ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 3ης Δεκεμβρίου 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.
Ζαννιά Ευφημία, 11. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 12. Δημητρόπουλος
Άγγελος, 13. Καλούδης Κων/νος, 14. Μπασούρης Μαρίνος, 15. Κούρτης
Ανδρέας, 16. Κουρή Μαρία, 17. Νικηφόρος Ιωάννης, 18. Γρηγορέας
Ιωάννης, 19. Γεωργίου Δημήτριος, 20. Καπίρη Ελένη, 21. Κοκοτίνης
Χρήστος, 22. Καλαντίδης Δημήτριος, 23. Ασβεστάς Δημήτριος, 24.
Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27.
Αγαδάκος Γεώργιος, 28. Τσατσούλη Αναστασία, 29. Χιωτέλης Ιωάννης, 30.
Ευσταθίου Αναστάσιος, 31. Κουρής Μιχαήλ, 32. Πανταζόπουλος
Δημήτριος, 33. Πούλος Ιωάννης, 34. Πίκουλα Αργυρώ, 35. Σόφης
Γεώργιος, 36. Σεφτελής Κων/νος, 37. Χωματά Αικατερίνη, 38. Χατζηδάκης
Γεώργιος, 39. Αντζινάς Ιωάννης, 40. Βιδάλης Παναγιώτης.
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 και η Πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης, κ. Καραγιαννίδου.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αν και κλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με την οικ. 23298/29.11.2018
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Πανταζόπουλου Ηλία, που δόθηκε σε
κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010, απουσίαζε
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Αναστάσιος Παναγιώταρης.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:
------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1 – (Π.Δ.Σ. 373 )
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16:30΄
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1

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

373

3

------------------------

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Το Σώμα
είναι σε απαρτία.
Θέλω να εκφράσω ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τα
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Παρρά.
----------------------------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».
Ξεκινάμε,

λοιπόν,

τη

δεύτερη

συνεδρίαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου για την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2019 και να
θυμίσω στο Σώμα ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα εγκρίθηκε στην προηγούμενη
συνεδρίασή μας.
Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος, μοναδικό μας θέμα σήμερα είναι ο
Προϋπολογισμός του Δήμου του 2019.
Ξέρετε πολύ καλά ότι ο ρόλος του Προϋπολογισμού του Δήμου είναι
κυρίαρχος για τη λειτουργία όχι μόνο του κορμού του Δήμου, αλλά και των
Νομικών του Προσώπων και βέβαια για να μπορεί -το σημαντικότερο απ’
όλα- να λειτουργήσουν οι βασικές διαδικασίες, συντηρήσεις, λειτουργίες
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κλπ. ολόκληρης της πόλης.
Σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, υποβάλλουμε εκ νέου ένα σχέδιο
Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2019, για συζήτηση και
ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
Σας γνωρίζουμε ότι στο σχέδιο που καταθέτουμε σήμερα λάβαμε
υπόψη μας τις προτάσεις σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως αυτές
διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου 2018 και
προβήκαμε στις παρακάτω αλλαγές.
Πιο συγκεκριμένα:
- μειώσαμε τις πιστώσεις για διαφημιστική προβολή, μειώσαμε τις
πιστώσεις για ενημέρωση και προβολή κατά 50% και τις δύο,
- μειώσαμε τις πιστώσεις για δημόσιες σχέσεις κατά 40%,
- τα λειτουργικά των εγκαινίων κατά 30%,
- τις συνδρομές κατά 11%,
- τη μείωση των πιστώσεων που αφορά το ΚΔΑΠ κατά 50% - το
πρόγραμμα θα ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος 2019 – 2020, γιατί εδώ
εμφανίστηκε το μεγάλο πρόβλημα των voucher, όπου είχαμε πάρα
πολύ λίγα voucher για τον δημόσιο τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό –
- μειώσαμε επίσης πιστώσεις που αφορούν στα ανταλλακτικά
μηχανημάτων, στην προμήθεια εξοπλισμού, στη συντήρηση και
επισκευή

μηχανημάτων

και

εξοπλισμού,

στην

προμήθεια

αναλωσίμων, στην παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την εκπαίδευση
και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και
- αυξήσαμε τις πιστώσεις στις αποδοχές υπαλλήλων της Υπηρεσίας
Πρασίνου, της Υπηρεσίας Κοιμητηρίου και της Υπηρεσίας
Δημοτικής Αστυνομίας.
Επίσης, για να είναι γνωστό στο Σώμα, ανακοινώθηκε από τον
Υπουργό Εσωτερικών η κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή για την
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παράταση των συμβασιούχων, μέχρι να έρθουν οι μόνιμοι με τον
Διαγωνισμό που είχαμε στις αρχές του 2018.
Επίσης, προβήκαμε στην αύξηση των πιστώσεων στα έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, ασφαλιστικά μέτρα κατά 25%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι οι αυστηροί περιορισμοί
από την Κεντρική Διοίκηση που επιβάλλεται να ακολουθήσουμε κατά τη
σύνταξη του Προϋπολογισμού, αλλά και τα πραγματικά έσοδα που
εκτιμούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να εισπράξουμε κατά το έτος 2019 μας
υποχρεώνουν στη σύνταξη και εκτέλεση ενός απολύτως συντηρητικού
Προϋπολογισμού.
Ο Προϋπολογισμός μας είναι ισοσκελισμένος στο ποσό των
36.916.000 ευρώ, μειούμενος μετά τις αλλαγές που προβήκαμε κατά
128.000 ευρώ από την προηγούμενη, όπως σας είπα, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου.
Από τις αλλαγές αυτές που πραγματοποιήσαμε, με βάση και τις
προτάσεις σας, μειώθηκαν ορισμένες πιστώσεις, ενισχύθηκε το αποθεματικό
κεφάλαιο και διαμορφώθηκε το ποσό των 176.000 ευρώ.
Ο σκοπός της ενίσχυσης του αποθεματικού έγινε ώστε, από τη
συζήτηση που θα ακολουθήσει και τις προτάσεις που θα υποβληθούν, να
μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους αντίστοιχους κωδικούς των δαπανών.
Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι προτείνουμε σήμερα στο Σώμα,
παρά την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος, να ενσωματώσουμε ως
Παράρτημα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του νέου έτους το οποίο θα
περιλαμβάνει το Παράρτημα αυτό, όλα τα δημόσια – δημοτικά οικόπεδα με
την προτεινόμενη χρήση τους, όπως αυτό προέκυψε από τις προτάσεις που
υπήρχαν για την αξιοποίησή τους.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περιμένουμε και θα
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή και τις δικές σας προτάσεις και θα
τοποθετηθούμε

ανάλογα,

προσαρμόζοντας

-όπως

σας

είπα-

τον

Προϋπολογισμό με βάση τις παρατηρήσεις και βέβαια, κι ό,τι άλλες
προτάσεις υπάρχουν με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει ο
Δήμος Ηλιούπολης και τη βασική επιχορήγηση που παίρνει, ακολουθώντας
βεβαίως υποχρεωτικά αυστηρά το πλαίσιο και τις οδηγίες του Υπουργείου
Εσωτερικών και του Οικονομικού Παρατηρητηρίου του Υπουργείου
Οικονομικών. Άλλωστε, όπως ξέρετε, αυτές είναι κι οι βασικές
προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε την έγκριση του
Προϋπολογισμού.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοκοτίνης.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Καλησπέρα. Να εκφράσω κι εγώ τα συλλυπητήρια στην
οικογένεια του Δημήτρη Παρρά, που έφυγε τόσο γρήγορα, τόσο νέος.
Είχαμε τοποθετηθεί την προηγούμενη φορά γιατί καταψηφίσαμε τον
Προϋπολογισμό καταρχήν.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε ερωτήσεις, βεβαίως, καΤσατσούλη. Κάποιος
συνάδελφος ερώτηση;
Κυρία Τσατσούλη, θέλετε ερώτηση;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Είναι κι άλλοι στη σειρά επικεφαλής, γι’ αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σήκωσαν το χέρι.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Δε θέλουν ερωτήσεις άλλοι.
Αρκετές ερωτήσεις πάνω στον καινούργιο Προϋπολογισμό.
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Θέλω να ρωτήσω, ο Δήμαρχος το εισηγήθηκε, φαντάζομαι ο
Δήμαρχος θα απαντήσει ή η Αντιδήμαρχος.
Στις Γενικές Υπηρεσίες υπάρχει ένα κονδύλι για τους Γενικούς
Γραμματείς και τρεις Ειδικούς Συνεργάτες που ανεβαίνει από 155.000 ευρώ
στις 180.000 ευρώ. Πέστε μας αν σημαίνει αυτό παραπάνω συνεργάτες από
τους ήδη υπάρχοντες και αν όχι, γιατί ανεβαίνει. Γιατί 25.000 ευρώ
αντικειμενικά είναι ένα χρονιάτικο και. Εγώ δεν το παίρνω πάντως.
Υπάρχουν αρκετοί Κ.Α. που με ανησυχούν -το είπε και ο Δήμαρχος
στην παρουσίαση του νέου Προϋπολογισμού. Έκανε αναφορά ότι
μειώνονται σειρά από Κ.Α. που έχουν να κάνουν με τα ανταλλακτικά, με τα
αναλώσιμα κ.ο.κ. Όμως, εγώ βάζω ένα ερώτημα, παράδειγμα; χωρίς
ανταλλακτικά στην Υπηρεσία Καθαριότητας και μάλιστα ποσά που είναι
λιγότερα απ’ αυτά που σήμερα έχουν εκταμιευθεί, δηλαδή για το νέο έτος τι
σημαίνει; Θα έχουμε ανταλλακτικά; Θα έχουν, παράδειγμα, λάστιχα τα
απορριμματοφόρα; Κι αυτό, αν θέλετε, στο σύνολο των Υπηρεσιών για
λάστιχα, παράδειγμα, δεν υπάρχουν σχεδόν εκτός από τη Δημοτική
Αστυνομία, είδα κάπου. Πώς, λοιπόν, θα συντηρηθεί; Βάζω το ζήτημα, τι
είδους λογική έχει, μειώνω τον Προϋπολογισμό μειώνοντας βασικά
ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση στην καθαριότητα, στη
μεταφόρτωση, στα ανταλλακτικά και φυσικά όχι μόνο εκεί.
Τα ανταλλακτικά έχουν να κάνουν και με τον πολιτισμό τα
συναντάμε, για τα αυτοκίνητα μάλλον σ’ αυτήν την Υπηρεσία, το
συναντάμε στο Πράσινο κ.ο.κ. Πέστε μας, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Είναι
εντυπωσιακό, με την έννοια ότι τα μέχρι σήμερα εκταμιευμένα ποσά είναι
περισσότερα από αυτά που προβλέπετε. Άρα, οι ανάγκες είναι
συγκεκριμένες.
Θα ήθελα ακόμη να ρωτήσω το εξής. Η ΣΑΤΑ του Δήμου είναι
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476.000 ευρώ. Η ΣΑΤΑ σχολείων είναι 174.000 ευρώ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παρακαλέσω στο Σώμα ησυχία να ακούμε την
καΤσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: … και προσπαθώ να εντοπίσω, το είδα και στο Τεχνικό
Πρόγραμμα, προσπαθώ να το εντοπίσω και στον Προϋπολογισμό. Εκτός
από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ως ξεχωριστό κονδύλι, δύο διακόσια τόσο, η ΣΑΤΑ
σχολείων πού αποτυπώνεται; Σε ποιο έργο; Σε ποιο έργο των σχολείων
αποτυπώνεται; Ή το βάζετε στη μεγάλη χοάνη και χάνεται; Όπως είναι
εντυπωσιακό, και θέλω μία απάντηση, πώς λοιπόν τα δύο αυτά ποσά
φτάνουν τις 600.000 ευρώ, αν τα προσθέσουμε, και την ίδια στιγμή 600.000
ευρώ είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα το νέο για σας;
Αναφέρω δε, τη ΣΑΤΑ των σχολείων γιατί είναι συγκεκριμένη και
συγκεκριμένη η κατεύθυνσή της, και συγκεκριμένες οι ανάγκες των
σχολείων κατά διαστήματα οι οποίες δεν απαντιούνται από το
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, αν θέλετε, και στο επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου δεν
έχει έρθει ποτέ προσδιορισμένα πώς τελικά υλοποιείται και σε ποια σχολεία
και σε ποιες συγκεκριμένες ανάγκες!!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, ως ερωτήσεις λίγο πιο σύντομα, να
παρακαλέσω πολύ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ναι… ναι…. Μπορώ, παράδειγμα, να συνεχίσω
ερωτήσεις, έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά, ως ερωτήσεις είναι σύντομες και στοχευμένες.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κύριε Αντύπα, σας βλέπω λίγο ανήσυχο.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντύπα, σας παρακαλώ πολύ!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Πρώτη φορά ειδικά στις ερωτήσεις…
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντύπα, σας παρακαλώ πολύ.
8
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κύριε Αντύπα, αν θέλετε να σας βάλουμε στο
Προεδρείο, να μας το ζητήσετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, να παρακαλέσω πολύ, ως ερωτήσεις…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θα παρακαλέσω το Προεδρείο να διευθύνει τη
συζήτηση!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, ως ερωτήσεις στοχευμένες και λίγο
σύντομες, γιατί είναι ερώτηση. Δεν είναι τοποθέτηση.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Στοχευμένες είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σύντομες, ελάτε σας παρακαλώ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Υπάρχει ακόμα μέσα στον Προϋπολογισμό -είχαμε
εντοπίσει και στον προηγούμενο εντοπίζουμε και τώρα- δεν υπάρχει ΜΑΠ
στις αναλογίες που χρειάζονται. Δηλαδή, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας,
λέω ένα παράδειγμα για να σας κάνω να μου απαντήσετε σωστά κάνω
αυτήν την ανάλυση, 3.500 ευρώ στην καθαριότητα παρακαλώ! Πόσοι είναι;
90 τόσοι εργαζόμενοι, 3.500 ευρώ όταν δεν έχουν γίνει καν, δεν έχουν
παρθεί τα ΜΑΠ για το 2018 και προβλέπονται για το 2019 3.500 ευρώ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, αυτό θεωρείται τοποθέτηση.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Δεν είναι τοποθέτηση, είναι ερώτηση και σας
διευκολύνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ, μην αρχίζουμε
πάλι!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Την ίδια στιγμή τα ΜΑΠ στους κήπους, για λιγότερο,
είναι 9.000 ευρώ.
Δεύτερον, δεν υπάρχει -και γιατί παρακαλώ- πουθενά προληπτικές
εξετάσεις και εμβόλια; Ακόμη-ακόμη, δεν υπάρχει ούτε καν στο
Νεκροταφείο, όχι μόνο στην Καθαριότητα, και είναι εντυπωσιακό! Αν
θυμάμαι καλά, υπάρχει μόνο πάλι στο Πράσινο.
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Ερώτηση ακόμη. Είχαμε αποφασίσει ως Δημοτικό Συμβούλιο, σε
προηγούμενο καιρό, μάλλον κοντά στον Ιούνιο αν θυμάμαι καλά, ότι θα
προσληφθούν οι 13 εργαζόμενοι που έρχονται από την Κ9, από παλιά, από
το 2010 και μάλιστα, δε θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, είχατε πει ότι θα τους
πάρει η Δημοτική Αρχή μέχρι το τέλος του 2018. Δεν πάρθηκαν. Σήμερα
πού είναι στον Προϋπολογισμό; Εντοπίζονται πουθενά; Είδα μόνο δύο, αν
δεν κάνω λάθος, στο Πράσινο και θέλω να ρωτήσω τι κάνετε σε σχέση με
αυτό;
Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, καΤσατσούλη. Άλλος συνάδελφος
ερώτηση;
Ο κ.Κοκοτίνης έχει τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Μία ερώτηση να απαντηθεί από τώρα γιατί απασχόλησε
το Σώμα με την τοποθέτηση του κ.Χατζηδάκη στην προηγούμενη
συνεδρίαση. Δηλαδή, αναφέρομαι φυσικά στα led, στον Διαγωνισμό, που
ήταν 2.991.000 ευρώ και υπήρχε μία ίδια συμμετοχή 700.000 ευρώ. Θέλω
να μας πείτε σαφώς, επειδή δεν προβλέπεται αυτό το ποσό στο 2019, πώς θα
το αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα. Και συγκεκριμένα ρωτάω: υπάρχει
κάποια συμβατική υποχρέωση που μας δεσμεύει; Είναι σίγουρο ότι δεν θα
πάει στο 2019 και θα πάει στο 2020; Κι αν ναι, γιατί; Τοποθετηθείτε, σας
παρακαλώ, γιατί είναι ένα θέμα τυπικό μεν, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ερωτήσεις; Ξεκινώντας από τους
επικεφαλής, ερωτήσεις από τους επικεφαλής;
Κύριε Σόφη, ορίστε.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ήθελα να μας αναλύσετε, να μας εξηγήσετε -εγώ δεν το είχα
καταλάβει, αυτήν την προσθήκη που κάνετε στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε
σχέση με τα οικόπεδα του δημοσίου ή ο,τιδήποτε άλλο είναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ολοκληρώσατε,

κ.Σόφη;

11

...Σας

ευχαριστώ.

Άλλος

συνάδελφος ερώτηση; Επικεφαλής;
Ορίστε, κ.Αντύπα.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω το εξής πράγμα. Επειδή η σύμβαση με το
ΤΕΙ Κρήτης έχει τελειώσει κι έχουμε δώσει ήδη διακόσιες τόσες χιλιάδες,
συν 80.000 ευρώ την πρώτη φορά κ.λπ., υπάρχει πουθενά μέσα στον
Προϋπολογισμό, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το δούμε, κάποιο ποσό για
ενέργεια, αγορά π.χ. μηχανήματος που θα πολτοποιεί τα κλαδιά και τα
λοιπά και τι θα γίνει με αυτήν την περίπτωση;
Και δεύτερον, δε θα μπορούσε μέσα στο Τεχνικό Πρόγραμμα, έστω
και με 0,01 να εγγραφεί ένας αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την
εκμετάλλευση του οικοπέδου απέναντι από το ΙΚΑ;
Για να γίνουν αυτά, θα πρέπει να αλλάξει το Τεχνικό Πρόγραμμα;
Δηλαδή θα πρέπει να το ξαναφέρουμε εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Αντύπα. Πριν δώσω τον λόγο στον
κ.Χατζηδάκη, άλλος συνάδελφος, για να κρατήσω τη σειρά;
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα.
Το πρώτο ερώτημα το έχει βάλει ουσιαστικά ο κ.Κοκοτίνης, θα ήθελα
μία απάντηση για τα 700.000 ευρώ, για τα led, κυρίως λόγω και της
ύπαρξης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης από 3 Οκτωβρίου 2018
που είναι σαφής και λέει ότι δεσμεύουμε 700.000 ευρώ για το έτος 2019 με
ιδίους πόρους.
Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τα φορολογικά πρόστιμα και
προσαυξήσεις χρήσης, είναι ο Κ.Α.6821.0001. Θα ήθελα, λοιπόν, να
γνωρίζω ποιο είναι το ποσό που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οφείλει προς τη
Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ο Δήμος. Θα θυμίσω ότι είχαμε αναφερθεί σε
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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προηγούμενη συνεδρίαση, σε παλιότερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσό που ξεπερνούσε τις 130 –
140.000 ευρώ και αφορούσε τα τέλη κυκλοφορίας και μία δέσμευση ότι με
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα ρυθμιστεί σε 12μηνη ρύθμιση το
συγκεκριμένο ποσό, άρα τα 50.000 ευρώ που έχουν ενταχθεί στον
Προϋπολογισμό το 2019 δεν φτάνουν ούτε στα μισά για να μπορέσουμε να
μπούμε στην συγκεκριμένη ρύθμιση. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το
ποσό αυτή τη στιγμή των οφειλών στη Δ.Ο.Υ.
Και κάτι τελευταίο. Θα μου επιτρέψετε, κ. Πρόεδρε, κι επειδή θέλω
να το γνωρίζει και το Σώμα, δεν είναι ερώτηση αλλά θεωρώ ότι είναι
σημαντικό να γίνει γνωστό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, θέλω
πραγματικά να δείτε εκ νέου το ζήτημα….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αυτό,

κ.Χατζηδάκη,

είναι

τοποθέτηση,

θέλετε

να

τοποθετηθείτε μετά;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν είναι τοποθέτηση, νομίζω, κ.Πρόεδρε, αν μου
επιτρέπει το Σώμα, ώστε να μπορούν στις πρωτολογίες τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου να τα λάβουν υπόψη τους…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, επειδή είμαστε στις ερωτήσεις, στην
τοποθέτησή σας μετά μπορείτε.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Νομίζω, κ.Πρόεδρε, ότι είναι ουσιαστικό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, μπορείτε να το πείτε μετά, σας
παρακαλώ.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέπεται -όπως γνωρίζετε- εκτός
από ερωτήσεις να γίνονται και ανακοινώσεις και ενημερώσεις στην
πρωτολογία και επειδή αφορά την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, νομίζω
ότι ενδιαφέρει όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να τα γνωρίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ίδιο πράγμα είναι να το πείτε στην τοποθέτησή σας.
Κύριε Χιωτέλη, θέλετε ερώτηση;
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Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω,
γιατί νομίζω ότι θα βοηθήσει την κουβέντα κι αυτούς οι οποίοι θα
προηγηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, δεν είναι στις ερωτήσεις, κ.Χατζηδάκη, θα το πείτε
μετά.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αφορά την προμήθεια κάδων και το ξέρετε ότι είναι
ένα ποσό, κ. Πρόεδρε, 600.000 ευρώ που έχουν μπει στον Προϋπολογισμό
και το οποίο έχει μεγάλη σημασία στο να λεχθεί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το πείτε μετά, κ.Χατζηδάκη, σας παρακαλώ πολύ!!
Κύριε Χιωτέλη, ορίστε.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά τον Κ.Α.7131….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χιωτέλη, συγγνώμη, όταν κάνουμε τις ερωτήσεις, να
παρακαλέσω...
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μπορώ να το βάλω ως ερώτημα, κ.Πρόεδρε; Αφού
θέλετε έτσι. Να το βάλω ως ερώτημα μπορώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσω τον λόγο στον κ.Χιωτέλη και μετά.
Κύριε Χιωτέλη, ορίστε.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Επαναλαμβάνω, λέω, στον Κ.Α.7131 προβλέπεται ένα
ποσό 24.800 ευρώ περίπου για ένα σύστημα πυρόσβεσης σε βυτιοφόρο του
Δήμου. Τι ακριβώς είναι αυτό;
Και το δεύτερο ερώτημα. Μέσα στον Προϋπολογισμό και στο
Τεχνικό Πρόγραμμα προβλέπονται κατασκευή τριών Παιδικών Σταθμών με
ποσά τα οποία είναι 0,001. Σ’ αυτά έχουμε καμία προοπτική να γίνουν έστω
τουλάχιστον οι μελέτες για το πού και το πώς θα φτιαχτούν αυτά;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ.Χιωτέλη.
Κύριε Χατζηδάκη, κάντε την ερώτηση και ως ερώτηση είναι λογικό
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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να είναι σύντομη.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:

Ως

ερώτηση.

Αφορά

την

προμήθεια

κάδων

απορριμμάτων, τις 600.000 ευρώ, και το ερώτημα είναι, αν υπάρχουν -γιατί
μπήκα στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και υπάρχουν ερωτήματα τα οποία
έχουν απαντηθεί από την Υπηρεσία- ποια είναι αυτά τα ερωτήματα, αν αυτά
τα ερωτήματα αλλάζουν ουσιαστικά ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και αν
με βάση αυτό, αν υπάρχει ζήτημα έγκρισης κατά τους ελέγχους της
νομιμότητας του Διαγωνισμού, έτσι, αν θέλετε, αφού δε με αφήνετε τώρα,
στην πρωτομιλία μου θα αναφέρω ποια είναι τα ερωτήματα και οι
απαντήσεις.
Η ερώτηση είναι, λοιπόν, εάν υπάρχουν ερωτήματα, ποια είναι αυτά,
ποια απάντηση έχει δοθεί κι αν αφορά τη νομιμότητα ή όχι του
Διαγωνισμού του συγκεκριμένου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ.Χατζηδάκη.
Τον λόγο έχει ο κ.Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να απαντήσουμε τα ερωτήματα ένα προς ένα.
Πρώτα απ’ όλα να πω για τη ΣΑΤΑ.
Κυρία Τσατσούλη, εσείς πρέπει να γνωρίζετε ότι η ΣΑΤΑ χωρίζεται
σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος της ΣΑΤΑ είναι το 1/3 των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων που πηγαίνουν αποκλειστικά για συντηρήσεις και
λειτουργικές δαπάνες. Ό,τι, λοιπόν, αφορά τις συντηρήσεις και τις
λειτουργικές δαπάνες είναι με βάση τον Νόμο προσδιορισμένο από το ύψος
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Ότι αφορά δε, τη ΣΑΤΑ, επειδή είναι
τεχνικά έργα, η ΣΑΤΑ, είναι εγγεγραμμένα μέσα στο Τεχνικό Πρόγραμμα
κι είναι ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, γίνεται μία συστηματική δουλειά με
την Τεχνική Υπηρεσία, συζητιούνται οι τεχνικές παρεμβάσεις μέσα στα
σχολεία κι εκεί αποφασίζεται η υλοποίηση της ΣΑΤΑ μετά από
Διαγωνισμό.
14
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Δεύτερον, να απαντήσω στον κ.Σόφη για το θέμα της δημόσιας
περιουσίας και θα επανέλθω -και στον κ.Αντύπα.
Το θέμα της δημόσιας περιουσίας το βάλαμε πιο πολύ, πολιτικά.
Δηλαδή για να πούμε ότι πράγματι μέσα στο Τεχνικό μας Πρόγραμμα
υπάρχει ένα σχέδιο, ένα παράρτημα που προτείνει την αξιοποίηση των
οικοπέδων με συγκεκριμένη χρήση κι αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ
σημαντικό. Αυτό το είχε προτείνει την προηγούμενη φορά η ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ως παράρτημα στο Τεχνικό Πρόγραμμα και με πολιτικό
σκεπτικό και όχι με ουσιαστικό, γι’ αυτό και το κάναμε.
Όσον αφορά τα ΤΕΙ Κρήτης, με τα ΤΕΙ Κρήτης θα κάνουμε και
κουβέντα αναλυτική στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κ.Αντύπα, να πω
μόνο ότι για το 2019 δεν προβλέπεται καμία δαπάνη για τα ΤΕΙ Κρήτης
ούτε αγορά εξοπλισμού για κλαδοκόφτη.
Να προχωρήσω τώρα στις άλλες απαντήσεις. Γιατί υπάρχει…
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παρακαλέσω το Σώμα, ησυχία. Σας παρακαλώ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω τώρα στις άλλες ερωτήσεις.
Η αύξηση για τους Γενικούς Γραμματείς και Ειδικούς Συνεργάτες
υπάρχει, πράγματι, γιατί με τον Νόμο τον καινούργιο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
δίνει την δυνατότητα σε μας, σε Δήμους δηλαδή που είναι μέχρι 78 – 80.000
κατοίκους, να προσλάβουν κι άλλον συνεργάτη. Δηλαδή έχει ο Δήμος αυτή
τη στιγμή τέσσερις Ειδικούς Συμβούλους και Ειδικούς Συνεργάτες και μας
έδωσε τη δυνατότητα να προσλάβουμε άλλον έναν και πήραμε άλλον έναν
συνεργάτη, γι’ αυτό υπάρχει κι αυτή η αύξηση κατά έναν συνεργάτη.
Τώρα, γενικά για τα ανταλλακτικά, να πω κάτι. Καταρχήν ο Δήμος
Ηλιούπολης δεν έχει κανένα πρόβλημα με λάστιχα, έχουμε πάρει
καινούργια λάστιχα και τα οποία είναι μάλιστα και συντηρημένα και αποτεΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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λεσματικά. Υπάρχουν όμως δύο βασικά ζητήματα.
Το ένα βασικό ζήτημα είναι ότι σχεδόν ο μισός στόλος αυτή τη
στιγμή της καθαριότητας του Δήμου είναι καινούργια οχήματα. Αυτό
σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα σ’ αυτήν την φάση με τα νέα οχήματα
να μειώσουμε τις δαπάνες. Και δεύτερον, το οποίο θεωρούμε εμείς αρκετά
βασικό, ξέρετε -και καλό είναι να συζητήσετε και με το τεχνικό συνεργείο
του Δήμου- τα ανταλλακτικά και οι βλάβες των οχημάτων στο σύνολό τους
είναι, πραγματικά έχουν μεγάλες διακυμάνσεις γιατί πρέπει να εντοπίσουμε
σε κάποια από αυτά τα μηχανήματα το βαθμό της βλάβης που υπάρχει.
Π.χ. η εμπειρία μας δείχνει ότι υπάρχουν έτη, εποχή δηλαδή που
είχαμε χαμηλές βλάβες στα οχήματα. Υπάρχουν όμως και επεισόδια τέτοια
τα οποία αυξάνουν φοβερά το κόστος μιας βλάβης, π.χ. σε έναν τράκτορα,
ένα ατύχημα στη χωματερή, ένα σπάσιμο του άξονα – δεν είμαι Μηχανικός
για να ξέρω τις λεπτομέρειες – αυτό εκτοξεύει τα ανταλλακτικά και το
κόστος συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Εμείς, λοιπόν, είμαστε εδώ, εξασφαλίζουμε με βάση την εμπειρία που
έχουμε τη λειτουργικότητα όλου του στόλου μας και από εκεί και πέρα, σε
περίπτωση που χρειαστεί να γίνει η αύξηση αυτή, θα την κάνουμε με τις
αναμορφώσεις που θα κάνουμε στον Προϋπολογισμό το 2019.
Άλλωστε, ξέρετε ότι οι Προϋπολογισμοί όλων των Δήμων είναι έτσι
στημένοι που είμαστε υποχρεωμένοι να ισοσκελίσουμε Προϋπολογισμό
στην αρχή και μετά να προχωρήσουμε στις αναμορφώσεις. Ήδη, το 2018
ένα παράδειγμα, έχουμε κάνει 11 αναμορφώσεις κι αυτό είναι ένα θέμα το
οποίο δείχνει την ευελιξία και τη δυνατότητα που έχουμε όταν υπάρχει
πραγματικά ανάγκη για αύξηση των πιστώσεών μας σε όλα αυτά τα θέματα
που βάλατε να ενισχύουμε τους Προϋπολογισμούς.
Να πω επίσης, σε σχέση με τα ΜΑΠ προστασίας, αυτή τη στιγμή με
ενημέρωσε η Υπηρεσία ότι έχουμε 36.000 ευρώ. Εδώ είμαστε κατά τη
16
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διάρκεια του διαλόγου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, 36.000 ευρώ είναι ο
κωδικός της δαπάνης για τα ΜΑΠ.
Εντάξει, εμείς αυτό απαντάμε, θα το διαπιστώσει κι ο Διευθυντής.
Από εκεί και πέρα εάν διαπιστωθεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αύξηση εγώ
σας είπα ότι έχουμε πια τη δυνατότητα την οικονομική να το αυξήσουμε.
Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε, να το συμφωνήσουμε.
Όσον αφορά, δε, τα εμβόλια. Με τα εμβόλια αυτό που εγώ ξέρω είναι
ότι έχουμε έρθει σε επαφή με το πρώην ΙΚΑ, τον ΕΦΚΑ, κι ο οποίος μας
δίνει τη δυνατότητα να εμβολιαστούν όλοι οι εργαζόμενοί μας δωρεάν, γιατί
πέρασε μία τροπολογία η οποία έδινε τη δυνατότητα και για άπορους, και
για άνεργους κλπ. να μπορούν να εξετάζονται από τον ΕΦΚΑ ή το ΙΚΑ,
όπως λέγεται, κι από εκεί και πέρα εκεί να μας εξασφαλίζουν και τον
δωρεάν εμβολιασμό. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση, γιατί το
έχουμε διερευνήσει….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κ. Τσατσούλη, κ. Καραγιαννίδου,
σας παρακαλώ πολύ, να ολοκληρώσει ο Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ διατυπώνω αυτήν την άποψη. Σε περίπτωση που
διαπιστώσουμε, στο Σώμα, στο Συμβούλιο, ότι χρειάζεται ακόμα περαιτέρω
ενίσχυση ο κωδικός των εμβολιασμών ή δεν υπάρχει στον κωδικό, θα μας
πει κι ο Διευθυντής… Θα μας το απαντήσει αυτό, εδώ είμαστε να το δούμε
να το συμπληρώσουμε. Είναι δυνατόν ποτέ να αφήσουμε τους
εργαζόμενους χωρίς εμβόλια;
Τώρα, για τους εργαζόμενους που είπατε, του 2008 – 2009, σε
συνεργασία με τον Γενικό έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια για να τους
ειδοποιήσουμε να έρθουν. Δυστυχώς στη συντριπτική πλειοψηφία τους
αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρει ήδη δουλειά και δουλεύουν γιατί έχουν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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περάσει πάνω από 10 χρόνια τώρα και έχουν βρει δουλειά. Δε βρίσκουμε,
δηλαδή, στη σειρά που παίρνουμε, ανθρώπους που να ενδιαφέρονται. Στην
περίπτωση που έχουμε αυτήν τη δυνατότητα -θα σας το αναλύσει και ο
Γενικός εδώ ποια είναι η ανταπόκριση που έχουμε- εδώ είμαστε, μέσα στην
αναμόρφωσή μας να καλύψουμε τις δαπάνες.
Επίσης, να ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο, νομίζω είπαμε για τον Γενικό
Γραμματέα, για τα ανταλλακτικά.
Ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ -και κλείνω μ’ αυτό- δεν έχει καμία σχέση με τη
ΣΑΤΑ. Ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ είναι ένα πρόσθετο Πρόγραμμα το οποίο έρχεται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι προσθετικό στις
παρεμβάσεις.
Στην ερώτηση του κ.Χιωτέλη. Ναι, κ.Χιωτέλη, εμείς πολλές φορές,
συμβαίνει αυτό, δηλαδή βάζουμε για τους Παιδικούς Σταθμούς ή και για
άλλες δράσεις 0,01 στον Προϋπολογισμό μας, είτε αυτό αφορά μελέτη είτε
αφορά έργο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα, για παράδειγμα, μου
ανακοίνωσαν από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Περιφέρεια ότι ο
Δήμος Ηλιούπολης θα πάρει 2 εκατ. ευρώ για ασφαλτοστρώσεις. Η
απόφαση θα έρθει μέχρι την Παρασκευή. Αν δείτε, στο Τεχνικό μας
Πρόγραμμα δεν έχουμε βάλει το ποσό αυτό. Το έχουμε βάλει ότι το
προϋπολογίζουμε αλλά δεν έχουμε βάλει ότι θα υλοποιηθεί, γιατί ακόμα δεν
έχουμε την απόφαση στα χέρια μας.
Η δυνατότητα λοιπόν για να υλοποιήσουμε είτε μελέτη είτε έργο έχει
να κάνει με την έγκριση που πρέπει να πάρουμε, το χαρτί που πρέπει να
πάρουμε από τον αντίστοιχο φορέα, που να μας λέει ότι ναι, πράγματι,
εγκρίνεται. Μόλις γίνει αυτό, αμέσως αυτό έρχεται, συμπληρώνεται στη
δράση και δημοπρατείται από την Υπηρεσία.
Για τα φορολογικά πρόστιμα που ρώτησε ο κ.συνάδελφος θα
απαντηθεί αναλυτικά από τον Διευθυντή Οικονομικών. Άλλωστε στο
18
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επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρχει και ειδική μνεία για τα
φορολογικά πρόστιμα γιατί πράγματι χρειάζεται μία ρύθμιση εκεί, είναι
χρέη τα οποία μας έρχονται από…. από πότε, κ.Διευθυντά, είναι τα χρέη;
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Από το 1995.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από το 1995 είναι αυτά τα πρόστιμα, θα σας απαντήσει ο
κ.Διευθυντής. Θα φέρουμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσουμε στη ρύθμισή τους.
Και κλείνω διατυπώνοντας την άποψη, εμείς δεν έχουμε κανένα
πρόβλημα να απαντήσουμε και σ’ αυτό, αλλά διατυπώνοντας την άποψη ότι
δεν υπάρχει κανένα ερώτημα για τους κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι
απορριμμάτων συζητήθηκαν δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, και πώς
εγγράφονται στον Προϋπολογισμό για το 2018 και το 2019, ψηφίστηκαν, ο
Διαγωνισμός ‘’τρέχει’’ και το Δημοτικό Συμβούλιο συζητώντας σήμερα
αποκλειστικά τον Προϋπολογισμό, μπορεί να είναι ερώτημα και θέμα αν
θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά σ’
αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο το τι ερωτήματα κάνουν συγκεκριμένες
εταιρείες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι εκτός θέματος, δεν έχει καμία
δουλειά κι εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συζητηθεί και πρέπει να
συζητηθεί στο επόμενο αμέσως Δημοτικό Συμβούλιο -κι αν θέλετε- και ως
θέμα, να σας φέρουμε και να σας μοιράσουμε σε όλους τις ερωτήσεις που
έχουν κάνει όλες οι εταιρείες πάνω στην πλατφόρμα και τις απαντήσεις που
έχουν δώσει οι Υπηρεσίες μας. Αλλά εδώ, το αποκλειστικό μας θέμα είναι η
έγκριση Προϋπολογισμού 2019.
Άρα η ερώτηση του αγαπητού συναδέλφου, κατά την άποψή μου,
κ.Πρόεδρε, είναι εκτός θέματος και δεν πρέπει να απαντηθεί. Πρέπει να
απαντηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για όση ώρα θέλετε, με όποιες
διαδικασίες θέλετε, και όποια συζήτηση θέλετε να κάνουμε.
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Νομίζω ότι απάντησα σε όλες αυτές τις ερωτήσεις.
Για τα led που είπε και ο συνάδελφος ο κ. Κοκοτίνης θα απαντήσει
τώρα, παρακαλώ πολύ, ο Διευθυντής. Δώσαμε και απάντηση την
προηγούμενη φορά, θα το επιβεβαιώσουμε και σήμερα.
Οπότε νομίζω ότι, κ.Πρόεδρε, έχουμε κλείσει την γκάμα όλων αυτών
των ερωτήσεων. Θα παρακαλέσω και τον κ. Διευθυντή για τα φορολογικά
πρόστιμα και για τα led να δώσει την απάντηση και να προχωρήσουμε μετά,
αν θέλετε, στις τοποθετήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ.
Κύριε Κατσάρη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μπορώ να εξηγήσω γιατί είναι εντός θέματος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ πολύ! Ήδη η Διοίκηση, ο
Δήμαρχος έκανε πρόταση, σας παρακαλώ πολύ!
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, νομίζω ότι ήταν σαφής η απάντηση της
Διοίκησης.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πρέπει να εξηγήσω γιατί είναι εντός θέματος, γιατί
επηρεάζει τον Προϋπολογισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι ο κ.Δήμαρχος ήταν σαφής!
Κύριε Κατσάρη, ορίστε.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Καλησπέρα κι από εμένα, κυρίες και κύριοι.
Όσον αφορά τα ερωτήματα που τέθηκαν από τον κ. Κοκοτίνη και από
τον κ.Χατζηδάκη σχετικά με τον Διαγωνισμό των led, όντως υπήρχαν δύο
Α.Α.Υ., δύο αναλήψεις υποχρέωσης μέσα στο 2018. Η μία ήταν με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τον Απρίλιο του 2018 και όντως
έλεγε ότι δεσμευόμαστε για το 2018 στο ύψος των 2.991.000 ευρώ που
αφορούσε τον δανεισμό του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
20
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Δανείων και με την πρόβλεψη, γιατί ‘’δέσμευση’’ σημαίνει δεσμεύω κάτι
μέσα στον τρέχοντα Προϋπολογισμό απ’ όσο έχουμε πει και όχι στα
επόμενα έτη, με την δέσμευση, πρόβλεψη μάλλον, για το επόμενο έτος
700.000 ευρώ.
Αυτή η Α.Α.Υ. ανακλήθηκε γιατί ο Διαγωνισμός, όπως γνωρίζετε
όλοι, κρίθηκε άγονος. Εκδόθηκε νέα Α.Α.Υ. πριν από την επαναπροκήρυξη
του Διαγωνισμού στις 3 Οκτωβρίου, όντως.
Τώρα, η Α.Α.Υ. κι αυτή -όπως έχουμε πει, ο Διαγωνισμός αυτός θα
περατωθεί κατ’ εκτίμησή μας τέλος Απριλίου, μπορεί και τέλος Μαΐου. Η
απόφαση η δεύτερη της ανάληψης υποχρέωσης θα ανακληθεί εξ
ολοκλήρου. Δηλαδή τι εννοώ; Θα γίνει ανατροπή των 2.991.000 ευρώ που
ήταν το δάνειο και τα 700.000 ευρώ που ήταν η συμμετοχή του Δήμου και
με τις πρώτες κατά προτεραιότητα Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης το
2019 θα αναληφθεί εκ νέου το ποσό των 2.991.000 ευρώ που αφορά το
δάνειο με την πρόβλεψη το υπόλοιπο ποσό τυπικά που θα προκύψει, εάν θα
προκύψει -γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Προϋπολογισμός της μελέτης
είναι όντως 3.690.000 ευρώ, αλλά το ποσό που θα χρειαστεί, θα προκύψει
ύστερα από την έκπτωση. Άρα, λοιπόν, κατά προτεραιότητα η Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης που γίνεται πλέον μετά τις 19.7.2018 με τον Νόμο
4555, γίνεται από τον Δήμαρχο, θα δεσμευθεί το ποσό που θα εκτελεστεί
μέσα στο έτος 2019 στο ύψος 2.991.000 ευρώ και την πρόβλεψη ότι θα
έχουμε και τις 700.000 ευρώ -τυπικά λέω πάλι, γιατί ουσιαστικά δεν θα
χρειαστεί- για το 2020.
Εξάλλου, θα πρέπει να πω ότι το ποσό που θα πρέπει να υπάρχει σαν
πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό είναι αυτό που πραγματικά θα δαπανηθεί
μέσα στο έτος. Η διακήρυξη, για να γνωρίζετε, αναφέρει ότι η παράδοση
του έργου θα γίνει 11 μήνες από την ημερομηνία που θα γίνει η σύμβαση
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της προμήθειας των led. Κατά συνέπεια, και να θέλαμε να βάλουμε όλο το
ποσό μέσα στο έτος 2019, δε θα χρειαστεί να το πληρώσουμε, γιατί δεν
μπορεί να πληρώσουμε κάποιον ο οποίος δε μας έχει παραδώσει ακόμα το
έργο.
Ήθελα να πω ως προς τα φορολογικά πρόστιμα, όντως υπάρχει η
πρόβλεψη 61.000 ευρώ, υπάρχει όντως στα φορολογικά πρόστιμα. Το ποσό
των 10.000 ευρώ αφορά τα ήδη ρυθμισμένα πρόστιμα που προέκυψαν από
το ΣΔΟΕ για το Κοιμητήριο και υπάρχει πρόβλεψη από τα υπόλοιπα 50.000
ευρώ τα έχουμε βάλει σαν πρόβλεψη για την ένταξη του Δήμου στη
ρύθμιση των τελών κυκλοφορίας. Απ’ ό,τι ακούω, θα επανέλθει πάλι η
ρύθμιση των 120 δόσεων και θα ενταχθούμε σε αυτή. Αυτό θα συζητηθεί
στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Κατσάρη. Περνάμε στις τοποθετήσεις.
Κύριε Κοκοτίνη, ορίστε.
Ορίστε, κ.Καραγιαννίδου;
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ (Πρόεδρος Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης):
Σας ζητάω τον λόγο ως Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά, σας έχω υπόψη μου, καΚαραγιαννίδου.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Μας έχετε υπόψη σας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Ευχαριστούμε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας αδίκησα την προηγουμένη φορά;
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Ναι, πάρα πολύ κι αυτή τη φορά θα πάρω τον
χρόνο που προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ!
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο, τοποθετήσεις.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να ξεκαθαρίσουμε κάποια θέματα, για να είμαστε
καθαροί και ντόμπροι, όπως λέμε.
22
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Εμείς την προηγούμενη φορά καταψηφίσαμε τον Προϋπολογισμό όχι
για λόγους ούτε για νάζια ούτε για διάφορες δημόσιες σχέσεις.
Είχαμε πάντα, λέγαμε -και φέτος το είπαμε με πολύ μεγαλύτερη
ένταση και ενόψει των αλλαγών που γίνονται με τον καινούργιο νόμο, τον
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, που μας βάζει σε μια άλλη -γιατί ανάγκα, και οι Θεοί
πείθονται- μας έβαλε να κοιτάξουμε πολύ – πολύ πιο λεπτομερώς κάποια
θέματα και να μην σταθούμε σε γενικές αρχές. Όπως είπα, για να γίνει ένας
Προϋπολογισμός σωστός, θα πρέπει να συντρέχουν πολλές προϋποθέσεις
και όταν είπαμε ότι δεν είναι να γίνει μια απλή διαβούλευση, είναι ένα
πράγμα, που η αλήθεια είναι μπορεί να μη γίνεται πουθενά ή ελάχιστα σε
ελάχιστους Δήμους, αλλά εμείς έχουμε πει ότι κανονικά οι υπηρεσιακοί
παράγοντες θα έπρεπε να είναι βασικοί συντελεστές του να φτιάχνεται ο
Προϋπολογισμός και σε έναν βαθμό μπορεί να είναι, αλλά εμείς δε
λαμβάνουμε γνώση.
Ένα παράδειγμα έγινε με τα ανταλλακτικά προηγουμένως. Έκανε μία
ερώτηση λογική, γιατί τα ανταλλακτικά είναι λιγότερα. Για να απαντήσει
κάποιος σ’ αυτό, γιατί είναι λιγότερα τα ανταλλακτικά, εγώ θα σας πω δύο
αιτίες: μία αιτία πιθανόν να είναι τα καινούργια αυτοκίνητα, μία άλλη αιτία
είναι πιθανόν να έχω αποθέματα. Υπάρχουν, λοιπόν, πράγματα που θα
πρέπει να… Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος βλέποντας, συγκρίνοντας δύο
νούμερα, 120.000 ευρώ πέρυσι, 100.000 ευρώ φέτος, επειδή μειώθηκαν
20.000 ευρώ ή αυξήθηκαν – μπορεί να είναι και τα δύο σωστά, και το να
αυξήθηκαν να ήταν σωστό, και το να μειωθούν είναι σωστό.
Άρα λοιπόν αποδεικνύεται η ανάγκη και πρέπει και το εννοούμε αυτό
απόλυτα, ότι δε γίνεται να γίνεται Προϋπολογισμός ερήμην των
υπηρεσιακών. Το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει – η αλήθεια είναι θα
μπορούσε να τα είχαμε προτείνει κι εμείς αυτό, για να είμαστε και λίγο
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δίκαιοι, να κάνουμε κι εμείς καμιά αυτοκριτική – ότι θα μπορούσαν όλοι οι
υπηρεσιακοί, οι βασικοί παράγοντες και η Αντιπολίτευση, η Δημοτική Αρχή
είναι δίπλα, δεν έχει και τόσο πρόβλημα, να είχαμε θέσει όλες αυτές τις
ερωτήσεις.
Όμως, θα πω κάτι. Ειδικά στην Καθαριότητα που θυμάμαι ένα
χαρακτηριστικό που είχαμε πάει, δεν υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός
ώστε

να

προκύπτουν

τα

νούμερα,

δηλαδή

οι

αναλώσεις,

ο

προγραμματισμός, τι ανταλλακτικά χρειάζονται, να προκύπτουν από κάποια
στοιχεία. Κι εδώ έρχεται κι αυτό που έχουμε πει χίλιες φορές; η αναλυτική
λογιστική, τα κέντρα κόστους. Όταν αυτά δεν υπάρχουν, είναι αδύνατον να
γίνει με μια απλή σύγκριση να καταλάβεις, και από μακριά δε γίνεται. Και
γι’ αυτό πολλές φορές, κι έχω ακούσει κι από συναδέλφους, να νοιώθουμε
λίγο άβολα, ακόμα κι εμείς που είμαστε υποτίθεται λίγο παραπάνω ειδικοί,
όταν δεν έχεις μία πλήρη εικόνα όχι σε νούμερα, στις διεργασίες, στις
πραγματικές διεργασίες που γίνονται μέσα στις Υπηρεσίες του Δήμου.
Ένα παράδειγμα θα σας πω ακόμα. Ρώτησα κάποτε γιατί να
κλαδεύουν με τους ψηλούς γερανούς εκτός υπηρεσίας. Αυτό εγώ δεν το
ήξερα εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά το κατάλαβα ότι είναι λογικό. Δεν έχει ο
Δήμος τα μηχανήματα, δεν υπάρχει ειδικό Προσωπικό….
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ:

Εντάξει…

ένα

λεπτό,

αυτό

τοποθετηθείτε.

Τοποθετηθείτε αν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να το κάνει και γιατί δεν το
κάνει, κι είναι και μια ερώτηση, ας τοποθετηθεί και η καΠρόεδρος. Έχω δει
κάποιο ποσό, το βλέπω, και πέρυσι το ξαναείδα κλπ. Ένα είναι αυτό.
Πάμε παρακάτω. Υπηρεσιακοί λοιπόν.
Δεύτερον, η διαβούλευση δεν έχει σχέση. Καλούμε φορείς. Υπάρχει
εδώ μία αλήθεια και μια, να την πούμε, για να μην κρυβόμαστε: σε κανέναν
Δήμο αυτός ο θεσμός δεν έχει δουλέψει, ο θεσμός της διαβούλευσης. Γιατί
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δεν έχει δουλέψει; Είναι πολλές οι αιτίες: γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται,
γιατί ο κόσμος δεν βλέπει ουσία, γιατί δεν έχουμε φροντίσει μέσα από
διάφορους μηχανισμούς να εντάξουμε τον κόσμο, δεν τον πείσαμε να μπει
στη διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης και για να μετράει κι ο λόγος
του, γιατί αν δε μετράει ο λόγος του κι είναι να κάνει τον χειροκροτητή ή
έστω να έρθει μία φορά τον χρόνο να μας πει μια ιδέα, την επόμενη φορά δε
θα έρθει και συνήθως δυστυχώς σε όλους σχεδόν τους Δήμους -για να μη
λέμε μόνο τα δικά μας- επικρατεί αυτή η απόλυτη αποτυχία.
Το τρίτο. Το τρίτο θα ήταν βέβαια, πέρα από αυτά που είπα, έστω μια
επαφή με τους επικεφαλής των Παρατάξεων. Ούτε αυτό έγινε κι εδώ είναι η
ευθύνη της Δημοτικής Αρχής η ουσιαστική. Για τα προηγούμενα είπα,
ειδικά για τη διαβούλευση, άντε να δώσουμε μία δικαιολογία γιατί γίνεται,
με τους επικεφαλής όμως θα μπορούσε να είχε γίνει αυτή η διαβούλευση.
Αυτά τα λέω για να τα θυμόμαστε και για να καταλάβουμε ότι για να
φτάσουμε να κάνουμε έναν πραγματικό Προϋπολογισμό, γιατί σε πάρα
πολλά θέματα, όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να συμφωνήσουμε όταν
ξέρουμε. Υπάρχουν πράγματα που είναι φυσιολογικά να γίνονται, υπάρχουν
δαπάνες, απ’ ό,τι είδα κι εγώ, τα είδα με πολύ μεγάλη προσοχή, είναι πάρα –
πάρα πολλές δαπάνες ανελαστικές. Ας πούμε ένα παράδειγμα: ο
Προϋπολογισμός δεν είναι 37 εκατ., 20 εκατ. είναι. Τα άλλα είναι
διαμεσολαβήσεις, δηλαδή παίρνουμε λεφτά από τους εργαζόμενους, απ’ την
Εφορία για το ΙΚΑ και τα πληρώνουμε στο δημόσιο. Το ταμείο μετράει σαν
Προϋπολογισμό. Δεν είναι αυτά, αυτά δεν είναι ταμειακά. Ή παίρνουμε τα
προνοιακά, που ήταν 4,5 εκατ. και που φέτος δεν τα έχουμε. Αυτά τα
παίρναμε, τα δίναμε στον κόσμο. Αυτά δεν είναι Προϋπολογισμός, απλώς
είναι μια ταμειακή ροή. Έρχεται και φεύγει.
Άρα λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα; Απ’ ό,τι είδα, όπως καταλαβαίνετε,
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οι δαπάνες αυτές αν βάλουμε μισθοδοσία που είναι 57%, βάλουμε τον
ΕΣΔΝΑ, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, δαπάνες αιρετών κλπ., οι δαπάνες οι ελαστικές,
είναι συνήθως αυτά τα…. κάποια που μειώσατε κι εσείς ήδη σε έναν βαθμό,
σε κάποιες δαπάνες καταναλώσεων, που όμως δεν μπορούμε να τις
τσεκάρουμε, δηλαδή τα ανταλλακτικά κι όλα αυτά τα πράγματα. Πιθανόν
σε κάποια από αυτά να έγιναν και κάποιες καλές κινήσεις, ας πούμε, κάπου
στον ΟΤΕ είχα μία πληροφορία από την οικονομική διεύθυνση ότι
μειώθηκε ο ΟΤΕ από κάποιες παρεμβάσεις το 2016. Μάλιστα, εντάξει.
Αλλά αυτό ούτε θα το καταλάβαινα αν δεν μου το έλεγε κάποιος. Δεν
μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε τόση λεπτομέρεια.
Πάμε τώρα να δούμε τα επόμενα. Λέω, λοιπόν, το εξής. Εμείς απόψε
ήρθαμε εδώ εν γνώσει μας ότι αυτό που έχουμε πει και ξανά, ότι αυτή τη
στιγμή η λειτουργία των Δήμων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό
υπονομευμένη. Είναι μια τεράστια αλήθεια αυτή που δεν μπορεί να την
αμφισβητήσει κανένας. Στους ΚΑΠ που έχουν μειωθεί, στις αρμοδιότητες
που δεν έχουν, σε μια απίστευτη γραφειοκρατία, ένας Δασάρχης ή ένας
Αρχαιολόγος ή μια Αποκεντρωμένη να καθυστερεί σε απίστευτους βαθμούς
με αποτέλεσμα όντως αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας κι αυτά θα έπρεπε να
λύνονται κυρίως από τα Γ/βάθμια Όργανα που μόνο αυτό δεν έκαναν. Το
μόνο που έκαναν ήταν να πάνε να υπονομεύσουν την απλή αναλογική και
να ρίξουν την Κυβέρνηση και να χαλάσουν 300.000 ευρώ σε διαφημίσεις,
γιατί; Για να πουν ότι δεν κάνει η απλή αναλογική, να βρούμε ένα άλλο
σύστημα.
Και βέβαια, εννοείται ότι δεν έκαναν τίποτα ενώ θα μπορούσαν να
είχαν πετύχει πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να απαιτήσουν από
την Κυβέρνηση, να απαιτήσουν πάρα πολλά θέματα που δεν έχουν και
κόστος και βοηθάνε στη λειτουργία των Δήμων.
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Θα πω ένα απλό παράδειγμα που το έχω βιώσει, η Δ.Ε.Υ.Α., ένας
εκσυγχρονισμός έγινε νομοθεσίας και όλοι οι Δήμαρχοι έκαναν τούμπες.
Γιατί; Για έναν απλό εκσυγχρονισμό διοικητικό. Ούτε λεφτά τους έδωσαν
ούτε τίποτα. Όμως αυτό, βοήθησε τους εργαζόμενους, βοήθησε τους
Τμηματάρχες, βοήθησε τους Διοικητές και τους Δημάρχους.
Πάμε παρακάτω τώρα. Εμάς λοιπόν το όραμά μας ποιο είναι; Το
όραμά μας είναι καταρχήν να χειραφετηθούν οι υπηρεσιακοί. Για να
χειραφετηθούν όμως οι υπηρεσιακοί, είπα ότι χρειάζονται και εκπαίδευση,
χρειάζεται και μεγαλύτερη προσπάθεια από πάνω, από την εκάστοτε
Δημοτική Αρχή, χρειάζεται να μπορέσουμε να τους εμπιστευτούμε και
ουσιαστικά ο αιρετός να είναι αυτός που δίνει τις κατευθύνσεις και
εποπτεύει. Εδώ πέρα όμως -και εδώ, και σε άλλες περιπτώσεις για να
είμαστε δίκαιοι- δυστυχώς αυτό δε γίνεται. Όμως με αυτούς τους τρόπους
δεν μπορεί να προκύψει μία πραγματικότητα διαφορετική, να φτάσουμε
δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τα διαμάντια που έχει η πόλη, τα πρόσωπα.
Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι
έξω που δεν μπορούμε να τους βάλουμε μέσα στο παιγνίδι. Γιατί δεν
μπορούμε; Γι’ αυτές τις παθογένειες που λέμε προηγουμένως. Εδώ έχει την
πρώτη ευθύνη η Δημοτική Αρχή, ευθύνη όμως υπάρχουν και παρακάτω.
Δεν είναι μόνο της Δημοτικής Αρχής, γιατί θέλω να είμαστε δίκαιοι.
Υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να κάνουν κι έναν υγιή
εθελοντισμό χωρίς να χτυπήσουν θέσεις εργαζομένων εδώ πέρα, αλλά
επαναλαμβάνω, ούτε αυτό γίνεται.
Τώρα, να έρθουμε να πούμε, απόψε εμείς τι ήρθαμε να κάνουμε;
Εμείς ήρθαμε στα δικά σας πλαίσια, στα δικά σας –επαναλαμβάνω- και
λαμβάνοντας υπόψη σε ποια κατάσταση θα βρεθούμε και το 2019, έτσι δεν
είναι; Στα δικά σας πλαίσια, σε έναν Προϋπολογισμό που δεν τον ψηφίσαμε
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την προηγούμενη φορά, να δούμε ένα μεγάλο βήμα να κάνετε από την
πλευρά σας, καταρχήν, κι εμείς θα σας κάνουμε κάποιες προτάσεις που
πιστεύω ότι είναι ουσιαστικές και δεν είναι προσχηματικές.
Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις. Οι προτάσεις που θα σας κάνουμε
είναι οι εξής. Καταρχήν, είχατε δεσμευθεί στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων που είχατε συντάξει πριν δύο χρόνια να δημιουργήσετε
οκτώ γωνιές ανακύκλωσης. Αυτές οι γωνιές ανακύκλωσης δεν χρειάζονται
ούτε αδειοδότηση, δεν είναι για οργανικά που δημιουργούν -κι είναι λογικόπροβλήματα στους πολίτες, με αποτέλεσμα αυτό μπορεί να γίνει. Εγώ
τουλάχιστον από την έρευνα που έχω κάνει, 50 – 60 τ.μ. μία γωνιά
ανακύκλωσης δεν είναι πάνω από 50.000 ευρώ.
Κάνουμε λοιπόν μία πρόταση σοβαρή, να δημιουργηθούν αυτές οι
γωνιές άμεσα! Δεν είναι και τεχνικά έργα ώστε να χρειάζεται ούτε καν
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, είναι προμήθειες, δηλαδή είναι
αυτά, ας το πούμε, λυόμενα. Και αυτά, όπως ξέρετε, δεν είναι απλώς
επενδύσεις, θα φέρουν και λεφτά, γιατί εξοικονόμηση η ανακύκλωση ξέρετε
πολύ καλά ότι δημιουργεί πόρους.
Ένα δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι το εξής -και το κάνουμε
πρόταση πλέον, ντε και καλά. Έχουμε πει την αναλυτική λογιστική. Δεν
είναι πάνω από 20.000 ευρώ κόστος. Ένας επαγγελματίας θα μπορέσει να
δημιουργήσει αυτόν τον μηχανισμό και αν θυμάμαι καλά -ο κ.Νικηφόρος
μπορεί να θυμάται, τώρα που θυμάμαι- νομίζω ότι το 2012 πρέπει να είχατε
πάρει ένα πρόγραμμα, δεν θυμάμαι αν το έχετε πάρει όντως κι αν αυτό το
πράγμα, γιατί αυτό μπορεί να λειτουργήσει και επαναλαμβάνω, δεν είναι
καμία τεράστια φιλοσοφία ούτε κανένα…. ούτε 15 εργοστάσια έχουμε,
παροχή υπηρεσίας κάνουμε με λίγα αποθέματα. Άρα, λοιπόν, είναι εύκολη
κι αυτό επαναλαμβάνω θα βοηθήσει, θα είναι ένας μηχανισμός και ελέγχου
και το να βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται στην κάθε Υπηρεσία και που
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χάσκει. Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, δεν είναι ηλίθιες οι εταιρείες οι
μεγάλες που τα κάνουν και δίνουν τεράστια σημασία σε όλα αυτά τα
εργαλεία.
Ένα τρίτο που ήθελα να πω: χθες διάβασα ότι ο Υπουργός
Εσωτερικών, για τα ΜΑΠ, που ειπώθηκε και προηγουμένως, έβγαλε μία…
δεν είναι…. το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί απ’ ό,τι είπε, δε δεσμεύω αν θα
είναι Γενάρη ή Φλεβάρη, φαντάζομαι Γενάρη δεσμεύτηκε ότι θα είναι, για
τα ΜΑΠ θα δημιουργηθούν υπηρεσίες στους Δήμους όλης της χώρας.
Δηλαδή, θα φτιαχτεί ένας μηχανισμός, Υπηρεσία(;), Τμήμα(;), δεν ξέρω
πώς, στο οποίο δε θα έχει μόνο... δηλαδή που θα φροντίζει από τα εμβόλια
μέχρι για τους ιατρικούς φακέλους, θα παρακολουθεί, θα εποπτεύει, αλλά
θα έχει τη μέγιστη δυνατή παρέμβαση, και προφανώς φαντάζομαι -ή
τουλάχιστον το υπονοεί- ότι θα υπάρχει και κάποιου είδους χρηματοδότηση.
Ποιά δεν ξέρω, αλλά επαναλαμβάνω εδώ στα ΜΑΠ είναι πολύ, νομίζω, και
απόψε πρέπει να δώσουμε ένα βήμα, να δώσουμε ένα ποσό δηλαδή
ιδιαίτερα μεγάλο και ανεξάρτητα ακόμα κι από αυτήν την παρέμβαση του
Υπουργείου που την θεωρώ μάλλον δεδομένη, γιατί επαναλαμβάνω την
είδα ότι έχει εξαγγελθεί με λεπτομέρεια.
Πάμε παρακάτω. Ένα άλλο που είδαμε και ψάξαμε και δεν το ψάξαμε
έτσι ευκαιριακά, είναι οι λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες που ψηφίστηκαν
με τον πρόσφατο Νόμο, τον 4513/2018. Οι ενεργειακές κοινότητες, εδώ
βγαίνει σε λίγο η προκήρυξη του ΕΣΠΑ η οποία θα προβλέπει επιδότηση
περίπου 70% στις επιλέξιμες δαπάνες. Τι σημαίνει αυτό; Μέσω αυτών των
ενεργειακών κοινοτήτων, το οποίο έχει ήδη αρχίσει και δουλεύουν στη
χώρα, θα μπορεί να γίνεται ο λεγόμενος συμψηφισμός και να καλύπτονται
δωρεάν δαπάνες ΔΕΗ για ευάλωτους συμπολίτες μας.
Δηλαδή, ένα παράδειγμα να σας πω, 500 άτομα που θα μπορούν να
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

29

30

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ηλεκτροδοτούνται δωρεάν -όπως σας είπα με τον συμψηφισμό- είναι μία
επένδυση 750.000 ευρώ περίπου εκ των οποίων, το 70% είναι επιχορήγηση.
750.000 ευρώ Χ 70%.
Προσέξτε τώρα. Εμείς εδώ, η πρότασή μας, φυσικά δεν μπορούμε να
κάνουμε… πρέπει να βγει πρώτα το ΕΣΠΑ για να γίνει η οποιαδήποτε
κίνηση, μπορεί όμως σε πρώτη φάση να γίνει μία προμελέτη – μελέτη η
οποία δεν είναι πάνω από 30.000-35.000 ευρώ το πολύ και στην οποία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, συντομεύετε σας παρακαλώ.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: …. πρέπει ήδη να δημιουργήσουμε τον μηχανισμό,
δηλαδή το Μητρώο των ευάλωτων το ξέρουμε, το μητρώο των
καταναλώσεων στα κτίρια, γιατί εδώ μπαίνει και το θέμα εξοικονόμησης
ενέργειας, και λίγο – πολύ είναι ένα εργαλείο που νομίζω ότι θα δουλέψει,
είναι αποτελεσματικό εργαλείο και προβλέπει και χρηματοδότηση.
Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο και θα σας πω και πού θα βρούμε τα
χρήματα μετά. Αυτά είναι κάποια αιτήματα –εννοείται- που θα σας πω και
τα χρήματα.
Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι για τα σχολεία, που στα σχολεία
πάντα έχουμε μία μεγαλύτερη δυνατότητα και θα πω είναι λίγο πιο εύκολη
αυτή η δυνατότητα και μάλλον θα την έχουμε και στα χέρια μας αυτή τη
δυνατότητα.
Πού θα βρεθούν τα χρήματα. Πέρα από τα 170.000 ευρώ που έγινε
μία πρώτη, ας το πούμε έτσι, περικοπή δαπανών από τη Δημοτική Αρχή,
όπως ξέρετε για το 2018 είναι ήδη νομοθετημένο και θα παρθούν τα
χρήματα 5% αύξηση των ΚΑΠ. Δηλαδή, αν είναι 8 εκατ. περίπου, θα είναι
άλλες 405.000 ευρώ περίπου για το 2018 και το 2019 ήδη σήμερα
ανακοινώθηκε αλλά είναι και μέσα στον Προϋπολογισμό που τώρα τον
Δεκέμβρη ψηφίζεται, της κεντρικής Κυβέρνησης, άλλες 420.000 ευρώ
περίπου. Αυτό το ποσό είναι πραγματικά λεφτά και θα έρθουν και μέσω των
30
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αναμορφώσεων, γιατί αυτή τη στιγμή για λόγους τυπικούς και
γραφειοκρατικούς δεν μπορούν να προβλεφθούν στον Προϋπολογισμό
αυτόν.
Δεύτερον, είδα πάρα πολλές, όχι μία και δύο, αλλά τώρα ενδεικτικά
θα πω ένα παράδειγμα. Είναι κι άλλα, δεν είναι ένα. Θα σας πω ένα
παράδειγμα: πάλι για λόγους γραφειοκρατίας υπάρχουν κάποια έσοδα
υποεκτιμημένα. Δηλαδή ένα παράδειγμα, είδα στις λαϊκές αγορές, υπήρχε
μία πρόβλεψη για 30.000 ευρώ, εισπράχθηκαν μέχρι 30/9/ κάπου 90.000
ευρώ, χοντρά – χοντρά τα λέω γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς, κι αυτή τη στιγμή
προβλέπουμε 32.000 ευρώ. Αυτή η αντίφαση δηλαδή υπάρχει και σε άλλους
κωδικούς. Αυτό τι σημαίνει; Είναι κάποια έξοδα υποεκτιμημένα, άρα θα
έρθουν και φυσικά μέσω των αναμορφώσεων θα βγουν μπροστά.
Τώρα εδώ, λοιπόν, αυτά τα χρήματα είναι χρήματα που μπορούν να
πάνε στα σχολεία και μπορούν και οι συνάδελφοι να πουν, πρώτα απ’ όλα
εμείς θα λέγαμε για λόγους ασφάλειας στα σχολεία αλλά όχι μόνο. Εδώ
πρέπει να υπάρξει μία γενναία ρύθμιση είτε στις Σχολικές Επιτροπές και
στα ίδια τα σχολεία και μάλιστα, εδώ θα έπρεπε ακόμα και η Τεχνική
Υπηρεσία κι αυτά που λέμε, τους πόρους τους άυλους, αυτούς δηλαδή που
δεν εκφράζονται ποσοτικά.
Ένα τέταρτο. Είπαμε, λοιπόν, και για τα σχολεία και πάμε τώρα να
δούμε για τα χρήματα. Όπως σας είπα, κάνω μία επανάληψη για τα
χρήματα, πέρα από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ και αυτά τα εργαλεία όλα τα
αφήνουμε, το βασικό που σας είπα είναι οι ΚΑΠ, είναι τα υποεκτιμημένα
έσοδα και τα έξοδα τα υπερεκτιμημένα. Γιατί; Απ’ ό,τι είδα, απ’ ό,τι ξέρετε,
προβλέπονται κάποιες δαπάνες για επισφαλείς απαιτήσεις που δε θα
εισπράξουμε, αλλά είναι πάρα πολύ διογκωμένες. Τουλάχιστον αυτήν την
πληροφόρηση είχα και την αποδέχομαι σε γενικές γραμμές, έτσι, χωρίς να
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έχω λεπτομερή άποψη. Την αποδέχομαι σε γενικές γραμμές.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι με όλα αυτά τα πράγματα,
αν γίνουν και αν πραγματικά… Δε νομίζω όμως ότι φτάνει αυτό, γιατί είπα
και προηγουμένως: δεν είναι το πρόβλημά μας να έχουμε απλώς μια
διαχειριστική σκέτη λογική. Εκείνο που πρέπει να έχουμε -και το λέω με
απόλυτη ειλικρίνεια- θέλω να σας κάνω μια παρέκβαση αυτή τη στιγμή, για
να δείτε πόσο πίσω είμαστε.
Πριν από 15 μέρες έγινε ένα σεμινάριο από τον Σωτηρέλη στην
ΠΕΔΑ. Ένα τεράστιο θέμα για μένα, τεράστιο θέμα! Θα σας πω ένα απλό
παράδειγμα. Έκανε μία πρόταση που είναι πραγματικά αποτελεσματικότατη. Τι είπε ο άνθρωπος; Βρε παιδιά, λέει, φτιάξτε ένα Συμβούλιο η
ΚΕΔΕ και η ΕΡΠΕ με ένα τεράστιο Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο
όμως θα νομοθετεί υποχρεωτικά, όχι προαιρετικά, θα νομοθετεί και θα είναι
υποχρεωμένη η Βουλή και οι Επιτροπές της, ακόμα και η Ολομέλεια, να
δέχεται την νομοθέτηση από δύο όργανα που έχουν τεράστιο βαθμό
νομιμοποίησης, ώστε να μπορεί να υπάρχει και η πίεση. Έτσι θα μπορεί να
κινητοποιήσεις και δυνάμεις και τον κόσμο, όχι γενικά και αόριστα.
Κατεβαίνουμε στον δρόμο; Να κατεβούμε στον δρόμο, αλλά…
Ή, παράδειγμα, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις ότι ο Δήμος να έχει
τοπική δυνατότητα, που ξέρετε πολύ καλά ενώ στα χαρτιά –γιατί το
Σύνταγμα ήταν ασαφές- το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτά τα απορρίπτει.
Δεν μπορεί, δηλαδή, λόγω της εγγύτητας να κάνει παρεμβάσεις
πολεοδομικές που έχουν τεράστια σημασία για τους πολίτες.
Θα σταματήσω εδώ προς το παρόν. Εμείς με αίσθημα ευθύνης
καταθέτουμε κάποιες προτάσεις. Περιμένουμε και από τις άλλες
Παρατάξεις και από τη Δημοτική Αρχή κυρίως, να δούμε πραγματικά, γιατί
–επαναλαμβάνω- θα είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι και μια προπαίδεια για
του χρόνου. Ας σκεφτούμε από τώρα ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή θα
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εφαρμόσει σε γενικές γραμμές αυτόν τον Προϋπολογισμό. Ας σκεφτούμε
επίσης, εκτός αν κάποια Παράταξη φιλοδοξεί να πάρει 50 – 60 – 70%, ότι
θα χρειαστούν συνέργειες, θα χρειαστεί ειλικρίνεια, θα χρειαστεί
εντιμότητα, διαφάνεια. Και θα κλείσω με κάτι που διάβασα, θα μου
επιτρέψετε, ένα συγκλονιστικό βιβλίο, όχι εμπορικό, που έγραψε ένας
δικηγόρος από την Ζάτουνα.
Ένας δικηγόρος όχι πολιτικοποιημένος πολύ αλλά λίγο: «…η λαϊκή
δικαιοσύνη, Τάσο μου, στην κατοχή, όσα χειρίστηκε η λαϊκή δικαιοσύνη στην
πλατεία της πόλης, της Ζάτουνα», από συντηρητικούς πολίτες, δεν ήταν
Κομμουνιστές αυτοί όλοι, ήταν βέβαια, «ελάχιστα διορθώθηκαν». Οι απλοί
άνθρωποι δηλαδή, επειδή υπήρχε διαφάνεια και γίνονταν όλα στο φως
δύσκολα γινόταν το λάθος. Αυτό τι μας δείχνει; Μας δείχνει ότι η
διαφάνεια, για μένα, και το πιστεύω και βιωματικά, το έχω βιώσει και στη
δουλειά μου, αν υπάρχει διαφάνεια, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν
προβλήματα. Γι’ αυτό επαναλαμβάνω, αυτό θα πρέπει να είναι το motto
μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη.
Η καΤσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ελπίζω να μη με ενοχλήσετε στην παρέμβασή μου, ε;
Όπως κάνατε την άλλη φορά, το λέω από τώρα….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είκοσι λεπτά μιλάγατε, καΤσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: …. γιατί έχω έρθει εξοπλισμένη να αντιδράσω!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω, είκοσι λεπτά που μίλησε και ο κ.Κοκοτίνης, μια
χαρά είναι, είκοσι λεπτά.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Δεν κατάλαβα, επειδή μίλησε ο κ.Κοκοτίνης τόσο,
πρέπει να ευθυγραμμιστώ με τον κ.Κοκοτίνη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, όλοι οι επικεφαλής να έχουν τον ίδιο
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χρόνο. Για όνομα του Θεού!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Α, συγγνώμη… δεν το είπα… Επειδή μου είπε ότι
μίλησε ο κ.Κοκοτίνης, δεν κατάλαβα….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλοι οι επικεφαλής να έχουν…. Και στον κ.Κοκοτίνη έλεγα
‘’ολοκληρώστε’’.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ προειδοποίησα πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, ορίστε, έχετε τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Πάντως μην τρομάζετε, δε θα μιλήσω πολύ, όπως την
προηγούμενη φορά, γιατί τα έχουμε πει όλα την προηγούμενη φορά -τα
περισσότερα τουλάχιστον…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίζομαι στην κατανόησή σας.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τα πολιτικά και τα ουσιαστικά ζητήματα τα
αποτυπώσαμε την προηγούμενη φορά και δυστυχώς και η επανάληψη του
Προϋπολογισμού από τη Δημοτική Αρχή δε μας διέψευσε.
Λέω παράδειγμα το εξής, το ότι έρχεται τώρα ο Δήμαρχος να μας πει
ότι θα βάλει τη δημόσια περιουσία ως ένθετο στον Προϋπολογισμό, αυτό
μπορεί να το πει σε παιδάκια, αλλά όχι σε ένα πολιτικό Όργανο όπως είναι
το Δημοτικό Συμβούλιο και φυσικά δεν θα το πει στη ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στο ΚΚΕ. Τελεία και παύλα! Ας τελειώνουμε πια με τα
φτιασιδώματα και ας μιλήσουμε καθαρά και ντόμπρα. Αν θέλουμε να
διεκδικήσουμε τη δημόσια περιουσία, δε θα βάλουμε ένθετο αλλά θα
σχεδιάσουμε τη δημόσια γη όπως πρέπει και με βάση τις ανάγκες και αυτό
το λέμε πάνω από 1,5 χρόνο τώρα!
Εγώ θα σας προκαλούσα και στα τέσσερα οικόπεδα που βάζετε τα
δύο είναι του Δήμου, επιλέγετε δηλαδή δημοτικά οικόπεδα, όχι της
δημόσιας περιουσίας για να μη βρεθείτε σε σύγκρουση και σε διεκδίκηση.
Αλλά κάντε, ρε παιδιά, τον κόπο τουλάχιστον να βάλετε, παράδειγμα στην
Ματσούκα, ότι εγώ θα βάλω ένα ποσό μελέτης, για να το ετοιμάσω, για να
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πιέσω! Δεν το κάνατε ούτε αυτό.
Το ότι βάλατε το ζήτημα ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, κτίριο για το
5ο, και λοιπόν; 8 χρόνια είναι Δημοτική Αρχή, τα ίδια βάζει! Δεν βάζει κάτι
άλλο! Και την ίδια στιγμή η δημόσια περιουσία μέσω της ΕΤΑΔ πουλιέται!
Και εδώ θα απολογηθούμε όλοι, θα απολογηθούμε όλοι απέναντι στις
ανάγκες της πόλης, αλλά δε θα μπω σε άλλη συζήτηση γύρω από αυτό.
Άρα, λοιπόν, ένα ζήτημα: δε μας πείθει η Δημοτική Αρχή με τέτοιες
ενέργειές της.
Δεύτερο ζήτημα. Προσπάθησε ο κ.Δήμαρχος να απαντήσει γιατί
μειώνει τα ανταλλακτικά, τα λάστιχα, και εγώ προσπάθησα να καταλάβω,
δεν είναι και τεχνικός, αλλά επιτρέψτε μου να πω, έλεγε… έλεγε, αλλά
τίποτα δεν έλεγε. Και ξαφνικά εκτοξεύονται οι ανάγκες! Και; Το
αποτέλεσμα ποιο είναι; Εγώ να σας προκαλέσω, λοιπόν, να πάρω και την
πλευρά που έβαλε ο κ.Κοκοτίνης. Φέρτε μας τι κατέθεσε η Υπηρεσία η
αντίστοιχη. Φέρτε μας τι κατέθεσε η Υπηρεσία η αντίστοιχη!! Τι ζήτησε και
τι αποτυπώνετε εσείς στον Προϋπολογισμό; Δεν κατάλαβα ότι τα λάστιχα
κρατάνε επειδή, λέει, είναι καινούργια τα οχήματα!! Αλήθεια τώρα, τι λέτε;
Μα, τι λέτε, κύριοι;! Και τελικά ξέρετε πώς θα λειτουργήσει την επόμενη
φορά; Με διάφορες αναθέσεις, όπως τα πάτε έτσι, ή με εκβιασμό, ξέρετε…
τι να κάνουμε, δεν έχουμε, ας το δώσουμε σε ιδιώτη!
Αλήθεια, τι απαντήσατε στο προσωπικό που λείπει; Και μάλιστα, στο
Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε πάρει απόφαση. Μα δεν υπάρχουν, λέει, οι
άνθρωποι του 2009! Αλήθεια τώρα μου λέτε; Απευθυνθήκαμε στους
ανθρώπους που είχαν περάσει στον Διαγωνισμό, τους καλέσαμε και δεν
υπάρχουν; Αυτό λέτε; Και γιατί δεν ήρθατε έγκαιρα ως Δημοτική Αρχή να
ενημερώσετε; Και γιατί δεν προβλέψατε, έστω και συμβασιούχους; Γιατί
στο πράσινο κάνατε ένα βήμα και προβλέπετε συμβασιούχους. Πώς θα το
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αντιμετωπίσετε;
Αναφέρει ο κ.Δήμαρχος ότι έκανε προσπάθεια να αποδείξει ότι ο
Προϋπολογισμός δεν ‘’τρέχει’’ με βάση και την προεκλογική περίοδο και
έκοψε από εκδηλώσεις, από διαφήμιση, από μια σειρά τέτοια πράγματα.
Εγώ βρήκα πάρα πολλούς κωδικούς ακόμη και μάλιστα, διάσπαρτους σε
υπηρεσίες πρασίνου και όχι μόνο πολιτισμού. Όπως βρήκα και πολλούς
κωδικούς που αναφέρονται στα ζώα. Τελικά τα ζώα πρέπει να είναι τα πιο
ευτυχισμένα της πόλης! Πολλούς κωδικούς και διάσπαρτους κι αυτούς.
Λέω, για να χαριτολογήσουμε, γιατί σε τελική ανάλυση αυτά είναι τα
ψιλολόγια, έτσι;
Αλλά κατά τη γνώμη μου επειδή είναι προεκλογική περίοδος, εμείς δε
βάζουμε το ζήτημα, ξέρετε ότι θα τα αρπάξουν κάποιοι, αλλά ενσωμάτωση,
να λειτουργεί δηλαδή ως δείκτη ενσωμάτωσης, είναι υπαρκτό γιατί ο
Δήμος, έτσι κι αλλιώς, είναι μηχανισμός ενσωμάτωσης γιατί είναι κρατικός
μηχανισμός και οι συγκεκριμένες Δημοτικές Αρχές, και τα αστικά κόμματα
την λειτουργούν σαν τέτοια και την θέλουν σαν τέτοια, και είναι τέτοιος
μηχανισμός. Άρα, δε θα μας ξαφνιάσετε με το να λειτουργείτε όπως οι
παλιοί στον παλιό καλό καιρό, παρ’ ότι, αν θέλετε, αυτά που πρέπει να
διαχειριστείτε όντως είναι πιο στενά, δεν είναι το ίδιο large όπως ήταν τις
παλαιότερες εποχές.
Αλλά κοιτάξτε να δείτε, επειδή ο κόσμος σήμερα έχει και
μεγαλύτερες ανάγκες, εκτιμάτε ότι μπορείτε να τον χειραγωγήσετε και με
μικρότερα ποσά! Και νομίζω ότι κι αυτό το δουλεύετε και αποτυπώνεται και
στον Προϋπολογισμό.
Θα ήθελα ακόμη να πω ορισμένα ζητήματα. Δηλαδή, το ζήτημα,
παράδειγμα, των ΜΑΠ που εμείς αναφέρουμε και ξέρετε πολύ καλά ως
Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει υλοποιηθεί μέσα στο 2018 και ξέρετε για μας
τα ΜΑΠ δεν είναι να τα πάρω σε εισόδημα. Τα ΜΑΠ είναι πρόληψη, όπως
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είναι και οι εμβολιασμοί πρόληψη και δεν έχει λογική, ο ΕΟΠΠΥ μας το
δίνει δωρεάν! Φυσικά, άμα πάει ο ασφαλισμένος στον ΕΟΠΠΥ, τον
καλύπτει το ασφαλιστικό του σύστημα! Δηλαδή εσείς πάτε να μας πείτε ότι
θα καλύψετε τον εμβολιασμό εις βάρους του ασφαλιστικού φορέα; Αυτό
εννοείτε;
Και εντυπωσιάζομαι και δεν

απαντάτε συγκεκριμένα, γιατί

εμφανίζονται μεγάλα ποσά σε κάποιους και σε άλλους χώρους που είναι
πολύ πιο σημαντικοί δεν υπάρχουν; Τι να πω; Ότι δεν υπάρχουν ΜΑΠ,
παράδειγμα, και εμβολιασμοί, κατ’ επέκταση εμβολιασμοί δεν υπάρχουν
πουθενά! Δεν υπάρχει στο Τεχνικό Συνεργείο ή, αν θέλετε, δεν υπάρχει στη
Δημοτική Αστυνομία, που στο κάτω – κάτω εκεί δεν είναι ΜΑΠ, έχει να
κάνει με στολή και υπηρεσίες κ.ο.κ. Υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που
μπορεί κανένας να δει.
Για να κλείσω με το συγκεκριμένο που σας ανέφερα και προσπάθησε
να απαντήσει ο Δήμαρχος.
Η ΣΑΤΑ είναι συγκεκριμένο ποσό των ΚΑΠ και είναι ΣΑΤΑ.
Αναφέρεται σε έργα και είναι συγκεκριμένο το ποσό που έχουμε στον Δήμο
μας. Τετρακόσια εβδομήντα τόσα χιλιάρικα. Η ΣΑΤΑ σχολείων είναι
συγκεκριμένο ποσό και αναφέρεται μόνο στα σχολεία, δεν μπορεί να
διαχέεται από εδώ κι από εκεί. Και έβαλα ένα ερώτημα. Πού φαίνεται το
έργο των 173.000 ευρώ που είναι για τα σχολεία, μέσα στο Τεχνικό
Πρόγραμμα για τα σχολεία; Τι απαντάτε ως Δημοτική Αρχή; Ότι δεν
υπάρχει πρόβλημα; Ότι έχουμε κλείσει όλες τις τρύπες; Αυτό απαντάτε;
Έχετε τη δυνατότητα και το δικαίωμα να πηγαίνετε αυτά τα χρήματα όπου
θέλετε; Όταν πραγματικά οι ανάγκες είναι μέγιστες;
Έχουμε βάλει κατά χρόνια τώρα που είστε Δημοτική Αρχή και εμείς
σε αυτήν εδώ τη θέση, το ζήτημα μητρώο σχολείων, δηλαδή να ξέρει κάθε
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ένας τι γίνεται σε κάθε σχολείο, τι ανάγκες υπάρχουν, πώς εξελίσσονται,
πώς τις καλύπτουμε κι ούτε αυτό στοιχειωδώς δεν έχετε οργανώσει! Μα
αυτό είναι θέμα των Υπηρεσιών; Δεν είναι και θέμα των Υπηρεσιών, κατά
τη γνώμη μας, αλλά η πολιτική ηγεσία δίνει την κατεύθυνση, η οποία
στοιχειωδώς δεν υπάρχει.
Να βάλουμε το ζήτημα της αντισεισμικής; Έστω ότι πήρατε κάποια
λεφτά από εκεί για να τα βάλετε σε αυτήν την κατεύθυνση και παράλληλα
να διεκδικήσετε τον έλεγχο τον αντισεισμικό που είναι αναγκαίος για όλα
τα σχολεία και για όλα τα δημόσια κτίρια; Να διεκδικήσετε συμβολικά, να
βάλετε κάτι στον Προϋπολογισμό, για να το διεκδικήσετε!
Να βάλουμε το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, ως ανάγκη; Ξέρετε
πόσα έχετε βάλει μέσα; Ξέρετε πολύ καλά πόσα έχετε βάλει μέσα! Ενώ
γνωρίζετε ότι η πολιτική προστασία έτσι παραμένει άδειο πουκάμισο! Δεν
αποτυπώνεται, λοιπόν, ούτε αυτό.
Για να κλείσω με τις εξής παρατηρήσεις. Είπε η Αντιπολίτευση
μιλώντας ότι εμείς είμαστε καθαροί και ντόμπροι. Σωστό. Γιατί; Ο κάθε
ένας που μιλάει, παίρνει την ευθύνη αυτών που κάνει, που λέει και φυσικά
που πράττει και τελικά η αλήθεια φαίνεται μεταξύ λόγων και πράξεων.
Όμως κοιτάξτε να δείτε, το θέμα που μπαίνει εδώ πέρα -ως πρόταση
εγώ την κατάλαβα- βάλτε γωνιές ανακύκλωσης και δεν είναι τίποτα! Ε, όχι!
Είναι πολλά πράγματα οι γωνιές ανακύκλωσης. Παράδειγμα θέλει
χωροθέτηση χώρων, θέλει συγκεκριμένα πράγματα, θέλει υποδομή, και
φυσικά θέλει σχέδιο συνολικό στη διαχείριση των απορριμμάτων που θα
έχει συνέχεια. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτό έχουμε ζήσει στην Ηλιούπολη.
Πότε έχουμε το ΤΕΙ της Κρήτης, πότε έχουμε τους καφέ κάδους και
φεύγουμε και αποσύρονται, πότε έρχεται το ένα, πότε έρχεται το άλλο! Το
αποτέλεσμα δεν υπάρχει, άσχετα τι λέει ο Δήμαρχος που είδα και μία
συνέντευξη, λέει «Καταφέραμε την ανακύκλωση στο 60%!» Και
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ψαχνόμαστε εδώ πέρα!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως με παρακολουθείτε!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ε, ναι, αλίμονο!! Είσαι δημοτικός άρχων, οπότε
αντικειμενικά θα σε παρακολουθώ.
Ή το ζήτημα ενεργειακές κοινότητες. Τι ακριβώς; Δηλαδή, από τις
ενεργειακές κοινότητες θα ωφεληθούν αυτοί που σήμερα δεν έχουν ρεύμα;
Που είναι κομμένο το ρεύμα από τη ΔΕΗ; Αυτό λέμε στον κόσμο; Κι αυτό
θα αποδοθεί ως μελέτη στον Δήμο, θα μπει μπροστά, δηλαδή καλούμε τον
Δήμο να γίνει, πώς να το πω, εργολάβος των ενεργειακών κοινοτήτων που
ουσιαστικά είναι ενταγμένοι στην απελευθέρωση ενέργειας, δηλαδή στη
φτώχια την ενεργειακή για τον λαό που εντείνεται; Αυτό είναι η απάντηση;
Και να πω κι ένα τελευταίο. Δεν αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό,
αλλά κατά τη γνώμη μας θα εμφανιστεί. Κι αν θέλετε, δείχνει και πώς
παίζονται τα ζητήματα.
Έχουμε κουβεντιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα πρόγραμμα,
ανοιχτά mall. Απ’ ό,τι θυμάμαι, δεν είχαμε προσδιορίσει ακόμα ποια
περιοχή, δεν έχει έρθει το θέμα συγκεκριμένα και απ’ ό,τι θυμάμαι η
συνέργεια ήταν του Δήμου και των Επιμελητηρίων. Κάτι διαβάζω στον
Τύπο και θα ήθελα μία απάντηση. Και εμφανίστηκε κι ένας εμπορικός
σύλλογος και κάτι πραγματεύεται η Δημοτική Αρχή για να συμπράξουν σ’
αυτό το πρόγραμμα; Γι’ αυτό φτιάχνεται ο Εμπορικός Σύλλογος που
άκουσα να κυκλοφορεί; Ελπίζω να μην είναι έτσι, γιατί είναι κι αυτά τα
στοιχεία της χειραγώγησης. Ελπίζω να μην είναι έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, καΤσατσούλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευσταθίου.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κ.Κοκοτίνης,
κάποια στιγμή αναφερόμενος και προς έμενα, για τα θέματα της διαφάνειας.
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Όπου υπάρχει διαφάνεια και είναι καθαρά, ξεκάθαρα τα πράγματα, εκεί
νομίζω θα βρίσκονται λύσεις και θα προχωράμε μπροστά.
Τα προβλήματα, λοιπόν, του Προϋπολογισμού δε νομίζω ότι είναι
τόσο τεχνικά, δηλαδή αν ένα κονδύλι πήγε εδώ ή πήγε εκεί, πήγε παραπέρα,
τα οποία βεβαίως και αυτά που ακούστηκαν και από την καΤσατσούλη και
από άλλους συναδέλφους, έγιναν σωστές αναλύσεις πάνω σ’ αυτά, είναι
μικρά μεν, κατά τη γνώμη μας, αλλά και αυτά παράγουν πολιτική.
Τα προβλήματα, λοιπόν, κατά τη γνώμη μας έχουν να κάνουν, όπως
το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Γιατί διαφωνήσαμε και δεν
ψηφίσαμε τον Προϋπολογισμό. Πρώτον και κύριο διότι, και αφορά τη
Διοίκηση του Δήμου, ότι υπάρχει έλλειψη διαβούλευσης, που το λέμε όλα
τα χρόνια αυτό, και υπάρχει και έλλειψη συνεννόησης. Αυτό φάνηκε
άλλωστε, και η συνεννόηση, και με ένα από τα σημαντικά έργα που θεωρεί
η Διοίκηση, και για εμάς: η αγορά των κάδων. Η Διοίκηση προχώρησε και
παρ’ ότι ψηφήσαμε εδώ να σταματήσει ο Διαγωνισμός λόγω του ότι
υπήρχαν οι καταγγελίες…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πότε; Το αντίθετο! Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε να
συνεχιστεί ο Διαγωνισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, να ολοκληρώσει ο κ.Ευσταθίου.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Το Δημοτικό, λοιπόν, Συμβούλιο, έφερε -θα έλεγατελικά το αποτέλεσμα «χ», δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, ήταν 18 – 18,
και χρησιμοποιήθηκε η ψήφος του Προέδρου, που είναι διπλή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θυμάστε! Ο κ.Κούρτης ήρθε.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Να ολοκληρώσω! Γιατί με διακόπτετε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε σας διακόπτω! Λέτε ανακρίβειες!
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Εσείς λέτε, κύριοι, ψέματα, και κοροϊδεύετε την
κοινωνία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παρακαλέσω πολύ!!
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Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Όποιος και να το είπε ότι ψεύδεται! Κοροϊδεύετε τους
πολίτες!! Διότι όταν ήρθε ο κ.Κούρτης, είχε τελειώσει η ψηφοφορία!
Θριαμβολογήσατε! «Α, ήρθε και ο Αντρέας!!!» Ποιόν κοροϊδεύετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ευσταθίου, ελάτε σας παρακαλώ.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ:

Δεν

επιδιώκετε

συνεννόηση,

δεν

επιδιώκετε

διαβούλευση, δε θέλετε τίποτα! Θέλετε να κάνετε μόνο τα δικό σας και να
μας παρασύρετε και να μας εξαπατήσετε να σας ψηφίσουμε! Για σας αυτό
εννοείται ότι είναι συναίνεση!
Πίστευα, λοιπόν, σήμερα ότι θα λειτουργούσατε λίγο καλύτερα, μόνο
και μόνο έστω, για να μας αποσπάσετε την ψήφο! Αλλά φαίνεται δεν
αλλάζετε! Τόσα χρόνια είστε άλλωστε! Τώρα; Το σημαντικό το έργο αυτό,
λοιπόν, το προχωρείτε χωρίς συνεννόηση. Είπατε, εμείς θα προχωρήσουμε!
Ενώ υπάρχουν κάποιες καταγγελίες.
Δεύτερον, το θέμα των led. Σημαντικό έργο. Και αυτό δεν
προχώρησε. Έχουν δημιουργηθεί του κόσμου τα προβλήματα!
Δύο σημαντικά έργα, λοιπόν, και μετά από 8 χρόνια που έχετε την
εμπειρία της Διοίκησης του Δήμου, κ. Δήμαρχε, έχετε αποτύχει! Η πόλη δεν
προχωράει μπροστά, έρχεται πίσω! Πώς να το κάνουμε! Είναι καθαρό,
ξεκάθαρο αυτό το πράγμα!
Και αυτό γίνεται, είτε διότι δράττε έτσι είτε εξαιτίας των πράξεών
σας αλλά και των παραλείψεών σας πολλές φορές. Δημιουργείτε τις
συνθήκες να μη σας ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό!
Δεύτερος λόγος που την προηγούμενη φορά δεν ψηφίσαμε τον
Προϋπολογισμό είναι το ότι -σας το είχαμε ζητήσει κιόλας- θέλαμε να
έρθετε προς τη δική μας πλευρά, τη δική μας της αντιπολίτευσης έλεγα, δεν
εννοώ μόνο της δικής μας Παράταξης, ότι οι Προϋπολογισμοί αυτοί είναι
όλοι Προϋπολογισμοί που βασίζονται σε Νόμους των Μνημονίων, της
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ΤΡΟΪΚΑ και όλων των προηγούμενων Κυβερνήσεων. Οι Προϋπολογισμοί
αυτοί είναι πάνω σε αυστηρές ράγες όπου είναι περίπου το 80%
ανελαστικές δαπάνες, μνημονιακοί Προϋπολογισμοί καθαρά, ξεκάθαρα!
Και εσείς όλα αυτά τα χρόνια ήσαστε τα καλά παιδιά και ήσαστε σε πλήρη
συναίνεση και συνεννόηση με την κεντρική εξουσία.
Θα περιμέναμε τώρα που έχουμε βγει από τα Μνημόνια -και δεν το
λέω ειρωνικά, έχουμε βγει από αυτά. Βεβαίως η κρίση υπάρχει- να σας
έβλεπα πιο ζωηρούς, πιο ζωντανούς, πιο διεκδικητικούς, θα ήθελα να σας
δούμε να είστε ανήσυχοι και να διεκδικείτε κάτι καλύτερο για την πόλη
μας! Σας το είπα την προηγούμενη φορά. Ελάτε όλοι μαζί!
Άλλωστε, δε θα είναι η μόνη πόλη στην οποία δε θα έχει ψηφιστεί ο
Προϋπολογισμός, που βεβαίως μπορεί να δημιουργεί κάποια προβλήματα,
το καταλαβαίνουμε, αλλά έχουν βρεθεί τρόποι, έχουν θεσμοθετηθεί τρόποι
να λειτουργεί ο Δήμος απρόσκοπτα. Όμως εμείς δε θέλουμε να μην
ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός μόνο και μόνο για να πούμε ότι «ξέρετε,
υπέστη ήττα ο Βαλασόπουλος». Είναι και λίγο μικροπολιτικό. Εμείς
θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα παντού, διαφωνούμε με αυτού του είδους
τους Προϋπολογισμούς και να ξέρετε ότι αν αυτό το μήνυμα βγει, θα είναι
πολύ θετικό και νομίζω ότι θα είναι από λίγους Δήμους που θα υπάρχουν σε
όλη την Ελλάδα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχεις καταλάβει τι λέει;
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Δεν το καταλάβατε, Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προσπαθώ, κ.Ευσταθίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε τις σκέψεις σας, κ.Ευσταθίου.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Δεν ξέρω, μπορεί να είστε σε σύγχυση, Δήμαρχε -με
συγχωρείτε πολύ που σας το λέω- διότι δεν ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός
την προηγούμενη φορά στον Δήμο της Ηλιούπολης κι εγώ, απ’ όσο θυμάμαι
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τον εαυτό μου, δε θυμάμαι ποτέ να μην έχει ψηφιστεί Προϋπολογισμός σ’
αυτήν την πόλη.
Αυτό σας δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Μας είναι αδιάφορο! Αυτό
όμως που θέλω, ανεξάρτητα από τους λόγους, τον πρώτον λόγο που είπαμε
στην αρχή γιατί δεν τον ψηφίσουμε που αφορά κυρίως εσάς, θέλουμε να
στείλουμε και ένα μήνυμα παντού ότι φτάνει πια! Διεκδικούμε κάτι
καλύτερο για την πόλη μας!
Σας καλούμε να έρθετε σ’ αυτήν τη γραμμή, να μην περάσει ο
Προϋπολογισμός και θα είναι πολύ θετικό για την πόλη μας! Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ.Ευσταθίου, σας ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Πανταζόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε

Πρόεδρε,

αγαπητοί

συνάδελφοι,

καλησπέρα.
Όταν, αγαπητοί συνάδελφοι, την προηγούμενη εβδομάδα δεν
ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός, θεωρητικά μας έδωσε μία δυνατότητα σε
όλους. Στη Δημοτική Αρχή, στην Αντιπολίτευση, στους φορείς, να τον
ξαναδούμε λίγο τον Προϋπολογισμό, να τον διορθώσουμε, να τον
βελτιώσουμε, παρ’ όλο που είναι φτωχός, παρ’ όλο που είναι λιτός -όπως
συνομολογήσαμε όλοι- παρ’ όλο που οι δυνατότητές του δεν μπορεί να
είναι αναπτυξιακές.
Σε κάθε περίπτωση όμως σίγουρα εμείς σήμερα έπρεπε να ήμασταν
σοφότεροι από την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης.
Πρέπει, λοιπόν, να σας πω και με βάση αυτά που άκουσα κι από την
Δημοτική Αρχή και από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης ότι εγώ έχω
περισσότερες απορίες, φίλε Τάσο, σήμερα απ’ ό,τι είχα τότε.
Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι συγκεκριμένος. Στην εισήγησή μου την προΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ηγούμενη φορά και να θυμίσω στο Σώμα και τα τελευταία χρόνια κατά
την ψήφιση του Προϋπολογισμού κάνω ειδική αναφορά, αφού εξηγώ ότι τα
χρήματα τα λειτουργικά των σχολείων που έχουν μειωθεί, τα επισκευαστικά
που είπα ότι από δεκαετίας έχουν μειωθεί κατά 80%, ζήτησα -όπως ζητούσα
και κάθε χρόνο- και φέτος από τον Δήμαρχο προσωπικά και απ’ τη
Δημοτική Αρχή, μέσα από αυτόν τον φτωχό Προϋπολογισμό να βάλει
100.000 ευρώ να στηρίξει τα σχολεία, μία σημαντική κίνηση η οποία….
Περίμενα, λοιπόν, ότι αυτό θα το έκανε.
Θέλω, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω ένα απλό γεγονός για να
έχετε μία αίσθηση. Όταν ο Δήμος ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες να
φτιάξει

τα

ΚΔΑΠ,

χρειάστηκε,

φίλε

Χρήστο,

να

πάρει

άδειες

πυρασφάλειας. Έτσι, λοιπόν, στα τρία σχολεία, ένα εκ των οποίων και το
δικό μου, έφτιαξαν συνθήκες πυρασφάλειας. Τότε έκανα μία παρέμβαση και
είπα, ρε παιδιά, έλεος, μήπως είναι η ώρα τώρα να κάνετε πυρασφάλεια στα
σχολεία, που δεν έχει κανένα; Μου είπαν ότι «Τώρα δεν μπορούμε να το
κάνουμε!»
Σας λέω το ευτράπελο, ότι στο ένα από τα δύο συγκροτήματα του
σχολείου μου υπάρχει πυρασφάλεια τώρα για να δουλέψει το ΚΔΑΠ και
δίπλα δεν υπάρχει, στο σχολείο που δουλεύει το σχολείο και δέχεται
κανονικά τους μαθητές του, όπως είναι και σε όλα τα σχολεία της
Ηλιούπολης. Ο Δήμος -και όχι ο δικός μας- ζητάει από τα κυλικεία άδεια
πυρασφάλειας και δεν έχουμε βάλει εμείς οι ίδιοι πυρασφάλεια στα σχολεία.
Όταν, λοιπόν, αυτό σε όλους εσάς το είπα, μου είπατε «έχεις δίκιο
Δημήτρη, αλλά δεν υπάρχουν τώρα χρήματα.» Για ποιο θέμα; Για το θέμα
της πυρασφάλειας. Τώρα, βέβαια, έχουμε γελοιοποιηθεί πλήρως. Έχουμε
πυρασφάλεια για τα ΚΔΑΠ που δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα, και για τα
σχολεία που έχουν 11.000 μαθητές δεν έχουμε! Και ζητάμε άδεια από τα
κυλικεία. Γιατί δεν έχουμε λεφτά.
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Περίμενα, λοιπόν, αυτή τη συμβολική κίνηση και την πίστευα ότι θα
την κάνει ο Δήμαρχος και ήμουν διατεθειμένος να ψηφίσω τον
Προϋπολογισμό μόνο γι’ αυτό!
Συνεχίζω, κ.Πρόεδρε. Μία ερώτηση, κ.Κατσάρη, σε εσάς. Σας
παρακαλώ θερμά, θέλω μία απάντηση από εσάς. Ποιο είναι το ποσό εκείνο
που χρειάζεται να έχει ο Προϋπολογισμός του 2019, για να καλύψει αυτό
που είπαμε, ατομικές ανάγκες των εργαζομένων και ποιο είναι το ποσό
εκείνο που χρειάζεται για τους εργαζομένους που ξέρετε, για τα εμβόλια
που χρειάζονται.
Είναι δυνατόν να συζητάμε για έναν Προϋπολογισμό που δεν έχει
αυτά; Έχει απόλυτο δίκιο η καΤσατσούλη. Κι αυτό, λοιπόν, σας παρακαλώ
θερμά, από εσάς που έχετε γνώση, έχετε εικόνα, θα ήθελα μία απάντηση
γιατί θα είναι μέρος, ένα τμήμα που θα καθορίσει και την στάση μας στην
ψηφοφορία αυτή.
Και πηγαίνω στα δύο τελευταία, κ.Πρόεδρε, για να μην κουράσω. Θα
θυμίσω λοιπόν σε όλους σας ότι όταν πρωτοφέρατε τα θέμα του φωτισμού
των led, η Παράταξή μας είπε αμέσως ‘’ναι’’. Γιατί; Γιατί διαπιστώσαμε
την αναγκαιότητα και είπαμε να στηρίξουμε να γίνει αυτό και
εξακολουθούμε να το πιστεύουμε.
Όταν πρωτοφέρατε το θέμα των κάδων, είπαμε τότε στον
κ.Χατζηδάκη ‘’ναι’’, γιατί επίσης πιστεύουμε, ότι παρ’ όλο βέβαια που δεν
προχωρήσανε ως οφείλαμε στο κομμάτι της ανακύκλωσης -όπως λέει ο
Χρήστος, κι έχει δίκιο πολλές φορές- αλλά ήταν επιβεβλημένο αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, σήμερα λοιπόν σ’ αυτά τα δύο σημεία, καθοριστικά
επαναλαμβάνω, είναι τα άλλα δύο σημεία που θα καθορίσουν τη στάση μας
στην ψηφοφορία.
Καταρχήν υπάρχει ένα ευτράπελο και θέλω μία απάντηση. Φίλε
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Γιώργο Χατζηδάκη, μέχρι προχθές Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Οικονομικών, συνεργάζεσαι με τον Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών. Στο ερώτημα που σας βάζει το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπάρχουν
δύο απαντήσεις. Μία είναι! Πρέπει να μας τη δώσετε. Χρειάζεται το ποσόν
της ανάληψης υποχρέωσης και αν δεν είναι όπως είπατε, κ.Κατσάρη, το
ποσό, γιατί θα μειωθεί στη συνέχεια, μήπως χρειάζεται 400.000 ευρώ;
Στην ερώτηση, λοιπόν, αυτή από εσάς τους δύο, περιμένουμε μία
απάντηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να έχουμε δύο εδώ.
Και δεύτερον, στην άλλη ερώτηση, κ.Πρόεδρε, που αφορά τους
κάδους. Εσείς, κ.Χατζηδάκη, είπατε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα, όπως
είπατε, θέματα σήμερα, αιτήματα, ζητήματα που βάζουν υπό αίρεση τον
Διαγωνισμό των κάδων. Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ο ίδιος προσωπικά ότι
δεν υπάρχουν. Και σ’ αυτό πάλι δεν υπάρχουν δύο απαντήσεις. Δεν
υπάρχουν. Ή υπάρχουν που βάζουν υπό αίρεση τον Διαγωνισμό ή δεν
υπάρχουν. Δεν υπάρχει ερμηνεία εδώ.
Αυτά, λοιπόν, κ. Πρόεδρε, και παρακαλώ από εσάς θερμά, που έχετε
την ευθύνη της διαδικασίας, σε ό,τι μας αφορά εμάς, θέλουμε για τα
τέσσερα αυτά μία απάντηση και θα είναι το αποτέλεσμα που θα καθορίσει
την ψήφο μας σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ.Πανταζόπουλε.
Τον λόγο έχει η καΠίκουλα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Ερχόμαστε για δεύτερη φορά να συζητήσουμε για
Προϋπολογισμό.
Πιστεύαμε, λοιπόν, ότι σίγουρα θα είχαμε κάτι καλύτερο σε αυτόν
εδώ που έχουμε προς ψήφιση σήμερα. Δηλαδή θα έλεγα, μία άλλη
φιλοσοφία, όσο είναι δυνατόν μέσα στα πλαίσια τα περιοριστικά που εγώ θα
τα δεχθώ, των στενών οικονομικών μεγεθών τα οποία βιώνουμε και βιώνει
όλη η Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να είμαστε πραγματιστές.
46

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 3ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

47

Και επειδή έκανα την ανάλυση στο προηγούμενο, δε θα πλατειάσω,
θα έρθω και θα εστιάσω σε δύο βασικά πράγματα. Το λένε οι
προλαλήσαντες, θα το επισημάνω και εγώ.
Όταν, λοιπόν, στην Οικονομική και είναι δύο τα οποία επηρεάζουν
ακέραια και σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Προϋπολογισμού
που θα πάμε να ψηφίσουμε και έχει να κάνει με τους δύο μεγάλους
Διαγωνισμούς, τους διεθνείς Διαγωνισμούς. Ο ένας είναι των led και ο
άλλος είναι οι κάδοι.
Και οι δύο, με τα ποσά τα οποία έχουν δεσμευθεί, κ. Κρη, το ξέρετε
πάρα πολύ καλά, με υποχρέωση ανάληψης, εκεί έχουμε θέμα. Όπως και να
το δούμε, κάτω από οποιοδήποτε πρίσμα οικονομικό, σημαίνουν απλά
πράγματα. Ή έχουμε τα λεφτά ή δεν τα έχουμε τα χρήματα. Όταν λοιπόν
λέμε ότι τα έχουμε στο τρέχον λογιστικό κομμάτι, τώρα, αυτό που
βιώνουμε, που περπατάμε, τα έχουμε; Ναι ή όχι; Το τι θα γίνει το 2019 είναι
άλλο θέμα. Είμαστε ειλικρινείς όταν συντάσσουμε τον Προϋπολογισμό; Ή
δεν είμαστε;
Πιστεύω λοιπόν ότι οι υπηρεσίες είναι ειλικρινείς. Το ερώτημα στον
κ.Διευθυντή. Την προηγουμένη φορά, κατ’ ιδίαν, σας είπα κάποια
πράγματα, κ.Κατσάρη. Σας είπα ακριβώς, εσείς βάζετε υπογραφή, δεν βάζει
άλλος. Άρα, λοιπόν, οι υπηρεσιακοί παράγοντες που αναφέρθηκαν εδώ -και
τους σέβομαι όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί είναι απόλυτα λογικό
γιατί κι εγώ προέρχομαι μέσα από αυτό το κομμάτι- κι όταν βάζει κάποιος
υπογραφή έχει την ευθύνη του. Δεν μπορεί να λέμε άλλα πράγματα! Δεν
μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα έχουμε έκπτωση. Ποιος μας το
διαβεβαιώνει αυτό στα led; Άρα, λοιπόν, όλο το κομμάτι θα φύγει και θα
πάει να κουμπώσει στα 3 εκατ. με το δάνειο. Ποτέ δεν είπαμε να μην
παρθούν. Ναι. Αμφισβητήσαμε και είχαμε απόλυτα δίκιο στις διαδικασίες
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και στην προκήρυξη. Και στις δύο προκηρύξεις. Γι’ αυτό σας είπα δυστυχώς
δεν είστε ικανοί να προκηρύσσετε δημόσιους διεθνείς Διαγωνισμούς και
δυστυχώς αποδείχθηκε ότι είναι αληθές.
Και έρχεται τώρα και το κομμάτι που λέγεται και ο Διαγωνισμός που
λέγεται ‘’κάδοι’. Και εκεί πρόβλημα υφίσταται και το ξέρετε καλά. Και εκεί
τα ερωτήματα που έχουν βγει έχουν να κάνουν με την προκήρυξη και με
τους όρους της προκήρυξης. Και δεν το συζητάμε; Γιατί; Και ξέρετε γιατί
δεν το συζητάμε; Γιατί δεν έχουμε κάνει σωστή ανάληψη, γιατί δεν έχουμε
το σωστό ποσό μέσα στον Προϋπολογισμό. Έχουμε μόνο 530.000 ευρώ.
Για πέστε μου! Θα μου πείτε, θα μείνετε στο ίδιο σκεπτικό, αυτό είναι
δεδομένο, γιατί θέλετε να πιστέψετε και να μας πείσετε ότι έχετε δίκιο. Ε,
δεν έχετε δίκιο! Για μένα δεν έχετε δίκιο. Δική σας άποψη. Δε θα την
αποδεχθούμε. Σεβαστή ναι, αλλά αποδεκτή όχι, βάσει οικονομικών μεγεθών
και συντάξεως Προϋπολογισμού. Δε θα βαφτίσουμε το κρέας ψάρι, πώς να
το κάνουμε;
Οι ανατροπές είναι δεδομένες, αλλά μιλάμε για τώρα, στην
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί θα
τους βρούμε μπροστά τους κάδους στους όρους παράδοσης και θα το
θυμηθείτε αυτό που λέμε, απλά δε θέλετε να το ανοίξουμε το θέμα, το οποίο
θέμα επηρεάζει τον Προϋπολογισμό.
Να γιατί δεν είμαστε ειλικρινείς. Να που αυτό που λέμε επί 8 συνεχή
χρόνια, σας δόθηκαν πάρα – πάρα πολλές και μεγάλες ευκαιρίες να
αλλάξουμε νοοτροπία, να είμαστε ειλικρινείς και δε θέλουμε να είμαστε. Να
λαμβάνουμε υπόψη τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Δεν το θέλουμε να το
κάνουμε. Θέλουμε να κόβουμε και να ράβουμε κατά το δοκούν, όπως μας
βολεύει. Παίρνουμε από εδώ, πάμε από εκεί. Βαφτίζουμε την προμήθεια
τεχνικό και το τεχνικό προμήθεια. Ή δεν είναι έτσι, κ.Κατσάρη; Είναι!
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Τώρα, να εστιάσω, γιατί πραγματικά αποτελεί θέμα συζήτησης, γιατί
ένας Δήμος Ηλιούπολης και οι όμοροι δεν έχουμε να πρωταγωνιστήσει κάτι
άλλο εκτός από τη διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας. Σημαντικό θέμα.
Μεγάλο θέμα! Δηλαδή στον προηγούμενο, θέλετε να μας πείτε,
Προϋπολογισμό, δεν έπαιξε και δεν παίζει ρόλο η δημόσια περιουσία, ε,
αφού το θίξαμε, άντε και να το βάλουμε και σ’ αυτόν τον Προϋπολογισμό
για να αισθανθούμε καλύτερα. Αυτή είναι η αντιμετώπιση; Αυτό
περιμένουμε από 8 χρόνια διοίκησης; Αυτόν τον σεβασμό; Γιατί περί
σεβασμού πρόκειται.
Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Τα είπαμε και στο προηγούμενο, το
λέμε και τώρα. Το ότι κάναμε κάποιες αυξομειώσεις, τις πήγαμε από 35 σε
25 και ερχόμαστε οριακά -οριακά, το σημειώνω αυτό- σε ό,τι έχει θέμα
μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών, είναι οριακός. Και σε εκείνο το
κομμάτι πάλι οριακά βαδίζουμε, ακροβατούμε.
Άρα, λοιπόν, για ποιον Προϋπολογισμό και για ποια αλλαγή
νοοτροπίας συζητάμε; Και να θέλαμε, δε μας δίνετε το δικαίωμα να το
πράξουμε, για να πούμε ‘’ναι’’ στον Προϋπολογισμό. Ευχαριστώ.
Φ.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.): Ευχαριστούμε την καΠίκουλα.
Κάποιος άλλος συνάδελφος επικεφαλής;
Κύριε Σόφη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε.
Καταρχάς προσπάθησα να καταλάβω τι καινούργια στοιχεία
υπάρχουν στον Προϋπολογισμό. Είδα κάποια νούμερα εκεί, τα οποία, εν
πάση περιπτώσει, δε με αφορούν -σας το έχω πει κι άλλη φορά- και κάνω
ορισμένες σκέψεις βασικές όπως εγώ τα έχω στο μυαλό μου.
Πρώτη σκέψη. Το ζήτημα της διαφάνειας. Καλά, μιλάμε σοβαρά ότι
μπορεί κανείς να καθίσει να διαβάζει αυτά τα νούμερα, ένας απλός
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άνθρωπος και να πει, από εδώ θα βγάλει κάποιο συμπέρασμα για το τι
συμβαίνει και να πει, «α, είναι διαφανής ο Προϋπολογισμός γι’ αυτούς τους
λόγους!» Έχω την αίσθηση ότι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όποιος και να
τα διαβάσει, πέρα από «ειδικούς τεχνοκράτες» οι οποίοι, εν πάση
περιπτώσει, έχουν τη δική τους λογική, μπορούν να βγάλουν κάποια
συμπεράσματα, αλλά δεν μπορούν να απαντήσουν απολύτως σε κανένα
πρόβλημα των εργαζομένων ή των απλών ανθρώπων.
Έχω πει κι άλλη φορά μία απλή ερώτηση και δεν έχω πάρει μία
απάντηση. Έχει πλεόνασμα ο Δήμος; Έχει λεφτά ο Δήμος; Αν έχει λεφτά,
γιατί δεν πληρώνει τους ανθρώπους που τους χρωστάει λεφτά; Και δε
μιλάμε τώρα για μεγάλα ποσά, μιλάμε για μικροεπαγγελματίες της περιοχής
που μένουν συνεχώς απλήρωτοι και διαμαρτύρονται, εκτός αν τυχαίνει μόνο
σε μένα να μου λένε τέτοια πράγματα κι εγώ να μην το ξέρω ή να με
κοροϊδεύουν. Εάν αυτό, λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα τότε και δεν είναι
λογιστικό το ζήτημα, πάει να πει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Ένα ζήτημα αυτό.
Δεύτερον. Καλά, το πυροτέχνημα για τη δημόσια περιουσία είναι σαν
τα μικρά δυναμιτάκια που ρίχνουν τα παιδιά στα σχολεία. Δεν έχουν καμία
αξία δηλαδή και νομίζω ότι υποτιμά και ο Δήμαρχος τον εαυτό του δηλαδή,
το να βάζει τέτοια ζητήματα την τελευταία στιγμή μήπως δημιουργήσει ένα
διαφορετικό κλίμα.
Ούτως ή άλλως όλα αυτά τα περίφημα έργα που είναι «οραματικά»
και έχουν χρηματοδότηση 0,01, δεν υπάρχουν. Είναι αυτά τα όνειρα που
βλέπουμε στον ύπνο μας που άλλοτε είναι ευχάριστα, και άλλοτε είναι
εφιαλτικά. Αλλά εδώ δεν αφορά την πραγματικότητα των Δήμων.
Και ένα τελευταίο που για μένα είναι το σημαντικό. Εγώ, αγαπητοί
μου συνάδελφοι, πιστεύω ότι ο Προϋπολογισμός αυτός είναι σκανδαλώδης
και κάθε Προϋπολογισμός είναι σκανδαλώδης για τον εξής λόγο. Κοιτάξτε
μία λογική. Πάμε στον φωτισμό ή σε οποιοδήποτε έργο -δε θέλω να
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αναφέρω ένα συγκεκριμένο έργο, Προϋπολογισμός, λέει, 1 εκατ. ευρώ, π.χ.,
μετά την έκπτωση 600.000 ευρώ. Δηλαδή, έκπτωση 40%. Τι πάει να πει
‘’έκπτωση’’; Τι πάει να πει αυτή η λέξη; Έκπτωση; Πόσο κάνει το έργο; 1
εκατ. ή 600.000 ευρώ; Πραγματικά αυτή είναι η απάτη. Ακούστε όμως ποια
είναι η πραγματικότητα. Λέει, το Δημόσιο βάζει μεγάλες τιμές. Πράγματι
βάζει μεγάλες τιμές. Για ποιον λόγο; Έτσι ώστε να καλύψει τις εταιρίες που
θα έρθουν μετά να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των έργων και όταν θα
έρθουν με την έκπτωση ήδη αυτές οι εταιρείες έχουν καλύψει ένα
σημαντικό ποσοστό κέρδους, γιατί αν το έργο για παράδειγμα κάνει
600.000 ευρώ ή 400.000 ευρώ και φτάσει στις 600.000 ευρώ από το 1 εκατ.
που βάζει το Κράτος, έχουν εξασφαλίσει ήδη ένα μεγάλο ποσό 200.000
ευρώ, κέρδος. Και μετά ποιό είναι το ζήτημα; Θα ανταγωνιστούν μεταξύ
τους οι εταιρίες ποιος θα το πάρει; Μεγάλη μας σκοτούρα ποια εταιρεία θα
το πάρει! Εκείνο που έχει σημασία είναι πόσο είναι το κόστος και πόσο
εμείς πληρώνουμε. Εγώ όταν ακούω έκπτωση επάνω στα έργα, λέω «να οι
απατεώνες!» Και οι απατεώνες από πού ξεκινάνε; Από την κεντρική
Κυβέρνηση, από το κράτος, το οποίο λειτουργεί με τη λογική της
εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων και περνάει σε όλη τη δομή
του Κράτους και όλων των μηχανισμών, άρα και μέσα στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και ερχόμαστε εμείς τι να πούμε; Το έργο κάνει 3 εκατ.; Ναι,
3 εκατ., αλλά εμείς θα πληρώσουμε 2 εκατ. Γιατί; Γιατί θα μας δώσουν
έκπτωση. Ποιοι; Αυτοί που ήδη έχουν εξασφαλίσει ένα πολύ μεγάλο κέρδος
σε βάρος των πραγματικών έργων.
Τι να ψηφίσετε από αυτόν τον Προϋπολογισμό; Η διαφωνία μας στον
Προϋπολογισμό δεν είναι επάνω στα νούμερα τα λογιστικά. Είναι στην
φιλοσοφία του και αυτό το είπαμε κι άλλη φορά.
Θα μου πει βέβαια κάποιος ότι εσύ πετάς στα σύννεφα. Ναι, εγώ
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πετάω στα σύννεφα, μάλλον για να είμαι ακριβής δεν πετάω στα σύννεφα,
είμαι μέσα στη λάσπη από τη φτώχια και την εξαθλίωση -και την
προσωπική, εδώ που τα λέμε- μαζί με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά εδώ
τα νούμερα θα ευημερούν. Θα ακούμε για μεγάλα νούμερα, για σπουδαία
έργα, αλλά η πραγματικότητα ζωής θα είναι διαφορετική.
Από αυτήν την άποψη εμείς μένουμε καθαροί, αυτό το πράγμα δεν το
ψηφίζουμε, δε μας ακουμπά. Δε μας αφορά! Όπως δεν αφορά και τους
πολίτες της πόλης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ.Σόφη.
Να παρακαλέσω τους συναδέλφους, πριν δώσω τον λόγο στους
Δημοτικούς

Συμβούλους,

θα

ήθελα

να

δώσω

τον

λόγο

στην

καΚαραγιαννίδου, στην Πρόεδρο [των Εργαζομένων].
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Υπάρχουν κι άλλοι φορείς εδώ πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ. θα μιλήσει η Πρόεδρος….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ξέρετε ότι πάντα στον Προϋπολογισμό παρεμβαίνουν
φορείς. Και αυτό είναι ευχής έργο να γίνεται!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όνομα του Θεού!
Κυρία Καραγιαννίδου, ορίστε, έχετε τον λόγο.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ (Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δήμου
Ηλιούπολης): Καλησπέρα. Ερχόμενη ως Πρόεδρος του Σωματείου σήμερα,
μετά από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και τον προηγούμενο
Προϋπολογισμό, θεωρούσαμε ότι θα παρθούν υπόψη ακόμα και αυτά που
καταφέραμε να πούμε ως εργαζόμενοι στα τέσσερα λεπτά που μας έδωσε ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δυστυχώς, βλέποντας, δεν είμαστε τεχνοκράτες, κάναμε μία
προσπάθεια ως εργαζόμενοι, το πρώτο πράγμα που βάζουμε -και θα το
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βάλω για να ακουστεί, γιατί νομίζω ότι μας βλέπουν και πολλοί- έχει να
κάνει και μας έκανε εντύπωση, το κουβεντιάσαμε και με την Υπηρεσία, την
υπηρεσία επάνω στο γραφείο κίνησης, τι πρότεινε η Υπηρεσία για
ανταλλακτικά, λάδια και λάστιχα, με την ασφάλεια των αυτοκινήτων και όχι
για τους εργαζόμενους, γιατί όταν ένα αυτοκίνητο κινείται στην πόλη έχει
να κάνει και με τους πολίτες.
Να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι λέμε και δεν λέμε
ανακρίβειες, κάθε λάστιχο από αυτά που φοράνε πάνω οι νταλίκες που πάνε
στη χωματερή κάνει 250 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 300 ευρώ το
λάστιχο. Κάθε νταλίκα έχει δέκα πάνω τέτοια και επειδή η καταπόνηση, όχι
από τα χιλιόμετρα, αλλά εκεί που πάει και αδειάζει είναι τέτοια,
τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στον χρόνο -κι αν όχι τρεις, εμείς να πούμε
μία- αλλάζουν τα λάστιχα, δηλαδή δέκα λάστιχα επί 300 ευρώ μας κάνουν
3.000 ευρώ τον τράκτορα, επί πέντε να βάλουμε, αντιλαμβάνεστε το ποσό
το οποίο δεν προβλέπεται καν για το 2019 για να μπορέσουν να έχουν σε
περίπτωση που έχουν πρόβλημα για να πάνε.
Ακούσαμε τον Δήμαρχο ότι ο στόλος ανανεώθηκε. Το μόνο που
ανανεώθηκε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά πρώτα απ’ όλα εσείς γιατί εδώ πέρα
ψηφίστηκε, είναι τα πέντε αυτοκίνητα που έχουμε πάρει με leasing τα οποία
ακόμα και αυτά μέσα στην πόλη δεν μπορούν να μπουν και τις πιο πολλές
μέρες δεν κυκλοφορούν και είναι παροπλισμένα επάνω!
Τα υπόλοιπα απορριμματοφόρα είναι παλιός στόλος ο οποίος θέλει
συντήρηση και συντήρηση, όχι ξαναλέω μόνο για την ασφάλεια των
εργαζομένων, αλλά και για την ίδια την ασφάλεια την οδική προς τα έξω.
Δεν υπάρχουν εδώ πέρα ούτε κωδικός ούτε Προϋπολογισμός. Υπάρχει μόνο
στην Τεχνική Υπηρεσία το αυτοκίνητο το ένα και της Δημοτικής
Αστυνομίας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

53

54

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δεύτερο κομμάτι, πάλι για τα οχήματα. Έχουμε αυτοκίνητα της
δημοτικής συγκοινωνίας που κυκλοφορούν. Ούτε εκεί! Ξέρετε κάτι; Η
αλλαγή των ελαστικών σε αυτά τα επαγγελματικά αυτοκίνητα δεν είναι
όπως τα αυτοκίνητα τα δικά μας, δεν είναι ίδια η χρήση και το
αντιλαμβάνεστε.
Άρα το πρώτο κομμάτι που βάζουμε έχει να κάνει με την ασφάλεια,
με τα ανταλλακτικά που πρέπει να υπάρχουν, και να πω -δε θυμάμαι απέξω
τη σελίδα- αλλά ήταν χαρακτηριστικό ότι στα ανταλλακτικά στη συντήρηση
καθαριότητας είχατε προϋπολογίσει για το 2018 ένα κονδύλι γύρω στις
15.000 ευρώ, ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε, το πρώτο κομμάτι, με
ενταλματοποιημένα εντάλματα, γιατί ξέρετε κάτι; Αυτό που βλέπετε
‘’Ενταλθέντα’’ είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ακόμα δεν έχει κλείσει η
χρονιά! Δηλαδή αυτό πάει να πει ότι ακόμη οι Υπηρεσίες δεν έχουν κόψει
τα εντάλματα που πρόκειται να δοθούν σε ανταλλακτικά και σε όλα τα
υπόλοιπα.
Δεύτερο κομμάτι. Εδώ πέρα βλέπετε συγκριτικά με τα ποσά του
2018. Διαγωνισμός για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που προβλέπονται
για την ασφάλεια των εργαζομένων για το 2018 ακόμα δεν έχει βγει στον
αέρα! Δηλαδή ακόμα και τα κονδύλια που λένε εδώ, του 2018, για να
κάνουμε σύγκριση με το 2019, είναι εικονικά γιατί δεν έχει βγει ο
Διαγωνισμός! Και οι εργαζόμενοι, όσοι πήραν, πήραν ότι υπήρχε υπόλοιπο
στην αποθήκη, ενώ είναι υποχρεωτικό από το κράτος και μετά από τα
χιλιάδες θανατηφόρα ατυχήματα, ο εργοδότης -που εργοδότης εδώ είναι η
Διοίκηση- κάθε χρόνο να φωνάζει στις αρχές του χρόνου κάθε εργαζόμενο
και να του παραδίδει τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που προβλέπονται
νομοθετικά. Δε μας κάνει κανένας χάρη!
Τρίτο κομμάτι. Ούτε ο Προϋπολογισμός του 2018, ούτε του 2019
προέβλεπε αυτό που είναι υποχρεωτικό. Ποιό; Εμβολιασμός στους
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εργαζόμενους: τέτανο, αντιγριπικό, ηπατίτιδας.
Τέταρτον, δεν προβλεπόταν και ούτε προβλέπεται κι είναι
υποχρεωτικό, και μετά από τις συναντήσεις που κάναμε με τον Υπουργό
Εργασίας και τον Υπουργό Εσωτερικών, στο επόμενο διάστημα θα
ψηφιστεί, έτσι λένε τουλάχιστον μετά τις πιέσεις και τους τόσους θανάτους
που έχουμε, να υπάρχει, όχι απλώς πειθαρχική δίωξη στον κάθε Δήμαρχο,
έπρεπε να προβλέπονται αυτά εδώ μέσα! Να κάνουμε εξετάσεις!
Πράγματι, η Διοίκηση πέρυσι έστειλε κάποιους εργαζόμενους -όσους
ήθελαν- να πάνε στο ΙΚΑ να κάνουν τις μισές εξετάσεις από αυτές που
προβλέπονται. Λάθος! Γιατί είναι υποχρεωτικό και ο Νόμος το προβλέπει,
συγκεκριμένες εξετάσεις προληπτικές να κάνουν οι εργαζόμενοι κάθε
χρόνο, κάθε χρόνο, γιατί από εκεί μπορείς να προβλέψεις τις
επαγγελματικές ασθένειες, από εκεί πρέπει να δεις την ηπατίτιδα και βέβαια
όχι με τα έξοδα των ασφαλιστικών μας ταμείων, ο εργοδότης πρέπει να
πληρώνει γι’ αυτά. Αυτά τα λέει ο Νόμος, δεν τα λέει το Σωματείο και οι
εργαζόμενοι εδώ πέρα.
Και αν τελικά εδώ πέρα χρησιμοποιούμε την ορολογία νόμοι όπου
μας συμφέρει, εμείς δε βάζουμε ζήτημα αν μας συμφέρει, βάζουμε και την
υγεία των συναδέλφων. Και υπάρχει μια ωρολογιακή βόμβα. Ποιά;
Αμβολίαστοι εργαζόμενοι και να πω ότι αυτή τη στιγμή μόνο μέσω ΟΑΕΔ
οι 8μηνοι που έχουν έρθει στο Δήμο που θα έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί με
τέτανο, μετά από εξετάσεις για ηπατίτιδα, είναι 70, πέρα από τους παλιούς
που περιμένουν ενάμισι χρόνο, γιατί δεν υπήρχε εδώ πέρα πουθενά κωδικός
και το 2018, και σας προκαλώ και προκαλώ να ψάξει κάποιος τον
Προϋπολογισμό σε σύγκριση του 2018, ακόμα και του 2019 αν υπάρχει
κονδύλι για εμβόλια των εργαζομένων κι αν υπάρχει κονδύλι για εξετάσεις
των εργαζομένων.
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Πέμπτον. Μας κάνει εντύπωση ότι παντού στα συγκριτικά, σε ό,τι
έχει να κάνει με τις μισθοδοσίες των εργαζομένων, είναι μειωμένα τα
κονδύλια ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχε προϋπολογιστεί και ένα κονδύλι,
γιατί οι εργαζόμενοι κάθε δύο χρόνια αλλάζουν κλιμάκιο και για τις
μισθολογικές ωριμάνσεις, σημαίνει κάτι; Να ανησυχήσουμε; Προβλέπει
κάτι η υπηρεσία; Πόσοι θα φύγουν πια σε σύνταξη; Εμείς ξέρουμε. Ειδικά
στο τμήμα του Πρασίνου το κονδύλι είναι 22.000 ευρώ κάτω.
Είπε ο Δήμαρχος ότι ψάχνουμε, λέει, από τον Διαγωνισμό του 2009
και δεν έρχονται. Πράγματι, οι πρώτοι παραιτήθηκαν και οι διαδικασίες
είναι χρονοβόρες, υπάρχουν οι επόμενοι στη σειρά και υπήρχε νομοθετική
ρύθμιση μετά από πίεση όλων των Δήμων και γι’ αυτό ψηφίστηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο του Ιουλίου να πάρουμε 13 από τον Διαγωνισμό του
2009. Εδώ μέσα δεν προβλέπονται μισθοδοσίες τους. Το ακυρώνουμε αυτό;
Από την άλλη όμως έχουμε αυξημένα κονδύλια. Γιατί, δηλαδή, θα
πρέπει αντί να πάρουμε τους 8 υπόλοιπου δενδροανθοκόμους, λέω εγώ ένα
παράδειγμα που το κατέχω καλά γιατί είναι το κομμάτι μου κι η υπηρεσία
μου, που προβλεπόντουσαν από το 2009 και δεν προβλέπουμε κονδύλι εδώ
μισθοδοσίας; Να περιμένουμε, στη σειρά να τους φωνάξουμε. Δεν μπορεί
να δουλεύουν όλοι οι εργαζόμενοι! Εδώ έχουμε ανεργία πόσο της εκατό;
Και από την άλλη προβλέπουμε εργολαβία ξανά στα ψηλά δέντρα; Αυτό το
κάναμε πρώτη φορά -όχι «το κάναμε». το κάνατε και συμφωνήσατε όταν
κάποτε ο γερανός που προβλεπόταν για το πράσινο ήταν χαλασμένος! Ο
γερανός έχει φτιαχτεί εδώ και πόσα χρόνια και εδώ βλέπουμε να αυξάνεται
και το κονδύλι!
Για παράδειγμα υπάρχει εργολαβία για τα πάρκα, τις νησίδες και τα
οικόπεδα. Και εμείς λέμε, 24.000 ευρώ εργολαβία και μπορεί να είναι για
ένα μήνα ή δύο. Οι εργαζόμενοι, οι μισθοί τους, θα είναι για όλη τη χρονιά
και δεν θα είναι μόνο για την αποψίλωση των οικοπέδων το καλοκαίρι, θα
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είναι και για τα κλαδέματα, θα είναι και για τις απολυμάνσεις, θα είναι για
τα πάντα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνετε, σας παρακαλώ.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Θα ολοκληρώσω, αλλά θα ακουστούν αυτά που
πρέπει να ακουστούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, μιλάτε δέκα λεπτά ήδη, σας παρακαλώ.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Προβλέπεται κονδύλι, νομίζω όλοι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι θα με αφήσουν να μιλήσω, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τα
πράγματα….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν εξαρτάται από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Κονδύλι για τους ρομποτικούς κάδους. Είναι πέντε
μέσα σε όλη την πόλη, είναι παροπλισμένοι, εδώ και 1,5 χρόνο δεν
αδειάζεται ούτε ένας ρομποτικός κάδος και εμείς βλέπουμε κονδύλι εδώ
μέσα! 15.000 ευρώ! Εκτός άμα κάνω λάθος κι είναι πέντε ή επτά! Υπάρχει
κονδύλι όμως, γιατί; Για κάτι που δεν λειτουργεί;
Βλέπουμε αυξημένα μια σειρά με εργολαβίες! Πουθενά δεν βλέπουμε
προσλήψεις προσωπικού και στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Για παράδειγμα,
βλέπουμε εργολαβίες ότι έχουν να κάνουν με τα προγράμματα, με τις
μηχανογραφήσεις,

και

στο

προηγούμενο

Δημοτικό

Συμβούλιο

ο

Αντιδήμαρχος είπε κιόλας να κάνουμε κάτι. Μα, εκείνος προτείνει -εννοώ
εκείνος, η Διοίκηση- προτείνει τέτοιες εργολαβίες αντί να περιγράψει εδώ
πέρα 8μηνα έστω, αν δεν αφήνει η κυβέρνηση να κάνουμε προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού, στην υπηρεσία μηχανογράφησης. Από την άλλη όμως
φτάνουν εργολαβίες, στις πόσες χιλιάδες; Δεν έχω κάνει την πρόσθεση!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Και το τελευταίο.
Ακόμα και το ποσό που ανέβηκε για τους εργαζόμενους στην
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καθαριότητα που είναι με τα δικαστικά, αν το υπολογίσετε, και το
υπολογίσαμε, γιατί τα 210.000 ευρώ που εμφανίζονται δεν είναι για όλη τη
χρονιά, γιατί δικαστικά είχαμε τον Απρίλιο και μετά, αυτό το ποσό που
προϋπολογίστηκε φτάνει μέχρι τις 15 Απριλίου. Εκλογές έχετε τον Μάιο,
διαλύονται τα Δημοτικά Συμβούλια, δηλαδή εάν οι εργαζόμενοι, που θα
πάρουν παράταση απ’ ότι φαίνεται γιατί η 3Κ δεν πρόκειται να βγει 19
Δεκέμβρη, 10 Απρίλη δεν θα μπορούν να ξαναπληρωθούν μέχρι τον
Σεπτέμβριο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Αυτόν τον Προϋπολογισμό εμείς ζητάμε να
καταψηφιστεί και να αλλάξει με βάση τις ανάγκες των Υπηρεσιών που είναι
πάρα πολλές. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μίλησε η Πρόεδρος, σας παρακαλώ πολύ! Μίλησε η
Πρόεδρος των εργαζομένων…. όχι, σας παρακαλώ πολύ!
Κύριε Αντύπα, έχετε τον λόγο, ορίστε.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Καλησπέρα κι από μένα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ! Η Πρόεδρος
μίλησε…
Κύριε Αντύπα, έχετε τον λόγο.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Καλούμαστε εδώ να ψηφίσουμε έναν Προϋπολογισμό, μας
έστειλαν γύρω στις 64 σελίδες με νούμερα -θα συνεχίσω από εκεί που
σταμάτησε ο κ.Σόφης- και θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον λογιστές ή
οικονομολόγοι για να καταλάβουμε τι γράφει εκεί μέσα. Ενώ θα έπρεπε,
τουλάχιστον στο Τεχνικό Πρόγραμμα που εγώ είδα, θα έπρεπε να μας πει
ποια είναι τα λεφτά που παίρνουμε από το κράτος και αυτά που
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υποχρεωτικά πρέπει να πάνε εκεί, ποιες είναι οι υποχρεωτικές πληρωμές
κλπ., τι εισπράττει ο Δήμος και τι περισσεύουν από τους ίδιους πόρους και
πώς αυτά κατανέμονται!
Επίσης, θα έπρεπε εδώ, πέρα από τον Οικονομικό Διευθυντή, να ήταν
και οι άλλοι Διευθυντές και ως εισήγηση της Υπηρεσίας να μας έλεγαν τι
ανάγκες έχουν οι Υπηρεσίες τους.
Τώρα, με καλείτε εμένα προσωπικά και όλους τους συναδέλφους
εδώ, να ψηφίσουμε κάτι σε νούμερα, 64.001 και κάτι τέτοια, άσχετα μεταξύ
τους.
Εν πάση περιπτώσει, επίσης, απ’ ό,τι κατάλαβα, ο Δήμαρχος ζητάει
προτάσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους και από τις Παρατάξεις για
αναμόρφωση αυτού του σχεδίου που έχει φέρει του Προϋπολογισμού.
Κατάλαβα καλώς; Πώς θα τα κατανέμει; Τις τυχόν προτάσεις θα τις
μοιράσει στα 175.000 ευρώ που λέει ‘’Υπόλοιπα χρήματα για διαχείριση’’;
Επαρκούν αυτά; Αν λοιπόν δέχεται προτάσεις εγώ θα ήθελα να κάνω δύο
προτάσεις. Και η μία είναι πεντακάθαρα αυτό που ανέφερα και στην
ερώτησή μου. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δώσει 300.000 ευρώ στο ΤΕΙ
της Κρήτης, τα δώσαμε, και να υποτίθεται ότι έχουμε μία τεχνογνωσία.
Γιατί δε βγαίνει και ένα ποσό από αυτά που μπορεί ο Δήμος να δώσει, για
να πάρουμε ένα αντίστοιχο μηχάνημα για να συνεχίσουμε αυτήν τη
διαδικασία; Διότι τώρα, ξέρετε τι είμαστε υποχρεωμένοι; Τουλάχιστον από
ερώτηση που έκανα πάνω στο γκαράζ και αν λέω ψέματα να με διαψεύσετε.
Ενώ μέχρι τώρα τα κλαδιά τα πηγαίναμε επάνω και καλώς ή κακώς τα
κάναμε κομπόστ, αυτή τη στιγμή θα τα μαζέψουμε και θα πληρώσουμε ένα
σωρό λεφτά σε μεταφορικά από το γκαράζ μέχρι τον ΕΣΔΝΑ, που αυτό θα
συνέβαινε και χωρίς να έχουμε δώσει 300.000 ευρώ στο ΤΕΙ. Και ούτε καν
υπάρχει πρόβλεψη γι’ αυτό το πράγμα!
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Επίσης, είναι γεγονός ότι όταν ζητάμε ένα οικόπεδο από αυτά του
δημοσίου ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά, ο,τιδήποτε άλλο, ζητάνε Μελέτες.
Γιατί δεν προκηρύσσει έναν αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το μεγάλο
οικόπεδο απέναντι από το ΙΚΑ ως Πολιτιστικό Κέντρο που έχουμε
αποφασίσει εδώ μέσα και αυτό το Συμβούλιο και τα προηγούμενα
Συμβούλια; Έστω να το βάλει μέσα στο Τεχνικό Πρόγραμμα ότι θα γίνει
κάτι τέτοιο μέσα σ’ αυτή τη χρονιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Αντύπα.
Τον λόγο έχει ο κ. Ασβεστάς.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Καταρχήν ο Προϋπολογισμός έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι
το οικονομικό κομμάτι, τα οικονομικά μεγέθη και το δεύτερο κομμάτι είναι
η πολιτική προσέγγιση του Προϋπολογισμού.
Ας

σταθούμε

λίγο

στο

πρώτο

κομμάτι,

στο

οικονομικό.

Καταλαβαίνετε το αδιέξοδο που βρίσκεται το Σώμα, με ποια έννοια; Ότι
ενώ προερχόμαστε από μια συζήτηση σχετικά με τον Προϋπολογισμό,
σήμερα μπαίνουν μία σειρά από νέα ζητήματα. Εάν πάμε και σε μία άλλη
συνεδρίαση θα μπουν κι άλλα ζητήματα, κι άλλα ζητήματα, που σημαίνει
αυτό που από την πρώτη φορά είπαμε ότι δεν έχει γίνει ουσιαστική
διαβούλευση κατά τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να είναι κατανοητά τα μεγέθη
και τα όποια διαχειριστικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τον εν λόγω
Προϋπολογισμό.
Ας δούμε τώρα και τα μεγέθη του λιγάκι. Έρχεται εδώ πέρα σήμερα η
Δημοτική Αρχή και λέει, 125.000 ευρώ ‘’κόπηκαν’’ από διάφορες άλλες
δράσεις, τις μέτρησα κιόλας, είναι περίπου αν δεν κάνω λάθος, ειπωθήκαν
12 με 125.000 ευρώ, δηλαδή 10.000 ευρώ από κάθε δράση, και μιλάμε για
ένα ποσό της τάξης των 125.000 ευρώ που μπορούμε να εντάξουμε μέσα τις
προτάσεις.
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Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι τα μεγέθη είναι πάρα μα πάρα πολύ
περιορισμένα και εδώ πέρα θα έπρεπε να μας είχε προβληματίσει η ιστορία,
πώς θα μπορέσουμε…
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σεφτελής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σεφτελή, περαστικά, καλωσήλθατε.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Θα έπρεπε να σταθούμε, λοιπόν, διοικητικά πώς μπορούμε
να αυξήσουμε αυτά τα ποσά.
Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, στο πολιτικό. Καταρχήν να
εκφράσω έναν προβληματισμό έντονο. Είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο -και
το

επαναλαμβάνω

αυτό

ότι

είναι

απαράδεκτο,-

να

συζητάμε

Προϋπολογισμό και να μην παρευρίσκονται εδώ πέρα οι Διευθυντές των
Υπηρεσιών. Εάν δεν κάνω λάθος, οι Διευθυντές των Υπηρεσιών του Δήμου
δεν έχουν ωράριο και είναι κι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στα
Δημοτικά Συμβούλια. Τι θέλω να πω με αυτό; Ήρθε νωρίτερα η Πρόεδρος
του Σωματείου και λέει ότι δεν έχουν κάνει οι άνθρωποι τα εμβόλιά τους
και δεν έχουν τα απαιτούμενα μέσα που πρέπει να έχουν για να κάνουν τη
δουλειά τους. Εάν αυτό συμβαίνει σήμερα, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας
Καθαριότητας θα έπρεπε να πάει σπίτι του! Εξηγημένα πράγματα! Εάν
ισχύει αυτό. Εάν δεν ισχύει παραπέμψετε την Πρόεδρο του Σωματείου! Δεν
γίνεται! Είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα εάν θα έχουν τα εμβόλια οι
εργαζόμενοι στην Καθαριότητα; Και να καθόμαστε να τα συζητάμε έτσι και
να περνάμε τι ωραία τι καλά; Είναι δυνατόν;
Καλά, αφήστε τα υπόλοιπα για τα λάστιχα κλπ., μιλάμε για την υγεία
των ανθρώπων! Είναι δυνατόν να τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα να
περνάνε έτσι απαρατήρητα; Με συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής μου
αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πραγματικά θα πρέπει να
δοθούν εξηγήσεις. Αν συμβαίνει, γιατί συμβαίνει; Τι διάολο; Δεν έχουμε
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δηλαδή να δώσουμε… Πόσο είναι αυτή η δαπάνη; 30; 50; 100 χιλιάδες
ευρώ;
Πάμε τώρα παρακάτω. Εδώ θα μου επιτρέψετε, κ.Σόφη, με όλη τη
συμπάθεια, να κάνω μία παρατήρηση επάνω στην ομιλία σου. Δε μου
αρέσει να απαντάω στις ομιλίες των προλαλησάντων, αλλά θέλω να το πω.
Οι εκπτώσεις που δίνονται δε δίνονται επειδή υπάρχουν μεγάλα
περιθώρια, και δεν ξέρω για τα led τώρα, μιλάω για τα τεχνικά έργα.
Δίνονται γιατί δεν υπάρχουν σωστές Μελέτες. Και όταν οι Μελέτες είναι
ελλιπείς κι είναι μόνο σε αρχικό στάδιο ο κάθε εργολάβος μετά κάνει ό,τι
γουστάρει!
Γ.ΣΟΦΗΣ: Το ίδιο είναι.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Ναι, αλλά σου λέω η ευθύνη είναι από εκεί που
συντάσσονται οι Μελέτες και εδώ πέρα κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε με
την πραγματικότητα; Και ποια είναι η πραγματικότητα; Τι κάνουν οι
Υπηρεσίες του Δήμου πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση; Μία προς μία πρέπει
να τις δούμε όλες. Μία προς μία.
Και εμείς, δεσμευόμαστε ως Δημοτική Κίνηση ότι αυτό που θέλουμε
και κλείνω για να μην τρώω άλλο τον χρόνο, αυτό που θέλω να τονίσω είναι
το εξής. Ποιος είναι ο ρόλος των Αντιδημάρχων; Υποκαθιστούν σήμερα τον
Διευθυντή της Υπηρεσίας; Εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται. Ο Αντιδήμαρχος
υποκαθιστά τον Διευθυντή της Υπηρεσίας! Και έχουμε αυτά τα
αποτελέσματα ενώ θα έπρεπε ο ρόλος του Διευθυντή της κάθε Υπηρεσίας
να είναι αναβαθμισμένος και εδώ πέρα να έρχεται και να ‘’λογοδοτεί’’ στο
Δημοτικό Συμβούλιο, να δίνει τις ανάλογες απαντήσεις.
Κλείνοντας, ουσιαστικές προτάσεις ως προς το σημερινό θέμα τι θα
κάνουμε και πώς θα ψηφίσουμε άκουσα πάρα πολύ λίγες από τους
προλαλήσαντες και αυτό είναι ένα δείγμα με τι τρόπο ερχόμαστε σήμερα να
προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα.
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Τώρα, το να έρθουμε εδώ πέρα και να φωνασκούμε, να ρίχνουμε
βολές επί παντός υπευθύνου κλπ. χωρίς να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις
νομίζω ότι δεν, εμάς τουλάχιστον, δε μας βρίσκει αυτό σύμφωνους.
Περιμένουμε την τοποθέτηση στο κλείσιμο του Δημάρχου, θα ξαναγίνει μία
δευτερολογία πιστεύω από τους επικεφαλής και θα αποκατασταθεί το τοπίο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ.Ασβεστά.
Ο κ.Χρυσουλάκης έχει τον λόγο.
Φ.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε.
Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, επανήλθε ο Προϋπολογισμός
για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι εγώ
θεωρώ σαφώς σημαντική και ενδιαφέρουσα την τοποθέτηση των
εκπροσώπων του Σωματείου των εργαζομένων. Είναι πολύ σημαντικό να
ακούγονται τα αιτήματά του και οι ανάγκες των εργαζομένων, όπως και
θεωρώ θετικό να ακούγεται και η άποψη των φορέων της πόλης.
Σε κάθε περίπτωση, ο Προϋπολογισμός του 2019 που επανήλθε δεν
έχει ουσιαστικές διαφορές, είναι ένας γραφειοκρατικός πάλι και λογιστικός
Προϋπολογισμός τέτοιου χαρακτήρα -όπως ειπώθηκε και από τον ίδιο τον
Δήμαρχο. Είναι ένας άκρως συντηρητικός Προϋπολογισμός σε ασφυκτικά
δημοσιονομικά πλαίσια.
Επιπλέον, είναι ένας Προϋπολογισμός χωρίς συνοδευτικά, χωρίς
εισηγήσεις, χωρίς περιλήψεις, που θα μπορούσαν να μας δώσουν μια πιο
σαφή εικόνα όλων αυτών των πινάκων και όλων αυτών των αριθμών.
Πραγματικά

ένιωσα

χαρά

που

ακούστηκε

κι

από

άλλους

συναδέλφους κι από άλλες Παρατάξεις το ζήτημα που τέθηκε από εμάς και
σε προσωπικό επίπεδο την προηγούμενη φορά που αφορά στις δαπάνες για
τα σχολεία. Το ερώτημα του τι γίνεται με τις δαπάνες για τα σχολεία και την
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παιδεία

παραμένει,

παραμένει

το

ίδιο

οξύ

και

παραμένει

στον

Προϋπολογισμό αναπάντητο, γιατί υπάρχει μία στασιμότητα, μια απαξίωση,
καμία διαφοροποίηση θετική, καμία απολύτως αύξηση.
Παράλληλα ερωτήματα όπως τι γίνεται με τη φύλαξη των σχολείων,
εάν υπάρχει κάποιο κονδύλι για τους Σχολικούς Φύλακες, τι γίνεται με τα
πιστοποιητικά αντισεισμικής ικανότητας, πυρασφάλειας ή ηλεκτρολογικής
ασφάλειας ή την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Δεν υπάρχουν
απαντήσεις στον Προϋπολογισμό.
Υπάρχει κάποιο αποθεματικό στις Σχολικές Επιτροπές; Μπορούν οι
Σχολικές Επιτροπές αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη
λειτουργία των σχολείων; Πολύ φοβάμαι ότι ούτε κι εδώ υπάρχει απάντηση.
Σε ένα σύνολο Προϋπολογισμού 36 εκατ., όπως μας είπε ο Δήμαρχος,
νομίζω ότι το ποσό που υπάρχει για τις δαπάνες για την παιδεία και τα
σχολεία είναι μικρό και οι ανάγκες των σχολείων είναι πάρα πολλές, όλων
των σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρω για το 4ο Γυμνάσιο και 4ο Λύκειο, που
είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα
ούτε στον Προϋπολογισμό ούτε στο τεχνικό έργο. Το αναφέρω ενδεικτικά,
διότι τυχαίνει και το γνωρίζω.
Στον Κ.Α.6715 που αφορά ‘’Επιχορήγηση Δημοτικών ΝΠΔΔ’’
κάλλιστα θα μπορούσε να υπάρχει μία επιχορήγηση για τις Σχολικές
Επιτροπές, κάλλιστα μπορούσε να προβλεφθεί ένα ποσό που θα μπορούσε
να βοηθήσει για να ανταποκριθούν οι Σχολικές Επιτροπές στις σχολικές
ανάγκες.
Έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό για την παιδεία. Ίδια
γεύση θα έλεγα και θεωρώ ότι αυτή η γεύση είναι πικρή. Με
Προϋπολογισμό που φτάνει στο 1,5% στις συνολικές δαπάνες για την
παιδεία, για την εκπαίδευση και τα σχολεία της πόλης, 1,5% για την
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παιδεία, θεωρώ σαφέστατα ότι αυτός ο Προϋπολογισμός είναι αρνητικός,
είναι ελλιπής και είναι προβληματικός. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ.Χρυσουλάκη.
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Να αναφερθώ λίγο σε κάποια ζητήματα τεχνικά για να
γίνει λίγο πιο σαφής η έννοια της κατάρτισης του Προϋπολογισμού.
Καταρχάς υπάρχουν δύο Κ.Α. οι οποίοι είναι πάντοτε στον
Προϋπολογισμό κατ’ εκτίμηση. Ποιοι είναι αυτοί; Τα χρηματικά διαθέσιμα,
δηλαδή ποιο θα είναι το ταμείο του Δήμου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 το
οποίο όπως βλέπετε στον Προϋπολογισμό υπολογίζεται στα 5 εκατ., κατά
πολύ δηλαδή περισσότερο από αυτό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πού
είναι γύρω στα 4,6 – 4,7 εκατ., αν δεν κάνω λάθος, και δεύτερον για το ποια
θα είναι τα Π.Ο.Ε., δηλαδή τα τιμολόγια τα οποία θα είναι στις 31
Δεκεμβρίου 2018 απλήρωτα από τον Δήμο, τα οποία αυτήν την στιγμή στον
Προϋπολογισμό υπολογίζονται περίπου στο 1 εκατ. κι αυτό είναι περίπου το
ποσό που έχουμε κάθε χρόνο, 50 χιλιάδες πάνω, 50 χιλιάδες κάτω. Άρα,
ξεκινάμε θεωρώντας ότι σίγουρα θα υπάρχει μία απόκλιση από τα
χρηματικά διαθέσιμα και ένα ποσό το οποίο πρέπει στην πρώτη
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού τον Γενάρη του 2019 να λάβουμε
υπόψη μας και να διορθώσουμε.
Δεύτερο τεχνικό ζήτημα. Γι’ αυτό που ανέφερε ο κ.Κοκοτίνης. Το
ζήτημα

των

εσόδων

ποτέ δεν

είναι

ούτε

υπερεκτιμημένο

ούτε

υποεκτιμημένο. Αυτά που βλέπετε, κάποια ποσά να ξεπερνούν τον
Προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους και κάποια να είναι λιγότερα από
τον Προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους είναι, γιατί; Γιατί η έγκριση
του Προϋπολογισμού και η εγκύκλιος που βγαίνει λέει ότι πρέπει το
άθροισμα των εσόδων να συμπίπτει με το άθροισμα της Ομάδας 1. Η
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Ομάδα 1 είναι όλοι οι κωδικοί μέχρι και τον 2211. Αυτό το ποσό λοιπόν
είναι ακριβώς ίσο με το ποσό που δαπανήθηκε το προηγούμενο έτος. Οι
όποιες αυξομειώσεις εσωτερικά, το άθροισμά τους παραμένει πάντα ίδιο.
Άρα, δεν τίθεται ζήτημα καμίας υποεκτίμησης ή υπερεκτίμησης των εσόδων
του Προϋπολογισμού, είναι ακριβώς με βάση αυτά που ορίζει η εγκύκλιος.
Ερχόμαστε, λοιπόν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αποθεματικό
175.000 ευρώ. Αυτό κατά καιρούς σε όλους τους Προϋπολογισμούς έμπαινε
αυτό το αποθεματικό. Όχι για να συζητήσουμε σήμερα πώς θα το
διαθέσουμε, αλλά για να μπορούμε να έχουμε μία μικρή κάλυψη στην
πρώτη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 2019. Δηλαδή, να έρθουμε
τι; Να καλύψουμε το πρόβλημα από τα χρηματικά διαθέσιμα ή από τα
Π.Ο.Ε. που έχουν δημιουργηθεί και κάποιες μικρές τροποποιήσεις που
χρειάζεται να κάνουμε στον Προϋπολογισμό.
Έχουμε όμως στον Προϋπολογισμό του 2019 αυτή τη στιγμή, τι;
Πρώτα απ’ όλα τα φορολογικά πρόστιμα που έκανα ερώτημα και
ουσιαστικά η απάντηση ήταν ότι θα υπάρξει κάποια ρύθμιση στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν βάζεις 50.000 ευρώ και οι οφειλές σου προς τη
Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ξεπερνούν τις 120.000 – 130.000 ευρώ και είναι
δωδεκάμηνη η ρύθμιση, τι σημαίνει αυτό; Ότι θα πρέπει να βρεις
τουλάχιστον άλλα 70.000 ευρώ για να φτάσεις τα 120.000 ευρώ στη 12μηνη
ρύθμιση. Άρα ξεκινάμε με 70.000 ευρώ που πρέπει να γίνει αναμόρφωση.
Ανέφερα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έγινε καμία
τροποποίηση το ζήτημα για το δεύτερο leasing. Είπα ότι -και το
επιβεβαίωσε ο Διευθυντής Οικονομικών- είναι η σύμβαση αυτή τη στιγμή
προς υπογραφή. Πότε όμως έχουν μπει χρήματα να μπορούν να πληρωθούν;
Μετά τον Αύγουστο του 2019. Τι θα γίνει, λοιπόν, από τον Γενάρη μέχρι
τον Αύγουστο του 2019 που υπολείπονται αυτά τα χρήματα; Οφείλουμε να
γίνει πάλι αναμόρφωση και να βρεθούν πάλι χρήματα.
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Τι γίνεται με το ζήτημα των δικαστικών εξόδων και των
ασφαλιστικών μέτρων; -το ανέφερε και η Πρόεδρος του Σωματείου. Τα
χρήματα που υπάρχουν, το ετήσιο κόστος για τη μισθοδοσία αυτών των
ανθρώπων, των παρατασιούχων, είναι 320.000 ευρώ. Πόσα υπάρχουν αυτή
τη στιγμή στον Προϋπολογισμό; 125.000 ευρώ. Υπολείπονται, δηλαδή,
200.000 ευρώ. Άρα μετά τον Απρίλιο του 2019 και όταν δε θα μπορεί το
Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει οποιαδήποτε αναμόρφωση Προϋπολογισμού
γιατί δε θα υφίσταται Δημοτικό Συμβούλιο λόγω εκλογών, οι άνθρωποι
αυτοί θα είναι απλήρωτοι.
Όφειλε, λοιπόν, η Διοίκηση να βάλει το ποσό, τουλάχιστον μέχρι τον
Σεπτέμβριο του 2019 προκειμένου η νέα Διοίκηση τον Σεπτέμβριο να κάνει
την πιθανή αναμόρφωση. Άρα στον Προϋπολογισμό θα έπρεπε να
βρίσκονται τουλάχιστον 220.000-230.000 ευρώ.
Ερώτημα που έβαλε, και πολύ σωστά ο κ. Πανταζόπουλος, και για να
γίνω πιο σαφής. Ποιο είναι το ζήτημα με τα led; Αυτή τη στιγμή έχουμε, τι;
Μία Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, αριθ. πρωτ.18583/3.10.2018 που
λέει, τι; Δεσμεύουμε 700.000 ευρώ για το 2019. Είναι μία δέσμευση. Είναι
μία υποχρέωση που γεννά ο Δήμος να βάλει αυτά τα χρήματα στον
Προϋπολογισμό του 2019. Όταν τον Απρίλιο του 2018, που ανέφερε ο
Διευθυντής Οικονομικών, κάναμε την πρώτη ανάληψη, βεβαίως την
κάναμε, γιατί; Γιατί λέγαμε ότι θα τελειώσει ο Διαγωνισμός εντός του 2018
και άρα, μέσα στο 2019 θα ολοκληρωθεί και άρα πολύ σωστά κάναμε.
Τι οφείλαμε να κάνουμε τώρα και δεν κάναμε από λάθος -αν θέλετε
την άποψή μου- της διακήρυξης και της απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής; Ήταν πολύ απλό να λυθεί το θέμα. Να έλεγε η Οικονομική
Επιτροπή ότι, αναλαμβάνω πολυετή δέσμευση, δηλαδή 2018 – 2019 – 2020
ότι θα δαπανήσω αυτά τα χρήματα. Έγινε αυτό; Όχι! Τι έγινε; Πάρθηκε η
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απόφαση ότι θα καλυφθούν το 2018 και το 2019 και υπήρξε η δέσμευση για
τα 700.000 ευρώ. Τα 700.000 ευρώ, λοιπόν, θα πρέπει, ο κόσμος να
χαλάσει, ειδάλλως είναι μια ψευδής βεβαίωση, να μπουν μέσα στον
Προϋπολογισμό του 2019 και μετά, αφού γίνει η σύμβαση και αφού υπάρξει
πιθανή έκπτωση, να γίνει αναμόρφωση αυτού του κονδυλίου. Τώρα όμως
πρέπει να υπάρξει.
Αυτή τη στιγμή τι γίνεται; Υπάρχει μία Α.Α.Υ. που υπογράφει ο
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Δήμαρχος και μετακυλύεται η
ευθύνη σε ποιους; Στους Δημοτικούς Συμβούλους -γιατί αυτοί υπογράφουν
τον Προϋπολογισμό και μόνο αυτοί- να υπογράψουν, ενώ είναι εν γνώσει
τους ότι το 2019 υπάρχουν 700.000 ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν μέσα στον
Προϋπολογισμό! Είναι απλό το θέμα! Οφείλαμε ή να έχουμε πάρει
απόφαση πριν τη διακήρυξη πολυετούς -δεν υπήρξε- είτε τώρα να βρούμε
τα 700.000 ευρώ.
Δεύτερο ζήτημα. Για τους κάδους απορριμμάτων και γιατί είναι
συναφές το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπήρξαν δύο ερωτήματα, τρία σκέλη
ερωτημάτων στις δύο ερωτήσεις, όπου τι λένε; Το ένα σκέλος λέει, να μας
πείτε αν πρέπει να παραδώσουμε όπως λέει η διακήρυξη, κάδους μέσα στο
2018 και λέει η απάντηση της Υπηρεσίας ότι εκ παραδρομής μπήκε ότι
πρέπει να παραδώσετε το 2018, και το δεύτερο σκέλος στο ίδιο ερώτημα
είναι, αν από τη στιγμή που λέτε ότι μέσα σε 60 μέρες πρέπει να παραδώσω
αυτούς τους κάδους, του 2018 μέσα σε 60 μέρες, πώς θα γίνει απ’ τη στιγμή
που έχουμε φτάσει Δεκέμβριο και άρα δεν υπάρχουν 60 μέρες;
Και απαντάει η Υπηρεσία πάλι ότι, εκ παραδρομής μπήκε και το
συγκεκριμένο και εννοούμε ότι οι 60 μέρες ξεκινάνε αφού υπογραφεί η
σύμβαση. Τι σημαίνει αυτό για τον Προϋπολογισμό; Ότι τα 60.000 ευρώ
που έχουν δεσμευθεί για το 2018, αυτή είναι η απάντηση της Υπηρεσίας,
κακώς έχουν δεσμευθεί και θα πρέπει το σύνολο του ποσού, τα 600.000
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ευρώ, να υπάρχουν το 2019. Υπάρχουν μέσα στον Προϋπολογισμό; Όχι!
Πόσα υπάρχουν; 530.000 ευρώ, ενώ η Υπηρεσία απάντησε πλέον επίσημα
στο ΕΣΗΔΗΣ ότι πάμε το 2019 το σύνολο του ποσού.
Και το δεύτερο ερώτημα λέει: οι υπεύθυνες δηλώσεις που ζητάει η
διακήρυξη και που λέει μέσα ότι δίνει το δικαίωμα εναλλακτικών
προσφορών επί ποινή αποκλεισμού να δηλώσεις, αν θες, εναλλακτική
προσφορά, δηλαδή ουσιαστικά τι σημαίνει; Έναν κάδο που είναι
πιστοποιημένος, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτός που λέει η διακήρυξη. Και
έρχεται λοιπόν η Υπηρεσία και λέει πάλι, εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι
δεχόμαστε εναλλακτικές προσφορές στις υπεύθυνες δηλώσεις. Δε
δεχόμαστε.
Έχουν, λοιπόν, αλλάξει τρεις ουσιώδεις όροι του Διαγωνισμού με -αν
θέλετε την άποψή μου- αβέβαιο το μέλλον της νομιμότητας του
συγκεκριμένου Διαγωνισμού όταν θα τεθεί σε έλεγχο νομιμότητας ο
συγκεκριμένος Διαγωνισμός. Και υπάρχει και το ζήτημα του Προϋπολογισμού, βέβαια, όπου υπολείπονται πάλι χρήματα.
Άρα, η λύση ποια θα ήταν; Η λύση θα ήταν, γνωρίζοντας πλέον ότι
υπάρχει ζήτημα νομιμότητας ακόμα και του Διαγωνισμού των κάδων, τα
530.000 ευρώ τα οποία υπάρχουν στον Προϋπολογισμό, να υπήρχε μία
γενναία απόφαση να ανακαλούνταν και να μοιράζονταν σε όλους αυτούς
τους κωδικούς που έχουν γίνει προτάσεις.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε μισό ευρώ, όχι μισό ευρώ δεν υπάρχει στον Προϋπολογισμό, τα 175.000 ευρώ του αποθεματικού θα
φύγουν στο δευτερόλεπτο και θα χρειαστούν, αν θέλετε κατά την εκτίμηση
την προσωπική μου, τουλάχιστον 300.000 με 400.000 ευρώ να βρεθούν για
να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα δικαστικά έξοδα, τη σύμβαση του leasing,
τις μισθοδοσίες των εργαζομένων που είναι εντελώς στο όριο, τα εμβόλια,
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τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, όλα αυτά. Ενώ τα 530.000 ευρώ θα μας
διευκόλυναν και θα διευκόλυναν και τον Δήμο πάρα πολύ στο να γίνουν και
οι προτάσεις που έγιναν από τον κ.Κοκοτίνη, και από τους υπόλοιπους
συναδέλφους και να καλυφθούν και όλοι οι υποεκτιμημένοι Κ.Α. μέσα στον
Προϋπολογισμό.
Αυτή θα ήταν η λύση και αυτή νομίζω ότι πρέπει να είναι η λύση.
Οποιαδήποτε άλλη πρόταση αυτή τη στιγμή έχει έναν Προϋπολογισμό
ελλειμματικό.
Και σας λέω, και κλείνω με αυτό, ότι, προσοχή, τα 700.000 ευρώ και
σας το λέω εν πλήρη γνώση, όφειλαν να είναι μέσα στον Προϋπολογισμό
του 2019, υπάρχει βεβαίωση, υπάρχει Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
και δεν υπάρχει άλλος τρόπος πλέον να λυθεί παρά μόνο να εμφανιστούν
αυτά τα χρήματα στον Προϋπολογισμό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ.Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ.
Ο κ.Χιωτέλης έχει τον λόγο.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ:

Συνεχίζοντας

από

εκεί

που

έχει

σταματήσει

η

καΤσατσούλη, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο στην αρχή.
Καταρχήν, ένα πλεόνασμα που βγαίνει και είναι αβίαστο είναι από τις
μειώσεις μισθών και την έλλειψη προβλέψεων για τις ωριμάνσεις των
εργαζομένων.
Και ένα δεύτερο σχόλιο, αν ο σχεδιασμός της ΚΕΔΕ και η
γαλαντομία της Κυβέρνησης υπήρχαν, ο Δήμος Ηλιούπολης δε θα
βρισκόταν σε αυτήν την κατάσταση που περιγράφηκε απ’ όλους εδώ.
Θέλω να σχολιάσω κάποια πράγματα με βάση τη συμμετοχή μου στο
Νομικό Πρόσωπο. Είναι μία 4ετία που συμμετέχω σ’ αυτό το Όργανο και
πραγματικά φαίνεται ότι ενώ εμφανίζονται διάφοροι Κ.Α. στους Προϋπολογισμούς, είναι εντελώς τυπικοί και με βάση την εμπειρία μου, δεν υπάρχει
κανένας σχεδιασμός ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες των
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κατοίκων της Ηλιούπολης όσον αφορά τους Βρεφικούς και Παιδικούς
Σταθμούς. Δηλαδή, φτιάχνεται ένας Παιδικός Σταθμός στο τέλος της 4ετίας.
Φτιάχτηκε ένας άλλος Παιδικός Σταθμός πάλι προς το τέλος της 4ετίας. Ο
προγραμματισμός σ’ αυτήν την κατεύθυνση δε λειτουργεί. Δεν υπάρχει
δηλαδή και γίνονται «αλογοδρομίες» και προσπαθούμε εκ των ενόντων και
με τις 70.000 ευρώ που μοίρασαν το προηγούμενο διάστημα για τη
δημιουργία νέων Σταθμών να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα των
Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών.
Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα επίσης που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο
Νομικό Πρόσωπο είναι οι προσλήψεις. Έχουμε σοβαρή έλλειψη, το έχουμε
αναδείξει αρκετές φορές στα Δημοτικά Συμβούλια, ελλείψεις Προσωπικού,
και βοηθητικού και κύριου Προσωπικού, κι αυτό δεν είναι χαριτολογώντας
να το λέμε για να το λέμε και να μην υλοποιείται. Ακουμπάει ακριβώς στον
τρόπο και στην ανάγκη των κατοίκων τα παιδιά τους να είναι ασφαλή και
σε χώρους όπου εκεί θα μαθαίνουν και θα διαπαιδαγωγούνται και όχι να
αλλάζουν κάθε 8μηνο δασκάλες και βρεφονηπιοκόμους και να υπάρχει αυτό
το αλαλούμ.
Επίσης, έχουμε σοβαρό έλλειμμα στο βοηθητικό Προσωπικό,
συνολικά στο βοηθητικό Προσωπικό. Στην ΤΑΒΙΘΑ έχει 24ωρη λειτουργία. Εκεί οι ανάγκες γίνονται με θυσία των εργαζομένων. Είμαι παρών σε
τηλεφωνική επικοινωνία εργαζόμενης η οποία ήθελε να πάει να κάνει μία
σοβαρή επέμβαση και δεν μπορούσε να πάρει άδεια! Υπάρχουν σοβαρά
ζητήματα κι αυτός ο Προϋπολογισμός, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και
όπως διαμορφωνόταν τα προηγούμενα χρόνια, εκφράζει αυτό που λέμε
συνέχεια, την κυβερνητική πολιτική που ξεκινάει από την κεντρική
Κυβέρνηση, κατεβαίνει στις Περιφέρειες, και καταλήγει στις Δημοτικές
Αρχές και είναι ένας Προϋπολογισμός που δεν παίρνει υπόψη του τις
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πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της Ηλιούπολης και γενικά των
δημοτών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρομακτικά κενά.
Εμείς λέμε, λοιπόν, ότι ένας Προϋπολογισμός του Δήμου θα πρέπει
να παίρνει υπόψη του πρώτα τις ανάγκες των κατοίκων στις βασικές
ανάγκες, υγεία, παιδεία, άθληση, πολιτισμός, ούτως ώστε να είναι ένας
Προϋπολογισμός που θα μπορεί να εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ, κ.Χιωτέλη.
Η καΔουβή έχει τον λόγο.
Α.ΔΟΥΒΗ: Δύο πράγματα ήθελα να εντοπίσω.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση της Προέδρου των
εργαζομένων, μάθαμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε κι αυτό
καταδεικνύει από μόνο του ότι δεν έχει γίνει κάποια διαβούλευση να
υπάρχει αυτή η διαφάνεια κι αυτή η πληροφόρηση η οποία, εντάξει, ποτέ
δεν μπορεί να είναι 100%, ποτέ δεν μπορούμε να κερδίσουμε την πλήρη
πληροφορία, όμως θα έχουμε τα αιτήματα όλων των Κλάδων και όλων των
σφαιρών εδώ της Ηλιούπολης.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω προβληματιστεί από τις απαντήσεις
για τους διεθνείς Διαγωνισμούς, για τα 700.000 ευρώ τα οποία δεν είναι
εγγεγραμμένα στον Διαγωνισμό led και τον Διαγωνισμό των κάδων.
Άκουσα ότι έχουμε λάβει την υποχρέωση να το κάνουμε, θέλω να μας πει
υπεύθυνα κάποιος Νομικός Σύμβουλος -ο κ.Μανταδάκης ας πούμε, που
παρακολουθεί- να μας πει ποιες είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουμε
εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι αν ψηφίσουμε και μείνει ακάλυπτο το
κονδύλι. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ.Δουβή, σας ευχαριστώ.
Ο κ.Νικηφόρος έχει τον λόγο.
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Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ τοποθετήθηκα την προηγούμενη
φορά και ψήφισα τον Προϋπολογισμό, θέλω όμως να σταθώ ιδιαίτερα σε
αυτό που είπε ο Γιώργος ο Χατζηδάκης.
Καταρχήν με το χρηματικό υπόλοιπο, αν είναι αυξημένο ή όχι, αυτό
δεν μπορεί να το ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ πιστεύω ότι δεδομένου
ότι ήδη έχουμε υποβάλει το Γ΄ 3μηνο στην εποπτεύουσα αρχή, στο
παρατηρητήριο και ο Προϋπολογισμός αναμορφώνεται κάθε φορά ώστε να
μην έχουμε απόκλιση πάνω από το 7%, πιστεύω ότι, ό,τι κι αν προκύψει στο
τέλος σαν χρηματικό υπόλοιπο θα είναι μεγάλο ή μικρό, θα είναι αντίστοιχη
υποχρέωση που θα μεταφερθεί ή θα έχει πληρωθεί και θα προκύψει
λιγότερο, αλλά δε θα έχουμε μεγαλύτερα Π.Ο.Ε. να μεταφέρουμε στον
επόμενο χρόνο.
Για την περίπτωση όμως του Διαγωνισμού των led σίγουρα σύμφωνα
με τον Νόμο όπου προβλέπεται προμήθεια ή υπηρεσία και προβλέπεται
αγωνιστική διαδικασία, πρέπει να εκδίδεται πριν την δημοσίευση της
διακήρυξης Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, αυτό είναι δεσμευτικό.
Και στις περιπτώσεις πολυετών συμβάσεων ή άλλων υποχρεώσεων,
θα πρέπει να αναλαμβάνεται σε κάθε χρόνο μόνο το ποσό εκείνο το οποίο
θα εκταμιευθεί πραγματικά.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση σωστά προηγήθηκε η ανάληψη
υποχρέωσης για όλο το ποσό. Έχει αναληφθεί όμως και ένα μέρος της
υποχρέωσης, τα 700.000 ευρώ, για το έτος 2019 και βέβαια εδώ μπαίνει ένα
ερωτηματικό. Όταν αναλάβαμε αυτήν την υποχρέωση, υπήρχε διαθέσιμο
αυτό το ποσό; Κι αφού υπήρχε, γιατί τώρα δεν το έχουμε; Εν πάση
περιπτώσει. Είναι ερώτημα αυτό και δεν ξέρω… Και ήθελα να πω κι απ’
τον κ.Χατζηδάκη, αν άκουσα καλά, αναλάβατε τη μία ανάληψη
υποχρέωσης το 2018 και την άλλη στο 2019. Άρα, είναι σύμβαση
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πολυετούς εξυπηρέτησης; Γιατί είναι δύο χρόνια, 2018 – 2019.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι κατά τον ίδιο τρόπο που το αναλάβατε τόσο με
‘’άλλοθι’’ το ότι αναβλήθηκε ο Διαγωνισμός που είναι μια εξέλιξη που δεν
μπορούσες να την προβλέψεις και είναι σαν να ξεκινάει από την αρχή, θα
μπορούσαμε και σ’ αυτήν την φάση, με τον ίδιο τρόπο, να απαναρτήσουμε
και να την πάμε στο 2020. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αφήσουμε τον κ.Νικηφόρο να ολοκληρώσει.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, αυτό αφορά και την σύμβαση, τι
προβλέπει η διακήρυξη, δεν το ξέρω, τη σύμβαση που θα υπογραφεί.
Εγώ πιστεύω όμως ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευθύνη του
Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιθέτως, ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου
είναι να εκπληρωθεί η διάταξη εκείνη του

Νόμου που λέει, ότι μέσα στον

Προϋπολογισμό εγγράφονται μόνο οι πιστώσεις που θα εξυπηρετηθούν, κι
αυτό είναι αλήθεια, 2.991.000 ευρώ λένε; 2.991.000 ευρώ.
Από εκεί και πέρα, πέραν της πιθανότητας ότι από την έκπτωση που
θα δοθεί στο έργο μπορεί να είναι και 20%, είναι περίπου τα 700.000 ευρώ
τα οποία θα απαναρτηθούν αμέσως, δηλαδή μπορεί να μην χρειαστεί αυτή η
πίστωση των 700.000 ευρώ. Πέρα από αυτό όμως, είναι γεγονός ότι έπρεπε
να υπάρχει εδώ μέσα και εγώ πιστεύω ότι ακόμα μπορεί να γίνει αυτό, θα
μπορούσε ας πούμε -και πιστεύω να συμφωνεί ο κ.Χατζηδάκης σ’ αυτό,
είχα και μια συζήτηση μαζί του για να ενημερωθώ καλύτερα. Δεν
απορρίπτω, δηλαδή, τελείως τις επιφυλάξεις που έχει.
Θα μπορούσε, λέω, προσωρινά, ο Κ.Α.6211 που είναι για την
εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού, είναι 1.067.000 ευρώ, να μείνει στο
367.000 ευρώ και να εγγραφεί η πίστωση των 700.000 ευρώ και με το που
θα γίνει ο Διαγωνισμός και δοθεί η έκπτωση, να φύγει αυτό τα ποσό να
ξαναπάει στον Κ.Α. Δεν ξέρω, νομίζω ότι γίνεται, Διευθυντή, νομίζω ότι η
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ευθύνη περισσότερο είναι στον διατάκτη, στον Διευθυντή και στην
Οικονομική Επιτροπή που παραπέμψαμε το θέμα. Νομίζω όμως ότι είναι
εφικτό να γίνει αυτό. Θέλω και την άποψη του Γιώργου του Χατζηδάκη
γιατί έχουμε υπηρετήσει πάρα πολύ τους Προϋπολογισμούς και έχει
βαρύτητα για μένα τι θα ακούσω γι’ αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ.Νικηφόρε, σας ευχαριστώ. Άλλος συνάδελφος;
Ορίστε, κ.Σεφτελή.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας.
Καταρχάς να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Χρόνια πολλά σε όλους
τους εορτάζοντες και σε όλες τις εορτάζουσες, συναδέλφους και
υπαλλήλους του Δήμου.
Να ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον, το έντονο ενδιαφέρον που
υπήρξε από συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου, από εργαζόμενους
του Δήμου, και μέσα από τον Δήμο αυτόν και από συμπολίτες που
πραγματικά ήταν συγκινητικό, στη νέα -ευτυχώς μικρή- περιπέτεια την
οποία πέρασα και περνάω αυτό το τελευταίο διάστημα.
Ακόμα και το υποκριτικό, και θα σταματήσω εδώ, ενδιαφέρον
κάποιων καλοδεχούμενο αλλά είναι μήνυμα των καιρών και της περιόδου
που διανύουμε, που πάνε παραπίσω οι ανθρώπινες αξίες, τα ιδανικά που
πρέπει να υπηρετούμε όλοι και το κάθε τι είναι θέμα προς εκμετάλλευση.
Και σταματάω εδώ.
Επίσης να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του
Δημήτρη του Παρρά, ενός συμπολίτη που μπορεί μεν να ήμασταν σε
διαφορετικά, ας το πούμε, στρατόπεδα ιδεολογικά, αλλά υπήρξε ένας
άνθρωπος ο οποίος με τον δικό του τρόπο προσπαθούσε να εντοπίσει
προβλήματα της πόλης και να φροντίζει για τη λύση τους. Ας είναι αιωνία η
μνήμη του.
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Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα το οποίο συζητάμε. Να ξέρετε ότι
παρακολούθησα όλες τις συνεδριάσεις, τις δύο προηγούμενες δηλαδή του
Δημοτικού

Συμβουλίου,

παρακολούθησα

ακόμα

και

την

έκτακτη

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ημέρα που είχα το ατύχημα, σε
μαγνητοσκόπηση βέβαια, και επίσης την προηγούμενη συζήτηση που ήταν
η συνεδρίαση για το Τεχνικό Πρόγραμμα και για τον Προϋπολογισμό.
Όταν παραιτήθηκα τον Οκτώβριο του 2016, είχα πει και είχα
υποσχεθεί και το τήρησα στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ότι θα ψηφίζω τις
προτάσεις της Παράταξής μου με την οποία έχω εκλεγεί δύο φορές και ως
ένα δείγμα συνέπειας σε ό,τι αφορά την Παράταξή μου. Αλλά δεν είναι
μόνο αυτή η συνέπεια, υπάρχει και η συνέπεια της συνείδησης που πρέπει
να έχει ο καθένας και νομίζω ότι ο καθένας προφανώς έχει τα δικά του
κριτήρια σε ό,τι αφορά τις αρχές που πρέπει να υπηρετούμε. Και υπήρξαν
στιγμές που όντως ή ψήφισα λευκό ή απείχα ή δεν ψήφισα προτάσεις της
Διοίκησης
Σε ό,τι αφορά τώρα το Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο συζητήσαμε,
έναν σχολιασμό μόνο θα κάνω γιατί δεν είναι το θέμα μας αυτό. Απορώ πώς
πέρασε αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ένα
Τεχνικό Πρόγραμμα που καλύπτει το μισό του 2019. Απορώ! Όταν
υπάρχουν μειωμένα κονδύλια σε συντηρήσεις και όταν ξέρουμε τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα. Θέλω να πω
ότι εάν ήμουν εδώ, δε θα το ψήφιζα έτσι όπως ήταν.
Σε

ό,τι

αφορά

τώρα

τον

Προϋπολογισμό,

για

να

μην

επαναλαμβανόμαστε, εγώ θα σταθώ στις παρατηρήσεις που έχουν γίνει από
τον συνάδελφο τον κ.Χατζηδάκη και στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο και σήμερα που τον άκουσα και βασικά για μένα υπάρχει μία
κόκκινη γραμμή η οποία είναι σε τρεις άξονες.
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Ένα είναι το ποσό, η εγγραφή του ποσού για τα led, η εγγραφή του
ποσού για τους κάδους και η εγγραφή του ποσού για τα δικαστικά έξοδα.
Εάν υπάρξει διόρθωση σε αυτή την εμμονή που έχει η Διοίκηση
σήμερα, προφανώς θα αναθεωρήσω και την ψήφο μου. Αλλά νομίζω ότι
επειδή είμαστε πια σε ένα πολύ οριακό σημείο για όλα όσα συμβαίνουν και
παρακολουθούμε στην πόλη μας το τελευταίο διάστημα, ότι πρέπει εδώ
πέρα να λειτουργήσουμε με την ατομική ευθύνη που έχει ο καθένας μας
μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από Παρατάξεις και επιταγές και
πιέσεις που υπάρχουν -και είναι θεμιτό να υπάρχουν- ένθεν κακείθεν, και να
φροντίσουμε λίγο περισσότερο το συμφέρον της πόλης.
Δεν κάνω τον δάσκαλο, είμαι πολύ νεώτερος από πολλούς
συναδέλφους εδώ, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ψηφίζουμε
κατά συνείδηση και η συνείδηση η δική μου μου υπαγορεύει να μην
ψηφίσω τον Προϋπολογισμό έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, εκτός εάν
κάνει πίσω η Διοίκηση στα τρία αυτά σημεία που είμαστε εδώ να το
συζητήσουμε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ.Σεφτελή. Οι τοποθετήσεις τελείωσαν.
Ο κ.Κατσάρης έχει τον λόγο.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Δ.Ηλιούπολης): Θα
ξεκινήσω βασικά στο να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του
Ν.4270/2014 είμαι ο υπεύθυνος για τη σύνταξη και για την εκτέλεση του
Προϋπολογισμού, υπηρεσιακός παράγοντας. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι
εγώ δε γράφω τις πιστώσεις στον Προϋπολογισμό, εγώ απλώς ελέγχω αν
είναι νόμιμες οι πιστώσεις στον Προϋπολογισμό.
Όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν, ακούστηκαν πάρα πολλά, πάρα
πολλές παρατηρήσεις και αφορούσαν κυρίως το σκέλος των δαπανών, ότι
χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, ότι δεν καλύπτονται όλες οι δαπάνες.
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Θα πρέπει να σας ενημερώσω επίσης ότι ο Προϋπολογισμός πλέον,
μετά την εποχή των Μνημονίων, συντάσσεται με κάποιους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Ο κύριος δημοσιονομικός περιορισμός είναι ότι ο
Προϋπολογισμός γίνεται στη δεδουλευμένη βάση των εσόδων, δηλαδή το τι
έσοδα είχες την προηγούμενη ή την προ-προηγούμενη χρονιά, επιλέγεις μία
από τις καλύτερες χρονιές και εκεί πηγαίνεις και φτιάχνεις τον
Προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Ορθώς το είπε ο κ.Χατζηδάκης, έτσι
είναι.
Θέλω να πω και κάτι άλλο. Οι εκτιμήσεις που έγιναν εδώ πέρα
σχετικά με το πώς θα διαμορφωθούν στο τέλος του χρόνου τα ταμειακά
διαθέσιμα και ότι δε θα είναι αυτά, θέλω να ενημερώσω το Σώμα, και αύριο
το πρωί όποιος επιθυμεί από τους Δημοτικούς Συμβούλους να έρθει να δει
τα στοιχεία της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2018.
Σήμερα, έχουμε υποχρεώσεις που φτάνουν περίπου στο ύψος των
260.000 ευρώ. Η πλειονότητα αυτών των υποχρεώσεων είναι από 1η
Νοεμβρίου και μετά. Εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα εισπράξουμε
1.200.000 ευρώ. Αφορά την τακτική κατανομή της δόσης του Δεκεμβρίου
και τη ΔΕΗ του Δεκεμβρίου. Το ταμειακό διαθέσιμο σήμερα όντως είναι
4.600.000 ευρώ, όπως ανέφερε ο κ.Χατζηδάκης. Τα Π.Ο.Ε. που έχουμε
εγγράψει στον Προϋπολογισμό είναι 1.047.000 ευρώ, γιατί έτσι
προβλέπεται σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, αυτό βάλαμε κι
εμείς.
Η εκτίμηση η δική μας λοιπόν, αφού σήμερα οι υποχρεώσεις είναι
260.000 ευρώ -και να επισημάνω εδώ πέρα ότι κάποιες από τις
υποχρεώσεις, γύρω στις 60.000 ευρώ αφορούν χρηματοδοτούμενες
υποχρεώσεις, δηλαδή περιμένουμε χρήματα από το Περιφερειακό Ταμείο
για ένα έργο που αφορά την παιδική χαρά Τζαβέλα η οποία είναι
χρηματοδοτούμενο, άρα αυτό είναι έσοδο, θα αποτελέσει και έσοδο που
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σημαίνει ότι θα μειωθούν οι υποχρεώσεις, και υπάρχουν και κάποιες
υποχρεώσεις προς παραγραφή οι οποίες είναι πριν από το 2018 και αφορούν
κάποιες ασφαλιστικές εισφορές μίας εταιρείας η οποία πτώχευσε, η
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ, οι οποίες θα πάνε μάλλον προς παραγραφή, είναι γύρω
στις 25.000 ευρώ αυτό. Άρα ουσιαστικά, να μη μακρηγορώ, οι υποχρεώσεις
σήμερα… Άρα, με λίγα λόγια οι υποχρεώσεις εκτιμούμε εμείς ότι τέλος του
χρόνου θα είναι πολύ κάτω από το 1.047.000 ευρώ που έχουμε γράψει στον
Προϋπολογισμό.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τα ενταλθέντα πόσα είναι;
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Τα ενταλθέντα σήμερα είναι 500.000 ευρώ.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Πολύ σωστά. Δεν εκτιμούμε. Είπαμε ότι το υπόλοιπο των
υποχρεώσεων θα είναι περίπου εκτιμούμε εμείς 550.000 με 600.000 ευρώ
και δεν ξέρουμε αν θα είναι τόσο μπορεί να είναι και πιο λίγο.
Άρα έχουμε, λοιπόν, 400.000 ευρώ περιθώριο στην πρώτη
αναμόρφωση να γράψουμε δαπάνες. Εξάλλου αυτό θα περιμένουμε να το
δούμε στην 31 Δεκεμβρίου πόσο θα διαμορφωθεί.
Όσον αφορά τώρα το κυρίαρχο θέμα…. Μάλλον να απαντήσω πρώτα
στο ερώτημα που έθεσε, που είναι το έλαττον, ο κ. Πανταζόπουλος, σχετικά
με τα ΜΑΠ.
Με τα ΜΑΠ, κ. Πανταζόπουλε, εμείς δεν εκτιμούμε το ποσό, το ποσό
βγαίνει ύστερα από μελέτη που γίνεται από τον αρμόδιο μελετητή ύστερα
από πληροφορίες που παίρνει από την Υπηρεσία. Εμείς έχουμε βάλει, όπως
είπα, για το 2019 το ποσό των 36.000 ευρώ, αν χρειαστεί, γιατί άκουσα ότι
θα γίνει και μια νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ποια ακριβώς θα
είναι τα Μέσα Προστασίας, απ’ ό,τι άκουσα -το άκουσα χθες από τον
Υπουργό τον κ.Χαρίτση, και θα αναφέρεται ακριβώς το πώς θα
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προβλέπονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Εξυπακούεται ότι αν θα
χρειαστεί να αυξηθεί το ποσό αυτό, θα γίνει οπωσδήποτε, δεν έχουμε καμία
αντίρρηση.
Όσον αφορά για το κυρίαρχο ζήτημα τώρα που αφορά τα led και τους
κάδους, θέλω να αναφέρω το εξής, ότι όντως έτσι λέει, στις πολυετείς
υποχρεώσεις θα υπάρχει η δέσμευση για το επόμενο έτος ή προβλέπεις σε
πόσα έτη θα πάνε. Υπάρχει όμως και μία εγκύκλιος του Υπουργείου
Οικονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους -αρχικά αυτό θα πω,
ακούστε την σας παρακαλώ με προσοχή; «…για το πρώτο έτος θα
αναληφθεί….» είναι έγκριση πολυετών δαπανών, «….για το πρώτο έτος θα
αναληφθεί και θα δεσμευθεί μόνο το ποσό που αφορά την συγκεκριμένη
χρονιά». Αναλάβαμε φέτος 2.991.000 ευρώ; Προχωράμε. «…κατά συνέπεια
στις αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συμβάσεις, θα πρέπει να λαμβάνεται
ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η κατανομή των δεσμεύσεων ανά έτος να
ανταποκρίνεται στην πραγματική ροή των πληρωμών που θα διενεργηθούν
και να μη γίνεται άσκοπη δέσμευση στην εναπομείνασα πίστωση το έτους». Τι
σημαίνει αυτό; Πραγματική ροή πληρωμών; Σας είπα και πριν ότι η
σύμβαση θα υπογραφεί τον Μάιο, άρα η δέσμευση που θα έχει η σύμβαση,
ο τελικός ανάδοχος, θα αναφέρει ότι θα παραδώσει το έργο μετά από 11
μήνες -έτσι λέει η διακήρυξη, μπορεί να μας το διαβεβαιώσει και ο
κ.Παπαγεωργίου. Άρα, λοιπόν, εμείς θα πάμε να δεσμεύσουμε ένα ποσό το
οποίο δε θα πληρωθεί μέσα στο έτος σύμφωνα με την εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών; Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους κάδους, είναι
ακριβώς ίδια περίπτωση, έτσι;
Εκτός αυτού όμως θα συνηγορήσω, επειδή κάθισα κι εγώ να διαβάσω
επειδή έχω την ευθύνη όπως είπατε πριν, κ.Πίκουλα, σαφώς έχω την ευθύνη
και πρέπει να την αναλαμβάνω κιόλας την ευθύνη αυτή, υπάρχει σημειώστε το άμα θέλετε- μία νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι ο
80

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 3ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

81

αριθμός απόφασης 1537/2014 που είναι ακριβώς ένας Διαγωνισμός ίδια
περίπτωση με το δικό μας -δεν είναι το ίδιο το αντικείμενο του Διαγωνισμού, αλλά είναι στο ίδιο ποσό. Τι λέει ακριβώς εδώ αυτή η νομολογία;
Κάνει δεκτή ως εξής, ο Διαγωνισμός έγινε τέλος του 2013 και υπήρχε η
πολυετής δέσμευση για το 2014 και το 2015 και πηγαίνει ο Δήμος και τι
κάνει; Ανατρέπει τη δέσμευση και την πηγαίνει στο 2015 – 2016. Κοιτάξτε
την, δεν μπορώ να τη διαβάσω, είναι πάρα πολλές οι σελίδες, είναι η
αριθμ.1537/2014.
Αυτά έχω να πω. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, να μου πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κατσάρη.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Και κάτι άλλο, συγγνώμη, κ.Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε.
Εξάλλου όπως γνωρίζετε ο έλεγχος και οι νομιμότητες των δαπανών
ελέγχονται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας. Καταρχήν έχουμε πάρει αφενός
τη γνώμη του Παρατηρητηρίου όσον αφορά το σχέδιο του Προϋπολογισμού
που είχε έρθει την πρώτη φορά για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο,
είναι ο αριθμός, δεν ξέρω αν το έχετε όλοι οι αξιότιμοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι, 943/9.11.2018 ο οποίος είχε μόνο μία παρατήρηση που είχαμε
πει όσον αφορά τα Π.Ο.Ε., τα οποία τα είχαμε αναπροσαρμόσει όταν είχε
έρθει ήδη το σχέδιο προς συζήτηση στις 22.11.2018.
Τέλος, θέλω να πω ότι ο Προϋπολογισμός που θα εγκριθεί και θα
ψηφισθεί, τελεί υπό τον έλεγχο της Αποκεντρωμένης, του Ελεγκτή
νομιμότητας και εκεί θα φανεί αν υπάρχει κάποια λάθος εγγραφή
πιστώσεων και θα γίνει η απαραίτητη συμμόρφωση από τον Δήμο μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ.Κατσάρη.
Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι έγινε μία
εκτενέστατη κουβέντα για τον Προϋπολογισμό στον Δήμο κι αυτό είναι
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θετικό.
Θέλω να απαντήσω σε μία – μία από τις προτάσεις που έχουν γίνει,
γιατί νομίζω ότι εκεί που έγιναν προτάσεις έχουμε την υποχρέωση να
απαντήσουμε, να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε να τις
καλύψουμε και εκεί που δεν μπορούμε να συζητήσουμε, να έρθουν στην
πρώτη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 2019.
Ας πάμε να δούμε, λοιπόν, μία - μία τις προτάσεις.
Πρώτα απ’ όλα με τη βάση του Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης
Απορριμμάτων που έχουμε, πράγματι προβλέπονται και είναι σωστό αυτό,
οκτώ γωνιές ανακύκλωσης. Εμείς, λοιπόν, δεχόμαστε ότι πρέπει να
προχωρήσουν οι γωνιές ανακύκλωσης, θα δούμε άμεσα να τοποθετήσουμε
τις δύο γωνιές ανακύκλωσης, γιατί όπως πολύ σωστά ειπώθηκε είναι θέμα
διαδικασίας προμηθειών και αν εκτιμήσουμε ότι θα έρθουν και οι πρόσθετες
χρηματοδοτήσεις που είπε ο κ.Κοκοτίνης με 5% αύξηση των ΚΑΠ το 2018,
από τα χρήματα αυτά θα ενισχύσουμε, για να αυξήσουμε αυτές τις γωνιές
ανακύκλωσης στην πόλη.
Δεύτερον, υιοθετούμε μία σοβαρή πρόταση που είχε κάνει παλιά και
ο κ. Νικηφόρος -την επανέφερε τώρα και ο κ. Κοκοτίνης- για τα Κέντρα
Κόστους. Θεωρούμε και πρέπει να το δει αυτό η Υπηρεσία μας ότι πρέπει
να βάλουμε πράγματι τη μελέτη αυτή, περίπου είναι στο ποσό των 24.800
ευρώ με το Φ.Π.Α. για την αναλυτική λογιστική, ώστε να μπορέσουμε να
έχουμε μεγαλύτερα εκτιμώμενα κόστη στη λειτουργία των Υπηρεσιών και
βέβαια πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικότερο Προϋπολογισμό.
Όσον αφορά τα ΜΑΠ. Τα ΜΑΠ υπάρχει πράγματι πρόταση και
δέσμευση

του

Υπουργού

Εσωτερικών

για

ειδική

κατηγορία

χρηματοδότησης μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους
ΚΑΠ, ώστε να υπάρξει ξεχωριστός οργανωτικός μηχανισμός μέσα στους
Δήμους για τα ΜΑΠ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λύνει τα
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χέρια σε κάθε Δημοτική Αρχή και όχι μόνο ανάλογα με την πολιτική της
βούληση να ενισχύει τα ΜΑΠ, αλλά το σημαντικότερο απ’ όλα είναι να της
εξασφαλίζει και χρήματα για να τα ικανοποιεί 100%. Οπότε αυτό είναι δική
μας υποχρέωση και δέσμευση να το υλοποιήσουμε.
Όσον αφορά τις ενεργειακές κοινότητες. Εμείς θεωρούμε ότι είναι
θετικότατη πρωτοβουλία. Όπως είχαμε πει τότε και στον Προϋπολογισμό
και στη συζήτηση που είχαμε κάνει για τις χρηματοδοτήσεις ότι είναι
θετικότατη πρωτοβουλία για τη δημιουργία αναπτυξιακής εταιρείας σε κάθε
Δήμο με βασικό σκοπό την ενεργειακή ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης,
έτσι θεωρούμε ότι θα πρέπει πράγματι να ετοιμαστούμε και να
δεσμεύσουμε χρήματα για Μελέτη, όταν θα βγει η προκήρυξη του ΕΣΠΑ να
μπούμε στις ενεργειακές κοινότητες.
Παρακαλώ, κ.Κατσάρη, να είστε εδώ γιατί αυτά είναι προτάσεις που
πρέπει να ενσωματωθούν στον Προϋπολογισμό, γιατί πράγματι οι
ενεργειακές κοινότητες είναι το μέλλον της Αυτοδιοίκησης και θα πρέπει να
τις συνδυάσουμε μαζί με τις 700.000 ευρώ που είπαμε ότι έχουμε για την
ενεργειακή ανασυγκρότηση των σχολείων -το είχα ανακοινώσει αυτό και
πριν, από τη συζήτηση που κάναμε εδώ- ώστε να έχουμε μία ολοκληρωμένη
στρατηγική για τα ενεργειακά θέματα στην πόλη μας και ειδικότερα για τα
σχολεία και βέβαια, τα δημοτικά και δημόσια κτίρια.
Τώρα, αυτό όσον αφορά κάποιες προτάσεις που έγιναν όπου νομίζω
ότι είναι θετικές και εμείς θα κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση.
Όσον αφορά, και μάλιστα αναλύθηκαν και οι πηγές χρηματοδότησης
κι όχι μόνο από τις 170.000 ευρώ που εξοικονομούμε, αλλά από την αύξηση
των ΚΑΠ κατά 5% το 2018 και μακάρι να δούμε και αύξηση των ΚΑΠ για
το 2019.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχε ανακοινωθεί στον Προϋπολογισμό και είναι σημαντικό
αυτό για το 2018.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, μίλησαν όλοι και δε διεκόπη κανένας!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε διέκοψα κανέναν.
Επίσης, να δούμε και τα έσοδα τα οποία εντοπίστηκαν και βέβαια τα
έξοδα κάποια που είναι υποτιμημένα και κάποια που είναι υπερεκτιμημένα
για να δούμε και τι πόρους εξοικονομούμε κι από εκεί.
Υπήρξε μία πρόταση από τον κ.Πανταζόπουλο για την στήριξη των
σχολείων και βέβαια, είναι πολύ σωστή η επισήμανσή του για την
πυρασφάλεια. Αυτό που εμείς δεσμευόμαστε να κάνουμε είναι από τώρα θα
εντάξουμε στον Προϋπολογισμό 50.000 ευρώ για την πυρασφάλεια των
σχολείων και θα παρακαλέσουμε, θα πούμε δηλαδή, θα ζητήσουμε από την
Τεχνική μας Υπηρεσία να κάνει μία αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης όλων των σχολείων -όχι μόνο σε αυτά τα οποία προβλέπουμε
τα ΚΔΑΠ αλλά συνολικότερα- κι αν χρειαστεί, θα αυξήσουμε το ποσό των
50.000 ευρώ για να καλύψουμε πλήρως την πυρασφάλεια των σχολείων.
Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, τελειώνω λέγοντας ότι εμείς κάναμε
μία πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να συνθέσουμε απόψεις,
προτάσεις και να κάνουμε έναν Προϋπολογισμό ακόμα πιο σωστό, πιο
αποτελεσματικό, χωρίς βεβαίως να ξεφεύγουμε από τη δημοσιονομική
πρακτική που υπάρχει από το Οικονομικό Παρατηρητήριο και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Θεωρούμε ότι αυτός ο Προϋπολογισμός πρέπει να ψηφιστεί και
πρέπει να ψηφιστεί για δύο λόγους. Πρώτα απ’ όλα γιατί αυτός ο
Προϋπολογισμός, αν καταψηφιστεί, δε ‘’χτυπάει’’ τον Δήμαρχο αλλά
δυσκολεύει τη ζωή στην πόλη, όπως είπα προηγούμενα, και δεύτερον γιατί
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θα μας δώσει την δυνατότητα να προετοιμαστούμε καλύτερα και
αποτελεσματικότερα με βάση τις προτάσεις τις οποίες κάνετε, για να έχουμε
το 2019 έναν Προϋπολογισμό ο οποίος να είναι πολύ πιο κοντά στην
πραγματικότητα και να καλύπτει, βέβαια, και τις προτάσεις που έκαναν οι
Σύμβουλοι.
Θέλω επίσης να πω ότι το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο είναι πάρα
πολύ σημαντικό γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε μια ουσιαστική
κουβέντα, έναν ουσιαστικό διάλογο και μας προετοίμασε για τις
επερχόμενες εξελίξεις που έρχονται και που νομίζω ότι τώρα πια, όποιος να
είναι Δήμαρχος -αυτό θα το κρίνει ο λαός στις 26 Μαΐου- θα είναι
υποχρεωμένος πριν καταθέσει Προϋπολογισμό, παρά τις προσπάθειες που
γίνονται μέχρι τώρα, γιατί δεν έμεινα αναλυτικά στο πώς συγκροτείται ο
Προϋπολογισμός και τι γίνεται, γιατί από το θεσμικό πλαίσιο είμαστε
υποχρεωμένοι να παίρνουμε υπόψη μας ως Διοίκηση τις παρατηρήσεις των
υπηρεσιακών, δεν έγινε κανείς Προϋπολογισμός ποτέ σε κανέναν Δήμο εάν
δεν έρχονταν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο Διευθυντής και όλο το σύστημα
της αντίστοιχης διεύθυνσης για να προτείνει κόστη και δαπάνες και βέβαια
γίνονταν αλλεπάλληλες συσκέψεις με την ευθύνη του Αντιδημάρχου
Οικονομικών, για να μπορέσουμε να συνθέσουμε αυτές τις απόψεις και να
κάνουμε έναν Προϋπολογισμό ρεαλιστικό.
Αυτή τη φορά θα είναι πράγματι πιο ουσιαστικός, με βάση τις
προτάσεις των υπηρεσιακών θα γίνεται μια ουσιαστική κουβέντα με όλες τις
Παρατάξεις και τους επικεφαλής των Παρατάξεων, ώστε να μπορούμε να
έχουμε ομόφωνα την στήριξη του Προϋπολογισμού και να μην έχουμε
προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου και της πόλης γενικότερα.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ, εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να
προσθέσω, ολοκλήρωσα την ομιλία μου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Δήμαρχε. Εάν οι επικεφαλής θέλουν
δευτερολογία;
Κύριε Κοκοτίνη, δευτερολογία, ορίστε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Θέλω να κάνω μία παρέμβαση γιατί αυτό που είπε η
Πρόεδρος του Σωματείου είναι σοβαρό και είναι αμαρτία να πέσουμε πάνω
σε τέτοιο βράχο και να τρακάρουμε. Δηλαδή, οι αποζημιώσεις, αν είναι
320.000 ευρώ, πρέπει να πάρουμε μία υπεύθυνη απάντηση γιατί αν δεν
φτάνουν τα χρήματα, θα μείνει απλήρωτος ο κόσμος. Αυτό είναι το πιο
ουσιαστικό.
Το δεύτερο θέμα που ήθελα να βάλω και να ξεκαθαριστεί εδώ κι από
τον Δήμαρχο, είναι το εξής. Το θέμα στις 700.000 ευρώ, εγώ για να είμαι
ειλικρινής έχω πειστεί, θέλω να μου πείτε κάτι, τι λέει η διακήρυξη.
Δηλαδή, αν τον Μάιο βγει ο Διαγωνισμός και πληρωθεί σε 11 δόσεις, εγώ
πιστεύω επί της ουσίας -μιλάω για την ουσία τώρα- αυτό που είπε δηλαδή,
μάλλον ότι θα πληρώσεις αυτό που προϋπολογίζεις, αν κατάλαβα καλά κι
απ’ αυτήν την ΚΥΑ που διαβάσατε…
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εδώ θα ήθελα το εξής, επειδή είναι λογικό να υπάρχει
μία ανησυχία, εγώ έχω μάθει δεν ξέρω αν είναι αληθές αυτό, τουλάχιστον
μία πληροφόρηση που είχα και είχα έρθει πιο ήσυχος, είναι ότι με τον
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ διατάκτης είναι ο Δήμαρχος και την ευθύνη την έχει ο
Δήμαρχος. Αν είναι αλήθεια αυτό. Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ισχύει αυτή τη στιγμή
γι’ αυτό το θέμα, για τις εκλογές δεν ισχύει, γι’ αυτό ισχύει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έτσι είναι, ήδη εφαρμόζεται.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Επαναλαμβάνω, εγώ, η πληροφόρηση που έχω από δύο
ανθρώπους που τους εμπιστεύομαι τουλάχιστον, δηλαδή τεχνοκρατικά,
είναι ότι την ανάληψη την κάνει ο Δήμαρχος. Αν είναι να έχει ευθύνη το
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Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ δεν μπορώ εύκολα να λέω… πώς να το πω
αλλιώς; Να δώσουμε ευθύνη στους Δημοτικούς Συμβούλους…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, να το ξεκαθαρίσω από τώρα, δημόσια για
να γραφτεί και στα Πρακτικά. Διατάκτης δαπανών με τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
είναι αποκλειστικά ο Δήμαρχος και αυτό εφαρμόζεται εδώ και μήνες. Να
γραφτεί στα Πρακτικά, για να το γνωρίζουμε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμαρχος είναι ο διατάκτης δαπανών, τελείωσε.
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, τελειώστε με την τοποθέτησή σας για να
δώσω τον λόγο….
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Είναι ο διατάκτης, είπα εγώ, δεν είπα ότι ψηφίζει. Ο
Δήμαρχος δεν ψηφίζει τον Προϋπολογισμό. Ένα λεπτό…
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να συνεννοηθούμε λίγο; Να συνεννοηθούμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι! Κύριοι συνάδελφοι, σας
παρακαλώ πολύ!
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εσύ το ξέρεις δηλαδή; Δώσε λύση εσύ!
Λέω, επαναλαμβάνω, εγώ από δύο ανθρώπους Γενικούς Γραμματείς,
έχω μάθει, δεν το ήξερα για να είμαι ειλικρινής, τώρα το ρώτησα επειδή
προέκυψε, και έμαθα ότι ισχύει ήδη, δεν είναι όπως οι εκλογές που ισχύουν
από τον Μάιο και τα υπόλοιπα -αν το έμαθα καλά. Κρατάω επιφύλαξη
όμως, δε θέλω να κάνω τον έξυπνο.
Επαναλαμβάνω, έχουμε και νομική υπηρεσία στο κάτω – κάτω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από 19.7.2018 διατάκτης δαπανών είναι ο Δήμαρχος.
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, ολοκληρώσατε την τοποθέτησή σας;
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Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Τις αποζημιώσεις όμως πρέπει να το λύσουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσει ο κ.Κατσάρης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δώσω τον λόγο σε λίγο στον κ.Κατσάρη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Και η Νομική Υπηρεσία μπορεί να απαντήσει εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ.Κατσάρη.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Για τις αποζημιώσεις που αναφερθήκατε, αναφερθήκατε
στην πληρωμή των ασφαλιστικών μέτρων των υπαλλήλων που συνεχίζουν
και δουλεύουν με προσωρινές διαταγές. Αυτό, αν κατάλαβα καλά. Για τους
συναδέλφους…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Αναφέρθηκε γενικά ο κ.Κοκοτίνης.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Όχι, δεν είπε. Ο κ.Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε 220.000
ευρώ. Αν θα δείτε…
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ! Να απαντήσει ο κ.Κατσάρης, σας
παρακαλώ πολύ!
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Αν θα δείτε στον Προϋπολογισμό στον Κ.Α. 20.6011.0001
έχουμε βάλει 420.000 ευρώ επιπλέον μισθοδοσία για τους νέοπροσληφθέντες της 3Κ. Αυτοί, αν σε περίπτωση δεν προσληφθούν, που δε
θα προληφθούν -όπως το είπε και η καΠρόεδρος- μέχρι τέλος του έτους,
τότε θα πάρουμε χρήματα από αυτά και θα πληρώσουμε τα ασφαλιστικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ είμαστε να κάνουμε και αναμόρφωση, αν χρειαστεί.
Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Έχουμε ήδη 125.000 ευρώ και είναι μέχρι τον Απρίλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσω τον λόγο, κ.Πανταζόπουλε. Κύριε Κατσάρη,
ολοκληρώσατε; Ευχαριστώ πολύ.
Στη δευτερολογία, κ.Αναγνώστου, θέλετε τον λόγο; ..Όχι.
Η καΤσατσούλη; …Όχι.
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Ο κ. Ευσταθίου; ….Όχι.
Ο κ. Πανταζόπουλος; ….Ορίστε, κ. Πανταζόπουλε.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:

Ήθελα

να ρωτήσω

τον

Διευθυντή

των

οικονομικών υπηρεσιών, κ.Διευθυντά, ήθελα να σας ρωτήσω, η πρόταση
που έκανε πριν από λίγο ο Δήμαρχος για το έργο της πυρασφάλειας,
μπορείτε να το εγγράψετε στον Προϋπολογισμό, αφού δεν υπάρχει στο
Τεχνικό Πρόγραμμα;
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Κύριε Πανταζόπουλε, ο Δήμαρχος δέχθηκε να εγγραφεί
ένα ποσό 50.000 ευρώ για την πυρασφάλεια στα σχολεία. Αυτό θα το
εγγράψουμε στο σχέδιο του Προϋπολογισμού που θα φύγει, και όχι μόνο
αυτό, και οι υπόλοιπες προτάσεις που αναφέρθηκαν εδώ μέσα θα
εγγραφούν. Τώρα δεν είμαι πρόχειρος, γιατί δε γνωρίζω τους Κ.Α. που
πρέπει να τους εγγράψουμε, δεν μπορώ να ξέρω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σεφτελή, σας παρακαλώ πολύ, αφήστε να απαντήσει,
σας παρακαλώ πολύ.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Όχι, γιατί ακούμε διάφορα εδώ πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τον Διευθυντή Οικονομικών δεν ακούγονται διάφορα,
κ.Σεφτελή.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Μισό λεπτό. Αν είναι έργο, δεν ξέρω ακριβώς τι θα είναι,
αν είναι έργο όμως χρειάζεται τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
για να γίνει αυτό. Αν δεν είναι…
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ! Αφήστε να
ολοκληρώσει ο κ.Κατσάρης.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Να σας εξηγήσω…
Γ.ΣΟΦΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι!
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Κύριε Κατσάρη, ορίστε.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Αν η δαπάνη αυτή αφορά έργο, τότε θα πρέπει να
τροποποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα. Άρα, στον επόμενο Προϋπολογισμό
θα γίνει μετά την πρώτη αναμόρφωση και η τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος. Αν αφορά Υπηρεσία, δε χρειάζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα
να αναμορφωθεί και θα εγγραφεί από αύριο η σχετική πίστωση στον Κ.Α.
του Προϋπολογισμού. Κατανοητό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πανταζόπουλε, ολοκληρώσατε; ...Σας ευχαριστώ
πολύ.
Κυρία Πίκουλα, δευτερολογία; Ορίστε.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Επειδή ακούστηκαν πολλά για διατάκτες, για Προϋπολογισμό, για τεχνικό, για προμήθειες, το είπα και το επαναλαμβάνω: να μην
ξεχάσουμε αυτά τα πραγματικά που ξέρουμε. Λέω, έχουμε πραγματικά
ξεφύγει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, καΠίκουλα.
Κύριε Νικηφόρε, δεν μπορείτε, είναι δευτερολογία.
Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Μία παρατήρηση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δευτερολογήσει ο κ.Σόφης.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ευχαριστώ, δε θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νικηφόρε, ορίστε.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μετά την τοποθέτηση του κ. Κατσάρη,
του Διευθυντή, ότιπρόκειται για πολυετή ανάληψη υποχρέωσης θέλω να
επισημάνω στο Σώμα, και ψηφίζω κι εγώ με αυτό το άρθρο εδώ πέρα που
θα διαβάσω ότι
«…σε περιπτώσεις πολυετών συμβάσεων ή άλλων υποχρεώσεων θα
αναληφθεί και θα δεσμευθεί μόνο το ποσό που αφορά την
συγκεκριμένη χρονιά.
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Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συμβάσεις
θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η κατανομή των
δεσμεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται στην ροή των πληρωμών που
θα δημιουργηθούν και να μη γίνεται άσκοπη δέσμευση στην
εναπομείνασα πίστωση του έτους…».
Είναι κεφάλαιο Δ΄, παράγραφος 6, εγκύκλιος 2/2014.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ

πολύ.

Περνάμε

στη

διαδικασία,

κύριοι

συνάδελφοι, της ψηφοφορίας.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ!
Κύριε Κοκοτίνη, ορίστε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ένα λεπτό. Δεν καταλάβαμε το εξής, κ.Νικηφόρε.
Άκουσα καθαρά τι είπες, αλλά δεν άκουσα πότε είναι αυτή η εγκύκλιος;
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κ.Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ένα λεπτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω όποιος
καταβαίνει, καταλαβαίνει. Σ’ αυτό δεν έχω αμφιβολία, επί της ουσίας είναι
λυμένο αυτό το θέμα.
Το θέμα είναι το εξής μόνο. Με βάση τη διακήρυξη, η ανάληψη
αυτή… το τυπικό κομμάτι, το τυπικό κομμάτι να το πω διαφορετικά, το
τυπικό αυτό που είπε ο κ.Χατζηδάκης ότι θα έπρεπε να προβλεφθεί. Μπορεί
να μας βεβαιώσει η Νομική Υπηρεσία ότι είμαστε καλυμμένοι; Αυτό μόνο
ρωτάω εγώ, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ.Κατσάρη.
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ κύριοι, σας παρακαλώ πολύ! Για να
ολοκληρώσουμε.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Κύριε Κοκοτίνη, να απαντήσω.
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, ακούστε την απάντηση!
Κύριε Κατσάρη, ελάτε σας παρακαλώ πολύ.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Κύριε Κοκοτίνη, θέλω να πω το εξής. Όντως η δεύτερη
Α.Α.Υ. που υπογράφηκε από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
υπογράφηκε, 3.10.2018, όπως λέει και ο κ.Χατζηδάκης, όντως έτσι έγινε
και δεσμεύθηκε ποσό για το 2018, 2.991.000 ευρώ και για το 2019, 700.000
ευρώ. Το 2018 ξοδέψαμε καθόλου χρήματα; Ρητορικό το ερώτημα.
Ξοδέψαμε καθόλου χρήματα το 2018; Όχι.
Λοιπόν, όσες Α.Α.Υ. -λέει ο Νόμος- δεν εκτελεστούν εν μέρει ή εν
όλω, ανατρέπονται στο τέλος του χρόνου και δεσμεύεται κατά προτεραιότητα το ποσό που δεν έχει πληρωθεί το προηγούμενο έτος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κατσάρη, σας ευχαριστώ πολύ.
Περνάμε στη διαδικασία της ψήφισης.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τον λόγο, κ.Πρόεδρε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κανέναν λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη! Είναι επικεφαλής! Κύριε Χατζηδάκη, οι
επικεφαλής έχουν δευτερολογία.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Έντονες ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ (Γραμματέας Δ.Σ.): Ψηφίζουμε, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, κ. Κοκοτίνη!
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Μισό λεπτό. Εγώ, κ.Χατζηδάκη, θέλω να είμαι
ειλικρινής, με ξέρετε ποιος είμαι, δεν είμαι πολιτικάντης ούτε ήμουν ούτε
θα γίνω ποτέ στη ζωή μου, μέχρι τα 55 δούλευα έξω στην κοινωνία.
92

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 3ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

93

Λέω το εξής. Εμένα ουσιαστικά με πείθει, ουσιαστικά. Τυπικά όμως
για να είμαι δίκαιος και δεν θέλω να υπάρχει ανησυχία λέω το εξής, γιατί
δεν υπάρχει μία νομική άποψη, εγώ δεν βλέπω… Οι Νομικοί ξέρετε πολύ
καλά να καλύψουν τους Δημοτικούς Συμβούλους. Εγώ το βλέπω λογικό
αυτό. Ξέρετε γιατί; Να σας πω γιατί; Δήμαρχε;
Ο δικηγόρος ξέρετε πολύ καλά, έχει μια νομική άποψη. Η νομική
άποψη εμένα… δηλαδή ότι ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ισχύει αυτή τη στιγμή,
δηλαδή όντως μπορεί να ανατραπεί το ξέρω, όντως θα είναι οι πραγματικές
πληρωμές, κόβω το κεφάλι μου εγώ δηλαδή ότι θα είναι λιγότερες από
2.991.000 ευρώ μέσα στο 2019, που είναι η ουσία -αυτή είναι η ουσία- από
εκεί και πέρα για να είμαι ειλικρινής θέλω να….
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, να σας απαντήσω για να το κλείσουμε,
κ.Κοκοτίνη, γιατί δεν είναι σωστό, η διαδικασία διαλόγου μέσα στο
Συμβούλιο, εντάξει, ο καθένας έχει και τη σκοπιμότητά του που το κάνει
και είναι προφανές πια –δεν αναφέρομαι σε εσάς.
Εμείς δεσμευόμαστε απέναντι στο Συμβούλιο, θα κάνουμε Συμβούλιο
ή την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, θα δώσουμε τη νομική γνωμάτευση
κανονικά, με τον κ. Καραβέλο, επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, γι’
αυτό που ρωτάτε. Εντάξει; Τώρα έχουμε θέμα τον Προϋπολογισμό και
παρακαλώ πολύ, κ.Πρόεδρε, νομίζω ότι εξαντλήσαμε τη συζήτηση, να
προχωρήσουμε να το κλείσουμε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε αυτά τώρα τα παιχνιδάκια, είναι λαϊκίστικα
παιχνιδάκια και είναι παιχνίδια ντροπής!
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Εμείς,
κύριοι συνάδελφοι, δώσαμε τις απαντήσεις που μπορούσαμε να δώσουμε,
αυτή είναι η άποψή μας. Παρακαλώ, ζητάω από τον κ.Πρόεδρο και τη
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

93

94

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Γραμματέα να προχωρήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στην ονομαστική ψηφοφορία.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη! Ορίστε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ για να είμαι ειλικρινής και η ανακοίνωση που
έβγαλα, εγώ ήθελα να βοηθήσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Όντως έγινε ένα
βήμα από τον Δήμαρχο. Κάναμε, δηλαδή νομίζω υπήρξε μία καλή διάθεση.
Όμως δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την Παρασκευή,
μία ώρα πριν, και να υπάρχει και η γνωμάτευση. Να είμαστε όλοι ήσυχοι.
Σας παρακαλώ, κάντε μία προσπάθεια, δεν είναι… Τρεις μέρες είναι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι

συνάδελφοι,

περνάμε

στη

διαδικασία

της

ψηφοφορίας.
Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ (Γραμματέας Δ.Σ.): Ψηφίζουμε.
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: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ: ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: ΝΑΙ
ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: ΝΑΙ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: ΝΑΙ
ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: ΝΑΙ
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ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: ΝΑΙ
ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ: ΝΑΙ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΝΑΙ
ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ: ΝΑΙ
ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΟΧΙ.
Παρ’ όλο που για να είμαι ειλικρινής είχα έρθει με μια διάθεση να
ψηφίσω επειδή έγιναν βήματα από τον Δήμαρχο, θα περιμένω τη νομική
απάντηση. Αν είχαμε την νομική απάντηση θα ψηφίζαμε ναι, το λέω
ξεκάθαρα και θα στηρίξουμε τον επόμενο αρκεί να έχουμε μια στοιχειώδη
…και νομίζω μπορεί να την έχουμε. Υπάρχει μία ανησυχία στους
Συμβούλους και θέλω να την σεβαστούμε. Για 3–4 μέρες δεν παθαίνουμε
τίποτα. Εμάς η βούλησή μας, η πολιτική βούληση και το λέω ντόμπρα ήταν
να ψηφίσουμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τρεις – τέσσερις
Προϋπολογισμούς. Και κάνω μία πρόταση, να γίνει ένα Συμβούλιο την
Παρασκευή μια ώρα πριν να έχουμε την νομική απάντηση και να
ψηφίσουμε. Εμείς τουλάχιστον τότε δεσμευόμαστε ότι θα ψηφίσουμε.
ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΟΧΙ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΟΧΙ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ: ΟΧΙ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΟΧΙ
ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΧΙ
ΑΓΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Απών
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: ΟΧΙ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΧΙ
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: ΟΧΙ
ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: ΟΧΙ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΟΧΙ
ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΧΙ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ: ΟΧΙ
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΟΧΙ
ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: ΟΧΙ
ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΟΧΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΧΙ
ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΧΙ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Απών
………………………………………………………………………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 19 Ναι, 20 Όχι , 2 Απόντες
Ο Προϋπολογισμός καταψηφίζεται.
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, Σεφτελή, Χωματά, Χατζηδάκη,
Αντζινά, Βιδάλη)
Δεν εγκρίνει τον αναπροσαρμοσμένο Προϋπολογισμό του Δήμου,
οικονομικού έτους 2019, ο οποίος συντάχθηκε από την Οικονομική
Επιτροπή με βάση την υπ’ αριθ. 364/2018 απόφασή της και το οποίο
προέκυψε μετά την υπ’ αριθ. 372/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
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οικονομικού έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 373/2018 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

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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