοιου είδους
κοινωνικές παροχές; Ξέρετε πόσα ξοδέψαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, για
κοινωνική παροχή; Μία! Παντοπωλείο, 8.700 ευρώ! Αυτό, αυτό ήταν το
κονδύλι που έφυγε μέσα…. μιλάμε για κοστολογημένα πράγματα.
Άρα, λοιπόν, για κοινωνική πολιτική όταν θα ερχόμαστε να ομιλούμεκαι καλά κάνουμε και ομιλούμε- θα πρέπει να το αποδεικνύουμε, γιατί
επενδύσαμε χρήμα στο ΚΔΑΠ αλλά δεν το λειτουργήσαμε. Το
λειτουργήσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι;
Ο αγαπητός κ. Δήμαρχος που δεν είναι και σήμερα εδώ να μας ακούει,
είχε επενδύσει, αλλά δεν βλέπω εν έτει 2019, γιατί το 2018 έφυγε πλέον, να
μπορεί να το λειτουργήσει. Ευελπιστούμε όμως ότι θα φτιάξουμε κέντρο
αποκατάστασης δια βίου- και καλά θα κάνουμε- δεν λέει κανείς, ότι
πρόκειται για ανάπηρο άτομο, πολίτη, δεν το συζητάμε, έστω να δεχθώ και
με τον τρόπο και με τον ΕΡΜΗ και με τους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και με κάθε
ΟΡΙΖΟΝΤΑ και με κάθε ΕΡΜΗ. Εμείς, σαν Δήμος τί κάνουμε; Γιατί έχουμε
παραχωρήσει κρατική περιουσία.
Και πάμε, λοιπόν, σε αυτό που λέγεται Παιδικός Σταθμός, γιατί
προέχει η εργαζόμενη μητέρα. Τις προάλλες, με τον αξιότιμο κ. Πρόεδρο
56

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

57

των Παιδικών Σταθμών είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία και εστίασα, γιατί
είχα προσωπικό βίωμα….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Όχι, δεν θα ολοκληρώσω, αγαπητέ κ. Πρόεδρε, θα μου
επιτρέψετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώδεκα λεπτά μιλάτε….
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Κι άλλα πέντε!
Αλλά η κοινωνική πολιτική είναι αυτή που ακουμπάει τον πολίτη και
για μας έχει ιδιαίτερη σημασία και σαν γυναίκα ακόμα περισσότερο.
Λοιπόν, η εργαζόμενη μητέρα έχει εξοστρακιστεί στην κυριολεξία
μέσα από τον Παιδικό Σταθμό. Τη θέση της κατέχει ο άνεργος και εγώ να το
δεκτώ, βεβαίως θα ενισχύσουμε τους ανέργους, όμως τις αιτήσεις τις οποίες
δεχόμαστε, έχουμε ποτέ μπει στη διαδικασία ελέγχου πραγματικών
στοιχείων, αν όντως είναι έτσι ή μη; Και μήπως λοιπόν στερούμε στην
εργαζόμενη, η οποία τρέχει και της βγαίνει η γλώσσα κάθε πρωί για να πάει
το παιδί της στον Παιδικό; Αν το πάει, ή κάποιοι που δεν πήγαν. Και να
φτιάξουμε -μαζί σας, κα Τσατσούλη- σε ποια κτήματα; Τα είπατε εσείς. Σε
ποια οικόπεδα; Ποια; Εδώ σιωπούμε, εδώ έχει πέσει η σιωπή των αμνών σε
ό,τι αφορά την δημόσια περιουσία. Εδώ δεν ξέρουμε τίποτα! Πού πάει; Τι
είναι; Πότε θα την πάρουμε; Αν θα την πάρουμε; Τι θα φτιάξουμε τι δεν θα
φτιάξουμε; Πουθενά δεν φαίνεται από τούτον τον προϋπολογισμό. Θα
έπρεπε, λογικά.
Σε εκείνα τα μεγάλα έργα πέραν από τις πεζογέφυρες και πέραν από
τον Γιούνκερ, να φτιάξουμε την υπόγεια σήραγγα, μαζί σας, όλα να τα
φτιάξουμε, κανείς δεν λέει όχι, αλλά να φτιάξουμε κυρίως Παιδικούς
Σταθμούς, πρωτίστως, γιατί δεσμεύσαμε ένα μεγάλο οικόπεδο, το καθαρό
οικόπεδο της Ηλιούπολης για να φτιάξουμε μόνο 60 θέσεις, και με κόστος;
Ας μην το συζητάμε, τεράστιο!
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Να πάμε λοιπόν στις προσπάθειες που καταβάλλαμε να εισπράξουμε,
αν εισπράξαμε, μεταξύ των δύο περιόδων λοιπόν της περσινής με της
φετινής, που ενώ πέρυσι είχαμε κάνει μια καλή και θετική προσπάθεια και
την είχαμε επικροτήσει, φέτος δεν είδα να κινούμαστε στα ίδια πλαίσια. Η
είσπραξη λοιπόν έχει πέσει κατακόρυφα. Έτσι, ενδεικτικά, να μνημονεύσω
κάποια ποσά, κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, πέρυσι είχαμε 109.479 ευρώ
φέτος έχουμε 19.572 ευρώ. Κατάληψη κοινοχρήστων από περίπτερα, πέρυσι
είχαμε 44.0000 ευρώ, φέτος, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μέχρι τώρα,
βεβαιωθέντα, 2.065 ευρώ. Κατάληψη χώρων παραδοσιακών κλπ. πέρυσι
είχαμε 13.000 ευρώ φέτος έχουμε μόνο 850 ευρώ.
Έτσι ενδεικτικά, λοιπόν, δείχνει την εικόνα διοίκησης και τους
στόχους διοίκησης, αν έχουμε και πώς τους δρομολογούμε, γιατί ο πολιτικός
προϊστάμενος έχει την ευθύνη του, έχει κυρίως την ευθύνη της
εισπραξιμότητας ή την αύξησή της τουλάχιστον. Γιατί τα τραπεζοκαθίσματα
έχουν να αγγίξουν και την επιχειρηματικότητα της Ηλιούπολης που κινείται
όλη πέριξ μιας διαδικασίας που λέγεται κεντρική πλατεία ή πλατεία
Φλέμινγκ. Κι εκεί λοιπόν έχουμε θέμα. Μόνο που εθελοτυφλούμε και δεν
κάνουμε καμία κίνηση, τα αφήνουμε εκεί, τα ακουμπάμε εκεί.
Βέβαια, έρχονται κι εκλογές. Διανύουμε προεκλογική περίοδο, δεν θα
πρέπει να το λησμονούμε, ψηφαλάκια είναι αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ πολύ.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Θα ολοκληρώσω, κ. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, στο Τεχνικό
ήμουν πάρα πολύ σύντομη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έδωσα τα πέντε λεπτά τα οποία πήρατε, δηλαδή μιλάτε
δεκαεπτά λεπτά.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Θα πάρουμε κι άλλα αν απαιτηθεί, δεν πειράζει, μιλάμε για
αλήθειες, μιλάμε για αλήθειες!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι προηγούμενοι συνάδελφοι τΊ λέγανε; Ψέματα, δηλαδή;
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προλαλήσαντες
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συνάδελφοί

μου

ενδεχομένως και να μην είχαν κάτι να εστιάσουν πάνω στον προϋπολογισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, μιλάτε ήδη δεκαεπτά λεπτά!
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Να πάμε λοιπόν στο πράσινο…. αν δεν με διακόπτετε θα
δείτε ότι θα ολοκληρώσω πολύ πιο σύντομα απ’ ότι πιστεύετε.
Λοιπόν, κοινωνική πολιτική και πράσινο. Για να δούμε λοιπόν….
Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πάνω στο πράσινο;
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον η κοινωνική πολιτική στο Δήμο της
Ηλιούπολης, αλλά και το πράσινο έχει εξίσου.
Να δούμε τι και πώς μεριμνούμε, προστατεύουμε, περιποιούμαστε και
αναδεικνύουμε το πράσινο στην πόλη μας. Το πράττουμε; Ακόμα περιμένω
μία απάντηση γιατί κόπηκε ένα συγκεκριμένο δέντρο επί της Κεφαλληνίας,
ακόμα δεν το έχω λάβει. Ακόμα περιμένω να δω προστασία στα άλση, δεν
την έχω δει. Βλέπω όμως ότι κάνουμε μία φιλότιμη προσπάθεια 120.000
ευρώ περίπου, 120.000 ευρώ δεν είναι και λίγα χρήματα που θα διαθέσουμε
για δενδρύλλια, ναι, και για δάσος, δεν ξέρω τι θα φτιάξουμε, αν θα
μετατρέψουμε ή μη, θέλω λοιπόν να δω πώς θα κατανεμηθεί αυτό το 120.000
ευρώ, που δεν είναι λίγο, για μένα είναι σημαντικό, αρκεί να δούμε πού θα
υλοποιηθεί.
Και για να κλείσουμε με τα μεγάλα έργα που σηματοδοτεί την
επόμενη περίοδο και την ατζέντα της προεκλογικής περιόδου. Εάν διαβάσω,
του 2017 ή του 2016 είναι ακριβώς τα ίδια έργα, δεν έχει αλλάξει απολύτως
τίποτα.
Για τα ίδια λοιπόν φέρνουμε και το ξαναφέρνουμε και ευελπιστούμε
ότι θα τα φτιάξουμε. Πραγματικά, μας εκπλήσσει το γεγονός, δεν δόθηκε ο
χρόνος, έστω μίας κίνησης, έστω αυτά τα οποία έχουν καταχωρηθεί και
ευελπιστούμε ότι θα τα φτιάξουμε;
Ας πάρουμε την Λεωφ. Ειρήνης….
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, σας παρακαλώ πολύ, μιλάτε ήδη είκοσι
λεπτά, όσο μίλησε και η κα Τσατσούλη. Δηλαδή είναι πάρα πολύς ο χρόνος,
σας παρακαλώ πολύ! Η κατανόηση έχει και κάποια όρια.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Θα κλείσω, κ. Πρόεδρε, θα κλείσω, μην αγχώνεστε, έτσι κι
αλλιώς ένας είναι ο προϋπολογισμός, ένα θέμα έχουμε, δεν έχουμε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, αλλά νομίζω μέσα στα όρια, σας παρακαλώ πολύ!
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Εάν λοιπόν δεν μιλήσουμε πάνω σ’ αυτό το θέμα που μας
αγγίζει όλους, τελικά για ποιό θα μιλήσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε!
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν υπάρχει εκνευρισμός, ανοχή μεγάλη υπάρχει!
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: ….το κατανοώ απόλυτα, αλλά επιτρέψτε μου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνετε λάθος.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Το κατανοώ.
Και για να κλείσω, λοιπόν, για να συντομεύσω, να αναφερθώ λοιπόν
σ’ αυτήν τη διαδικασία και τη δημοκρατικότητα και το πολιτικό ήθος, για να
το κλείσω, και θέλω να το εστιάσω αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην
έννοια λειτουργίας, στην ευρύτερη έννοια λειτουργίας του Δήμου.
Επειδή, λοιπόν θα ήθελα- και το απευθύνω και στους πολιτικούς
προϊσταμένους αλλά και στους Διευθυντές των αντίστοιχων Διευθύνσεων,
γιατί οι υπάλληλοι δεν νομίζω ότι φέρουν την ευθύνη- όταν λοιπόν για
πολιτική ευθιξία και για διοικητική διαδικασία, θα όφειλαν τουλάχιστον να
είναι, το ελάχιστο που θα περίμενα, να απαντήσουν εδώ και δύο ή και τρεις
μήνες που έχω καταθέσει σαν παράταξη κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα κι
ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση.
Πραγματικά, δεικνύει τον τρόπο λειτουργίας και σκέψης μας. Τόσο
εντός του Δημοτικού Συμβουλίου που αγγίζει και το Προεδρείο, απλά δεν
μου δόθηκε η ευκαιρία λόγω προβλήματος και κωλύματος που είχα στην
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προηγούμενη διαδικασία του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά
πιστεύω θα μας δοθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε, γιατί πέρα από τον
προϋπολογισμό, πέρα από το οποιοδήποτε τεχνικό έργο, ο τρόπος
λειτουργίας είναι το κορυφαίο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κα Πίκουλα.
Κύριε Σόφη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Πόσο χρόνο έχω, Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να σας πω, κ. Σόφη; Δηλαδή, δεν μπορώ να σας αδικήσω, ο
μέγιστος χρόνος καταναλώθηκε από την κα Τσατσούλη και την κα Πίκουλα.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Να ρωτήσω; Ο Δήμαρχος πόσο χρόνο θα έχει;
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Γ.ΣΟΦΗΣ: Τώρα το θυμηθήκατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σόφη, σας παρακαλώ πολύ!
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ασβεστά, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
Κύριε Σόφη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα έλεγα το εξής, ότι για να μιλήσει κάποιος για τον προϋπολογισμό
θα πρέπει να έχει τον χρόνο ανάλογα με αυτόν που χρειάστηκε να τον
διαβάσει. Και για να είμαστε ειλικρινείς, για πρώτη φορά χαράμισα από τη
ζωή μου περίπου οκτώ ώρες για να τον διαβάσω και να καταλάβω τι λέει.
Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα; Στο τέλος πού κατέληξα; Ότι έκανα ένα
τεράστιο λάθος. Ένα τεράστιο λάθος! Και δεν κατάλαβα για ποιόν λόγο τον
διάβασα! Ήταν μία επανάληψη ενός λογιστικού πράγματος που λέει, τρεις το
λάδι, τρεις το ξύδι, πέντε το λαδόξυδο, βάλε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και
όλα ωραία και καλά.
Και την ίδια στιγμή, ακούω στις ειδήσεις δυο – τρία πράγματα.
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Πρώτον, μία καθαρίστρια, τι έκανε η καημένη; Πλαστογράφησε το
απολυτήριο Δημοτικού, από την πέμπτη στην έκτη! Κι έφαγε δέκα χρόνια
φυλακή χωρίς εξαγορά! Χωρίς αναστολή!
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
Γ.ΣΟΦΗΣ: Δεύτερον, κάθε πέντε μέρες σκοτώνεται ένας εργαζόμενος!
Αλλά τι πειράζει; Τι πειράζει; Αναλώσιμοι είναι!
Τρίτον, στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το είπε και η κα
Τσατσούλη, τα τελευταία χρόνια 43 εργαζόμενοι χάσανε τη ζωή τους. Και
δεν είναι 43, είναι λάθος, γιατί είναι και αρκετές δεκάδων άλλων που
πέθαναν για παθολογικούς λόγους. Τι σημαίνει παθολογικούς λόγους; Όταν
τον άλλον τον στρεσάρεις, έτσι, με αυτόν τον τρόπο να δουλέψει, γιατί
πιθανόν αυτός που σκοτώθηκε στη Λεωφ. ΝΑΤΟ μπορεί να βγάλουν καμιά
φορά, τι; Ότι έπαθε έμφραγμα π.χ. ή οτιδήποτε και δεν έφταιγε το φορτηγό.
Αλλά και έτσι να είναι όταν δουλεύει μ’ αυτούς τους όρους, ποιο είναι το
επίπεδο της ζωής του; Κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύει; Και λέω, γιατί τα
λες όλα αυτά; Έχουν καμία σχέση με τον προϋπολογισμό;
Αγαπητοί μου συνάδελφοι, αν δεν μιλήσουμε για τον κόσμο της
εργασίας πρώτα απ’ όλα μέσα στο Δήμο δεν έχει κανένα νόημα ο
προϋπολογισμός. Γιατί ό,τι και να γίνει, θα πρέπει να δούμε ότι αυτή τη
δουλειά θα την βγάλουν οι εργαζόμενοι εδώ μέσα, κανείς άλλος! Όλοι οι
υπόλοιποι είναι απλώς «οδοντόκρεμες!» Κάνουν λογαριασμούς και έρχονται
οι εργαζόμενοι να σηκώσουν όλο αυτό το βάρος. Και γι’ αυτήν την ιστορία,
ουσιαστικά, κατά τη δική μου γνώμη, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Υπάρχει
μία επανάληψη μονότονη, μιας φτώχιας, μιας γκρίνιας, μιας μιζέριας για
τους εργαζόμενους χωρίς καμία ουσιαστική πρόβλεψη.
Λέει κάποιος, μα, καλά, είχαμε κανέναν νεκρό στον Δήμο της
Ηλιούπολης; Καλά, είναι τραγικό, έ; Γιατί λέει μία παροιμία, ότι «όταν δεις
φωτιά στο σπίτι του γείτονα, να ξέρετε ότι έρχεται και στη δική σου» και
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αλίμονο αν κάποιος πει, δείξτε μου έναν νεκρό και στην Ηλιούπολη για να
πούμε τελικά, να αποδείξουμε ότι πόσο τραγική είναι η κατάσταση. Δεν
φαντάζομαι να το πει κανένας.
Εγώ θα συμφωνήσω με την κα Σερέτη και την εισήγηση που έκανε,
που είπε η γυναίκα ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι τα λεφτά μας, αυτά
κάνουμε. Αυτό όμως δεν μας αφορά! Δεν μας αφορά! Εσείς διαχειρίζεστε
κάποια πράγματα, εμάς δεν μας αφορά, δεν ακουμπάει τη ζωή μας! Και δεν
μπορούμε να πούμε και στον κόσμο που γνωρίζουμε και έχουμε μία σχέση
με ανθρώπους απλούς, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η κατάσταση, τόσα
είναι τα λεφτά, αυτά σας αξίζουν! Γιατί δεν τους αξίζουν αυτά!
Είπε η κα Τσατσούλη μια μεγάλη κουβέντα, ότι στην πραγματικότητα
από τον προϋπολογισμό, 7 εκατ. ευρώ περίπου, είπε, είναι αυτά που δίνει το
Κράτος και το 70% τι κάνει; Το ανακυκλώνει μέσα από τί; Ανταποδοτικά και
χίλια δυο.
Εμείς έχουμε πει κι άλλη φορά ότι τα ανταποδοτικά πρέπει να
καταργηθούν. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πληρώνει εκατό φορές φόρο και
φόρο και φόρο και φόρο και να λέμε ότι ο Δήμος λειτουργεί! Για ποιό λόγο
λειτουργεί; Γιατί, τι κάνεις; Κάνεις αφαίμαξη. Από ποιους; Από τους
εργαζόμενους, από τους πολίτες, από αυτούς που ζουν εκεί.
Και εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά, εντάξει, υπάρχουν και
κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα, αλλά μιλάμε τώρα
για το μεγάλο κομμάτι το οποίο υφίσταται την πολιτική των μνημονίων, της
λιτότητας, γιατί δεν είναι μόνο η πολιτική των μνημονίων, και προηγούμενα
είχαμε τέτοιες πολιτικές.
Από αυτήν την άποψη, εάν δεν δούμε αυτά τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας προϋπολογισμός, τότε για τί πράγμα
μιλάμε; Μιλάμε για κάποιους αριθμούς. Οι αριθμοί όμως, έξω από τους
ανθρώπους, μπορούν να βγάλουν οποιοδήποτε συμπέρασμα. Κάποιος, «έχω
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μία ιδέα», έχουμε ακούσει την προηγούμενη περίοδο με την κρίση,
διάφορους οικονομολόγους που πρότειναν διάφορες λύσεις για το πώς θα
λυθεί το πρόβλημα. «έχω μία ιδέα!» Ο ένας τι έλεγε; Να κόψουμε δραχμές, ο
άλλος να κόψουμε χαρτόνια, ο τρίτος τελικά να μην κάνουμε το ένα να μην
κάνουμε το άλλο! Διάφορες αηδίες οι οποίες ήταν έξω από την κοινωνία,
έξω από την καθημερινότητα, έξω από τη ζωή, έξω από αυτό που εμείς
χαρακτηρίζουμε σαν ταξική πάλη.
Να κλείσω γιατί δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, γιατί πραγματικά
δεν με αφορούν οι αριθμοί, οι αριθμοί σας, σας το λέω.
Εκείνο που έχει σημασία είναι, πώς θα δημιουργηθεί ένα Κίνημα, το
οποίο τί θα κάνει; Θα εξαναγκάσει ακόμα και τις Δημοτικές Αρχές, και τις
Δημοτικές Αρχές, αλλά κυρίως ένα Κίνημα που θα έχει μαζικά
χαρακτηριστικά και θα ξεκινάει από κάτω, που θα μπορεί να επιβάλει κάποια
πράγματα και θα εξαναγκάσει κι αυτούς που λέμε Δημοτικούς Άρχοντες, να
δουν κάποια στιγμή ότι είναι υπεύθυνοι γι’ αυτήν την κατάσταση που
υπάρχει. Δεν είναι κανείς ανεύθυνος. Όποιος παίρνει και μοιράζεται αυτήν
την πίτα, όποιος την διαχειρίζεται, έχει την ίδια ευθύνη από πάνω μέχρι
κάτω.
Αυτά τα ολίγα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Σόφη.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κα Καραγιαννίδου, θα μιλήσουν πρώτα οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι και στο τέλος θα σας δώσω τον λόγο.
Κύριε Νικηφόρε, ορίστε.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός του 2019 θεωρώ ότι
είναι μια επανάληψη των προϋπολογισμών των τελευταίων ετών αφού έχει
τα ίδια χαρακτηριστικά.
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Μικρό Τεχνικό Πρόγραμμα, αφού και το μεγαλύτερο έργο που είναι
σε εξέλιξη έχει βαφτιστεί ως προμήθεια υλικών και τοποθέτηση αυτών, κάτι
σαν μελετοκατασκευή, μιλάω για την αναβάθμιση, τα led, πλήθος μικρών
έργων εκτός Τεχνικού Προγράμματος, τα οποία βαφτίζονται επίσης ως
προμήθεια υλικών και τοποθέτηση αυτών με προϋπολογισμό στα όρια της
απ’ ευθείας ανάθεσης ή το πολύ στον «ελεγχόμενο» κλειστό ή ανοιχτό
διαγωνισμό, σε εισαγωγικά το ελεγχόμενο, υπάρχει αυτό το δικαίωμα από το
νόμο.
Πλήθος υπηρεσιών και δράσεων με προϋπολογισμούς κάτω από τα
όρια του επιτροπικού εντάλματος κι αλίμονο ποιος θα έχει την ευθύνη στον
κατασταλτικό έλεγχο, αν δεν είναι σωστή η υλοποίηση ενός τέτοιου κωδικού
ή αν αποτελεί κατάτμηση. Γενικά είναι ένας προϋπολογισμός που αποφεύγει
όσο μπορεί τους ανοικτούς διαγωνισμούς, επιλέγοντας έργα, προμήθεια,
υπηρεσίες και δράσεις που να μπορούν να υλοποιηθούν με απ’ ευθείας
αναθέσεις ή κλειστούς ή πρόχειρους διαγωνισμούς, χωρίς να απαιτείται η
παραμικρή ανάμιξη του Δημοτικού Συμβουλίου σχεδόν μετά την ψήφισή
του.
Εδώ, βέβαια, πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας ως Δημοτικό
Συμβούλιο, όχι βέβαια γιατί δεν διεκδικήσαμε ποτέ μια άλλη δομή του
προϋπολογισμού, κάτι που ήταν ανέφικτο δεδομένης της πλειοψηφίας που
εξασφάλιζε το προηγούμενο εκλογικό σύστημα αλλά κυρίως γιατί και όσες
φορές είχαμε την αρμοδιότητα να διαχειριστούμε μεγάλους διαγωνισμούς,
ανάθεση μεγάλων προμηθειών και έργων όπως είναι τα υπό εξέλιξη, το
αποφεύγαμε και μεταβιβάζαμε την αρμοδιότητά μας στην Οικονομική
Επιτροπή.
Είναι πραγματικός και υλοποιήσιμος; Σε μια γενική παρατήρηση
οφείλω να παρατηρήσω ότι είναι λίγο φουσκωμένος σε σχέση με τα
απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών. Είναι στα 37 εκατ. κι αν
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αφαιρέσω leasing και την αναβάθμιση του φωτισμού, που είναι εν πάση
περιπτώσει έργα μεγάλα, γύρω στα 5 εκατ., κατεβαίνουμε στα 32 εκατ. Τα
στοιχεία όμως που υλοποιήσαμε από το 2010 μέχρι και το 2017, γιατί για το
2008 δεν υπάρχουν ακόμα απολογιστικά, είναι 32 εκατ. το 2010, 29 εκατ. το
2011, 27 εκατ. το 2012, 26,5 εκατ. το 2013, 23 εκατ. το 2014, 21,8 εκατ. το
2015, 24,8 εκατ. το 2016, 26.250.000 εκατ. το 2017 και τώρα πάμε στα 37
μείον 5 εκατ. που είναι τα έργα, που είναι ιδιαίτερη περίπτωση, στα 32 εκατ.,
πάλι ανεβασμένος κατά 5 – 6 εκατ.
Όμως δεν με ανησυχεί αυτό, γιατί το Παρατηρητήριο είναι εδώ και
ήδη από το πρώτο τρίμηνο αρχίζει τις περικοπές αν δούμε ότι δεν
υλοποιούνται τα έξοδα.
Θέλω να επισημάνω στη Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να σταθεί στις
επισημάνσεις που έκανε ο κ. Χατζηδάκης και ιδιαίτερα στην ανάληψη
υποχρέωσης που έχει γίνει για τα 700.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα,
τα οποία θα κληθεί μετά τη ψήφιση του προϋπολογισμού να τα αναλάβει το
Δημοτικό Συμβούλιο κατά προτεραιότητα, κι αυτό είναι σοβαρό αν δεν
υπάρχει το αντίστοιχο κονδύλι.
Όμως, πρέπει να παρατηρήσω ότι είναι ένας προϋπολογισμός που
φαίνεται ότι δεν πάσχει από νομιμότητα όσον αφορά τις παραπάνω
παρατηρήσεις που έκανα για τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής αλλά και ως
προς τον τρόπο εκτέλεσης στη συνέχεια, αφού το δικαίωμα του τρόπου
εκτέλεσης είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου και της Οικονομικής
Επιτροπής, ανάλογα βέβαια με το ύψος της κάθε πίστωσης, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν κατατμήσεις. Εξάλλου, όπως
είπα, θα κριθεί από την εποπτεύουσα αρχή που θα σταλεί προς έγκριση ο
προϋπολογισμός.
Θέλω όμως να τονίσω ότι ο φετινός προϋπολογισμός δεν έπρεπε -κατά
την άποψή μου- να συζητηθεί όπως συζητιόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
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Σήμερα που υπάρχει η ιδιαιτερότητα της απλής αναλογικής και η εκτίμηση
ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή που θα προκύψει από τις επικείμενες
δημοτικές εκλογές θα είναι διαπαραταξιακή, συλλογική -ας που επιτραπεί η
έκφραση- η οποία και θα κληθεί να υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του
παρόντος προϋπολογισμού, πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2019
θα έπρεπε να είναι πιο συμμετοχικός, κοινής αποδοχής όσο το δυνατόν
περισσότερο και θα έπρεπε να συζητηθεί σε δύο Δημοτικά Συμβούλια.
Στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μπορούσε να ήταν και
άτυπο, να παραστούν όλοι οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Δήμου, οι
οποίοι είναι εξάλλου και οι εισηγητές των λειτουργικών και όχι μόνο
δαπανών, προκειμένου από κοινού με την Δημοτική Αρχή να εξηγήσουν
αναλυτικά όλους τους κωδικούς του προϋπολογισμού, να αιτιολογήσουν την
ανάγκη ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων και να απαντήσουν στις ερωτήσεις
των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς το ίδιο βεβαίως η παρουσία του
Σωματείου δια της Προέδρου του.
Πιστεύω ότι ήρθε πια η ώρα να γνωρίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τί
γίνεται στο Δήμο, πώς γίνεται, αν είναι νόμιμο, αν είναι προς το συμφέρον
του Δήμου, αν μπορούν να κάνουν τις δικές τους προτάσεις και να
βελτιώσουν και να δώσουν υπεύθυνη ψήφο.
Πρέπει, επιτέλους, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πάμε στις
απαραίτητες επωφελείς για τον Δήμο μας συγκλίσεις.
Τι προσδοκώ να προκύψει από μια τέτοια διαδικασία; Θα μάθουν όλοι
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τί είναι ο προϋπολογισμός, επιτρέψτε μου να το πω
έτσι ωμά. Θα εξορθολογήσουμε τις λειτουργικές δαπάνες, θα αξιολογήσουμε, θα ιεραρχήσουμε και θα ενοποιήσουμε τα έργα – προμήθειες,
προκειμένου να τα υλοποιήσουμε με ανοικτούς διαγωνισμούς ώστε να
επιτευχθεί το καλύτερο οικονομικό και ποιοτικό αποτέλεσμα για τον Δήμο
μέσα από τον ανταγωνισμό.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

67

68

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Να βάλουμε μακρόπνοους και δεσμευτικούς στόχους που θα απαντούν
στο όραμα και τις ανάγκες της Ηλιούπολης τουλάχιστον για τα επόμενα
χρόνια. Π.χ. να συζητήσουμε για την αποκομιδή απορριμμάτων. Θα
μπορούσαμε να συνεχίσουμε να συντηρούμε δύο προγράμματα αποκομιδής
σύμμεικτων, επίγειοι και υπόγειοι κάδοι, ρομποτικοί κάδοι, ένα για την
ανακύκλωση, ένα για τα ογκώδη και πολλά άλλα, τη στιγμή που έχουμε
ψηφίσει πρόγραμμα διαλογής στη βάση;
Δημοτική συγκοινωνία. Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε τη θέση
μας, έχω βαρεθεί, συνάδελφοι, να βλέπω τα λεωφορεία του Δήμου να
πηγαινοέρχονται με έναν ή κανέναν επιβάτη! Μήπως πρέπει να συμφωνήσουμε στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης να κάνουμε τη δημοτική
συγκοινωνία πιο αποδοτική και πιο οικονομική; Μήπως, ας πούμε, θα έπρεπε
να βάλουμε ένα ανταποδοτικό εισιτήριο και να βγάλουμε μία κάρτα δωρεάν
στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες; Σε αυτές που έχουν ανάγκη;
Προβληματισμός.
Αισθητική της πόλης. Μήπως κακοποιείται βάναυσα και εμείς είμαστε
παρατηρητές; Ανεξέλεγκτες, κακόγουστες πέργκολες, κάτι γίνεται, έμαθα
τώρα τελευταία, υπάρχει μία κινητικότητα σ’ αυτόν τον τομέα, αλλά μήπως
πρέπει να αφήσουμε πια το κόστος και να κοιτάξουμε λίγο την πόλη μας; Το
πολιτικό κόστος.
Πιστεύω επίσης, συνάδελφοι, ότι σε θέματα διοίκησης τώρα πια
πρέπει να πάμε σε μια άλλη διοίκηση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να
δημιουργήσουμε κι ο Δήμος μας έχει το ποιοτικό αυτό στοιχείο, επαρκή
διοίκηση. Πρέπει να στηριχτούμε σ’ αυτήν την διοίκηση, στους ανθρώπους
που έχουμε να στηριχθούμε. Αυτό βέβαια θέλει μία άλλη δομή -κατά την
άποψή μου- η διοίκηση, θέλει έναν Γενικό Διευθυντή, υπεύθυνους
Διευθυντές και μια ηγεσία που θα λειτουργεί αποκεντρωμένα, μια πολιτική
ηγεσία που θα λειτουργεί αποκεντρωμένα. Αυτό βέβαια απαιτεί αλλαγή του
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και μήπως θα έπρεπε να δούμε, αυτή
είναι προσωπική μου άποψη, άλλοι έχουν άλλη, τη σέβομαι, εγώ όμως
πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάμε στην κατάργηση των Νομικών Προσώπων
και να δημιουργήσουμε δύο Διευθύνσεις στο Δήμο που θα αναλάβει την
υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής η μία, του πολιτισμού και του
αθλητισμού η άλλη, όπως είναι τα Νομικά Πρόσωπα. Μήπως έτσι
επιτυγχάνουμε οικονομίες κλίμακας; Ας προβληματιστούμε.
Τέλος, συνάδελφοι, είναι βέβαια πάρα πολλά που μπορεί να πει κανείς
αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να λεχθούν αυτά μέσα στο πλαίσιο μιας
συζήτησης όπως πίστευα ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συζήτηση σ’ αυτόν τον
προϋπολογισμό.
Θα ήμουν όμως ο τελευταίος που θα άφηνα τον Δήμο χωρίς
προϋπολογισμό. Τί νόημα έχει να πούμε όχι στον προϋπολογισμό; Πού
οδηγούμαστε; Εξάλλου θα αφήσω τα περιθώρια στον Δήμαρχο να
ολοκληρώσει το πρόγραμμά του και θα κριθεί από τον λαό στις επερχόμενες
εκλογές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ. Νικηφόρε. Άλλος συνάδελφος;
Ο κ. Ασβεστάς έχει τον λόγο.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Κατά καιρούς έχουμε τοποθετηθεί εδώ σε αυτήν την
αίθουσα στην ανάγκη που υπάρχει αναβάθμισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Και τί θέλω να πω μ’ αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι συμφωνούμε, ότι
έχουμε συμφωνήσει σε αυτό το πράγμα.
Σήμερα συζητάμε για τον προϋπολογισμό και εισηγητικά, π.χ.
ακούσαμε για την κοινωνική πολιτική, για το έργο που έχει κάνει ο Δήμος.
Παρεμπιπτόντως, αν ακούσετε τους Δημάρχους να μιλάνε σε κάποια
Κανάλια, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθέτησης, όλοι λένε τα ίδια πράγματα,
λες και υπάρχει μια κασέτα δηλαδή κι αυτά τα πράγματα λέγονται.
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Τί θέλω να πω με αυτό το πράγμα τώρα; Είπε η εισηγήτρια, π.χ., για
την τηλεϊατρική, ότι καλύφθηκαν 80 άτομα. Μάλιστα. Και εμείς σήμερα
αυτό πρέπει να το χειροκροτήσουμε ή, αν θέλετε, μέσω της ψήφου μας για
τον προϋπολογισμό, να το επικροτήσουμε. Και ρωτάω εγώ, γιατί είναι 80
άτομα και δεν είναι 120 άτομα ή δεν είναι 50 άτομα; Τι σημαίνει αυτό;
Σημαίνει ότι όλο το προηγούμενο διάστημα αναλωνόμαστε σε συζητήσεις
που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως είναι τα
περισσότερα θέματα που έχουμε τη Δευτέρα, και τα θέματα που πραγματικά
πρέπει να μας προβληματίζουν αν θέλετε, ή αν θέλετε θα πρέπει να
συμβάλουμε με τη γνώμη μας το πώς θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα
στο Δήμο και στη Διοίκηση αυτά περνάνε απαρατήρητα.
Πάμε παρακάτω. Μίλαγε ο κ. Δημητρόπουλος περίπου ένα τέταρτο
και εξηγούσε για το ηλεκτρονικό σύστημα εδώ πέρα κλπ. Αυτή η κουβέντα,
κι εμείς ακούγαμε εδώ πέρα λες κι ακούγαμε ότι “κατέβηκε από τον Άρη”!!
Aυτή η κουβέντα δεν έπρεπε να έχει προηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να
είμαστε ενήμεροι ούτως ώστε να μπορούμε, να φέρετε να δούμε τα
οικονομικά μεγέθη, να αποταθούμε για τη χρήση του, το ένα το άλλο, να
ενημερωθούμε, να ξέρουμε και να μπορούμε να έχουμε μία άποψη επί του
θέματος συγκεκριμένη; Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει αυτά τα
πράγματα. Δεν σας τα μεταφέρω σαν μια ολοκληρωτική ευθύνη, είναι η
λειτουργία του δημαρχοκεντρικού μοντέλου με την έννοια ότι το μοντέλο
έτσι λειτουργεί στους Ο.Τ.Α. κι έτσι λειτουργείτε κι εσείς.
Τι πρέπει να πάρουμε τώρα; Να πάμε στην ουσία του θέματος.
Σίγουρα αυτό το πράγμα αλλάζει, όπως είπε κι ο Γιάννης (κ.Νικηφόρος), έχω
την ατυχία να μιλάω πάντα μετά από τον Γιάννη και να μου καλύπτει ένα
πολύ μεγάλο μέρος από αυτά τα πράγματα που θέλω να πω, καλοπροαίρετα
το λέω, Γιάννη.
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Ο προϋπολογισμός δεν είναι ένα θέμα άρρηκτης αντιπαράθεσης. Ο
προϋπολογισμός πρέπει να είναι ένα ζήτημα σύνθεσης απόψεων για να
μπορέσει να λειτουργήσει η Διοίκηση του Δήμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο
όλα τα χρόνια ούτε καν πέρναγε από το μυαλό μας. Ξέρετε, να σας μεταφέρω
τώρα ειλικρινά μία εμπειρία που συναντώ στην κοινωνία έξω, στην πόλη. Το
ερώτημα όλων υποτίθεται των παροικούντων την Ιερουσαλήμ εδώ πέρα που
ασχολούνται με τα θέματα, δεν είναι εάν ο προϋπολογισμός υλοποιεί κάποια
πράγματα τα οποία μεθαύριο το 2019 θα μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος
κλπ., είναι εάν εμείς θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό ή όχι!
Καταλαβαίνετε αυτήν την λογική που επικρατεί μέσα στην κοινωνία
των συμπολιτών μας; Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο! Είναι εντελώς
απαράδεκτο! Αντί να καθίσουμε και να δούμε τα πράγματα επί της ουσίας, τι
σημαίνει, να έχουμε την ενημέρωση, να μπορούμε να βοηθήσουμε, να
προτείνουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, για να μπορέσει να περπατήσει αυτό
που λέμε Τοπική Αυτοδιοίκηση, εδώ καθόμαστε και συζητάμε τώρα άρες
μάρες κουκουνάρες! Εάν τα 50 χιλιάρικα έγιναν 45 ή αν πήγαν τα 45 και
έγιναν 46!
Και ανάθεμα άμα μπορούμε μέσα σε αυτές τις 65 σελίδες, δεν
μπορούν οι οικονομολόγοι να βρουν άκρη, και καθόμαστε εμείς εδώ πέρα
τώρα και παριστάνουμε τους πάνσοφους, ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
έτσι τα ζητήματα και να τα δούμε μέσα από τον προϋπολογισμό! Λέει, ελάτε
να τον συζητήσουμε και να τον ψηφίσετε! Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ
άσχημα δηλαδή με αυτό το θέμα. Τι να ψηφίσουμε;
Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Πλέον το στοίχημα για όλους μας
είναι το πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτές τις διαδικασίες και αυτές
οι διαδικασίες πλέον έχουν θεσμοθετηθεί, κοντός ψαλμός αλληλούια, το
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει πλέον τα πράγΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ματα έτσι. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε να ψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό
χωρίς να έχει υπάρξει μία στοιχειώδης, ή ουσιαστική αν θέλετε,
διαβούλευση, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο! Αλλά η συζήτηση πρέπει να
είναι επί της ουσίας και από πριν βέβαια, όχι σήμερα, όχι μέσα σε μια
συνεδρίαση!
Και ποιο είναι το βασικό ζήτημα; Ενημέρωση! Υπάρχει ενημέρωση;
Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν λέω ότι είμαι έξυπνος ούτε ότι είμαι βλάκας, το μέσο
μυαλό είμαι. Εγώ όποτε έρχομαι σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο ακούω
πράγματα τα οποία δεν τα έχω ξανακούσει προηγούμενες φορές! Πόσο
μάλλον ο πολίτης και πιστεύω και οι άλλοι συνάδελφοι θα βρίσκονται σε
αυτό το επίπεδο, αν θέλετε.
Άρα, αυτή είναι κατά τη γνώμη μας η λύση, αυτή είναι η πρόταση και
πρέπει να παλέψουμε, να μπορέσουμε αυτό το στοίχημα της απλής
αναλογικής με όλα τα υπόλοιπα που φέρνει από πίσω, τη συναίνεση κλπ., να
μπορέσει αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και είναι δική μας ευθύνη να
καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ κι εγώ, κ. Ασβεστά.
Κύριε Αντύπα, είχατε ζητήσει τον λόγο; …Όχι.
Η κα Δουβή έχει τον λόγο.
Α.ΔΟΥΒΗ: Θέλω να τοποθετηθώ κι εγώ και θέλω να πω και τις σκέψεις μου
επάνω…. κανονικά έπρεπε να υπάρχει χρόνος, έτσι; Γιατί ο προϋπολογισμός
είναι το σημαντικό και δεν νομίζω ότι εδώ μπορεί να μπει χρονόμετρο όταν
κάποιοι τοποθετούνται και λένε τις απόψεις τους πάνω σ’ αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέσα σε κάποια ανθρώπινα όρια, κα Δουβή.
Α.ΔΟΥΒΗ: Το θέμα του προϋπολογισμού πρέπει, όπως ειπώθηκε από τους
δύο προλαλήσαντες που με καλύπτουν, πρέπει να διέπεται από τη
διαβούλευση, δηλαδή οι επιλογές που γίνονται πρέπει να υπάρχει μία
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διαβούλευση και μία διαφάνεια η οποία θα βοηθάει όλους να έχουν λόγο για
ποια έργα πρέπει να γίνονται και πώς να γίνονται, γιατί υπάρχουν επιλογές.
Η διαχείριση κανονικά πρέπει να είναι συμμετοχική. Αυτό είναι το
διακύβευμα και σ’ αυτό πάμε με την απλή αναλογική. Η διαχείριση λοιπόν
πρέπει να πάει σε όλον τον κόσμο, με ποιόν τρόπο;
Η επιλογή των μέσων, η επιλογή προτεραιοτήτων, κάποιες αρχές που
πρέπει να μπαίνουν, δεν ρωτηθήκαμε, δεν συζητήθηκε, επιλέχθηκαν έργα,
δόθηκε η εντύπωση…. οι απευθείας αναθέσεις που άκουσα, κι εγώ δεν
συμφωνώ με τις απ’ ευθείας αναθέσεις, καλύτερα να υπήρχαν ανοικτοί
διαγωνισμοί και ένα πιο αντικειμενικό και διαυγές σύστημα. Οι απ’ ευθείας
αναθέσεις εξυπηρετούν μεν την ταχύτητα αλλά η ταχύτητα όλες τις φορές
δεν διασφαλίζει ούτε τη νομιμότητα ούτε την ορθότητα των επιλογών.
Επίσης, σαν γενική αρχή εγώ βάζω όχι τα έργα και το τι, πόσα έργα
γίνονται και αν είναι καλά, το καλό εγώ το βάζω σε ερώτημα. Το καλό από
ποια άποψη; Είναι πρόσφορο, είναι το πιο πρόσφορο για τους πολίτες; Είναι
το πιο όμορφο; Γιατί βλέπουμε στην πόλη μας τον τελευταίο καιρό να μην
επιλέγονται έργα με αισθητική και πρόσφορα, κατά την άποψή μου.
Επίσης ένα γενικό σχόλιο, ότι εντάξει, οι θεσμοί, το Δημοτικό
Συμβούλιο υπάρχουν, αλλά παίζει ρόλο και μην τα ισοπεδώνουμε όλα,
δηλαδή τι πάει να πει ότι υπάρχει αυτό το δημαρχοκεντρικό μοντέλο και
εμείς όλοι λειτουργούμε από κάτω! Θα μπορούσε κάλλιστα και η τωρινή
διοίκηση να δείξει ένα πρόσωπο πιο συναινετικό και να γίνουν καλύτερα και
οι διαβουλεύσεις και όλα. Εγώ θεωρώ δηλαδή, υπάρχουν οι θεσμοί αλλά και
οι άνθρωποι δίνουν την προσωπική τους νότα και βάζουν τη σφραγίδα τους
στο κάθε τι. Δηλαδή, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πιο δημοκρατικά
από τη Διοίκηση και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλει όλες τις καλές
ποιότητες που έχουμε όλοι μέσα μας, αλλά όταν αντιμετωπίζουμε άσχημες
καταστάσεις, όλοι πολωνόμαστε και δείχνουμε τον κακό μας εαυτό.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κΑ Δουβή, σας ευχαριστώ.
Ο κ. Χρυσουλάκης έχει τον λόγο.
Φ.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ: Θα θέλαμε να αναφέρουμε επίσης κι εμείς την άποψή
μας ότι συνεχίζεται να υπάρχει ένας ισχνός, αδύναμος προϋπολογισμός,
περιορισμένος θα λέγαμε, με ευθύνες φυσικά όλων των φορέων εξουσίας.
Ένας τυπικός, λογιστικού και γραφειοκρατικού τύπου προϋπολογισμός
που λείπει τελείως η πολιτική διάσταση, γιατί ο προϋπολογισμός είναι και
κορυφαίο πολιτικό γεγονός, ο όποιος προϋπολογισμός στη διαχείριση.
Επίσης, να αναφέρουμε ξανά ότι προσδοκούσαμε να είναι πιο δυνατός
και αυξημένος για την παιδεία και τα σχολεία, ο κάθε προϋπολογισμός, είτε
αφορά την κεντρική εξουσία είτε αφορά την Τοπική Διοίκηση,
Αυτοδιοίκηση, θεωρούμε και είναι βασική μας αρχή για την απόδοση των
λειτουργικών αναγκών των σχολείων να είναι ενισχυμένος.
Θεωρούμε ότι η επένδυση στην παιδεία είναι πολύ σημαντική, και στα
σχολεία. Και ξαναλέμε ότι ως κορυφαία διαδικασία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είναι σημαντικό πριν από την σύνταξή του, κατά τον
σχεδιασμό του να υπάρχει συνεργασία, γνωμοδότηση και διαβούλευση με
όλες τις πολιτικές παρατάξεις.
Αυτό ουσιαστικά αποτελεί και μια κατ’ εξοχήν δημοκρατική
νοοτροπία για τον Δήμο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Χρυσουλάκη, σας ευχαριστώ.
Ο κ. Πούλος έχει τον λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να καταθέσω κάποιες σκέψεις μου, το
πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τον προϋπολογισμό.
Ο προϋπολογισμός είναι μια εικόνα της καθημερινότητας του πολίτη.
Είναι το πώς αντιλαμβάνεται ο πολίτης το πράσινο, την καθαριότητα, την
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κοινωνική πολιτική. Όταν, λοιπόν, λειτουργούμε σε προϋπολογισμό κρίσης
σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίζουμε κάποια πράγματα. Και τι
θέλω να πω;
Σε μια περίοδο λοιπόν κρίσης, μπορούμε να κάνουμε πλατείες, να
αναμορφώνουμε πάρκα, δεν μπορούμε όμως να κάνουμε, για παράδειγμα,
πλατείες των 250.000 ευρώ παρ’ όλο που μπορεί να είναι και πολύ καλά
έργα. Είναι πρόκληση για τον κόσμο.
Προϋπολογισμός για μένα σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε,
π.χ., να λύνουμε τα προβλήματα των Παιδικών Σταθμών ανεξαρτήτου ορίου
εισοδήματος όλα τα παιδιά θα έπρεπε να πάνε στους Παιδικούς Σταθμούς.
Δεν το έχουμε λύσει και κάθε φορά προσπαθούμε να παίρνουμε κάποια
τηλεφώνα, να γίνεται μια τέτοιου είδους διαβούλευση.
Κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική θα έπρεπε να είναι
ουσιαστικά δομημένη έτσι, ώστε να εξυπηρετεί τον κόσμο. Όλα αυτά τα
χρόνια,οι Εκκλησίες κάνουν κοινωνική πολιτική, ο Δήμος κοινωνική
πολιτική, στα παιδιά που σπουδάζουν ανεξαρτήτως εισοδήματος δίνουμε
σακουλίτσες

με

τρόφιμα.

Γίνονται

Κοινωνικά

Ιατρεία,

Κοινωνικά

Φαρμακεία όπου οι Κυβερνήσεις βγάζουν νομοσχέδιο ότι όλοι είναι
ασφαλισμένοι, είναι ασφαλισμένοι ή δεν είναι ασφαλισμένοι;
Προϋπολογισμός είναι να εκμεταλλευτούμε, πια, υπέρ του πολίτη τη
δημόσια περιουσία. Τη δημόσια περιουσία μετά από 40 χρόνια την
κερδίσαμε και τώρα τελικά έρχονται κάποιοι άλλοι να εκμεταλλευτούν τη
δική μας περιουσία με τον τρόπο αυτόν που την εκμεταλλεύονται! Άρα,
πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε έναν άλλο διαφορετικό αγώνα υπέρ της
δικής μας περιουσίας, την οποία μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Στους
επόμενους προϋπολογισμούς να έχουμε κέρδη για τους πολίτες μας.
Προϋπολογισμός είναι, για παράδειγμα, αυτό που είπε ο κ. Νικηφόρος,
μια δημοτική συγκοινωνία, η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει και όταν είχα
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κάνει μία ερώτηση η απάντηση ήταν ότι στοιχίζει περίπου 300.000 ευρώ, θα
μπορούσαμε να επαναπροσδιορίσουμε τη συγκοινωνία και να πούμε ότι θα
χρησιμοποιήσουμε δύο λεωφορεία να εξυπηρετούμε τα παιδιά μας στο 12ο
Δημοτικό που είναι μακριά ή τα παιδιά που πάνε στα Πολυκλαδικά και όταν
θα έχουμε τα χρήματα θα κάνουμε μία πραγματικά καλή δημοτική
συγκοινωνία!
Θα μπορούσαμε λοιπόν επαναδιαπραγματευόμενοι τις ανάγκες μας
σαν πόλη να έχουμε καλύτερα σχολεία.
Θεωρώ ότι όλα αυτά που συζητάμε, τα συζητάγαμε και πέρυσι και
πρόπερσι, εύχομαι να μην τα ξανασυζητάμε και του χρόνου και του
παραχρόνου. Να είναι πάντα προς όφελος του κόσμου, τα πράγματα να
πηγαίνουν μπροστά. Μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν πηγαίνουν με τους ρυθμούς
που θα έπρεπε να πάνε σε μία πόλη που είναι σημαντική, δεν είναι φτωχή και
θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Πούλε, σας ευχαριστώ πολύ.
Να δώσω τον λόγο, κ. Αντζινά, στον κ. Καλλαρύτη και μετά εσείς.
Ορίστε, κ. Καλλαρύτη.
Χ.ΚΑΛΛΑΡΥΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα κι από μένα.
Πράγματι, απόψε αυτή η συνεδρίαση είναι μια διαφορετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι κουβεντιάζει τον Προϋπολογισμό και
το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Με μεγάλη προσοχή σημείωσα δύο - τρία πραγματάκια χωρίς να θέλω
να κουράσω το Δημοτικό Συμβούλιο και να σεβαστώ τον χρόνο.
Άκουσα ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα φέτος είναι μίζερο. Άκουσα ότι ο
Προϋπολογισμός είναι μικρός. Άκουσα ότι ο Προϋπολογισμός είναι προεκλογικός. Τελικά, τι είναι; Είναι προεκλογικός; Με μίζερο Τεχνικό -; Είναι
προεκλογικός, μικρός Προϋπολογισμός; Ως είθισται και απ’ ότι ξέρουμε ότι
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οι Προϋπολογισμοί οι προεκλογικοί είναι αυξημένοι, διότι θέλουν να
πουλήσουν ότι κάτι κάνουν. Και ερχόσαστε και λέτε ότι δυστυχώς δεν
γίνεται τίποτα κι από την άλλη λέμε, κάνουμε πλατείες με 250.000 ευρώ, από
την άλλη λέμε ότι ο Προϋπολογισμός πρέπει να ακουμπάει την καθημερινότητα των δημοτών και εγώ ρωτάω το εξής. Όταν πάμε να πάρουμε κάδους
για τα απορρίμματα με τον Προϋπολογισμό, δεν ακουμπάει την
καθημερινότητα του πολίτη αυτό; Τι είναι αυτό;
Εν πάση περιπτώσει, ακούστε να σας πω κάτι. Πράγματι, ξέρετε ότι
όλη η κοινωνία περνάει δύσκολα, μπορούσε να ήταν και καλύτερος ο
Προϋπολογισμός, όμως θέλω να σας πω το εξής. Εδώ πέρα βρισκόμαστε
οκτώ χρόνια μαζί. Αν μη τι άλλο δεν έχει γίνει τίποτα σωστό; Τα πάντα είναι
μηδενικά; Δεν έχει γίνει κανένα έργο σοβαρό σ’ αυτήν την πόλη; Αυτή η
Παράταξη δεν έχει προσφέρει τίποτα; Αυτή η Διοίκηση του Δήμου τελικά
έχει πάει την πόλη πίσω; Είναι στάσιμη; Τι είναι; Δεν ξέρουν Δημοτικοί
Σύμβουλοι ότι υπάρχουν συνεχιζόμενα έργα; Άκουσα ότι αυτή η Λεωφ.
Ειρήνης πότε θα γίνει και πότε θα τελειώσει; Τα έργα…
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κ. Καλλαρύτη.
Χ.ΚΑΛΛΑΡΥΤΗΣ: Θα σας απαντήσω στο τέλος, κ. Ευσταθίου.
Εγώ θέλω να πω το εξής. Καμία τύχη δεν θα είχε καμία Διοίκηση και
καμία πόλη και κανένας Δήμος όταν στεκόμαστε σε τόσο μικρά πράγματα
και προσπαθούμε να ψηφίσουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο μπορεί να
ήταν καλύτερο, μπορεί να ήταν χειρότερο.
Χωρίς Προϋπολογισμό δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι ο Δήμος
μεθαύριο θα μπορεί να λειτουργήσει!
Όλοι λέμε να κάνουμε κάτι καλό για τους δημότες μας. Μα, ποιος δεν
το θέλει; Υπάρχει κάποια Διοίκηση που θέλει να κάνει κακό; Όμως αυτά
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κρίνονται μέσα από αυτά που λέει και από αυτά που πράττει ο καθένας κάθε
μέρα.
Άκουσα για μια πλατεία, την Παραθύρα. Λέει, τι επισκεψιμότητα έχει.
Με συγχωρείτε, κα συνάδελφος, προφανώς δεν γυρίζετε την πόλη όλη μέρα.
Την πλατεία Σικελιανού, δεν γυρίζετε την πόλη. Πώς ήταν; Αυτά τα έργα,
που όλοι μας μαζί εδώ πέρα, άλλοι ψηφίσανε, άλλοι καταψηφίσανε, έγιναν
και πρόσφεραν στην πόλη μας.
Κλείνοντας, θέλω να πω στον αγαπητό μου φίλο, τον κ. Ευσταθίου,
τελικά ο συνάδελφός σας, κ. Ευσταθίου, είπε ότι είναι μίζερο το Τεχνικό
Πρόγραμμα και από την άλλη είπε ότι είναι προεκλογικό. Εγώ πιστεύω ότι
γυρίστε λίγο την πόλη όλη μέρα, τα έργα γίνανε, γίνονται και θα συνεχίσουν
να γίνονται προς όφελος όλων των δημοτών, ανεξαρτήτως από ποια
Παράταξη γίνονται και από ποιά Διοίκηση του Δήμου, γιατί αυτά μένουν.
Όπως επίσης λέω ότι ένας Δήμος χωρίς Προϋπολογισμό και χωρίς
Τεχνικό Πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει καμία συνέχεια, ανεξαρτήτως ή αν
είναι προεκλογική χρονιά ή ανεξαρτήτως ποια είναι η Διοίκηση του Δήμου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Καλλαρύτη.
Κύριε Καλαντίδη, θα δώσω λίγο στον κ. Αντζινά τον λόγο και μετά.
Κύριε Αντζινά, έχετε τον λόγο.
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.
Τελικά ευχαριστώ που δεν μου δώσατε πριν τον λόγο και τον δώσατε
στον κ. Καλλαρύτη….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αυτό τί είναι; Ειρωνεία είναι;
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Όχι, θα καταλάβετε, θα καταλάβετε!
Θα ήθελα καταρχήν να πω όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα, ένα
Τεχνικό Πρόγραμμα που ακούστηκε εδώ πέρα ότι είναι αναπτυξιακό και τα
σχετικά, νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει….
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τον Προϋπολογισμό συζητάμε, κ. Αντζινά.
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Ναι, δεν κάνουμε τοποθέτηση μαζί; Και τα δύο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω αυτό το ψηφίσαμε, το Τεχνικό έφυγε, συζητάμε για
τον Προϋπολογισμό.
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Ένα Τεχνικό Πρόγραμμα λοιπόν το οποίο θα συμφωνήσω κι
εγώ με κάποιους συναδέλφους που το έβαλαν πριν με ορίζοντα εξαμήνου.
Νομίζω, όπως είπε ο κ. Καλλαρύτης ότι είναι ένα μεγάλο Τεχνικό Πρόγραμμα, η Διοίκηση έχει συνέχεια και μετά το εξάμηνο. Άρα, εδώ πέρα κάτι δεν
πάει καλά.
Επίσης, θέλω να διαπιστώσω, στον Προϋπολογισμό τώρα, ότι δεν
υπάρχει καμία αναπτυξιακή κατεύθυνση, ειδικά στην Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.
Όσον αφορά, ακούσαμε πριν για προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
Δυστυχώς, είναι μέσα στον Προϋπολογισμό. Η έλλειψη αυτή τη στιγμή στην
Υπηρεσία Καθαριότητας θεωρώ ότι δεν είναι οι κάδοι απορριμμάτων, και όχι
μόνο αυτό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η Υπηρεσία Καθαριότητας στους
1500 κάδους απορριμμάτων....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τον Προϋπολογισμό συζητάμε, να υπενθυμίσω….
Έντονες διαμαρτυρίες από Συμβούλους
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κύριοι, εντάξει, για όνομα του Θεού!
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Πρόεδρε, μην αγχώνεσαι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος,
πάρα πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως έχετε δει είμαι ήρεμος, δεν αγχώνομαι καθόλου.
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Το βλέπω, το βλέπω!
Κανένας λοιπόν δεν είπε, όπως ακούστηκε πριν, κανένας δεν είπε ότι
αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει τίποτα. Κανένας δεν το έχει πει αυτό.
Όλα αυτά τα χρόνια. Απλά τώρα, έτσι, πετάμε, λέμε κάτι για να το πούμε.
Τόσο απλό.
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Εγώ θα ήθελα κλείνοντας να πω για την τοποθέτηση του κ. Νικηφόρου
όπου πραγματικά δεν ξέρω αν μόνο εμένα προβλημάτισε, πιστεύω όχι, στο
πόσο πραγματικά σωστή ήταν η τοποθέτηση του κ. Νικηφόρου για πράγματα
τα οποία πρέπει να τα δούμε από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Αντζινά.
Κύριε Καλαντίδη, έχετε τον λόγο.
Δ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ: Επειδή από τις τελευταίες ομιλίες λίγο–πολύ καλύφθηκα
και συμφωνώ, ένα πράγμα θα πω μόνο πάρα πολύ σύντομα.
Έργα γίνονται πάντα και γίνονταν και παλιότερα. Το θέμα είναι ποιά
έργα γίνονται, πώς γίνονται, τι αισθητική εικόνα έχουν και όλα αυτά.
Εγώ θα ήθελα να πω ένα πράγμα, θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Για
μένα θα υπήρχε ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά ή μπορώ να πω και βήματα
μπροστά, αν η όλη διαδικασία του Προϋπολογισμού σταματήσει να είναι
γραφειοκρατική διαδικασία και γίνει συμμετοχική, συλλογική διαδικασία.
Δηλαδή, ξεκινάει από ένα διάστημα πριν με αυτόν τον τρόπο κι όχι μόνο να
είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία μέσω των υπηρεσιών που υπάρχουν.
Αν γίνει αυτό το πράγμα - τότε για μένα θα υπάρχει ένα ουσιαστικό
βήμα- οι επιλογές των έργων και γενικότερα της πολιτικής σύλληψης που θα
έχεις για το μέλλον της πόλης θα είναι ουσιαστικές, με βάση τις πραγματικές
περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες ανάγκες που υπάρχουν
και όχι αποσπασματικές και ανακυκλούμενες.
Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα και να κλείσω με αυτό, δεν θέλω να
πω κάτι άλλο, γιατί για μένα μόνο τότε θα αποκτήσει ένα ουσιαστικό
χαρακτήρα ο Προϋπολογισμός, αν γίνει συμμετοχική και συλλογική
διαδικασία. Π.χ., επειδή ήμουν κάποτε και Διευθυντής του 4ου Γυμνασίου,
του συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου, θα έπρεπε να είχε λυθεί
εδώ και χρόνια το πολύ σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει εδώ και δεκαετίες
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των λυομένων μέσα σε αυτόν τον χώρο. Θα μπορούσε δηλαδή αν υπήρχε μία
ουσιαστική συζήτηση και διεκδίκηση, γιατί όλα τα θέματα θέλουν
διεκδίκηση, δεν λύνονται μόνο με ευχολόγια, αυτά τα λυόμενα που υπάρχουν
εκεί θα έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί από μία πτέρυγα που θα
δημιουργούσε όχι μόνο τις καλύτερες προϋποθέσεις για την εκπαιδευτική
διαδικασία, εννοείται, αλλά και πολύ περισσότερους χώρους που καλύπτουν
αυτή τη στιγμή τα λυόμενα. Φέρνω αυτό το παράδειγμα για να καταλάβουμε
ότι ένα πρόβλημα που διαιωνίζεται επί δεκαετίες, επί χρόνια κλπ., δεν
αντιμετωπίστηκε και έχουμε όλοι τις ευθύνες! Όλοι!
Γι’ αυτό λέω ότι μία συμμετοχική, συλλογική διαδικασία και όχι
γραφειοκρατική, μπορεί να αντιμετωπίσει όλων αυτού του είδους τα
προβλήματα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Καλαντίδη.
Κύριε Ευσταθίου, πολύ σύντομα μου είπατε. Ορίστε, έχετε τον λόγο.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Βλέπω ότι ενώ στην αρχή που ξεκίνησε η σημερινή
διαδικασία και ειδικά του Προϋπολογισμού, παρ’ ότι είναι το κορυφαίο
θέμα, αλλά επειδή, έτσι έχει συνταχθεί ή γιατί διότι έτσι τον φέρνετε στο
Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφιστεί, δεν είχε δοθεί, πιστεύω, η ανάλογη
βαρύτητα μέσα σ’ αυτήν την αίθουσα. Αυτό οφείλεται σε όλους μας.
Όμως, τώρα προς το τέλος, βλέπω έχουν αναπτυχθεί έντονοι και
σωστοί προβληματισμοί, κατά τη γνώμη μου.
Εμείς καταρχήν είπαμε δεν το αποδεχόμαστε, διότι αυτοί οι
προϋπολογισμοί έχουν έρθει βασιζόμενοι πάνω σε κάποιες ράγες που έχουν
μπει τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο και μέσω της ΤΡΟΪΚΑΣ.
Εγώ δεν θα πω ή μάλλον θα πω αυτό που λέω συνέχεια, δεν θέλω να
πω ντε και καλά ότι για τον προϋπολογισμό αυτόν μπορεί να φταίει η
εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Όμως, είναι το θέμα, εμείς αποδεχόμαστε αυτής
της μορφής τον Προϋπολογισμό; Εμείς δεν τον αποδεχόμαστε. Κι έτσι θα
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θέλαμε να μην το αποδέχεται και να το δείχνει η Διοίκηση του Δήμου για να
μπορεί να διεκδικεί. Μα, άμα δεν δείξουμε εμείς, άμα δεν αρνηθούμε αυτόν
τον τρόπο σύνταξης των προϋπολογισμών, πώς θα πάμε ακόμα καλύτερα;
Τότε είμαστε παθητικοί και λειτουργούμε κατευναστικά στην κοινωνία, να
περνάνε όμορφα εδώ πέρα και να τελειώνουμε και να μιλάμε για
συναινέσεις.
Να σας πω κάτι; Συνάδελφοι, είχε γίνει μία ημερίδα κάποτε, πριν 10 –
12 χρόνια από την Παράταξή σας για τον συμμετοχικό προϋπολογισμό και,
αν θυμάμαι καλά, κάποιοι ήταν εκπρόσωποι κάποιου Δήμου από την
Πορτογαλία,.. Ισπανία; Ισπανία, εντάξει, στην Ιβηρική είμαστε, όμως
επιμένω ακόμα ότι νομίζω ότι ήταν Πορτογαλία, ας κοιτάξουμε το αρχείο
μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ευσταθίου, συντομεύετε λίγο, σας παρακαλώ πολύ.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Τέλος πάντων, εντάξει. Λέω, λοιπόν, με είχε εμπνεύσει
διότι βασίζεται στην κοινωνία και βεβαίως στις συναινέσεις της Δημοτικής
Αρχής, η οποία αυτή δεν φαίνεται να υπάρχει σήμερα. Η συναίνεση θα
φαινόταν κατ’ εσάς, εάν βλέπατε ότι εμείς ερχόμασταν και ψηφίζαμε
σωρηδόν, αυτό για σας είναι συναίνεση. Η συναίνεση είναι ουσία, είναι
πράξη, είναι διαδικασίες, διεργασίες.
Ας πούμε ότι ο καινούργιος νόμος της απλής αναλογικής ίσχυε το
2014 και ας φανταστούμε το Δημοτικό Συμβούλιο πώς θα ήταν. Θα είχατε
βεβαίως την εποχή εκείνη τη Δημοτική Αρχή, αλλά φαντάζεστε πώς θα ήταν
οι παρατάξεις εδώ μέσα και τί συναινέσεις θα είχατε πετύχει για να
περάσετε τον προϋπολογισμό!
Σήμερα λοιπόν, βεβαίως είναι προς θετική κατεύθυνση αλλά μήπως
έχει φτάσει και στα άκρα λιγάκι; Θα τον δούμε στην πράξη τον νόμο, για να
κρατάμε και κάποιες επιφυλάξεις, όμως λέω….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κ. Ευσταθίου.
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Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: ….σήμερα θα λειτουργούσατε συναινετικά, θα λειτουργούσατε διαφορετικά και θα είχαμε καταλήξει σε έναν προϋπολογισμό που
θα τον είχαμε ψηφίσει πολλές Παρατάξεις. Και μόνο αυτό αρκεί.
Λέω λοιπόν συναινετικός είναι κάποιος όταν έχει τη δυνατότητα να
ασκεί εξουσία και απολυταρχικά, δηλαδή να έχει απόλυτες πλειοψηφίες.
Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ποιος είναι πραγματικά συναινετικός, ποιος
λειτουργεί συναινετικά κι όχι τη στιγμή που τον έχει ανάγκη.
Ευχαριστώ πολύ, γι’ αυτό λέμε κι εμείς ότι δεν το ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Ευσταθίου.
Ορίστε, κ. Βιδάλη, σας ακούμε.
Π.ΒΙΔΑΛΗΣ: Αυτό που θα ήθελα να ξεκινήσω και θα πιαστώ από τα
τελευταία λόγια του κ. Ευσταθίου όσο αφορά το συναινετικό κλίμα στα
Δημοτικά Συμβούλια με τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ και τον καινούργιο νόμο.
Θα πω ότι αυτό, η πολιτική ωριμότητα της πολιτικής ζωής της
Ελλάδας και των Δημοτικών Συμβουλίων δεν χρειάζεται να έρθει ένας νόμος
για να τον κάνει συναινετικό. Πιστεύω ότι η συναίνεση πρέπει να υπάρχει,
ανεξάρτητα αν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία ή όχι, όταν ψηφίζουμε και
στηρίζουμε θετικού προσήματος έργα και πράξεις και να μην χρησιμοποιούμε την πολιτική ταυτότητα ή σκοπιμότητα ώστε να πούμε ναι μεν καλό
αλλά δεν θα μπορούσαμε ποτέ εμείς να το ψηφίσουμε.
Ερχόμαστε τώρα με τον καινούργιο νόμο να αναγκαστούμε όλοι μαζί
για πολιτικούς λόγους να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος και να μπούμε
σε μία συναίνεση. Το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο, δεν ξέρω αν θα είναι
θετικό ή αρνητικό, περιμένουμε να το δούμε.
Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, θα πάρω τις λέξεις της
Αντιδημάρχου κας Σερέτη, ότι αυτά είναι τα λεφτά, αυτός είναι ο κουβάς κι
έτσι πρέπει να τα διαχωρίσουμε.
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Ο προϋπολογισμός χωρίζεται σε δύο τμήματα έτσι όπως μπορώ να
καταλάβω, είναι οι ελαστικές δαπάνες και οι ανελαστικές δαπάνες. Οι
ανελαστικές δαπάνες είναι σε συγκεκριμένα πράγματα, δεν μπορούμε να
κάνουμε τίποτα. Το πρόβλημα βρίσκεται στις ελαστικές δαπάνες γιατί εκεί
δίνεται η προτεραιότητα και το στίγμα της κάθε Δημοτικής Αρχής.
Αυτός ο προϋπολογισμός ο συγκεκριμένος δείχνει, και εγώ συμφωνώ
ότι δείχνει, έναν εκλογικό στόχο και θα πάρω σαν δείγμα λίγο αυτά τα ποσά
που έχουν αυξηθεί σε δημόσιες σχέσεις, σε έντυπα και τέτοια, τα οποία
έχουν ανέβει από 30% – 40% - 50% – 60% πάνω, ώστε να προβάλει το έργο
της Δημοτικής Αρχής και δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο από
κάποιο εκλογικό τρόπο για να δει ο πολίτης το έργο της Δημοτικής Αρχής,
μη χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα ηλεκτρονικά
μέσα τα οποία κατεβάζουν αυτό το κόστος, για να γίνει γνωστό το έργο κάθε
Δημοτικής Αρχής και κάθε δημοτικού άρχοντα.
Νομίζω ότι και σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό οι κάδοι είναι ένα θέμα
το οποίο το καταψηφίσαμε, από τη μεριά μου τουλάχιστον, την περασμένη
φορά, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να
ήταν μέσα σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό, έπρεπε να ξαναγίνει συζήτηση γι’
αυτήν τη διαδικασία και συμφωνώ στα περισσότερα όσα έχουν ειπωθεί πριν
από μένα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Βιδάλη, σας ευχαριστώ.
Κύριε Χατζηδάκη, ζητήσατε τον λόγο;… Ορίστε.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν σύντομος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσο πιο σύντομος γίνεται, κ. Χατζηδάκη.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καταρχάς είναι δεδομένο ότι ζούμε σε οικονομική
κρίση, είναι δεδομένο ότι τα δημοσιονομικά είναι αρκετά στενά, οι οδηγίες
και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου είναι πολύ αυστηροί, αλλά προσπαθούμε
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κάθε χρόνο να φτιάχνουμε έναν προϋπολογισμό, να συντάσσουμε έναν
προϋπολογισμό ο οποίος θα μπορεί το επόμενο έτος να είναι εφαρμόσιμος.
Δυστυχώς, η απάντηση του κ. Κατσάρη ήταν ατυχέστατη. Υπενθυμίζω
ότι το κονδύλι των 700.000 ευρώ είναι υποχρεωτικό να ενταχθεί στον
προϋπολογισμό, υπάρχει Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, το παράδειγμα
που ανέφερε ήταν εντελώς ατυχές, γιατί αφορούσε ένα χρηματοδοτούμενο
έργο της Περιφέρειας Αττικής, έσοδο – έξοδο, ενώ εδώ μιλάμε για ιδίους
πόρους οι οποίοι υποχρεωτικά έπρεπε να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του
2019 και θα διαφωνήσω με τον Γιάννη τον Νικηφόρο ότι μπορεί να γίνει στο
μέλλον, πρέπει να γίνει τώρα, δεν μπορεί να γίνει μετά την πρώτη
αναμόρφωση.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου- δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νικηφόρε, να αφήσουμε τον κ. Χατζηδάκη να
ολοκληρώσει, σας παρακαλώ πολύ.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Άρα έπρεπε να ενταχθεί σήμερα.
Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το θέμα του ισοσκελισμού του
προϋπολογισμού. Ανέφερε ο κ. Κατσάρης περί ζητήματος αναμορφώσεων.
Όλα τα παραδείγματα και όλα τα ερωτήματα που έκανα αποδεικνύουν ότι
αυτήν τη στιγμή υπάρχουν κωδικοί, ακόμα και στη μισθοδοσία, στον κωδικό
του Πρασίνου, οι οποίοι οφείλουν τουλάχιστον στην πρώτη αναμόρφωση να
μπουν χρήματα.
Δυστυχώς, έχουν προϋπολογιστεί – κι αυτό βέβαια ορίζει η Οδηγία – 1
εκατ. περίπου ευρώ για τις οφειλές των προηγούμενων οικονομικών ετών και
πάντοτε, κάθε χρόνο, λόγω των πολλών τιμολογίων που έρχονται μέσα στον
Δεκέμβριο και των λήξεων των συμβάσεων φτάνει πάντοτε εκεί το ποσό,
γύρω στο 1 εκατ. ευρώ. Δυστυχώς, έχουν υπολογισθεί τα ταμειακά διαθέσιμα
στα 5 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι στα 5 εκατ. ευρώ
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στις 31 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον όταν παραιτήθηκα τα ταμειακά διαθέσιμα
ήταν γύρω στα 4,5 εκατ. ευρώ και άρα είναι αβέβαιο αν θα φτάσουμε στα 5
εκατ. ευρώ και επίσης, συνάδελφοι, ο κωδικός 4219 που αφορά την
επιστροφή εν γένει χρημάτων έχει αυξηθεί φέτος αρκετά, έχει φτάσει τα
530.000 ευρώ όταν γνωρίζουν όλοι ότι ο συγκεκριμένος κωδικός πρέπει
σταδιακά να μειώνεται, γιατί έχει πολύ λιγότερη εισπραξιμότητα στην
πράξη.
Άρα θεωρώ ότι δεν είναι εφικτό στην πρώτη αναμόρφωση να μπουν
όλα αυτά τα κονδύλια στον προϋπολογισμό και δεν θα είναι υλοποιήσιμος ο
προϋπολογισμός και γι’ αυτό οφείλαμε σήμερα να επιλέξουμε ποια κονδύλια
δεν θα συμπεριληφθούν προκειμένου να μπορούν να είναι ένας προϋπολογισμός ισοσκελισμένος και εφαρμόσιμος στο επόμενο έτος.
Πραγματικά γνωρίζετε ότι έχω ψηφίσει επτά με οκτώ προϋπολογισμούς του Δήμου, έχω εισηγηθεί τους περισσότερους, θα ήθελα
πραγματικά να ψηφίσει προϋπολογισμό ο Δήμος εκ νέου, αλλά, δυστυχώςεπαναλαμβάνω- ότι πρέπει ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός να διορθωθεί
άμεσα προκειμένου τους επόμενους μήνες και τη Δημοτική Αρχή που θα
αναλάβει από 1η Σεπτεμβρίου, να μπορεί να τον υλοποιήσει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Χατζηδάκη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δώστε μου τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, θα δώσω πρώτα δύο - τρία λεπτά στην κα
Καραγιαννίδου να τοποθετηθεί…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για ποιό πράγμα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν επιτρέπεται στον προϋπολογισμό…
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Γιατί δεν επιτρέπεται δηλαδή να δώσετε τον λόγο
στους εργαζόμενους;
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Να παρέμβουν οι φορείς!
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Να απαντήσω κάτι εγώ, γιατί είναι σημαντικό αυτό που
είπε για μένα, αναφέρεται σε μένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Κατσάρη, ορίστε.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Θέλω να απαντήσω στον κ. Χατζηδάκη σχετικά με το θέμα
που ανέφερε για τα led.
Όπως ξέρετε για τα led η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Η
προμήθεια των led θα πληρωθεί από δανεισμό. Όταν θα τελειώσει η
διαγωνιστική διαδικασία που προβλέπεται στις αρχές του 2019, μπορεί να
καταλήξει να είναι και τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, δεν ξέρω πότε, έπειτα από
ένα μήνα θέλει να περάσει από προσυμβατικό έλεγχο. Θα υπογραφεί η
δανειακή σύμβαση και μετά θα γίνει εκταμίευση του ποσού. Η εκταμίευση
του ποσού θα αφορά το ποσό που θα προκύψει από τη διαγωνιστική
διαδικασία.
Όπως ξέρετε, ο προϋπολογισμός είναι ένας λογαριασμός που ξεκινάει
1.1 του έτους και καταλήγει 31.12. Άρα κατά συνέπεια με όλα αυτά δεν
υπάρχει περίπτωση μέσα στο 2019 να αποπληρωθεί το ποσό των 3 εκατ.
ευρώ που έχουμε γράψει στον προϋπολογισμό για την προμήθεια των led, με
την προϋπόθεση εξάλλου ότι η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει χρόνο
παράδοσης του έργου αυτού, της προμήθειας αυτής, τουλάχιστον ένα χρόνο.
Άρα, λοιπόν, αν υπογραφεί η σύμβαση τον Μάρτιο ή Απρίλιο θα έχει και
υπόλοιπο ο προμηθευτής των λαμπτήρων led και το έτος 2020. Η
προϋπόθεση λοιπόν είναι να είναι εξασφαλισμένη η πίστωση μέσα στο 2019.
Ένα είναι αυτό.
Όσον αφορά τη δεύτερη παραπομπή που είπε για το ότι γράφουμε όλο
το ποσό στον προϋπολογισμό, πληροφορώ τον κ. Χατζηδάκη επί Αντιδημαρχίας του ότι το ποσό των 750.000 ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός της
μελέτης για τις ασφαλτοστρώσεις, είχαμε γράψει στον προϋπολογισμό
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600.000 ευρώ κι αυτό με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε έκπτωση κι ότι δεν
θα γινόταν….
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: ….χρηματοδοτούμενο είναι κι αυτό, είναι από δανεισμό,
έσοδο – έξοδο, άμα βρείτε τον προϋπολογισμό υπάρχει στον 3111 το ποσό
των 2.991.000 ευρώ κι αντίστοιχα στην υπηρεσία των ανταποδοτικών στον
κωδικό 20.7135, ελέγξτε το άμα θέλετε, είναι αντιστοίχιση, δηλαδή, εσόδου
– εξόδου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Κατσάρη.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Η πρώτη αναμόρφωση που θα γίνει μέσα στον Γενάρη θα
αναδεικνύει αν υπάρχει έλλειμμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Καραγιαννίδου, έχετε δύο λεπτά, σας παρακαλώ πολύ,
δύο λεπτά, ορίστε.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Παρ’ όλο που δεν είμαι Δημοτικός Σύμβουλος,
είμαι Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ηλιούπολης και με
ξέρετε όλοι. Δεν ψηφίζουν οι εργαζόμενοι, όμως οι εργαζόμενοι έχουν λόγο.
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο που μας δίνει δύο λεπτά, ενώ στωικά
περιμέναμε όλους να ακούσουμε, νομίζω ότι το Σωματείο και οι εργαζόμενοι
θα έπρεπε να πουν πρώτα βλέποντας έναν προϋπολογισμό χωρίς να είμαστε
τεχνοκράτες, έναν προϋπολογισμό που προσδιορίζει μειώσεις σε μισθούς και
ούτε καν αποτυπώνει πράγματα που έχετε ψηφίσει σε προηγούμενα
Δημοτικά Συμβούλια, όπως την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από την
προκήρυξη του 2009 σε μία σειρά υπηρεσίες όπως και το Πράσινο, και αντί
αυτού να φαίνεται ότι θα πάρουμε κόσμο στο 2019 φαίνεται μείωση στο
Πράσινο, από την άλλη σε αντιπαράθεση φαίνεται αύξηση των ποσών σε ότι
έχει να κάνει με τις εργολαβίες ακόμα και στο Πράσινο. Το ένα κομμάτι
είναι αυτό.
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Το δεύτερο κομμάτι, ακούγοντας εδώ οι εργαζόμενοι ότι θα πάρουμε
καινούργια αυτοκίνητα, καινούργιους κάδους, το ερώτημα που μπαίνει είναι
«ποιοι θα τους τραβάνε τους κάδους» και θα κάνουν τα καινούργια
αυτοκίνητα όταν εδώ πάλι, ακόμα και στο κονδύλι για τη μισθοδοσία των
εργαζομένων, ακόμα και τα ασφαλιστικά που μέχρι σήμα η Διοίκηση
ερχόταν και υποστήριζε τους εργαζόμενους να κερδίσουν τα Δικαστήρια,
αντεύχονται να τα χάσουν και βγάζουν τη μισθοδοσία από εκεί και μετά θα
προκύψει, αν τα κερδίσουν οι εργαζόμενοι, πώς θα πληρώνονται.
Κι ένα τελευταίο που το ανέφεραν κάποιοι επικεφαλής Δημοτικών
Παρατάξεων εδώ πέρα, τα τελευταία τρία χρόνια οι εργαζόμενοι στους
Δήμους μετράνε τις πληγές τους σε θανατηφόρα δυστυχήματα, 43 στα τρία
χρόνια, πάνω από 100 ατυχήματα θανατηφόρα, την περασμένη εβδομάδα
μέσα σε 10 μέρες είχαμε δύο θανάτους εργαζομένων και πάρα πολλά που δεν
φαίνονται, όπως δεν θυμάμαι ποιος το είπε, από επαγγελματικές ασθένειες,
από την πίεση, την εντατικοποίηση της δουλειάς και ερχόμαστε εδώ πέρα, σ’
αυτόν τον προϋπολογισμό, τα κονδύλια που θα έπρεπε να προβλεφθούν όπως
προβλέπονται και από τις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων που έχουν
διεκδικήσει από την Κυβέρνηση για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας την
ασφάλειά τους και την υγιεινή τους, να σας πω ότι αυτήν τη στιγμή στο
Δήμο μας έχουμε 90 εργαζόμενους από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και οι 40
από αυτούς είναι μόνο στο τεχνικό συνεργείο οι οποίοι δεν έχουν κάνει ούτε
ένα εμβόλιο, γιατί δεν υπάρχουν εμβόλια στο Δήμο μας, δεν έχει εμβολιαστεί
κανένας, κι από την άλλη βλέπουμε περικοπές σ’ αυτά.
Και μάλιστα, κάνοντας κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα,
κάποιες στάσεις εργασίας που σας είχαμε στείλει και ανακοινώσεις,
ζητάγαμε και τα αναδρομικά στους εργαζόμενους, στο ένα Νομικό
Πρόσωπο, στο ΚΑΦΑΔΗΛ, που εδώ και κάτι χρόνια έχουν να πάρουν ΜΑΠ
και γάλα, η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι θα μπουν, δεν μπήκαν
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κι ούτε περιγράφονται σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό.
Εμείς σαν εργαζόμενοι δεν μπορούμε να μη βγούμε να πούμε ότι στις
λογικές της διαχείρισης το κόστος τελικά θα το πληρώσουν οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι του Δήμου προχωρώντας ακόμα λιγότεροι στις θέσεις εργασίας
και βέβαια ότι το Σωματείο δεν προσλαμβάνει εργαζόμενους. Το Σωματείο
παλεύει σε όλες τις υπηρεσίες στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και δεν
μπορούμε να ανεχτούμε να μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που είναι
υπεύθυνοι σήμερα για τις προσλήψεις και κόβουν τις θέσεις απ’ αυτόν τον
προϋπολογισμό.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κα Καραγιαννίδου και για τους τύπους μιλήσατε
τέσσερα λεπτά.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι θέμα, όσο μίλησαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Διαλογικές συζητήσεις εκτός πρακτικών μη αποδιδόμενες
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μεγαλύτερο χρόνο μίλησε ο κ. Ασβεστάς, 6 λεπτά.
Κύριε Δήμαρχε, ορίστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος, ούτε δύο λεπτά.
Νομίζω ότι έγινε ένας γόνιμος διάλογος, ακούστηκαν πάρα πολλές
απόψεις, εγώ θεωρώ ότι οι περισσότερες από τις απόψεις αυτές είναι πολύ
χρήσιμες για τον Δήμο και για τον προϋπολογισμό, καταγράφηκαν, θα
λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτές τις παρατηρήσεις, γιατί ήταν στην
σωστή κατεύθυνση.
Όσον αφορά για το έργο μας, τον απολογισμό μας και το όραμά μας
έχω να πω μόνο τούτο. Κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό αυτό ακούμε, από
το 2011 ακούμε ότι δεν έχουμε έργο και δεν έχουμε όραμα και έχουμε μικρό
Τεχνικό Πρόγραμμα.
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Θα μπορούσα να αναλύσω ότι το Τεχνικό μας Πρόγραμμα δεν είναι
καθόλου μικρό αλλά οι δυνατότητες και δεν θέλω τώρα να κάνω και
ανάλυση το πόσα λεφτά χάνει η Αυτοδιοίκηση και το 2019 από τους
Κεντρικούς

Αυτοτελείς

Πόρους.

Αν

παρακολουθήσατε σήμερα

τη

συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, θα είδατε ότι η περικοπή των χρημάτων φτάνει εκτός
από το 60% στα 823 εκατ. ευρώ με τον νέο προϋπολογισμό, πράγμα που
σημαίνει ότι έρχεται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για την Αυτοδιοίκηση.
Έχω πει ότι είναι θετικό, γιατί δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα για να
πάρουμε χρήματα έξω από τη ΣΑΤΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και τα έχουμε πάρει αυτά και πρέπει να πω εδώ ότι είχαμε και
την αμέριστη συμπαράσταση και της Περιφέρειας και των Υπουργείων όταν
πήγαμε σε αυτούς τους φορείς και τεκμηριώσαμε τις απόψεις μας και τους
καταθέσαμε τις μελέτες.
Άρα, λοιπόν, το έργο μας εμείς το παρουσιάσαμε σε δημόσια
συγκέντρωση, πολυπληθή, μεγαλειώδη συγκέντρωση, δείξαμε τον απολογισμό του έργου και βέβαια καταθέσαμε και το πρόγραμμά μας για την
επόμενη τετραετία στην Ηλιούπολη κι όπως έχω πει -κι έτσι πρέπει να γίνειαυτός πρέπει να είναι και ο πολιτικός αγώνας που πρέπει να κάνουμε ο
προεκλογικός, απολογισμός έργου και βέβαια το πρόγραμμα για την επόμενη
τετραετία. Τι προτείνει κάθε Παράταξη για να κρίνουμε, να συγκρίνουμε και
να αποφασίσουμε.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι έκλεισε το
θέμα του διαλόγου για τον Προϋπολογισμό, πιστεύω ότι πρέπει να
προχωρήσουμε τώρα στην ψήφισή του, για να συνεχίσει ο Δήμος το έργο
του. Εμείς από εδώ και πέρα αυτό που θα κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη
δουλειά μας για να πετύχουμε να υλοποιήσουμε όλες τις δημοπρατήσεις των
έργων που έχουμε σε εκκρεμότητα και να ολοκληρώσουμε το Τεχνικό μας
Πρόγραμμα και των συνεχιζόμενων έργων και των νέων.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Δήμαρχε.
Περνάμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, στη διαδικασία της ψήφισης για
τον προϋπολογισμό.
Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
…………………………………………………………………………………
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΝΑΙ
ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: ΝΑΙ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ: ΝΑΙ
ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: ΝΑΙ
ΚΑΛΛΑΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΝΑΙ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ: Απούσα
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ: ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: ΝΑΙ
ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: ΝΑΙ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: ΝΑΙ
ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: ΝΑΙ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: ΝΑΙ
ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ: ΝΑΙ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΝΑΙ
ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ: ΝΑΙ
ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΟΧΙ
ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΟΧΙ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΟΧΙ
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ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ: ΟΧΙ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΟΧΙ
ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ:ΟΧΙ
ΑΓΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Απών
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: ΟΧΙ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΧΙ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: ΟΧΙ
ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: ΟΧΙ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΟΧΙ
ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΧΙ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ: ΟΧΙ
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΟΧΙ
ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Απών
ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Απούσα
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΟΧΙ
ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΧΙ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: ΟΧΙ
…………………………………………………………………………….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 19 Όχι, 18 Ναι και 4 Απόντες
Άρα, λοιπόν, ο προϋπολογισμός καταψηφίζεται και πάμε σε
επανάληψη.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Νικηφόρε.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εξέφρασα κι εγώ κάποιες επιφυλάξεις
αλλά δεν άκουσα και μια άλλη πρόταση, δηλαδή αν είχα μια άλλη πρόταση
που να έλεγε, Δήμαρχε, πάμε τον προϋπολογισμό να τον συζητήσουμε σε
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ένα άτυπο Συμβούλιο, όπως είπα προηγουμένως και πρότεινα και να
ξανάρθουμε να τον δούμε και να βρούμε τις απαραίτητες συναινέσεις, θα το
έλεγα, αλλά δεν άκουσα τίποτα άλλο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θα ξανάρθει έτσι κι αλλιώς.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Ναι, αλλά θα πάμε πάλι στα ίδια; Πείτε τη διαδικασία, οι
επικεφαλής, παρακαλώ, να πουν ποια διαδικασία προτείνουν.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Είπε ότι ακούστηκαν προτάσεις που θα τις πάρει υπόψη.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Νικηφόρε.
Θέλετε κάτι, κ. Κοκοτίνη;… Ορίστε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ θα έλεγα το εξής: μία πρόταση είναι να υπάρξει ένας
ικανός χρόνος να δούμε ακόμα και τα υπηρεσιακά, να δούμε ένα μεγαλύτερο
βάθος, δεν θέλω να εγγυηθώ… εμείς στον προϋπολογισμό διαφωνούμε, είναι
σαφές, όμως θα έλεγα να μην γίνει την επόμενη Πέμπτη, παράδειγμα, να
υπάρχει ένα λογικό χρονικό διάστημα.
Έγινε μία ουσιαστική κουβέντα για πρώτη φορά ίσως, ίσως ήταν η
καλύτερη κουβέντα που έχει γίνει, πραγματικά απόψε συμμετείχαν πολλοί
Δημοτικοί Σύμβουλοι, να το αξιοποιήσουμε, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες,
η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος πρέπει να δουλέψει σε κάποια φάση, για να
είμαστε λίγο αντικειμενικοί.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Καλά, αν δεν ψηφιστεί δεν δουλεύει πάντως, πληρώνεται
μόνο… δεν είναι έτσι, εντάξει, μπορώ να πω κι εγώ, «γαία πυρί μιχθήτω»
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Μην πανικοβάλλεστε!
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Δεν πανικοβάλλομαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Κοκοτίνη, ευχαριστώ πολύ.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Απλώς ας δοθεί ένας χρόνος, να μην είναι σε μια
εβδομάδα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
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, Χρυσουλάκη, Καλαντίδη, Αντύπα,
Ασβεστά, Δουβή, Αναγνώστου, Τσατσούλη, Χιωτέλη, Ευσταθίου, Κουρή, Δ.
Πανταζόπουλου, Πούλου, Πίκουλα, Σόφη, Χατζηδάκη, Αντζινά, Βιδάλη,
Παναγιώταρη)
Δεν εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2019,
ο οποίος συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με βάση την υπ’ αριθ.
343/2018 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 372/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας νύχτα, η συνεδρίαση
έληξε.
Ευχαριστώ για την παρουσία σας!
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜ.
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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