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   Ιάκπξνπ Γεκήηξηνο 

   Κπφξζεο Βαζίιεηνο 

   Πσηήξρνο Γεκήηξηνο 

   Ρζάδαξεο Πσηήξηνο 

   Κπαηδάθαο Πηπιηαλφο 
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   Νηθνλφκνπ Βαζίιεηνο 

   Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο 

 

 

 ΑΞΝΛΡΔΠ ΠΚΒΝΙΝΗ 

 

   Γάβξεο Γεψξγηνο 

   Ρζάθσλαο Αλδξέαο 
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ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

1ν: Τήθηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ έηνπο 2011.2 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

Δγθξίλεηαη θαηά 

πιεηνςεθία 

ΑΟ. ΑΞΝΦ. 

70 

 

 

 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη, Σξηζηφο αλέζηε 

θαη ρξφληα πνιιά. Σξφληα πνιιά ζε φινπο ηνπο Γηψξγεδεο θαη ηηο Γεσξγίεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνλ θ. Γηαζεκάθε, ηνλ θ. Αξκπξηψηε, ηνλ θ. 

Ξαπαγηάλλε, ηνλ θ. Γηακαξέιν θαη ηνλ θ. Γάβξε, είλαη εδψ; δελ ηνλ βιέπσ.  

 Αξρίδνπκε ηελ απνςηλή καο ζπλεδξίαζε κε κνλαδηθφ ζέκα ηελ ςήθηζε 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ γηα ην έηνο 2011.  

 Ξαξαθαιψ ηελ θα Βαξλάβα Διέλε λα αλαγλψζεη ηνλ θαηάινγν ησλ 

παξφλησλ. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Δπραξηζηψ. Θαιεζπέξα θη απφ κέλα, ηηο επρέο κνπ γηα Σξηζηφο 

αλέζηε, ρξφληα πνιιά, ρξφληα πνιιά ηδηαίηεξα ζηνπο Γηψξγεδεο θαη ζηηο 

Γεσξγίεο θαη εχρνκαη λα θπιήζεη ε απνςηλή καο πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ην 

Ξάζρα εηξεληθά θαη αλακάξηεηα.  

 Ζιηάζθνο παξψλ. Φνξγηάξεο παξψλ. Ξαπαγηάλλεο παξψλ. Γηαλλάο. 

Καθξήο. Θνληνγηάλλε παξνχζα. Ρζεθξεδήο παξψλ. Γάβξεο. Ιεκπνχζεο παξψλ. 

Ιέθθαο. Ξέππαο παξψλ. Ληθνιάνπ παξψλ. Αλπθαληήο. Βιάρνο παξψλ. 

Γηακαξέινο παξψλ. Βαζηιάθνο παξψλ. Ξάληνο παξψλ. Κίρα παξνχζα. Ιάκπξνπ 

παξψλ. Κπφξζεο παξψλ. Πσηήξρνο παξψλ. Ρζάδαξεο παξψλ. Κπαηδάθαο 

παξψλ. Νηθνλφκνπ Γξεγφξεο. Ιίηζαο Θσλζηαληίλνο. Ονχζζεο, Βειηαληψηεο 

παξψλ. Γέδεο παξψλ. Θαξαγηάλλεο παξψλ. Εαραξηάο. Γηαζεκάθεο. Αξκπξηψηεο 
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παξψλ. Θαιχβαο παξψλ. Νηθνλφκνπ. Βαξλάβα. Πηδέξεο. Ρζάθσλαο. Θηνχζεο 

παξψλ. Καξγέηα απνχζα. Σαζηψηεο θαη Πηεξγίνπ. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαινχληαη νη θ. ζπλάδειθνη νη νπνίνη επηζπκνχλ λα 

πξνβνχλ ζε αλαθνηλψζεηο λα ην δειψζνπλ ζην πξνεδξείν. Ν θ. Ιίηζαο, ν θ. 

Γηαζεκάθεο, ν θ. Θηνχζεο, ν θ. Γέδεο, ν θ. Γηακαξέινο, ν θ Βαζηιάθνο θαη απφ 

κέξνπο ησλ πξνέδξσλ ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ ε θα Ονχζζνπ-Νηθνλφκνπ θαη 

ν θ. Πηδέξεο Γηψξγνο.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: θ. Ξξφεδξε, κηα αλαθνίλσζε ζέισ λα θάλσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα έξζεη ε ζεηξά ζαο.  

ΒΑΠΗΙΑΘΝΠ: Δίλαη άζρεηε απφ ην ζέκα, γη' απηφ είπα, κπνξψ; Δπραξηζηψ. 

 Δρνπκε θάλεη έλα πξφγξακκα γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ, νη νπνίνη ζα πεξαζηνχλ ζηελ θαηλνχξηα δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Υξσπνχ θαη πξέπεη λα είλαη κέζα γηα λα ππάξρνπλ, γηα λα ηνπο βξίζθνπλ 

εχθνια απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη θ.ιπ. Ζ απήρεζε ζηηο εθδειψζεηο πνπ θάλακε 

ήηαλ κεγάιε. Ξαξ' φια απηά, δελ εγγξάθνληαη. Νπνηνο ελδηαθέξεηαη λα ην 

δψζεη ζηηο πεξηνρέο ηνπ ή νηηδήπνηε έρσ εγψ αληίηππα, λα ην πάξεη, λα ην 

δψζεη, λα ην ζηείινπλ ζην email πνπ είλαη εδψ ή λα ην θέξνπλ ζην θαηάζηεκα 

απηφ ή ζηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα, νχησο ψζηε λα πεξάζνπλ ζηελ πχιε 

θαη λα πξνρσξήζεη ην ζέκα. Δίλαη έλα δηαθεκηζηηθφ, είλαη δσξεάλ άιισζηε, 

πξνζθέξεηαη απφ ην Γήκν. Θαη νη ζχιινγνη. Ρν ίδην έγγξαθν ππάξρεη θαη γηα 

ηνπο ζπιιφγνπο, αιιά δελ ην πξνσζείηε. Γηαηί;  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Βαζηιάθν. θ. Ιίηζα. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Σξφληα πνιιά, Σξηζηφο Αλέζηε. Διπίδσ ην θσο ηεο Αλάζηαζεο λα 

θσηίζεη θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. θ. Ξξφεδξε, ηα είπακε θαη θαη' ηδίαλ, 

ειάρηζηνο ν ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο. Καο θέξαηε θαη πάιη ηειεπηαία ζηηγκή άιιν 

πξνυπνινγηζκφ, δειαδή άιιν είρακε κεο ζηηο γηνξηέο λα δνχκε, απφ ηε κία 

ηζνπγθξίδακε ηα απγά απφ ηελ άιιε θνηηάγακε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 Ρέινο πάλησλ, απιψο, εηιηθξηλά ηψξα, λα έρνπλ κείλεη δχν κέξεο κφλν 

γηα λα δεηο έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα φζν είλαη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη 

ειάρηζην. Διάρηζηνο ρξφλνο. Γειαδή, ζα κπνξνχζακε λα είρακε πάεη κεηά απφ 

κηα δπν κέξεο. Γελ είρακε λνκίδσ θάπνην ζέκα.  

 Δγψ δελ ζα θνπξάζσ θαζφινπ κε θάπνην ζέκα, ηηο επρέο κφλν θαη εηδηθά 

ρξφληα πνιιά θαη ζηνπο Γηψξγεδεο, απιψο λα καο ελεκεξψζεηε ηνπιάρηζηνλ 

απηφ ην 1 εθαηνκκχξην δηαθνξά πνχ είλαη. Γελ κπνξνχκε λα ςάμνπκε φιεο 

απηέο ηηο ζειίδεο λα δνχκε ηε δηαθνξά ηνπ ηζνζθειηζκνχ, γηαηί θάπνηνη ην 

θνηηάκε θαη ιίγν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηα πνχκε ζην θπξίσο ζέκα. Ν θ. Γηαζεκάθεο. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λα επρεζψ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ρξφληα πνιιά ζε φινπο θαη 

λα κπσ απεπζείαο ζην ζέκα ηεο αλαθνίλσζεο.  

 Θα ήζεια ζήκεξα λα ζηαζψ γηα ηέηαξηε ή πέκπηε θνξά, δελ γλσξίδσ 

πνηα είλαη, θαη θηλδπλεχνληαο λα γίλνπκε φινη γξαθηθνί, ζε έλα ζέκα ην νπνίν 

καο απαζρνιεί απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο. Δίλαη ην ζέκα ησλ πξνζθιήζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δίλαη ε ηέηαξηε ή πέκπηε θνξά πνπ ζε 11 Γεκνηηθά 

Ππκβνχιηα πνπ έξρεηαη πξφζθιεζε θαη κεζνιαβνχλ αξγίεο. Απηή βέβαηα ηε 

θνξά έρεη παξαγίλεη, έρεη γίλεη θάηη παξαπάλσ. Κεγάιε Ξέκπηε κεζεκέξη 

παίξλνπκε ηελ πξφζθιεζε, παίξλνπκε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη κεζνιαβεί 

Κεγάιε Ξαξαζθεπή, Κεγάιν Πάββαην, Θπξηαθή ηνπ Ξάζρα θαη Γεπηέξα, γηα ην 

πην ζνβαξφ ζέκα ηεο ρξνληάο, ε νπνία είλαη ε ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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Γειαδή, ηη ζα γηλφηαλ αλ ην ζπκβνχιην απηφ γηλφηαλ Ξέκπηε ή Ξαξαζθεπή; 

Δηζη θη αιιηψο ε απφθαζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα θχγεη γηα ηελ Ξεξηθέξεηα 

ηε Γεπηέξα. Ξξέπεη λα ππάξμεη ηξηήκεξε αλάξηεζε θαη κεηά λα θχγεη. Γελ 

κπνξψ λα θαηαιάβσ γηα πνην ιφγν έξρεηαη έηζη εζπεπζκέλα.  

 Γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα πάιη φπσο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ζα 

έπξεπε λα έρνπκε ην ρξφλν λα ελεκεξσζνχκε, λα ην κειεηήζνπκε θαη λα 

θάλνπκε πξνηάζεηο. Ξφζνη απφ καο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο είρακε πάξεη 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη πφζνη απφ καο πνπ ηνλ είρακε πάξεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κπνξέζακε απηέο ηηο εκέξεο λα ηνλ δνχκε θαη λα ηνλ 

κειεηήζνπκε. Θα έπξεπε, ινηπφλ, λα έρεη δνζεί ν απαξαίηεηνο απηφο ρξφλνο λα 

ηνλ κειεηήζνπκε, λα κπνξέζνπκε λα ξσηήζνπκε γηαηί ππάξρνπλ ηφζα έξγα 

επελδχζεσλ ηηκνινγεκέλα κε 1 επξψ, απφ ηελ άιιε κεξηά λα δίλνπκε ζε 

δεκφζηεο ζρέζεηο, ζε ζπλέδξηα θαη ζε ενξηέο 150.000 επξψ θαη κπνξεί λα είλαη 

θαη πεξηζζφηεξα, γηαηί δελ ην θξχβσ φηη δελ ηνλ δηάβαζα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

κηα καηηά έξημα θαη βξήθα απηά. Θαη απφ ηελ άιιε, γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

ζε θαηλνχξηα ινγηζκηθά λα δίλνπκε κφλν 3.000, γηα επέθηαζε δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ λα δίλνπκε 1 επξψ θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ 

ζρνιείσλ πνπ πεγαίλνπλ ηα παηδηά καο λα δίλνπκε πάιη 1 επξψ. 

 Θα πξέπεη ινηπφλ, θ. Γήκαξρε θαη θ. Ξξφεδξε, λα αιιάμνπκε γξακκή. 

Απηφ ήηαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, απηά πνπ ζα πσ δελ είλαη. Λα αιιάμνπκε 

γξακκή. Πίγνπξα δελ ζα θπβεξλήζνπκε καδί, εζείο έρεηε ηελ επζχλε θη εζείο 

έρεηε ηνλ πξψην ιφγν. Ν ξφινο ν δηθφο ζαο είλαη λα δηνηθήζεηε, ν ξφινο ν 

δηθφο καο είλαη λα ειέγρνπκε, λα θάλνπκε επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή θαη λα 

θάλνπκε πξνηάζεηο. Παο παξαθαινχκε ινηπφλ λα καο δψζεηε, λα καο δίλεηε 

λσξίο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη λα καο δίλεηε ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ζαλ 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη λα αληαπνθξηζνχκε ζην ξφιν καο γηα ην θαιφ ηνπ Γήκνπ. 

Δίρακε φιε ηελ θαιή δηάζεζε, αλαγλσξίδνληαο ηε δπζθνιία πνπ έρεη ε ζχληαμε 
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ηνπ πξψηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ κεηά ηε ζπλέλσζε, φπσο θάλακε θαη 

ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα πνπ παξφηη δηαθσλνχζακε ζε αξθεηά ην ςεθίζακε 

γηαηί έηζη έπξεπε λα γίλεη θη έηζη πξέπεη λα γίλεη, φκσο, κε απηέο ηηο ζπλζήθεο 

ην κφλν πνπ καο κέλεη είλαη ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο λα απνρσξήζνπκε απφ ην 

ζεκεξηλφ ζπκβνχιην, ειπίδνληαο φηη απηφο ν παξαινγηζκφο κε ηηο πξνζθιήζεηο 

πνπ έξρνληαη θαη κεζνιαβνχλ κφλνλ αξγίεο ζα ζηακαηήζεη θάπνηα ζηηγκή. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Γηαζεκάθε, κηα θαη νη πξνζθιήζεηο αθνξνχλ ην πξνεδξείν, 

θαηαξράο ηππηθφ ζέκα δελ ππάξρεη. Δγψ ζα έιεγα ζηελ νπζία. Πηελ νπζία. 

Ξξφζεζε ηνπ πξνεδξείνπ, πξάγκαηη, καθάξη λα γηλφηαλ λα ήηαλ φιεο νη εκέξεο 

εξγάζηκεο. Γπζηπρψο, είλαη ηέηνηα ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δελ ηα 

θαηαθέξλνπκε. Ξαξ' φια απηά, ε εηζήγεζε ηνπιάρηζηνλ δφζεθε απφ ηε 

Κεγάιε Ρεηάξηε. Πηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή φιεο νη παξαηάμεηο είραλ πάξεη ηηο 

εηζεγήζεηο ηνπο. Ν θ. Ιίηζαο παξφηη δελ έρεη εθπξφζσπν παξεπξέζε, εζείο νη 

ππφινηπνη αξρεγνί είραλ εθπξνζψπνπο, δελ γλσξίδσ αλ ήηαλ ν Κηράιεο ν 

Σαζηψηεο ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πάλησο φιεο νη παξαηάμεηο είραλ πάξεη 

ηνπιάρηζηνλ απφ κία εηζήγεζε. Ν φγθνο ηεο εηζήγεζεο, νη ζειίδεο είλαη πάξα 

πνιιέο, θαηεβιήζε πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα απφ φινπο καο θαη ηελ επφκελε 

εκέξα δφζεθαλ φιεο νη εηζεγήζεηο.  

 Δζείο ν ίδηνο αλ ζπκάκαη θαιά, είραηε θάλεη ηελ παξαηήξεζε, πεγαίληε 

ην γξήγνξα λα ςεθηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο, ζηελ Νηθνλνκηθή, λα πιεξσζεί ν 

θφζκνο. Ινηπφλ, ππάξρνπλ θη άιια πξάγκαηα ηα νπνία αθνξνχλ θαη ηνπο 

ζπκβνχινπο θαη ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη δελ καο 

επέηξεςαλ λα πάκε κία εκέξα παξαπίζσ, παξ' φιν πνπ ζα ην ζέιακε.  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θα ζαο πσ θάηη φκσο, θ. Ξξφεδξε, γηαηί απεπζπλζήθαηε ζε 

κέλα. Νηη εγψ ήξζα ηελ Κεγάιε Ξέκπηε γηα άιιν ιφγν ζην Γεκαξρείν, ηπραία 

αλέβεθα γηα λα πσ ρξφληα πνιιά ζηελ θνπέια πνπ είλαη ζην γξαθείν θαη κνπ 
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ιέεη λα ζαο δψζσ ηελ πξφζθιεζε. Θαη ήξζαηε εζείο, κνπ δψζαηε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ζαο δήηεζα λα κνπ δψζεηε αληίγξαθα θαη γηα ηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο ηνπο δχν πνπ είκαζηε καδί ζηελ ίδηα παξάηαμε, κνπ είπαηε φηη δελ 

κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ, θνηηάρηε κφλνη ζαο πψο ζα ηα βνιέςεηε, 

βγάιηε θσηνηππίεο.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξ' φια απηά ηα θαηαθέξακε κεηά. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ρη θαηαθέξαηε; Γψζαηε ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο 

αληίγξαθα δειαδή;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γψζακε, δψζακε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν θ. Θαιχβαο ηα πήξε ηψξα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Αξκπξηψηεο είρε πάξεη. Δζείο πήξαηε. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Ν θ. Αξκπξηψηεο δελ είρε πάξεη. Κφλν εγψ πήξα ηε Κεγάιε 

Ξέκπηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πήξαηε ζηελ Νηθνλνκηθή, θ. Αξκπξηψηε;  

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Θαη γηα λα ηειεηψζσ, ζα κπνξνχζαηε πνιχ απιά λα ηα έρεηε 

βγάιεη φια απηά θσηνηππίεο θαη λα έρεηε δεηήζεη απφ ηνλ θάζε ζχκβνπιν, πνπ 

θαλείο δελ ηα είρε ζηα ρέξηα ηνπ, πφζν ζηνίρηζαλ νη θσηνηππίεο, 10 επξψ, 

δψζηε ηα λα ηα πιεξψζνπκε ην καγαδί πνπ έγηλε. Γελ κπνξείηε φκσο λα καο 

ιέηε φηη δελ ππάξρεη νχηε γξαθηθή χιε, φηη δελ ππάξρεη ραξηί. Πηνλ 

πξνυπνινγηζκφ έρεη... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηζρπξηζηήθακε απηφ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Κνπ ην είπαηε φηη δελ ππήξρε ραξηί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νρη, φρη, δελ κπνξνχζε ρξνληθά λα ζπκβεί. Γειαδή ήηαλ πάξα 

πνιχ κεγάινο ν φγθνο... 
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ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Λαη, δειαδή πεξηκέλεηε ηψξα απφ ηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο πνπ είλαη εδψ λα ςεθίζνπλ; Γη' απηφ ν Ιίηζαο παίξλεη cd απφ ηνπο 

καχξνπο θαη ηα έρεη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξάλησο, επί ηεο νπζίαο φινη νη ζχκβνπινη ηειηθά εθνδηάζηεθαλ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Δγψ πάλησο ζαο επραξηζηψ πνιχ, ζα απνρσξήζνπκε ζήκεξα 

θαη ειπίδνπκε λα κελ μαλαζπκβεί. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα πξνζζέζεηε θάηη;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κπνξψ λα ζαο απνραηξεηίζσ, θ. Γηαζεκάθε, εγψ κε κία 

θνπβέληα κνπ; Θα ήζεια λα ζνπ πσ πξνηνχ θχγεηο, φηη κέζα ζ' απηέο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ έρνπκε γηα λα ζπζηήζνπκε απηφ ην νηθνδφκεκα, εγψ ζνπ ιέσ 

φηη έρεηο δίθην. Γελ λνκηκνπνηείζαη φκσο, ζνπ κηιάσ ζαλ Γηάλλεο θαη Γηψξγνο, 

έηζη; Γελ λνκηκνπνηείζαη λα θεχγεηο απφ ην θνξπθαίν ζέκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011, ην θνξπθαίν ζέκα ηεο ρξνληάο γηα ιφγνπο, 

πξφζεμε, νη νπνίνη ηππηθά απέλαληη ζηνλ Θψδηθα θαη ζε φια είκαζηε εληάμεη. Θα 

λνκηκνπνηφζνπλ λα θχγεηο φηαλ είρακε θάλεη θάπνηα έζησ παξαηππία. Γελ 

έρνπκε θάλεη θακία παξαηππία ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη θεχγεηε. Γελ είλαη 

αλάινγα ηα πνζά, ε απνρψξεζή ζαο κε ην ζέκα απηφ. Απηή είλαη ε γλψκε κνπ. 

ΓΗΑΠΖΚΑΘΖΠ: Πηηο παξαηππίεο, θ. Γήκαξρε, ζα παξακέλακε εδψ θαη ζα ηηο 

παιεχακε. Δδψ ππάξρεη ζέκα εζηθήο ηάμεο θαη δελ κπνξνχκε λα παξακείλνπκε 

γηα λα ην παιέςνπκε. Νζνλ αθνξά ζηελ θξηζηκφηεηα ηνπ ζέκαηνο ηελ νπνία 

επηθαιείζηε, δελ βιέπσ λα δίλεηε ηελ ίδηα ζεκαζία εζείο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

δίλνληάο καο Κεγάιε Ξαξαζθεπή ηελ πξφζθιεζε θαη Ρξίηε ηνπ Ξάζρα λα 

γίλεηαη ην ζπκβνχιην. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεγάιε Ξέκπηε. Ν θ. Θηνχζεο έρεη ην ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Θαιεζπέξα. Σξφληα πνιιά ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζ' 

απηνχο ηδηαίηεξα πνπ γηφξηαδαλ. 
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 Γχν κηθξέο αλαθνηλψζεηο. Ζ πξψηε αλαθνίλσζε είλαη φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηψξα ησλ γηνξηψλ έθαλα κηα βφιηα ζηε Καξκάξα, ζηελ πεξηβφεηε 

Καξκάξα θαη νη πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο γθξίληαδαλ γηα δηάθνξα ζέκαηα. 

Θα παξαθαινχζα ην Γήκαξρν, θάηη πξέπεη λα θάλνπκε γη' απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο. Λνκίδσ φηη πεξηζζφηεξν ην ζέκα είλαη ςπρνινγηθφ θαη ιηγφηεξν 

πξαγκαηηθφ. Αξα, θάηη λα θάλνπκε γη' απηνχο ηνπο αλζξψπνπο.  

 Θη έλα δεχηεξν ζέκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο: γηα πξψηε θνξά 

δνθηκάζηεθε ν Γήκνο καο, θ. Γήκαξρε, κε πάξα πνιχ θφζκν. Ξξέπεη λα ην 

δνχκε πάιη, θ. Αληηδήκαξρε, θ. Γηαλλά, κε ηα ζθνππίδηα. Λνκίδσ φηη δελ 

θεξδίζακε απηφ ην ζηνίρεκα. Δηδηθά ην Καξθφπνπιν είρε πάξα πνιχ ζνβαξφ 

πξφβιεκα ζθνππηδηψλ. Γελ ζέισ λα αληηδηθήζσ κε θαλέλαλ, ζέισ λα δνχκε 

πνηεο ζα είλαη νη πξνζπάζεηεο. Ξξέπεη λα πσ φηη ην Καξθφπνπιν φλησο απηή ηε 

ζηηγκή δελ έρεη πξνζσπηθφ, έρεη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, λα πξνζπαζήζνπκε 

λα ηα ιχζνπκε φκσο γηαηί Ξάζρα κε πάξα πνιχ θφζκν θαη κε ηφζν πνιιά 

ζθνππίδηα ην ζεσξψ φηη ήηαλ ιάζνο.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Θηνχζε. Ν θ. Γέδεο έρεη ην ιφγν. 

ΓΔΓΔΠ: Θαιεζπέξα ζαο θαη ρξφληα πνιιά θη απφ κέλα. Απηέο ηηο κέξεο 

παξαηήξεζα θπξίσο ηελ παξαιηαθή δψλε ζηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο θαη ζηνλ 

Υξσπφ θαη ηδηαίηεξα ζην θέληξν ηνπ Υξσπνχ θαη ζήκεξα ήδε ην είδα πην 

έληνλν. πάξρεη ηεξάζηην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα. Ξαξαηεξψ θαη βιέπσ φηη 

απφ ηελ πιεπξά ζαο δπζηπρψο κέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη θακία κέξηκλα ηη ζα 

γίλεη ηνπο επφκελνπο 3-4 κήλεο πνπ είλαη νη θαινθαηξηλνί κήλεο θαη φινη νη 

επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο πεξηκέλνπλ, λα ην πσ έηζη απιά, λα βγάινπλ ηα 

ζπαζκέλα φιεο ηεο ρξνληάο. Νη θαηξνί είλαη πάξα πνιχ δχζθνινη, νη απαηηήζεηο, 

νη θφξνη, φια απηά πνπ έρνπκε λα πιεξψζνπκε φινη ζαλ επηρεηξεκαηίεο θαη 

ζαλ δεκφηεο απηνχ ηνπ Γήκνπ είλαη πάξα πνιιά. Ξξνζπαζνχκε λα είκαζηε 
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θαηά θάπνηνλ ηξφπν νηθνδεζπφηεο, λα δερζνχκε θφζκν θπξίσο απφ ηελ Αζήλα, 

νη νπνίνη έξρνληαη λα καο επηζθεθζνχλ γηα λα πεξάζνπλ ηελ ψξα ηνπο, ην 

Παββαηνθχξηαθφ ηνπο ή ηηο δηαθνπέο ηνπο. Κέρξη ζηηγκήο δελ λνκίδσ φηη ππφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο, θ. Γήκαξρε, αλ ζέιεηε ηελ πξνζνρή ζαο, δελ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπλ.  

 Θα πεξηκέλσ, φπσο επίζεο πεξηκέλσ δηφηη ζήκεξα είρακε κηα αθφκα 

επαθή κε ηελ Δζληθή Ρξάπεδα πνπ ζπλεξγάδεηαη ν Γήκνο καο θαη δελ έρεη γίλεη 

νχηε κία εξψηεζε γηα ην ΑΡΚ πνπ έρσ δεηήζεη γηα ηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο. 

Θα πεξηκέλσ ιίγν θαηξφ αθφκα θαη ζα ην μαλααλαθνηλψζσ.  

 Θάηη ηειεπηαίν γηα λα πξνρσξήζνπκε ζην ζεκαληηθφηαην ζέκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Πηα ρέξηα κνπ θξαηάσ έλα ραξηί ην νπνίν έρεη εθδνζεί 

πξνθαλψο απφ θάπνηνπο, δελ μέξσ αλ είλαη ηνπηθνί ζχκβνπινη ή δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη, θαληάδνκαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζηνλ Θάιακν θαη αλαθέξνληαη 

ηνπο εθιεγκέλνπο απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ηνπ Θαιάκνπ, είηε είλαη δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη είηε είλαη ηνπηθνί ζχκβνπινη. Ινηπφλ, απφ απηφ ην ραξηί εδψ, ην 

νπνίν γξάθηεθε ζε ππνινγηζηή πνπ πιεξψλεη ν Διιελαο θνξνινγνχκελνο θαη 

εθηππψζεθε ζε εθηππσηή πνπ πάιη έρεη πιεξψζεη ν Διιελαο θνξνινγνχκελνο, 

ιείπνπλ ηα δχν νλφκαηα πνπ νη Θαιακηψηεο ηίκεζαλ κε ηελ ςήθν ηνπο 

πξψηνπο ζηε ζεηξά. Δίκαη εγψ θαη ε θα Καξγέηα. Απηφ ην ραξηί έρεη δηαλεκεζεί 

ζε φινπο ζηνλ Θάιακν, θνξείο, ζπιιφγνπο θαη νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν.  

 Λνκίδσ, θ. Νηθνλνκάθν, δελ πεηπραίλνπκε έηζη ζπλαίλεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γίλεηε πην ζαθήο. Ρη αθξηβψο, ηη είλαη απηφ; 

ΓΔΓΔΠ: Απηφ είλαη έλα ραξηί, ην νπνίν... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνπ αθνξά ηη;  

ΓΔΓΔΠ: Θα ην θαηαζέζσ, λαη, δελ είλαη κπζηηθφ. Δίλαη έλα ραξηί ην νπνίν 

δηαλέκεηαη επίζεκα απφ ην γξαθείν ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο ηνπ Θαιάκνπ. 
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Ινηπφλ, απφ απηφ ην ραξηί ιείπεη ην φλνκα ην δηθφ κνπ, είλαη νλφκαηα θαη 

ηειέθσλα ζπκβνχισλ.  

ΒΙΑΣΝΠ: Ππγγλψκε, πνχ δηαλέκεηαη ραξηί; Ξνχ δηαλέκεηαη, ζε πνηνλ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Βιάρν.... 

ΓΔΓΔΠ: Πηνπο ζπιιφγνπο... 

ΒΙΑΣΝΠ: Απφ πνηνλ; Γηαλέκεηαη απφ πνηνλ; Νρη κε ππνλννχκελα, θ. Ξξφεδξε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Βιάρν, δελ γίλεηαη δηάινγνο ηψξα. Θα θαηαζέζεη ν θ. Γέδεο ην 

ραξηί θαη ζα πάξεη απάληεζε. 

ΓΔΓΔΠ: Ινηπφλ, εγψ θαηαζέησ απηφ ην ραξηί ζην πξνεδξείν θαη ζα πεξηκέλσ 

ηελ απάληεζή ζαο. Γελ ππάξρεη, δελ μέξσ αλ ππάξρεη απφθαζε δηαλνκήο θαη 

δελ κε ελδηαθέξεη. Δγψ έθηαζε ζηα ρέξηα κνπ απηφ ην ραξηί θαη ιείπεη ην 

φλνκά κνπ θαη ηεο θαο Καξγέηα. Απφ 'θεη θαη πέξα, εζείο είζηε ππεχζπλνη γηα 

φια ηα πεξαηηέξσ.  

 Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γέδε.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: θ. Ξξφεδξε, ζπγγλψκε ιίγν, επί ηεο δηαδηθαζίαο. Θα ήζεια 

αλάιπζε, φπσο έρνπλ πάξεη θαη νη ζπλάδειθνη, ησλ ΞΝΔ. Αθνχ μεθίλεζε ε 

δηαδηθαζία αλ κπνξείηε λα κνπ ηα δψζεηε θη εκέλα. Δρνπλ πάξεη κηα αλάιπζε 

ζρεηηθά κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηα αλείζπξαθηα αλά πεξηνρή. Δγψ δελ ην 

έρσ πάξεη απηφ. Θα ήζεια λα ην έρσ γηα ηελ δηεπθφιπλζή κνπ γηα ηελ 

θνπβέληα πνπ ζα γίλεη απφ 'δσ θαη πέξα. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα λα ην δεη ε Νηθνλνκηθή πεξεζία, ζε ηη αλαθέξεηαη ν θ. 

Σαζηψηεο. 

 θ. Γηακαξέιν, έρεηε ην ιφγν. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Ξξφεδξε. Σξφληα πνιιά θαη Σξηζηφο 

αλέζηε.  

 Θα ήζεια λα αλαθέξσ φηη νη αηηηάζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ην φηη δελ 

έρεη δνζεί ρξφλνο γηα λα κειεηήζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ λνκίδσ κηα 

αληηθεηκεληθή αμία, δελ είλαη ιφγηα ηνπ αέξα. Δίλαη ζνβαξφηαην ην ζέκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θη έπξεπε λα είρε δνζεί ρξφλνο. Σξφλνο δελ έρεη δνζεί θαη εδψ 

ζπκθσλψ κε ηηο αηηηάζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο.  

 Πην ζέκα ηψξα απηφ πνπ ήζεια λα αλαθνηλψζσ είλαη ην εμήο: φηη ζην 

πξνεγνχκελν ζπκβνχιην ν εθπξφζσπνο φισλ ησλ πξνέδξσλ ησλ δεκνηηθψλ 

θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ππέβαιε δχν αηηήκαηα. Ρν έλα είλαη ν θαζνξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ θαη ην δεχηεξν είλαη κηα ζηνηρεηψδεο απνδεκίσζε. Θα ήζεια λα 

πξνηείλσ ην εμήο: κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ, ηε δηάξζξσζε δειαδή ησλ 

ππεξεζηψλ θ.ιπ., θαη κε βάζε ην λφκν ηνπ Θαιιηθξάηε, πξνηείλσ λα δνζνχλ 

αξκνδηφηεηεο ζηνπο πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ φπσο 

απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν ηνπ Θαιιηθξάηε, ζπλ απηέο πνπ κπνξεί λα 

δψζεη ν Γήκαξρνο κε βάζε ην λφκν θαη ζπλ απηέο πνπ κπνξεί λα δψζεη θαη ην 

ζπκβνχιην, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε βάζε ην λφκν. 

 Δπίζεο, πξνηείλσ ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα λα έρνπλ ηελ επνπηεία ησλ 

απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ ηνπ 

Γήκνπ, κέζα ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Δπίζεο, πξνηείλσ 

λα έρνπλ θαη ηελ επηκέιεηα είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ 

θαηά ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε.  

 Ρψξα, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο Αληηδεκάξρνπο φπσο είδακε θαη κε βάζε ηνλ 

Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ θαη ην λφκν, εδψ δεκηνπξγείηαη ν θαιιηθξάηεηνο Γήκνο 

ηνπ Υξσπνχ θαη θάζε θαιιηθξάηεηνο Γήκνο πνπ είλαη έλα κηθξφ θξάηνο. Θαηά 

ζπλέπεηα, πξέπεη λα αλαθαζνξηζηνχλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ αληηδεκάξρσλ. 
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Θα πξέπεη ελ ηίλη κέηξσ λα δεκηνπξγεζνχλ ππνπξγεία, ηα νπνία λα έρνπλ θαη 

ηελ πνιηηηθή επζχλε ησλ γξαθείσλ, ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ. Ξξνηείλσ ινηπφλ λα ππάξρεη αο πνχκε ππνπξγφο Νηθνλνκηθψλ, 

Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, ππνπξγφο Ξαηδείαο θαη Γηα Βίνπ Κάζεζεο, Λέαο 

Γεληάο θαη Αζιεηηζκνχ, Σσξνηαμίαο, Νηθηζκνχ Ξεξηβάιινληνο θαη δάηηλσλ 

Ξφξσλ, Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, Νδνπνηίαο, Ζιεθηξνθσηηζκνχ θαη 

Ππγθνηλσληψλ, Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ. 

 Κπνξεί λα γειάηε, αιιά πξέπεη λα ππάξρνπλ ππεχζπλνη γηα θάζε ηνκέα 

θαη λα μέξεη ν θάζε πνιίηεο φηαλ έρεη έλα πξφβιεκα ζε πνηνλ λα απεπζπλζεί.  

 Δπίζεο, θ. Γήκαξρε, ην πξνεγνχκελν ζπλεξγείν πνπ έθαλε ηελ 

απνγξαθή έρεη θάλεη νξηζκέλεο παξαιείςεηο. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηηο 

απνζήθεο ησλ αλαισζίκσλ θ.ιπ., ησλ αληαιιαθηηθψλ, κφλνλ ν Γήκνο Απιψλνο 

παξνπζίαζε κία θαηάζηαζε χςνπο πεξίπνπ 26.000 επξψ. Δξψηεζα ηνλ θχξην 

πνπ έθαλε ηελ απνγξαθή, νη άιινη Γήκνη θαη νη άιιεο Θνηλφηεηεο είραλ 

απνζήθε πιηθψλ; Ν θ. Ιίηζαο αο πνχκε, ηη έρεη λα πεη πάλσ ζ' απηφ; Δίρε 

απνζήθε; Ν θ. Ονχζζεο; Νη άιινη ηνπηθνί εδψ ζχκβνπινη; Απηά είλαη κηα 

πεξηνπζία. Γελ πξέπεη θάπνπ λα θαηαγξαθεί; Ρη γίλεηαη κε απηά;  

 Απηά είρα πξνο ην παξφλ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γηακαξέιν. Ρν ιφγν έρεη ε θα Βαξλάβα Διέλε. 

ΒΑΟΛΑΒΑ: Δλ πξψηνηο ζα ήζεια λα θάλσ κηα πξφηαζε γηα ηηο εηζεγήζεηο. Γηα 

λα κελ ππαξρεη απηφ ην πξφβιεκα, λα δίδνληαη κε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Ρνπιάρηζηνλ θάπνηνη κπνξνχλ κε ειεθηξνληθή κνξθή λα παίξλνπλ ηηο 

εηζεγήζεηο ψζηε λα είλαη ζε εηνηκφηεηα θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα έξρνληαη εδψ 

θαη λα κελ κπνξνχλ λα πάξνπλ θσηνηππεκέλεο ηηο εηζεγήζεηο.  

 Γεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ζα ήζεια 

λα παξαηεξήζσ φηη ππάξρεη κηα δπζθνιία εδψ ζηελ πεξηνρή ηνπ Υξσπνχ θαη 
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κάιηζηα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε φηη ππάξρνπλ θαη νη ζεξηλνί κήλεο πνπ ζα 

απμεζεί ν θφζκνο, γη' απηφ πξέπεη λα ιεθζεί θάπνηα πξφλνηα πψο λα 

κεηαθέξνληαη ηα νγθψδε αληηθείκελα, είηε θιαδηά είλαη είηε ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο ή έπηπια, ηα νπνία ν θφζκνο ζέιεη λα δηψμεη απφ ην ζπίηη. πάξρνπλ 

θάπνηνη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζνχλ απηά ηα αληηθείκελα, γηα 

παξάδεηγκα ν Γήκνο λα βάιεη ζε επηιεγκέλα ζεκεία κεγάινπο θάδνπο ζπιινγήο 

αληηθεηκέλσλ ή κεηά απφ επηθνηλσλία κε ην ηκήκα Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ λα 

βγάδνπλ νη δεκφηεο ηα αληηθείκελά ηνπο ζην πεδνδξφκην γηα λα ηα παίξλνπλ ηα 

θνξηεγά ηνπ Γήκνπ. Κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη άιινη ηξφπνη, εγψ δχν έρσ 

ζθεθηεί απφ ηελ εκπεηξία κνπ κε άιινπο Γήκνπο. 

 Ρψξα, φζνλ αθνξά έλα πεξίπαην πνπ έρσ θάλεη ζην Σαιθνχηζη, ζην 

ιηκάλη πνπ είλαη πνιχ φκνξθν θαη γξαθηθφ, παξαηήξεζα φηη ρξεηάδεηαη κία 

αλακφξθσζε εθεί ηνπ ιηκελνβξαρίνλα. Ηδηαίηεξα ν δεμηφο ιηκελνβξαρίνλαο είλαη 

ρσκάηηλνο θαη κπνξεί - ηέινο πάλησλ, εγψ ην ζέησ, δελ μέξσ πνχ αλήθεη. Δγψ 

απηφλ είδα. Νπσο θαη κία θνιψλα κεηαιιηθή κε ηξία θσηηζηηθά βξίζθεηαη θάησ 

ζην έδαθνο. Νπφηε, λνκίδσ φηη θαη γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη γηα λα είλαη θαη 

φκνξθε ε πεξηνρή θαη λα κελ ππάξρνπλ εθεί ηα ιαζπφλεξα θ.ιπ., θαιφ είλαη λα 

γίλεη κηα απνθαηάζηαζε.  

 Ρψξα, φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ πξνέδξσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ κηα 

πξφηαζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην πνιηηηθφ γξαθείν ηεο ΓΖΠΥ, απφ ηελ θα 

Ππαλνχ, απφ ην Καξθφπνπιν, ε νπνία πξνηείλεη ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο γηα λα γίλεη πην επέιηθηε ε δηνίθεζε γεληθά ηνπ 

Γήκνπ. Θαη ε θα Ρζαξνπρά, ε νπνία είλαη ε γξακκαηέαο ηεο ΓΖΠΥ ηνπ 

πνιηηηθνχ γξαθείνπ ηεο ΓΖΠΥ ζηνλ Υξσπφ, επεηδή ν Υξσπφο ην ρσξηφ, ηα Λέα 

Ξαιάηηα θαη ε πεξηνρή αθφκα ηεο Πθάιαο ηνπ Υξσπνχ δελ δηαζέηνπλ δηθή ηνπο 

έδξα ψζηε λα κπνξεί λα αλαξηάηαη ην πφηε γίλνληαη ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα θαη 
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λα γίλεηαη γλσζηφ ζε φινπο ηνπο δεκφηεο, κία παξάθιεζε. Λα γίλεηαη θάζε 

θνξά αλάξηεζε εδψ ζην Γήκν.  

 Απηά, επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Βαξλάβα. Ρν ιφγν έρεη ε θα Νηθνλφκνπ 

Θσλζηαληίλα. 

Θ. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαιεζπέξα θαη ρξφληα πνιιά θαη απφ εκέλα. Κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ Αγξνηηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ Θαπαλδξηηίνπ, ν νπνίνο έρεη ελνηθηάζεη 

ηελ 1.1.2004 έλα θηίξην 400 η.κ. ζηελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ θαη ιήγεη ε 

κίζζσζε 31.12.2004, λα πσ θαη δχν ιφγηα γηα ηε κίζζσζε, ην κίζζσκα 

ζπκθσλήζεθε θαη νξίζηεθε ζηα 300 επξψ κεληαίσο ζπκβνιηθά γηαηί πξφηαζε 

ηεο πξνέδξνπ ηεο Θνηλφηεηαο Θαπαλδξηηίνπ ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ρψξνο 

γηα ηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ καο. Απηφ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ζήκεξα, δειαδή 7 ρξφληα 

κεηά. Αληηζέησο, ν ρψξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνζήθε ηεο Θνηλφηεηαο. Ρν λέν 

Γ.Π. ηνπ Αγξνηηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ ζην Θαπαλδξίηη δεηάεη λα ιήμεη ε ζχκβαζε ε 

νπνία δελ ηεξήζεθε λα επαλέιζεη ην αθίλεην ζ' απηνχο γηα λα κπνξνχλ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα δνπιέςνπλ θαη βεβαίσο λα πιεξσζνχλ γηα ηα ελνίθηα 

πνπ δελ ηνπο έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ην 2010 θαη γηα ηνπο κήλεο πνπ θπιάκε 

ηψξα ζην 2011.  

 Θέισ λα παξαθαιέζσ ηνλ Γήκαξρν θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα 

δψζεη κηα ιχζε ζ' απηφ, γηα λα κπνξέζεη ν Αγξνηηθφο Ππλεηαηξηζκφο ζην 

Θαπαλδξίηη λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα δνπιέςεη. Κία απφθαζε Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, εθφζνλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ ην κίζζσκα 

είλαη άθπξν. Απιά, γηα λα κελ ρξεηαζηεί λα πάλε ζε δηθεγφξνπο θη φια απηά, 

λνκίδσ κία απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ηνπ Γεκάξρνπ ιήγεη ηε 

κίζζσζε. πάξρνπλ θσηνγξαθίεο πνπ θαίλεηαη φηη ν ρψξνο είλαη θαζαξά 
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απνζεθεπηηθφο θαη ηίπνηε άιιν θαη κάιηζηα άδεηνο. Γειαδή, απηή ηε ζηηγκή 

πιεξψλνπκε θαη ηα 300 επξψ ρσξίο ιφγν ζαλ Γήκνο. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Νηθνλφκνπ. Ν θ. Πηδέξεο. Απφ ην ηνπηθφ 

ζπκβνχιην ν θ. Πηδέξεο; Νρη. θ. Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζα επεθηαζψ ζε πνιιά ζέκαηα θαη απαληήζεηο ηελ εκέξα 

απηή. Δίρα πξνηείλεη λα είλαη κνλαδηθφ ζέκα εκεξήζηαο πξν πνιιψλ εηψλ θαη 

πξαγκαηηθά θαη απηφ έγηλε κεηά λνκνο ηνπ θξάηνπο, ν πξνυπνινγηζκφο λα είλαη 

κηαο εκεξεζίαο. Γηαηί γειάηε, θ. Ιίηζα;  

ΙΗΡΠΑΠ: θ. Γήκαξρε, ζα δείηε ζηελ πνξεία φηη φρη απιψο κία, αιιά κία 

δνπιεηά πνιχ εκπεξηζηαησκέλε αλαιπηηθά ζε φινπο ηνπο ζπκβνχινπο γηα λα 

θαηαιάβνπλ, ελψ εδψ έρνπκε ράζεη ηνλ κπνχζνπια. Ρειεπηαία ζηηγκή αιιαγή 

επί ηεο αιιαγήο, αιιαγή επί ηεο αιιαγήο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειάηε γηαηί ζπκεζήθαηε απηά δειαδή ηψξα; Θπκεζήθαηε ηα 

πξνεγνχκελα θαη γειάηε γη' απηφ πνπ ιέσ ηψξα, γηα άιιν; Απηφ είλαη θάηη... 

ππάξρεη πξφβιεκα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ιέηε λα έρσ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ, βέβαηα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Θαιά πνπ έρεηε βάιεη θαη γηαηξφ 50.000, ζα καο ρξεηαζηεί. Θαιά πνπ 

ην έρεηε πξνβιέςεη. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δ, βέβαηα, είλαη δηραζκφο απηφ θάηη... Σξφλνπ, ρξνληθφο 

δηραζκφο. Γειάηε γηα ην παξειζφλ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γήκαξρε, κε έρνπλ πεη θαη αγξάκκαην, ηψξα κνπ ιέηε φηη έρσ 

δηραζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο πξνρσξήζνπκε. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα, ζε παξαθαιψ, ηη είλαη απηά πνπ ιέηε;  

ΙΗΡΠΑΠ: Απιψο, ζε ιίγν δελ ζα έρεηε πξνυπνινγηζκφ. Πε ιίγν δελ ζα έρεηε 

πξνυπνινγηζκφ φκσο γηαηί δελ μέξεηε λα ηνλ θάλεηε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειάηε γη' απηφ πνπ ιέσ ηψξα θαη ζπκφζαζηε ηα πξνεγνχκελα. 

Κα, ζε παξαθαιψ πνιχ.  

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ μέξεηε λα ηνλ θάλεηε φκσο. Πε ιίγν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηα πνχκε, ζα απαληήζνπκε ζην εξψηεκά ζαο, ην είπαηε 

ζηελ πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε.  

 Κίιεζαλ δπν ηξεηο δεκνηηθνί ζχκβνπινη γηα ην ζέκα ησλ ηνπηθψλ 

ζπκβνπιίσλ. Δρσ απαληήζεη ζην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην. Κέζα ζε κία 

βδνκάδα μαλαθέξλεηε ην ίδην ζέκα. Απάληεζα φηη ζα θάλνπκε ην παλ, είκαζηε 

θνληά ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα. Γηαηί ην μαλαθέξλεηε ηψξα πξν εκεξεζίαο 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ην θαηάιαβα. Θα θαζήζνπκε, ζα ζθχςνπκε ζην 

πξφβιεκά ηνπο, ζα κνηξάζνπκε αξκνδηφηεηεο, φ,ηη κπνξνχκε ζα ην θάλνπκε 

ππέξ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. Απάληεζα. Κήπσο πεξηκέλαηε ζε κηα 

βδνκάδα λα ην ιχζσ;  

 Ρν ζέκα ηνπ θ. Θηνχζε γηα ηελ θαζαξηφηεηα. θ. Θηνχζε, δελ κπνξνχκε 

λα ην θεξδίζνπκε ην ζηνίρεκα απηφ ηνπ ηξηεκέξνπ, ηνπ πελζεκέξνπ έληνλνπ 

θφζκνπ. Γελ έρνπκε ηηο δπλαηφηεηεο. Γελ έρνπκε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, 

δελ έρνπκε ην πξνζσπηθφ. Δίλαη ην κεγάιν καο πξφβιεκα ζην κεγάιν Γήκν 

Υξσπνχ απφ άθξε ζε άθξε. Θα ην αλαιχζνπκε πνιιέο θνξέο, ζα δεηήζσ ηε 

βνήζεηά ζαο - θαη φρη κφλν. Θαη ζηελ πξσηεχνπζα δελ έρεη γίλεη ηίπνηα 20 

ρξφληα, ην έρσ πεη. Θα δεηήζσ ηε βνήζεηά ζαο, ηε βνήζεηα ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, φισλ ησλ παξαγφλησλ εδψ πάλσ ζηελ θεληξηθή Γηνίθεζε θαη 

παληνχ γηα λα ιχζνπκε απηφ ην πξφβιεκα. Δίλαη ζχλζεην, είλαη πνιχ κεγάιν. 

Νπνηε ζέιεηε θάλνπκε κεγάιε θνπβέληα γη' απηφ θαη λα αθνχζσ θαη ηε γλψκε 
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ζαο πψο κπνξνχκε λα ην ιχζνπκε. Πίγνπξα ζα έρεηε ζέκαηα πνιιά γηα ην ζέκα 

απηφ.  

 Βέβαηα, ην πξψην πνπ δήηεζα απφ αληηζηαζκηζηηθά ηεο ΓΔΠΦΑ ήηαλ γηα 

ην ζέκα απηφ, έηζη;  

 Ζ απνζήθε είλαη έλα ηεξάζηην ζέκα. Δρνπλ βξεη έλα ράνο φζνλ αθνξά 

ην ζέκα ησλ απνζεθψλ ζην Γήκν Υξσπνχ γεληθφηεξα. Θαη ζην Γήκν Υξσπίσλ 

θαη ζε φια ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα νη άλζξσπνη ηεο απνγξαθήο δεηήζαλε θάπνηα 

ζηνηρεία, έρεηε απνζήθε, έρεηε ραξηί, ηη έρεηε κέζα θαη βξήθαλ φ,ηη βξήθαλ θαη 

ην θαηαγξάςαλε. Αλ δελ ηνπο δψζαλε ζηνηρεία δελ θηαίλε απηνί πνπ έθαλαλ 

ηελ απνγξαθή.  

 Πθνπφο καο είλαη θαη έρσ πεη ζε θάπνηα άηνκα κάιηζηα λα αζρνιεζνχλ 

κε ην ζέκα απηφ, λα θαηαγξάςνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα 

δνχκε πψο ζα νξγαλψζνπκε θαη ην ζέκα απνζήθεο. Δίλαη ηεξάζηην ζέκα ζε φιν 

ην Γήκν. 

 Ρα νγθψδε αληηθείκελα εληάζζνληαη κεο ζηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ.  

 Γηα ην ζέκα ηνπ Θαπαλδξηηίνπ είλαη ηνπηθφ δήηεκα, ζα ην δνχκε θα 

Νηθνλφκνπ. Θέισ λα πηζηέςσ λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Γελ 

μέξσ αλ δελ ηθαλνπνίεζα θάπνηνλ γηα άιιν ζέκα. Ξξνρσξάκε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ αίζνπζα ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνζήιζαλ ν θ. Ιέθθαο Αλδξέαο, 

ν θ. Αλπθαληήο Θσλζηαληίλνο θαη ε θα Καξγέηα Διέλε. Θαη πξνρσξάκε ζην 

θπξίσο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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ΘΔΚΑ 1ο Ζ.Γ. 

 

Τήθιζη προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ Υρωπού έηοσς 2011. 

 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Γήκαξρε, έρεηε ην ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κπξνζηά καο έρνπκε κηα λέα επνρή γηα 

ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Κηα πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε 

ζνβαξφηεηα. Δρνπκε έλα θαηλνχξην Γήκν πνπ πξνήιζε απφ ελληά ΝΡΑ, πνπ 

φπσο έρσ πεη, δπζηπρψο, είλαη πνιινί, είλαη δχζθνινη, είλαη αλνκνηνγελείο. Π' 

απηή ηε λέα απηνδηνηθεηηθή αξρή θαινχκαζηε λα έρνπκε ζηε ζθέςε καο φρη 

κφλν ηε θξνληίδα γηα ηηο ελληά πφιεηο καο αιιά νθείινπκε φκσο αλππνρψξεηα 

λα παιεχνπκε γη' απηέο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ην ζεβαζκφ 

ζηελ ηζηνξία θαη ζηε θπζηνγλσκία ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ άζθεζε θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε. Γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 Ζ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε Θαιιηθξάηεο ήηαλ αίηεκα δηαπαξαηαμηαθφ. Ζ 

κειέηε ηεο ηαηξηθήο εηαηξείαο - δηαπαξαηαμηαθφ θεληξηθά, δειαδή ην 

πξνηείλαλε θαη ηα δχν κεγάια θφκκαηα, απηφ ελλνψ. Ζ κειέηε ηεο Ηαηξηθήο 

Δηαηξείαο Απηνδηνίθεζεο εγθξίζεθε απφ ηελ ΘΔΓΘΔ θαη δελ εμαζθαιίζηεθαλ 

φκσο δπζηπρψο νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ έπξεπε λα πάξνπκε κε ηε κεηάβαζε 

ζηνλ Θαιιηθξάηε ζαλ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Νη αξκνδηφηεηεο έξρνληαη αιιά ηα 

νηθνλνκηθά θαζπζηεξνχλ λα έξζνπλ ζηνπο Γήκνπο. 

 Ρν 2010 εθαξκφζηεθε ν λφκνο ηνπ Θαιιηθξάηε σο λέα αξρηηεθηνληθή, 

ηειείσο δηαθνξεηηθή, φρη κφλν ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε ησλ πφξσλ αιιά 

εληάζζνληαο ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη 
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θαη ην Γεκφζην θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Παο ζπκίδσ ηε 

κεγάιε κείσζε ηνπ 35% ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009.  

 Δκείο απηή ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηελ είδακε ζαλ ζηνίρεκα, ζαλ 

πξφθιεζε ζην λέν Γήκν ηνπ Υξσπνχ θαη ιέσ φηη θάζε αθεηεξία ζηε δσή είλαη 

επθαηξία γηα ηνλ θάζε άλζξσπν λα νλεηξεχεηαη, λα νξακαηίδεηαη θαη λα 

ζρεδηάδεη. Δηζη κφλν εμειίζζεηαη, πξννδεχεη ε δσή θαη πξννδεχεη ν θάζε ηφπνο. 

Νκσο, απηή ηε ρξνληθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία δελ καο επηηξέπεη λα ιέκε 

νχηε ηα φλεηξά καο, φρη λα έρνπκε φλεηξα. Γηθαηνχκαζηε λα έρνπκε φλεηξα θαη 

έρσ φλεηξα ζηελ κειινληηθή πνξεία. Νρη φκσο ηδηαίηεξα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ησλ 7 κελψλ πνπ έρνπλ κείλεη εθέηνο γηα ην 2011.  

 Ζ ζχληαμή ηνπ δελ ήηαλ νχηε απιή νχηε εχθνιε. Ρα δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηφπνπ, ε ζρεηηθή απεηξία, ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ήηαλ 

αλακθίβνια νη κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ ζπλαληήζακε. Καο δεηήζεθε λα 

θνιπκπήζνπκε ζηα βαζηά θαη είκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο πσ φηη 

επηβηψζακε. Θξαηεζήθακε ζηελ επηθάλεηα. Ξαιέςακε κε εζεινληηζκφ, κε 

απηνζπζία, κε ην πάζνο ηνπ θαηλνχξηνπ θαη εδψ ζέισ λα πσ έλα κεγάιν 

επραξηζηψ ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ πνπ πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ 

ην θάηη παξαπάλσ απ' φ,ηη είραλ ζπλεζίζεη θαη ηδηαίηεξα ζηνλ αγαπεκέλν κνπ 

ζπλδπαζκφ, ζηνπο αγαπεκέλνπο κνπ αηξεηνχο, νη νπνίνη έρνπλ θάλεη ηε κεγάιε 

δηαθνξά ζην Γήκν. Πην κεγάιν Γήκν ηνπ Υξσπνχ. Αλζξσπνη ρσξίο θέξδνο, 

ρσξίο ηδηνηέιεηα, ρσξίο κηζζνχο νη πεξηζζφηεξνη παιεχνπλ απφ ην πξσί κέρξη 

ην βξάδπ ζαλ λα είλαη φινη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Πε θάπνηα ζέζε 

ζεζκηθή. Ξαξ' φια απηά, ρσξίο κηζζφ νη πεξηζζφηεξνη ηξέρνπλ θαη ιχλνπλ 

πξνβιήκαηα. Εεηνχλ αξκνδηφηεηεο θαη δεηνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο. 

Ρνπο επραξηζηψ δεκφζηα αθφκε κία θνξά. Ρξέρνπλ φινη ηελ εκέξα. Ρζεθξεδήο, 

50 δεκηέο ηελ εκέξα ζηελ χδξεπζε. Ξέππαο, αισλίδεη ην Γήκν Υξσπνχ. 

Αλπθαληήο ζην Καξθφπνπιν. Γελ ιέσ γηα ηνπο αληηδεκάξρνπο πνπ ζεζκηθά 
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είλαη νη ππνπξγνί ηεο πεξηνρήο ηνπο, αιιά φια ηα παηδηά ζην Ξνιπδέλδξη, ζηηο 

Αθίδλεο, ζηνλ Απιψλα ν Ξαπαγηάλλεο ιχλεη ηα πξνβιήκαηα, ν θφζκνο είλαη 

επραξηζηεκέλνο ζε κηα πνιχ δχζθνιε ζπγθπξία. 

 Ζ εηθφλα καο έμσ ηνπ Γήκνπ εηλαη πάξα πνιχ θαιή θαη νθείιεηαη ζε φιν 

απηφ ηνλ θφζκν. Δίκαη ππνρξεσκέλνο λα ην θαηαζέζσ θαη ηνπο επραξηζηψ 

πάξα πνιχ. Γελ είλαη εχθνιν λα δνπιεχεη θαλείο αληδηνηειψο ρσξίο λα 

πιεξψλεηαη ηε ζεκεξηλή επνρή θαη ζε καθξά πνξεία θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.  

 Ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ νπνίν ζπδεηνχκε απφςε ζέηεη σο θχξην 

ζηφρν ην λνηθνθχξεκα ησλ νηθνλνκηθψλ καο, γηα λα απνθηήζεη ν Γήκνο 

γξήγνξα ην βεκαηηζκφ ηνπ θαη λα απειεπζεξσζεί απφ δεζκεχζεηο θαη βάξε 

παξειζφλησλ εηψλ. Νπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, δελ πεξηιακβάλνληαη κεγάια θαη 

θηιφδνμα έξγα. Δίλαη φκσο έλαο πξνυπνινγηζκφο ξεαιηζηηθφο, εθαξκφζηκνο θαη 

πξαθηηθφο γηα ηνλ ηφπν. 

 Δπηιέμακε λα δψζνπκε έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη λα 

αλαθνπθίζνπκε ηνπο αζζελέζηεξνπο ζηελ θξίζηκε ζπγθπξία. Γελ απμάλνπκε 

ηα δεκνηηθά ηέιε αθνινπζψληαο κε ζπλέπεηα ηηο πξνγξακκαηηθέο καο 

δεζκεχζεηο θαη ζπκπαξαζηεθφκαζηε κε αίζζεκα επζχλεο ζηα πξφζζεηα βάξε 

ηνπ σξσπηψηηθνπ λνηθνθπξηνχ.  

 Ξξνβιέπνπκε αχμεζε ησλ εζφδσλ εηζπξάηηνληαο γηα πξψηε θνξά 

εηζθνξέο απφ πεξηνρέο νη νπνίεο δελ πιήξσλαλ θαζφινπ ηνπο 

ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο θαη πνπ ηψξα είλαη πιένλ αδίθεκα ε κε είζπξαμή 

ηνπο.  

 Νξγαλψλνπκε θαη εθζπγρξνλίδνπκε ηνλ κεραληζκφ είζπξαμεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη πξνσζνχκε ηε ζχγθιηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ ζε 

έλα εληαίν ζχζηεκα. Ξαηάκε κε αζθάιεηα ζηα πφδηα καο θαη πξνρσξάκε βήκα 

βήκα. Αξγά θαη ζηαζεξά. Δμαζθαιίδνπκε ηε ζηαζεξή ιεηηνπξγία ησλ 
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βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ θαη φια ηα ππφινηπα θνηλσληθά δεδνκέλα. 

Γεκηνπξγνχκε ηακείν θησρψλ γηα λα κπνξεί ν Γήκνο λα ζπκπαξαζηαζεί ζηνπο 

πην αδχλαηνπο ζπκπνιίηεο καο. Πηεξίδνπκε θαη ζα ζηεξίμνπκε ηνπο 

πνιχηεθλνπο. Αμηνπνηνχκε θάζε επξψ ψζηε λα απνδίδεη πνιιαπιά θαη 

αθήλνπκε νξηζηηθά ζηελ άθξε φζνπο επηβνπιεχνληαη ηηο πξνκήζεηεο ηνπ 

Γεκνζίνπ. Ζ κεγάιε αιιαγή ηεο επνρήο θαη ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ πνπ θαιείηαη 

λα θάλεη είλαη απηφ. Ξξέπεη λα πξάηηνπκε έξγα κε κηθξφ θφζηνο, καθξηά απφ 

ηνπο εξγνιάβνπο ηνπ παξειζφληνο. Θαη απηφ ην έρνπκε δψζεη απηή ηε ζηηγκή 

ζαλ ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Ξαιεχνπλ ηα παηδηά κε πνιχ 

ιηγφηεξα ιεθηά απφ ην παξειζφλ, κε πξνζσπηθή εξγαζία θαη δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ψζηε λα θάλνπκε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Νινη κνπ ιέλε ην 2 ην 

θάλνπκε 1 θαη παξαθάησ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε αλ πξνζπαζήζνπκε. 

Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα κελ ζπαηαιάκε ην δεκφζην ρξήκα ζε θακία 

πεξίπησζε. 

 Γελ επηβαξχλνπκε ηνλ δεκνηηθφ θνξβαλά κε αλειαζηηθέο δαπάλεο πνπ 

αξγφηεξα ζα καο θέξνπλ δειαδή ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν. Αλη' απηνχ 

πξνρσξάκε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ψζηε λα 

απνδίδεη επνκέλσο ηα κέγηζηα θαη παξάιιεια ζα επηιέμνπκε κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ην λέν πξνζσπηθφ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο 

ζέζεηο. Ξξνζιακβάλνπκε πξνζσπηθφ ην νπνίν κφλν θαη κφλν είλαη έηνηκν λα 

βνεζήζεη θαη φηαλ κπνξέζνπκε βέβαηα λα ην πξνζιάβνπκε θαη κε απηφ ην 

δχζθνιν ηξφπν πνπ γλσξίδεηε. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηχρνπκε νξζνινγηζκφ 

ζηελ θαηαλνκή δαπαλψλ θαη αμηνθξαηία.  

 Φπζηθά, ζα πινπνηήζνπκε θαη νξηζκέλεο παξεκβάζεηο θαη αλαπιάζεηο 

φπνπ είλαη απηφ εθηθηφ θαη αλαγθαίν. Πήκεξα κπνξψ λα πσ είκαη πνιχ 

ραξνχκελνο γηαηί ην Ιηκεληθφ Ρακείν καο παξαρψξεζε ηε ρξήζε γηα πάξθηλγθ 

ζην Σαιθνχηζη 10.000 η.κ., 10 ζηξέκκαηα θαη απηφ ζα νκνξθήλεη ηελ παξαιία. 
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Απηφ εάλ ην δψζνπκε ζε εξγνιάβν λα ην θάλεη είλαη 12.000 ην ηεηξαγσληθφ 

κέηξν, ζέινπκε 120.000. Δ, ζα ην θάλνπκε κε 5.000 θαη 10.000 πνπ έρνπκε 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Κε πξνζσπηθή καο εξγαζία θαη κε εζεινληηζκφ ησλ 

δηαθφξσλ γχξσ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ.  

 Απηά ζέισ λα εμνηθνλνκήζσ απφ ην Γήκν καο. Ρν κεγάιν ζηνίρεκα 

φκσο, εθηφο απφ απηφ, ηελ απηνζπζία, ηελ πξνζπάζεηα, ηε ζεκλφηεηα θαη ηε 

δηαθάλεηα, ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα. Νπσο γλσξίδεηε είλαη ην ΔΠΞΑ, Θεζέαο, Διιάδα, απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα ηελ πεξηνρή καο κέρξη ην 2013. Βέβαηα ν Θεζέαο ήδε δελ 

ππάξρεη. Δληζρχνπκε ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηνπ Γήκνπ κε ηελ πξνψζεζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ δηαθεκίδνληαο κε φια ηα κέζα πνπ δηαζέηνπκε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ηφπνπ θαη αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

 Γελ είλαη δπλαηφλ, φκσο, λα ηα ζέινπκε κέζα ζε ηξεηο κήλεο θαη ζε 

ηέζζεξηο φια. Δίλαη κεγάινο ν Γήκνο καο. Γελ έρνπκε πξνιάβεη λα δνχκε ηα 

φξηά ηνπ. Γελ έρνπκε πξνιάβεη λα αιιάμνπκε ηακπέιεο θαη δελ είρακε θσδηθφ. 

Γελ έρνπκε πξνιάβεη λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα. Γελ γίλεηαη απηή ε 

ζχζηαζε ηνπ Θαιιηθξάηε ζε έλαλ ηέηνην Γήκν κέζα ζε κήλεο. Θέιεηε ιάζε; 

Θέιεηε ρξνληθά πεξηζψξηα; Λαη, ζα ηα θάλνπκε, ην επαλαιακβάλσ ζπλέρεηα. 

Νηαλ ην ιάζνο φκσο είλαη θαιφπηζην, φηαλ ην ιάζνο γίλεηαη πάλσ ζηελ 

πξνζπάζεηα, φηαλ ην ιάζνο είλαη εηιηθξηλέο, φηαλ ην ιάζνο είλαη ιφγσ 

βηαζχλεο, είλαη ιάζνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα κελ θαηαδηθάδεηαη. Λα κελ ζαο 

αιιάδεη ηε γλψκε, θχξηνη ηεο κεηνςεθίαο. Θέισ λα ςεθίδεηε αλάινγα κε απηφ 

πνπ πξέπεη γηα λα πξνρσξήζεη ν ηφπνο. Θέισ λα βιέπσ ζηηο απνθάζεηο ζαο φηη 

θπξίαξρν ζηνηρείν ζαο θαη θξηηήξην είλαη ην θαιφ ηνπ ηφπνπ. Ρν ρξεηαδφκαζηε 

φινη καο. 

 Κέρξη ζήκεξα, γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ θαη πνιχ αιιά ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ είλαη κηα θνξπθαία πνιηηηθή πξάμε. Δίλαη ε θνξπθαία πνιηηηθή 
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πξάμε θαη πξέπεη λα πνχκε δχν πξάγκαηα. Δρνπκε θάλεη πνιιά. Πηνπο 

πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο δελ έρνπλ θηάζεη ζην ζεκείν πνπ έρνπκε θηάζεη θαη 

είκαζηε απφ ηνπο πην δχζθνινπο Γήκνπο. Αθνινπζήζακε ην νδνηπνξηθφ, ην 

κεγάιν νδνηπνξηθφ ζχζηαζεο ηνπ Θαιιηθξάηε. Πήκεξα ηειεηψλνπκε κπνξψ λα 

πσ ηε ζχζηαζή ηνπ. Ρειεηψλνπκε ηελ ηππηθή ζχζηαζή ηνπ κε κηα σξαία 

νξθσκνζία, κε ηηο επηηξνπέο καο, ηξέμακε ζηα βνπλά γηα ηε ΓΔΠΦΑ, ηξέμακε 

ζηα δηφδηα, θάλακε δεκνηηθά ζπκβνχιηα, θάλακε λνκηθά πξφζσπα θαη εδψ, 

ζρνιηθέο επηηξνπέο, παιέςακε. Θαη παιέςακε ζε κηα δχζθνιε επνρή 

νηθνλνκηθή θαη ζε κηα επνρή ε νπνία, παξ' φιν πνπ είκαζηε λένη, λένο 

Γήκαξρνο θαη λέν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρνπκε, δελ ην θξχβσ, έκπεηξνπο ζηε 

κεηνςεθία νη νπνίνη καο πήγαλ θαη ζηα δηθαζηήξηα θαη θαζπζηέξεζαλ ηνλ ηφπν. 

Νρη γηα ιφγνπο επεηδή πήγαλ ζηα δηθαζηήξηα, επεηδή θαιιηέξγεζαλ κηα 

εθινγνινγία πξηλ γίλεη ην δηθαζηήξην απίζηεπηε θαη κνλαδηθή ζηελ Διιάδα. 

Απηφ καο ζηελνρψξεζε, καο πφλεζε, έθεξε ηνλ ηφπν πίζσ, είηε ην ζέινπκε 

είηε φρη.  

 Δχρνκαη ζ' απηφ ηνλ πξψην πξνυπνινγηζκφ λα κελ ππάξμνπλ άηνκα πνπ 

ζα επελδχζνπλ κηθξνπνιηηηθά. Δρσ θάλεη αληηπνιίηεπζε 8 ρξφληα. Γελ έθεξα 

θακία αληίξξεζε ζηνλ πξψην θαη ζηνλ δεχηεξν πξνυπνινγηζκφ, ζε λέεο 

δεκνηηθέο αξρέο πνπ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηνλ ηφπν. Δίλαη δηθφ ηνπο ζέκα, 

είλαη ηερληθφ ζέκα, είλαη ηζνινγηζκφο. Γελ κπνξνχκε λα ηα ηζνζθειίζνπκε φια 

κέζα ζ' απηφ ην ράνο κε ηίπνηα! Θα θάλνπκε ιάζε. Απν πξνρζέο πνπ είπε ν 

Θψζηαο ν Ιίηζαο, κε αλαθνίλσζε καο είπε φηη αιιάμακε. Αλ θάλνπκε ζε 5 

κέξεο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα η' αιιάμνπκε. Ζξζε ζήκεξα, ζήκεξα ην κεζεκέξη 

ηνλ αιιάμακε, ήξζε απφ ηνλ ΔΠΓΘΛΑ λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ πιεξσκήο ησλ 

απνξξηκκάησλ. Δίκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ην βάινπκε, ην αιιάμακε ζήκεξα. Δ, 

πψο ζα γίλεη, ζα ην αιιάμνπκε. Απνθαζίζακε λα αιιάμνπκε θαη ην 1 επξψ κεηά 

απφ δηαβνχιεπζε. Λα ην θάλνπκε 1.000, 2.000, 3.000. Λα κπνξέζνπκε λα 

κπνχκε ζην έξγν έζησ ζε κηθξνκεξέηηα, λα ην μεθηλήζνπκε. Θαη αλ βξνχκε 
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ιεθηά θάλνπκε αλαζεψξεζε. Γεθάμη αλαζεσξήζεηο θάλακε ην 2010. Ρη καο 

πεηξάδεη εκάο αλ θάλνπκε 16 θέηνο γηα λα ιεηηνπξγήζνπκε; Θα 

ιεηηνπξγήζνπκε θαη ζα ρξεηαζηνχκε αλαζεσξήζεηο. Γελ γίλεηαη λα ηζνζθειηζηεί 

απηφο ν πξνυπνινγηζκφο. 

 Ξξνυπνινγίζαηε ζηα ρσξηά ζαο, ζηηο θνηλφηεηέο ζαο, 10 εθαηνκκχξηα 

θαη εληάιζεθαλ 1,5 ή 2 ή 2,5. Ρα ζηνηρεία ηα έρσ άκα κνπ ηα δεηήζνπλ 

θάπνηνη. Δκείο, πξνυπνινγίζαηε ζην ζχλνιν 85 εθαηνκκχξηα επξψ. Δληάιζεθαλ 

25 πεξίπνπ; Γειαδή ζην 1/4. Δκείο ζήκεξα πξνυπνινγίδνπκε 46 εθαηνκκχξηα 

θαη ηνλ θάλνπκε πην ξεαιηζηηθφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ρνλ θάλνπκε πην 

πξαγκαηηθφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Θαη είλαη ν πξψηνο πξνυπνινγηζκφο. Πην ράνο 

ςάρλνπκε λα ηνλ θάλνπκε πξαγκαηηθφηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο. 

 Αληηκεησπίδνπκε θάζε κέξα κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ ν Θαιιηθξάηεο 

νμχλεη θαη δελ ζθνπεχνπκε λα εμσξατζνπκε ηελ θαηάζηαζε. Νη πφξνη θέηνο 

κεηψζεθαλ. Ξήξακε ΘΑΞ 459.000 ηνλ Ηαλνπάξην, ην Φεβξνπάξην κεηψζεθαλ, 

ηνλ Κάξηην κεηψζεθαλ. Γελ μέξνπκε πνχ ζα βγνχκε. Ξξέπεη λα είκαζηε 

πξνζεθηηθνί θαη κε ζηαζεξά βήκαηα. Γελ πξφθεηηαη λα επελδχζσ ζε θακία 

πεξίπησζε ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ απηνχ θαη ησλ παηδηψλ καο. Δρσ πεξίζζεπκα; 

Θα θάλσ έξγν. Γελ έρσ πεξίζζεπκα, ζα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο φκσο γηα λα 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ αδχλαην φπσο είπα, κε θνηλσληθέο δπλαηφηεηεο θαη 

θνηλσληθέο παξνρέο. Γελ καο επηηξέπεη λα εθαξκφζνπκε ην φξακά καο. Νκσο, 

ζην βάζνο ηνπ κπαινχ καο, κε εζεινληηζκφ, κε αγάπε γηα ηνλ ηφπν καο ζηα 

επφκελα ρξφληα πηζηεχσ ζα θάλνπκε ηε δηαθνξά θαη ζα ηε δείηε.  

 Λνηθνθπξνζχλε, επνκέλσο. πεπζπλφηεηα θαη αζθάιεηα. Απηφ ζέισ λα 

δψζσ ην κήλπκα ζ' απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Γελ είλαη κία απιή έθζεζε ηδεψλ 

ν πξνυπνινγηζκφο φκσο. Δρεη ηε θηινζνθία ηνπ θαη ε θηινζνθία ηνπ είλαη 

απηή πνπ ιέσ. Θα θιεζνχκε κέρξη ην Πεπηέκβξην απ' φ,ηη γλσξίδεηε λα 

θάλνπκε ην πεληαεηέο πξφγξακκα γηα ην Γήκν, επηρεηξεζηαθφ. Δθεί ζα βάινπκε 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 13ε 26 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011 
 

  31 

φινπο ηνπο ζηφρνπο καο, φια ηα φλεηξά καο. Θαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο, 

ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην ηερληθφ πξφγξακκα. Απηά ππνρξεσηηθά ζα 

γίλνπλ γηα ην 2012 ην 2011.  

 Δρνπκε λα παιέςνπκε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Δρνπκε λα παιέςνπκε 

κε έλα ζθνππίδη ζε φγθν απίζηεπην. Δρνπκε κε 400.000 πεξίπνπ ζηξέκκαηα 

πεξηνρή, ν θαζέλαο βγάδεη φ,ηη ζέιεη, φπνηε ην ζέιεη θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη 

λα πάκε λα ην πάξνπκε. Πε ζηελά, ζε ρσκαηφδξνκνπο, ζε αλεθφξεο, ζε 

εθηάζεηο. Γελ είλαη εχθνιε ηζηνξία. Δρνπκε 50 ζπαζίκαηα ηελ εκέξα αγσγνχο. 

Δλα ζαζξφ δίθηπν χδξεπζεο ζε φιν ην Γήκν Υξσπνχ. Θέισ λα επραξηζηήζσ 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο χδξεπζεο πνπ εκέξα Θπξηαθή ην κεζεκέξη ζην κεγάιν 

αγσγφ ησλ Αθηδλψλ πάιεπαλ γηα λα δψζνπλ ζηνλ θφζκν λεξφ. Θαη γίλεηαη φιεο 

ηηο γηνξηέο, φια ηα Παββαηνθχξηαθα, κε κεησκέλν πξνζσπηθφ. Κε ηειείσο 

κεησκέλν πξνζσπηθφ θαη μέξεηε φηη πήγακε λα πάξνπκε αληαπνδνηηθνχ πξηλ ηε 

Κεγάιε Βδνκάδα λα κπνχκε ζηελ πξνθήξπμε θαη καο ήξζε ραξηί φηη πξέπεη λα 

πεξάζνπλ απφ ΞΠ. Γειαδή λα θαζπζηεξήζνπκε ην αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα 

πξνζσπηθφ, αληί λα ην πάξνπκε ηψξα λα ην πάξνπκε ηνλ Αχγνπζην κήλα. Λα 

ην θάλνπκε ηη;  

 Θέισ λα ζαο πσ φηη, θ. Ιίηζα θαη πνηνο άιινο ην είπε, ν θ. Γηαζεκάθεο; 

δελ ζπκάκαη, φηη θάλακε αιιαγέο. Θάλακε αιιαγέο. Γηα λα γίλεη ν 

πξνυπνινγηζκφο καο θαη θαηά ηε γλψκε ηε δηθή κνπ αιιά θαη θάπνησλ απφ ην 

επηηειείν, ην νπνίν απνθαζίζακε ην 1 επξψ λα ην απαιείςνπκε. Ζηαλ 

δεηγκαηνιεπηηθφ, απιψο γηα λα ππάξρεη. Βάιακε φπσο ζαο είπα κηθξφηεξα πνζά 

θαη θάλακε θάπνηεο αιιαγέο. Ξξνηείλσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ φπσο είλαη, κε ηηο 

αιιαγέο πνπ πξνηείλεη ην νηθνλνκηθφ επηηειείν θαη εδψ ήξζε ε ψξα λα κηιήζσ 

γηα ην νηθνλνκηθφ επηηειείν. 

 Ζξζακε πνιιέο θνξέο ζε ξήμεηο. Ζξζακε πνιιέο θνξέο ζε ζπγθξνχζεηο. 

Νκσο, επεηδή θαη ηα παηδηά θαη εγψ απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο γηα λα θηάζνπκε 
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κέρξη εδψ ήηαλ γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ, λνκίδσ φηη γίλακε πην πνιχ θίινη. Δίλαη 

έλα γεγνλφο. Θέισ λα ηνπο επραξηζηήζσ γηαηί απφ ηα Σξηζηνχγελλα δνπιεχαλε 

γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη έθηαζε ην Ξάζρα θαη ηελ εκέξα ηνπ Ξάζρα 

δνπιεχακε. Κφλν απηφ έρσ λα ζαο πσ. Θαλείο δελ έθπγε πξηλ ηηο 10 ην βξάδπ 

πνηέ γηα λα βγεη απηφ πνπ βιέπεηε. Απηφ ην εξγαιείν απιά γηα λα δνπιέςεη ν 

Γήκνο. Παο επραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε. Ρελ εηδηθή εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο 

ζα θάλεη ν πξντζηάκελνο ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ν θ. Σξήζηνπ 

Ππχξνο θαη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ εξσηήζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ ζα δψζνπλ νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, ν θ. Θαληεξέο Ξαλαγηψηεο 

ινγηζηήο, ε θα Κπνπηδηθάθε Λίθε γξακκαηέαο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 

ππεχζπλνο πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ θαη νη νηθνλνκηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ Γήκνπ, ν 

θ. Γεσξγφπνπινο Γεκήηξηνο θαη ν θ. Θαληεξέο Βαζίιεηνο. 

 θ. Σξήζηνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΟΖΠΡΝ: Θπξίεο θαη θχξηνη Πχκβνπινη, θαιεζπέξα ζαο. Σξηζηφο αλέζηε θαη 

ρξφληα πνιιά απφ εκέλα θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

Γήκνπ καο.  

 Θαηαξρήλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζηελ 

Νηθνλνκηθή πεξεζία, ηνλ θ. Ξαλαγηψηε Θαληεξέ, ηελ θα Λίθε Κπνπηζηθάθε, 

ηελ θα Αιεμάλδξα Θαινγεξνπνχινπ, ηνπο θαηά ηφπνπο ππεχζπλνπο 

ζπλαδέιθνπο δηαρεηξηζηέο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ πξψελ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, 

ηνπο ζπλαδέιθνπο δηεπζπληέο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ θ. Γηάλλε Θαλειιφπνπιν 

θαη Ρερληθψλ πεξεζηψλ θ. Εψε Θαξίλν, θαζψο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο ηνπ Γήκνπ καο, ηνλ θ. Γεκήηξε Γεσξγφπνπιν θαη ηνλ θ. Βαζίιε 

Θαληεξέ, γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζχληαμε ηνπ πξψηνπ ελνπνηεκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λένπ θαιιηθξαηηθνχ καο Γήκνπ Υξσπνχ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010.  
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 Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εληαίνπ πιένλ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2011 ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ, αληηκεησπίζακε δηάθνξα ζνβαξά θαηά ηελ γλψκε καο 

πξνβιήκαηα φπσο ζα αλαθέξσ παξαθάησ. 

 Ρν λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην Θαιιηθξάηεο, ηε κε έγθαηξε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη εγθπθιίσλ απφ ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε πνπ αθνξνχζαλ ηε 

ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ρελ άζθεζε ηεο Ρακηαθήο πεξεζίαο ησλ έμη 

Θνηλνηήησλ απφ ηε ΓΝ Αγίνπ Πηεθάλνπ. Ρε κεγάιε επηβάξπλζε ησλ 

ζηειερψλ ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε πιήζνπο ελεξγεηψλ 

απαξαίηεησλ γηα ηε ζπλέλσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε φπσο ηελ απνγξαθή, 

ηελ απνζηνιή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ ελνπνίεζε ησλ πεξζηλψλ 

πξνυπνινγηζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, φπσο δηακνξθψζεθαλ ζην ηέινο 

ηνπ έηνπο, ηηο πξφζζεηεο κεηαθνξέο αξκνδηνηήησλ θ.ιπ.  

 Ρελ έιιεηςε επαξθνχο ινγηζκηθήο ππνζηήξημεο ζε φινπο ηνπο πξψελ 

Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο. Ρε κεηαβίβαζε πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηεο Ξνιενδνκίαο θαη ηε δπζθνιία εχξεζεο ζηνηρείσλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ πνπ λα αθνξνχλ κφλν ηελ εδαθηθή επηθξάηεηα ηνπ Υξσπνχ, δεδνκέλνπ 

φηη ηα ζηνηρεία ππήξραλ ζπγθεληξσηηθά γηα φιε ηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηνχζε 

ν βφξεηνο ηνκέαο ηνπ Γξαθείνπ Ξνιενδνκίαο ηεο πξψελ Λνκαξρίαο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο. 

 Ζ αλάγθε γηα πεξηζηνιή ηνπ ππφ εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ ζηα πην 

απαξαίηεηα κέρξη ηεο ηειηθήο απνηχπσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ ππήξρε πξνεγνχκελα εκπεηξία ηνπ 

εληαίνπ Γήκνπ.  

 Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2011 ζπλνπηηθά έρεη ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 Θα αλαθεξζψ ζηελ αλαθεθαιαίσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ θαη απφ 'θεη θαη πέξα αλαιπηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαινγηθήο 
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ζπδήηεζεο φπνηα δηεπθξίληζε ρξεηαζηεί ζα ηελ δψζνπλ εγψ θαη νη ζπλάδειθνί 

κνπ.  

 Ξξνυπνινγηζκφο εζφδσλ - Αλαθεθαιαίσζε. 

 Ραθηηθά έζνδα Ξξνυπνινγηζζέληα κέρξη ηελ 31.12.2010 19.626.090,11 

επξψ. Βεβαησζέληα κέρξη ηελ 31.12.2010 12.367.815,75 επξψ. Γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2011 ςεθηζζέληα... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγγλψκε, θ. Σξήζηνπ. Δλεκεξψλσ ηνπο ζπλαδέιθνπο, είλαη 

ζηε ζειίδα 13/13, κπξνζηά ζηα έζνδα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ρειεπηαία ζειίδα είλαη, 13/13.  

 Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηαθηηθά έζνδα ςεθηζζέληα 16.263.229,09. 

Δθηαθηα έζνδα νηθ. έηνπο 2010 πξνυπνινγηζζέληα κέρξη 31.12.2010 

41.315.804,81. Βεβαησζέληα 3.592.151,66 θαη ςεθηζζέληα γηα ην έηνο 2011 

6.971.384,79.  

 Δζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ΞΝΔ) πνπ βεβαηψλνληαη γηα 

πξψηε θνξά. Ξξνυπνινγηζζέληα 31.12.2010 6.325.501,97. Βεβαησζέληα κέρξη 

31.12.2010 4.507.186,19. Τεθηζζέληα γηα ην έηνο 2011 6.812.000.  

 Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε. 

Ξξνυπνινγηζζέληα 31.12.2010 4.887.634,07. Βεβαησζέληα 31.12.10 

4.305.284,34. Τεθηζζέληα γηα ην έηνο 2011 6.295.745,78.  

 Σξεκαηηθφ ππφινηπν πξνυπνινγηζζέλ κέρξη 31.12.10 9.349.443,71. 

Βεβαησζέληα κέρξη 31.12.10 8.929.669,19. Τεθηζζέληα γηα ην νηθ. έηνο 2011 

7.235.468,03.  

 Ξξνρσξάκε ζηελ αλαθεθαιαίσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. Δίλαη ε 

ζειίδα 77/79 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, 3ε ζειίδα απφ ην ηέινο. 

 Ξξνυπνινγηζκφο εμφδσλ - Αλαθεθαιαίσζε αλά είδνο δαπάλεο.  
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 Δμνδα ρξήζεο πξνυπνινγηζζέληα κέρξη 31.12.10 27.178.127,29. 

Δληαιζέληα κέρξη 31.12.2010... 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγγλψκε, θ. Γηεπζπληά. Δπραξηζηνχκε Γηψξγν πνπ ήξζεο, ήξζε 

ν Γηψξγνο ν Πκέξνο, ν νπνίνο είλαη πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο εθιεγκέλνο κε ην 

Γηάλλε ην Πγνπξφ. Δίλαη εληεηαικέλνο ζηα ζέκαηα γείαο θαη είκαζηε ζε 

ζπλερή επαθή λα καο βνεζήζεη γηα ηα ζέκαηα γείαο ζηελ πεξηνρή καο. Ρνλ 

επραξηζηψ πνιχ πνπ ήξζε. 

ΠΚΔΟΝΠ: Θη εγψ ζαο επραξηζηψ πνιχ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα 'ζαη θαιά, Γηψξγν κνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Δπαλαιακβάλσ, ηελ αλαθεθαιαίσζε αλά είδνο δαπάλεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ. 

 Δμνδα ρξήζεο πξνυπνινγηζζέληα κέρξη 31.12.2010 27.178.127,29. 

Δληαιζέληα κέρξη 31/12/10 13.334.054,68. Τεθηζζέληα γηα ην νηθ. έηνο 2011 

21.469.702,65.  

 Δπελδχζεηο πξνυπνινγηζζέληα 31/12/10 46.918.714,90. Δληαιζέληα 

κέρξη 31/12/10 4.585.229,06. Τεθηζζέληα γηα ην νηθ. έηνο 2011 9.904.815,33.  

 Ξξνβιέςεηο. Ξξνυπνινγηζζέληα κέρξη 31/12/2010 9.787.075,26. 

Δληαιζέληα 31/12/10 3.943.555,06. Τεθηζζέληα γηα ην νηθ. έηνο 2011 

15.646.506,72.  

 Απνζεκαηηθφ. Ξξνυπνινγηζζέληα κέρξη 31/12/2010 205.775.43. 

Τεθηζζέληα γηα ην νηθ. έηνο 2011 230.975,29. 

 Ρα ζχλνια ησλ πξναλαθεξφκελσλ θσδηθψλ είλαη: Ξξνυπνινγηζζέληα 

31/12/10 84.089.692,88, εληαιζέληα κέρξη 31/12/2010 21.862.838,80 θαη 

ςεθηζζέληα γηα ην νηθ. έηνο 2011 47.251.999,99.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Σξήζηνπ. Ξξέπεη λα ελεκεξψζσ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο φηη ηελ ελεκέξσζε φισλ καο, ζηελ ελεκέξσζε φισλ καο ζα 

ζπλδξάκεη θαη ν θ. Θαλειιφπνπινο Ησάλλεο σο δηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ 

πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 Ξξνηνχ ζπληαρζεί ν θαηάινγνο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζέινπλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ φηη ιφγσ ηεο 

ζπνπδαηφηεηνο ηνπ ζέκαηνο πέξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απφ ηνλ 

θαλνληζκφ ζα δηαηεζνχλ 3 επηπιένλ ιεπηά ζε φινπο αλεμαηξέησο γηα ηηο ηπρφλ 

απνξίεο θαη επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα ζειήζνπλ λα δεηήζνπλ απφ ηελ 

νκάδα ππνζηήξημεο. 

 Ξαξαθαινχληαη νη θ. ζπλάδειθνη λα δειψζνπλ ζην πξνεδξείν. 

Γηεπθξηληζηηθέο ζην ρξφλν ηνπ ν θάζε ν ζπλάδειθνο κπνξεί λα ηηο θάλεη. 

πάξρεη θαη ε δεπηεξνινγία, ε νπνία ζα είλαη θη απηή απμεκέλε θαηά 2 ιεπηά. 

Γίλεηαη, θα Πηεξγίνπ, γίλεηαη. Ι 

 Ινηπφλ, ν θ. Ιίηζαο.  

ΠΡΔΟΓΗΝ: Ππγγλψκε θ. Ξξφεδξε πνπ παίξλσ ην ιφγν έηζη, δελ ην ζπλεζίδσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Καο θέξαηε κηα εηζήγεζε ζήκεξα, πνπ έρεη ηεξάζηηεο δηαθνξέο. 

Γελ είλαη κφλνλ ν ΔΠΓΘΛΑ. Θαη δελ θάλαηε θαλ ηνλ θφπν λα καο εμεγήζεηε ηη 

άιιαμε κε ηνλ ΔΠΓΘΛΑ, έλα ζέκα.  

 Γεχηεξνλ, καο θέξλεηε κηα άιιε εηζήγεζε πνπ ιέηε φηη είλαη ηα ηνπηθά 

ζπκβνχιηα. Δίλαη ελζσκαησκέλν κέζα εδψ ή δελ είλαη; Δγψ ζα ζαο πσ δέθα 

πνζά πνπ έρνπλ αιιάμεη εδψ. Γελ έρεη αιιάμεη κφλνλ ν ΔΠΓΘΛΑ. Καο θέξλεηε 

άιια λνχκεξα. Ρη ζα ςεθίζνπκε εκείο; Γειαδή ζα κηιήζνπκε θαη κεηά ζα 

ξσηήζνπκε; Οσηάκε λα καο δηεπθξηλίζεηε θαη κεηά λα κηιήζνπκε.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: θ. Σξήζηνπ, ε πξφηαζή κνπ γηα ηηο αιιαγέο πξέπεη λα δηαβαζηεί, 

πνπ έγηλε απφ ηελ... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Σξήζηνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνηείλσ απηέο ηηο αιιαγέο ζήκεξα λα πεξάζεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, πνπ είπακε φηη αιιάμακε θάπνηα πξάγκαηα ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο. 

Λαη, θα Πηεξγίνπ, ζ' απηφ έρεηε δίθην, έπξεπε λα δηαβαζηεί ηψξα. Θα 

δηαβαζηνχλ.  

ΠΚΒΝΙΝΠ: Ρη ζα δηαβαζηνχλ; Γηαηί λα κελ ηα πάξνπκε; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιά, νη πξνηάζεηο πνπ ζα θάλεηο ζήκεξα εζχ ζα πξέπεη λα ηηο 

έρνπκε γξάςεη; Ρν ίδην θάλσ θη εγψ πξφηαζε ζήκεξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξήζηε ζηελ αλάγλσζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα, εζχ δελ ζα κνπ πξνηείλεηο θάπνηεο αιιαγέο; Θη απηέο εδψ 

φπνηνο ζέιεη ηηο ςεθίδεη. Νπνηνο ζέιεη φρη. Ξνην είλαη ην πξφβιεκά ζνπ;  

ΙΗΡΠΑΠ: Ν πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα ηζνζθειηζηεί, θ. Γήκαξρε, γηα λα 

καζαίλεηε θαη κεξηθά πξάγκαηα. Αλ πξνηείλνπκε θάηη, έρεη λφεκα λα 

πξνηείλνπκε; Καο θνξντδεχεηε δειαδή; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ πξφηαζή κνπ εηλαη νινθιεξσκέλε θαη ηζνζθειηζκέλε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα μεράζνπκε θη απηά πνπ μέξνπκε εδψ κέζα!  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ιίηζα, αο κελ πξνζθεχγνπκε ζε ηέηνηεο εθθξάζεηο. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ζ πξφηαζή κνπ είλαη ηζνζθειηζκέλε θαη νινθιεξσκέλε γηα ηηο 

αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Σξήζηνπ.  

ΣΟΖΠΡΝ: Θαηαξρήλ, λα αλαθεξζνχκε ζην έγγξαθν ην νπνίν ιάβακε ζήκεξα 

κφιηο απφ ηνλ Δληαίν Πχλδεζκν Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο κε 
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ζέκα "Γηαβίβαζε παξαθξάηεζεο εηζθνξψλ Γήκσλ - κειψλ ηνπ ΔΠΓΘΛΑ γηα ην 

έηνο 2011 θαη απφδνζε ζε απηφλ". 

 Ιέεη ην έγγξαθν: Παο ζηέιλνπκε αληίγξαθν ηεο αξ. 89/11 απφθαζεο 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΠΓΘΛΑ κε απνδεηθηηθφ δεκνζίεπζεο απηήο 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο θαη παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο 

ζαο ελέξγεηεο. 

 Ππλεδξίαζε ηεο 12.4.2011 11ε ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ ΔΠΓΘΛΑ.  

 Ζ πεξίιεςε ηεο απφθαζεο έρεη σο εμήο: Πηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία 

ηνπ ΔΠΓΘΛΑ ζήκεξα 12 Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 13:00, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΠΓΘΛΑ χζηεξα απφ 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ κε ηελ αξ. 2787/8.4.2011 πνπ 

επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ Λ. 3463 πεξί 

θχξσζεο ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. πάξρεη απαξηία, παξφληεο, 

απφληεο. Λα πάκε ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο.  

 Ν Ξξφεδξνο θ. Σησηάθεο εηζεγνχκελνο ην ζέκα είπε ηα εμήο: Θχξηνη, 

ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα ζαο ζέησ ππφςε ζαο ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 

Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ πνπ αλαθέξεη ηα εμήο: ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 

παξ. 1 ηνπ Λ. 3854/2010 ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπκε αλά ηφλν ηηκή γηα ηηο 

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ ν ΔΠΓΘΛΑ παξέρεη ζηα κέιε 

ηνπ θαη ζηνπο ΝΡΑ πνπ απνζέηνπλ απνξξίκκαηα ζηελ Γπηηθή Αηηηθή ζηηο 

ρσκαηεξέο. Δσο θαη ην πξνεγνχκελν έηνο νη εηζθνξέο ησλ ΝΡΑ πξνο ηνλ 

Δληαίν Πχλδεζκν θαζνξίδνληαλ ζε ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ησλ ηαθηηθψλ ηνπο 

εζφδσλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα θνζηνινγεζνχλ 

αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν ΔΠΓΘΛΑ (πγεηνλνκηθή ηαθή, κεραληθή 

αλαθχθισζε θ.ιπ.), θαη λα πξνζδηνξηζηεί ηηκή αλά ηφλν.   
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 Δπεηδή απηή ε δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκα κε 

βάζε ηα θνξηία ζηνηρείσλ θαη εηζθνξψλ ηνπ έηνπο 2010 πνπ δηαζέηνπλ νη 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΠΓΘΛΑ ην Γ.Π. ηνπ πξνζδηφξηζε κε ηελ ππ' αξ. 2/11 

απφθαζή ηνπ πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο ε νπνία θαη ζα εθαξκνζηεί ζηηο 

εηζθνξέο ησλ Γήκσλ-κειψλ ηνπ. Πην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλάινγα κε 

ηα θνξηία πνπ ζα απνξξίςνπλ νη Γήκνη έσο 31/12/2011 ζα γίλεη εθθαζάξηζε 

ησλ νθεηιψλ ή δηθαησκάησλ επηζηξνθήο γηα θάζε Γήκν. 

 Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2010 θνξηία απνξξηκκάησλ αλά Γήκν, ην Γ.Π. 

ηνπ ΔΠΓΘΛΑ θαζφξηζε πξνζσξηλή ηηκή κνλάδνο πνπ ν ΔΠΓΘΛΑ παξέρεη πξνο 

ηνπο ΝΡΑ ην πνζφ ησλ 45 επξψ αλά ηφλν απνξξηκκάησλ πνπ θαηαγξάθνληαη 

ζην δπγηζηήξηφ ηεο ή ζε εγθαηάζηαζε δχγηζεο απνδεθηή απφ ηνλ ΔΠΓΘΛΑ. 

 Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο λνκνζεηηθήο 

ξχζκηζεο πνπ πξνσζείηαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία απφδνζεο ζηνλ ΔΠΓΘΛΑ απφ ηα κέιε 

ηνπ ησλ ηξηκεληαίσλ δφζεσλ ηεο εηήζηαο εηζθνξάο ηνπ θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ. 3 πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 9 ηνπ Λ. 3854/2010 κε ην άξζξν 58 

παξ. 3 ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ (ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Ξξφηππσλ Ξεηξακαηηθψλ Πρνιείσλ, 

Ηδξπζε Ηλζηηηνχηνπ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, νξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Ρερλνινγίαο, πνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ ΓΗΝΦΑΛΡΝΠ θαη ινηπέο δηαηάμεηο), 

εηζεγνχκαζηε λα γίλεη ε παξαθξάηεζε ησλ ηαθηηθψλ εηζθνξψλ φισλ ησλ 

Γήκσλ-κειψλ γηα ην έηνο 2011 κε βάζε ηα ηαθηηθά έζνδά ηνπο έηνπο 2008, ε 

δε απφδνζε ζηνλ ΔΠΓΘΛΑ λα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ ηξηκεληαίσλ 

δφζεσλ απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 9 ηνπ Λ. 

3854 κε ην άξζξν 58 παξ. 3 ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ λνκνζρεδίνπ 

(παξαθξάηεζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηεο ηξηκεληαίαο δφζεο ηεο εηήζηαο 
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εηζθνξάο ησλ ΝΡΑ κειψλ ηνπ πξνο απηφλ απφ ηνπο ΘΑΞ ησλ ππφρξεσλ Γήκσλ 

κε απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο).  

 Ζ εηζθνξά ηνπ έηνπο 2011 θαη ην αλείζπξαθην ππφινηπν εηζθνξάο ηνπ 

2010 παξαηίζεληαη αλά Γήκν ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 Ξάκε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνξά ηνλ Γήκν Υξσπνχ. Βάζεη ππνινγηζκνχ 

ηαθηηθά έζνδα έηνπο 2008, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα εδψ ηα ηαθηηθά έζνδα είλαη 

10.365.366 επξψ θαη ε εηζθνξά γηα ην 2011 έρεη ππνινγηζηεί απφ ηνλ ΔΠΓΘΛΑ 

λα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 600.382 επξψ. Απηφ αλαιχεηαη παξαθάησ 

ζηνλ πίλαθα αλά ηνπηθφ δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ δηακέξηζκα. Αλ ζέιεηε γηα ην 

Γήκν Υξσπίσλ ηη αληηζηνηρεί, Απιψλνο, Θαιάκνπ, Ππθάκηλνπ, Ξνιπδελδξίνπ 

θαη Καξθνπνχινπ. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ην νπνίν ζα παξαθξαηεζεί 621.382 επξψ.  

 Δκείο είρακε πξνβιέςεη βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ 200.000 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, πξνζζέζακε άιιεο 400.000, 420.000 πεξίπνπ, νχησο 

ψζηε λα θαιχςνπκε ην πνζφ απηφ γηαηί αλ δελ ην θαιχπηακε ηψξα, 

πεξηθνπηψληαο βέβαηα θάπνηα άιια πνζά απφ άιινπο θσδηθνχο, δελ ζα είρακε 

ηελ δπλαηφηεηα αξγφηεξα λα ην θαιχςνπκε απφ ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σξήζηνπ. Ξαξαθαιψ ηελ θ. Βαξλάβα λα 

ζπληάμεη ηνλ θαηάινγν ησλ νκηιεηψλ. Ξνηα δηαδηθαζία, θ. Ονχζζε; Νξίζηε. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα θαη ρξφληα πνιιά. Θα ήζεια λα ξσηήζσ 

ηνλ θ. Σξήζηνπ αλ απηέο ηηο αιιαγέο ηηο έρεη εγθξίλεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

γηαηί φπσο γλσξίδεηε πξηλ έξζεη ν πξνυπνινγηζκφο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηηο 

εγθξίλεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Θα ήζεια λα κνπ πεη απηφ, πξψηνλ θαη 

δεχηεξνλ, ζα πξέπεη λα δηαβαζηνχλ φινη νη θσδηθνί μερσξηζηά ν θαζέλαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινη νη θσδηθνί; 
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ΟΝΠΠΖΠ: Νινη. Απηφ ζα είλαη ιίγν θνπξαζηηθφ, αιιά έηζη πξέπεη λα γίλεη. 

Δγψ πάληα απηφ έθαλα. Νη θσδηθνί ησλ αιιαγψλ θαη φινη νη θσδηθνί. Δδψ κέζα 

ππάξρνπλ έξγα, ππάξρνπλ έξγα, Γήκαξρε, ηα νπνία δελ πθίζηαληαη. Απηφ ην 

ραξηί πνπ καο έρεηε δψζεη, ππάξρνπλ έξγα ηα νπνία δελ πθίζηαληαη. Δρνπλ 

απνπεξαησζεί θαη δελ μέξσ πψο κπήθαλ κέζα εδψ. Νη θσδηθνί, λαη. Αλ δελ ην 

θάλεηε, ζα ζαο πσ εγψ νξηζκέλνπο θσδηθνχο πνπ πξέπεη λα βγνπλ απφ 'δσ, 

Γήκαξρε, εληάμεη; Θαη ζα ήζεια λα κνπ απαληήζεηε αλ έρεη εγθξίλεη ηηο 

αιιαγέο ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξφεδξε, ζπγγλψκε, γηαηί ην εξψηεκα ηνπ θ. Ονχζζε είλαη 

απαληεκέλν. Δίλαη απαληεκέλν. Ρηο αιιαγέο πνπ ζα κνπ πείηε εζείο ζήκεξα ηηο 

έρεη πεξάζεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή; 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ απνθαζίδεη ην Γ.Π. Νηαλ έξρνληαη... 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζήκεξα απηέο ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλσ εγψ ηηο απνθαζίδεη 

ην Γ.Π. Ξνηα ε δηαθνξά;  

ΟΝΠΠΖΠ: Κα έρεηο αιιάμεη ηελ εηζήγεζε, Γήκαξρε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνηα εηζήγεζε; Ρνπο θσδηθνχο αιιάδσ. Ξξφηαζε ζην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην γηα θσδηθνχο, αιιαγή θσδηθψλ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Αιιαμεο ηελ εηζήγεζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ!  

ΟΝΠΠΖΠ: Πε παξαθαιψ εγψ! Γελ θαηάιαβα! Πε παξαθαιψ εγψ. Θέισ λα κνπ 

απαληήζεηε αλ ηηο έρεη εγθξίλεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ονχζζε, λα δψζεη ηελ απάληεζή ηνπ ν θ. Σξήζηνπ θαη λα 

πξνρσξήζνπκε θαλνληθά επί ηεο δηαδηθαζίαο.  

 θ. Σξήζηνπ. 
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ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, ζην πξψην ζθέινο ηεο εξψηεζεο ηνπ θ. Ονχζζε έρσ λα 

πσ φηη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ρν 

ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έξρεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

Δγηλε ε έγθξηζε... 

ΟΝΠΠΖΠ: Γειαδή, είλαη ελήκεξνη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη πνπ απαξηίδνπλ 

ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ζ αξκνδηφηεηα ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είλαη λα ζπληάμεη ην 

ζρέδην.  

ΟΝΠΠΖΠ: Λαη, θ. Σξήζηνπ. Ιέσ, είλαη ελήκεξνη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή γηα ηηο αιιαγέο απηέο.  

ΣΟΖΠΡΝ: Απηφ είλαη ζέκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θ. Ονχζζε. Δξρεηαη 

ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηίζεηαη ζέκα. Ππλέηαμε ην ζρέδην ε Νηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαη έξρεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ρν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θάλεη απηέο ηηο πξνηάζεηο γηα αιιαγέο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ, ν θ. Ιίηζαο. Αιινη ζπλάδειθνη; Ζ θα Πηεξγίνπ, ν θ. 

Σαζηψηεο, ν θ. Ονχζζεο, ν θ. Βειηαληψηεο, ν θ. Γέδεο, ν θ. Θαξαγηάλλεο, ν θ. 

Θηνχζεο. Απφ ηε ζπκπνιίηεπζε ν θ. Γηακαξέινο, ν θ. Ζιηάζθνο. Δπραξηζηψ. 

 θ. Ιίηζα, έρεηε ην ιφγν. Ξαξαθαιψ θ. Ξέππα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Θα κνπ επηηξέςεηε λα ράζσ ιίγν απφ ην ρξφλν κνπ λα απαληήζσ 

πνιχ ιίγν ζηνλ θ. Γήκαξρν.  

 Δβγαιε έλα πάξα πνιχ σξαίν ιφγν θαη απ' φ,ηη θαηάιαβα ην θάξκαθν 

γηα φ,ηη δελ κπνξεί λα γίλεη, γηα φια θηαίεη ν Ιίηζαο. Βέβαηα, ην είρα 

μαλαζπλαληήζεη θαη ζην Γεκνηηθφ, φ,ηη θαζαξία γηλφηαλ ιέεη εγψ ηελ έθαλα. 

Κπνξεί, δελ ακθηβάιισ. Κπνξεί λα έρεη γηα άιινπο κεξηθνχο κήλεο πάιη λα 

ιέεη, πάιη θηαίεη ν Ιίηζαο πνπ κε θπλεγάεη θαη κνπ θάλεη κελχζεηο θαη 

ελζηάζεηο.  
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 Ινηπφλ, κεξηθέο θνξέο νξηζκέλα πξάγκαηα, έηζη αο πνχκε φηη έθαλεο 

θαιά θαη ηα ζπγραξεηήξηα ζηνλ εαπηφ ζνπ θαιχηεξα λα ζηα δίλνπλ νη άιινη 

παξά λα ηα δίλεηο κφλνο ζνπ. Γειαδή, ή γηα έξγα πψο γίλνληαη θαη αλαζέζεηο 

θαη θνζηνινγήζεηο αο πνχκε 14.500 επξψ ζηνίρηζε ν απνρηνληζκφο ζηα 

Θηνχξθα. Ινηπφλ, εληάμεη, αθήζηε λα ηα ιέλε νη άιινη, θ. Γήκαξρε. Θα ζαο 

θξίλεη πάιη ν θφζκνο, ζαο έθξηλε  θαη θξίλεη θη εκάο, ηελ αληηπνιίηεπζε πνπ 

θάλνπκε θαη ην ζθεπηηθφ πνπ έρνπκε. Δρεηε κπεξδεπηεί, είζαζηε ν Γήκαξρνο. 

Γελ είζηε πηα ζηελ αληηπνιίηεπζε λα ιέηε φηη γηα φια θηαίλε νη άιινη, θηαίλε νη 

θαθέο Θνηλφηεηεο. Γελ παξαδψζαλε ράνο. Κηα ραξά είλαη ν Γήκνο νηθνλνκηθά. 

Γελ ρξσζηάεη πνπζελά. Δρεη άλεζε νηθνλνκηθή λα θηλεζεί, λα πιεξψζεη ηνπο 

πάληεο πνιχ άλεηα κε κηα απιή, ζσζηή δηαρείξηζε. 

 Νζν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ν πξνυπνινγηζκφο είλαη εξγαιείν. Γελ είλαη 

άληε έηζη, ιίγν αιιηψο, δελ πεηξάδεη λα ην πεξάζνπκε ηψξα θαη ζα ην 

αιιάδνπκε θάζε βδνκάδα. Γηα λα αιιάμεη ν πξνυπνινγηζκφο θάζε βδνκάδα ζα 

πξέπεη λα ην αηηηνινγείηε εδψ κέζα. Θαη αλ ν παιηφο ν Γήκαξρνο πνπ είρε εζάο 

αληηπνιίηεπζε ηα πέξλαγε γηαηί εζείο δελ μέξαηε πψο γηλφληνπζαλ ηα 

πξάγκαηα, δπζηπρψο γηα ζαο, εκείο μέξνπκε, δελ κπνξνχκε λα ηα μεράζνπκε. 

Θαη κε καο ιέηε ηψξα κε 1.000 επξψ ζα μεθηλήζεη έξγν, γηαηί ζα μεράζνπκε θη 

απηά πνπ μέξακε.  

 Ινηπφλ, πξαγκαηηθά δελ ζα ζαο θνπξάζσ κε ιφγηα πνιιά. Απιψο 

κηιήζαηε γηα θνηλσληθή πνιηηηθή θαη φια απηά. Δίλαη απιά ηα πξάγκαηα. 

Δμνκνηψζηε ηα δεκνηηθά ηέιε. Ρα ηέιε χδξεπζεο, ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο. Δθεί 

κέζα λα πάξεηε κέξηκλα, λα εμνκνηψζεηε, θ. Γήκαξρε, λα. Γελ κπνξεί λα έρεη 

άιια δεκνηηθά ηέιε εδψ, άιια παξαπέξα, άιια παξαθείζε, αιιηψο ην λεξφ λα 

ην πιεξψλεηο ζην Κχιεζη, αιιηψο ζηνλ Υξσπφ, αιιηψο ζην Ππθάκηλν. Θα 

πξέπεη λα πιεξψλνπλ φινη ηα ίδηα πξάγκαηα. Δλαο είλαη ν Γήκνο. 
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 Θα πξέπεη πξαγκαηηθά λα θάλεηε, λα θέξεηε εδψ ζέζεηο, πάξηε ην 

θαηαζηαηηθφ χδξεπζεο ηεο Καιαθάζαο πνπ έρνπκε κέζα πξφβιεςε γηα ηνπο 

πνιχηεθλνπο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Βεβαίσο θαη ζα ην ςεθίζνπκε 

πξψηνη, λα ηζρχεη γηα φιν ην Γήκν. 

 Θέισ λα ζαο πσ θάηη άιιν. Κπνξεί γηα φ,ηη θαθφ γίλεηαη θαη δελ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο λα θηαίεη φηη θηαίεη ε αληηπνιίηεπζε. Αιιά ζέισ λα 

ζαο μεθαζαξίζσ θάηη. Πην Ρερληθφ Ξξφγξακκα εκείο ζαο είπακε θαη ζαο 

πεξάζακε ζέζεηο πνπ ήηαλ ζσζηέο απφιπηα. Θαη κάιηζηα δελ θαηαγξάθεθαλ 

φιεο. Γειαδή, άιια είπακε εκείο, άιια γίλαλε. Γελ ζα θνπξάζσ θαζφινπ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ήξζαλ ζήκεξα λα αθνχζνπλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο 

δελ είλαη θησρφο. Κηα ραξά πξνυπνινγηζκφο είλαη. Κφλν ηα έξγα πνπ είλαη 

εληαγκέλα ζην ΔΠΞΑ είλαη έλα θάξν έξγα. Ρα ήδε εληαγκέλα. Απιψο, λα 

πξνζέμεηε θαη ηα έξγα πνπ ήηαλ δεκνπξαηεκέλα λα ηα βάιεηε θη απηά γηα λα 

γίλνπλ ηα έξγα. Γηαηί ππάξρνπλ έξγα ηα νπνία βιέπσ δελ ηα έρεηε πεξάζεη. Θαη 

λα κπσ ζηελ νπζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 Κπνξεί εζείο λα ηνλ ςεθίζαηε ηνλ πξψην πξνυπνινγηζκφ, έηζη, ειαθξά 

ηε θαξδία, αιιά κπνξεί λα κελ κπνξνχζαηε λα ηνλ θξίλεηε. Δγψ πνπ έρσ θαη 

κία άπνςε πξνζσπηθή θαη ζέισ λα ηελ θαηαζέζσ, παξαδείγκαηνο ράξηλ ν 

1080/80 ιέεη φηη ν κε ππνινγηζκφο ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ ζην πξνζήθνλ χςνο ζπληζηά βαξεία παξάβαζε θαζήθνληνο. 

Ξξνζέρσ ιίγν ηελ άξζξσζε κελ κε μαλαπείηε θαη αγξάκκαην. Απιά, φκσο, κία 

εξψηεζε. Δκείο μέξακε παιηά φηη νη ΘΑΞ φ,ηη είραλ πάξεη έπξεπε -ζα ζαο ηα πσ 

πάιη- φ,ηη είραλ πάξεη έπξεπε, πάιη κηα κηθξή ιεπηνκέξεηα ζηνπο ΘΑΞ 

5.261.427, 5.276.944. Αλ πξνθχπηεη απφ θάπνπ δηαθνξά, θαιψο έρεηε ηε 

δηαθνξά. 

 Γελ είλαη ηφζν απιά, θ. Γήκαξρε. Ν πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη έλα 

πξάγκα πνπ ηνλ καγεηξεχνπκε, φπσο θάλαηε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα. Γηαηί ηα 
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κηζά πάιη έρεηε θαηαηκήζεηο κέζα. Γελ είλαη έηζη νπσο λνκίδεηε εζείο ηα 

πξάγκαηα. Δίλαη πνιχ πην ζνβαξά θαη πνιχ πην ππεχζπλα θαη ζέιεη θαη πνιχ 

ρξφλν λα ηνπ αθηεξψζεηο. Δγψ θάπνηε μελχρηαγα, δελ ηα θαηαιάβαηλα θηφιαο, 

είρα ηε Πηεξγίνπ, ηελ θα Πηεξγίνπ ηφηε λα κνπ θάλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη 

δελ θαηαιάβαηλα θηφιαο.  

 Ινηπφλ, ζέισ λα ζαο εμεγήζσ ην εμήο: ε θαζαξηφηεηα είλαη κηα 

θαηεγνξία πνπ εηλαη αληαπνδνηηθή. Ρν θαθφ είλαη, θ. Γήκαξρε, απηφ δελ ην 

είραηε πεη πξνεθινγηθά ζηνλ θφζκν, φηη ζα κάζεηε ζηνπ θαζίδε ην θεθάιη. Γελ 

ην είραηε πεη απηφ. Ρψξα ην ιέηε. Λαη, αιιά εγψ δελ πήγα λα πσ φηη έρσ 

φξακα γηα έλαλ ηφπν θαη ζηνπο πέληε κήλεο λα ην γπξίζσ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ ιέηε φηη ζαο δίδαμε ε Πηεξγίνπ. Αθνχ ζαο δίδαζθε ε 

Πηεξγίνπ θαη θαιά έθαλε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Πην 031, ςάρηε λα βξείηε πνχ είλαη ην 031 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

είλαη ζεκαληηθφ, θνηηάμηε ην, 4.824.470. Πην 2111 1.100.000, ην ζχλνιν καο 

θάλεη 5.924.470. Δίλαη αληαπνδνηηθά. Πηα έμνδα έρεηε 7.116.114,70 ζπλ 

180.000, ζπλ 100 ζπλ 209,780. Πχλνιν 7,605. Γελ είλαη ηζνινγηζκέλν. Γελ 

κπνξεί λα πεξάζεη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο. Θαθψο θάλνπκε θαη ην ιέκε; Λα 

ην ςεθίζνπκε; Δ, πψο ζα ην ςεθίζνπκε; Αθνχ είλαη ιάζνο. Θα ην θφςεη θαη ε 

Ξεξηθέξεηα. Θαη επίζεο, απηφ πνπ είπαηε γηα ηνλ ΔΠΓΘΛΑ πξέπεη λα πεξάζεη θη 

απηφ εδψ κέζα. Αιιεο 420.000. Δρεη πεξάζεη; Λαη, αιιά δελ είλαη θαη πάιη 

ηζνζθειηζκέλνο. 

 Πηελ χδξεπζε. Δθεί είζαζηε θνληά. Δρεη 6,415, 6,330. Κηα κηθξή 

απφθιηζε, δελ είλαη ηδηαίηεξν πξφβιεκα.  

 πάξρεη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα ζηα λεθξνηαθεία. 1,457 ζηα έζνδα, 

192.000 ζηα έμνδα. Αξα, πξέπεη λα θάλεηε έξγα ζηα λεθξνηαθεία.  
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 Δπίζεο, ζα πξέπεη πάξα πνιχ ζνβαξά λα δείηε ηα ζέκαηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, καο ην δψζαηε ηειεπηαία ζηηγκή, δελ είρα ρξφλν λα 

αζρνιεζψ ηδηαίηεξα, έρεη πνιιέο θαηαηκήζεηο θαη ζε έξγα θαη ζε ππεξεζίεο. 

Δκείο εξρφκαζηε εδψ πέξα έρνληαο κία άπνςε. Δζείο ζέιαηε θαη 

πξνθαηαβάιαηε φηη ε άπνςή καο δελ ζα πξέπεη λα είλαη αληηπνιηηεπηηθή. Αλ 

λνκίδεηε φηη θάλνπκε αληηπνιίηεπζε ιέγνληάο ζαο ην πηζηεχσ καο ή ηελ άπνςή 

καο, θάλεηε ιάζνο. Γη' απηφ είκαζηε εδψ, γηα λα έρνπκε άπνςε. Θαη λα 

κπνξνχκε λα ειέγρνπκε θαη θάπνηα πξάγκαηα.  

 Ινηπφλ, απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ιίγν πνπ αζρνιεζήθακε, δελ 

αζρνιεζήθακε ηδηαίηεξα, γηαηί ζαο μαλαιέσ καο ην δψζαηε κεο ζηηο γηνξηέο, 

δελ είλαη ζσζηφο ν πξνυπνινγηζκφο. Θαη ν πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη, άληε λα 

ηνλ πεξάζνπκε ηψξα, λα ηνλ μαλαπεξάζνπκε πίζσ. Δρεη πάξα πνιιά ιάζε. Γελ 

εηλαη δπλαηφλ λα ζαο ιέεη, φπσο ζαο είπε πξηλ ν θ. Ονχζζεο, λα ζβήζνπκε ην 

έλα έξγν, λα ζβήζνπκε ην άιιν. Γελ είλαη θαλ ηερληθφ πξφγξακκα πνπ 

κπνξνχζακε λα δηνξζψζνπκε πξάγκαηα. Απηφο είλαη πξνυπνινγηζκφο. Απηφλ 

εδψ ην Γήκν απηφο ν πξνυπνινγηζκφο ζα ηνλ αθνινπζεί κηα δσή. Κηα δσή ζα 

ηνλ αθνινπζεί. 

 Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Γήκαξρε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Ιίηζα. Θα απαληήζεηε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηψ γηα ηελ ηνπνζέηεζή ζαο, θ. Ιίηζα. Ξξψηνλ, ζέκα 

εμνκνίσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. Π' επραξηζηψ γηα ηελ πξφηαζε πνπ έθαλεο, 

εγψ έρσ δεζκεπζεί απέλαληη ζην ιαφ ηνπ Υξσπνχ, φιν ην ιαφ ηνπ Υξσπνχ λα 

κελ θάλσ εμνκνίσζε ησλ ηειψλ. Γηα πνην ιφγν. Γηαηί ζην Θαπαλδξίηη ην λεξφ 

έρεη κηα ηηκή Α, ζηνλ Απιψλα έρεη ηηκή Β θαη κε κεγάιε δηαθνξά. Δθεί ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ Απιψλα ήηαλ ηζνζθειηζκέλνο. Γειαδή είλαη αληαπνδνηηθφ 

ηέινο ην λεξφ. Ξαξήγαγε ην λεξφ κε ηε δηθή ηνπ γεψηξεζε ηελ θαζαξή θαη ην 

έδηλε δίπια ζηνλ θφζκν ηνπ κε απηή ηελ ηηκή θαη θαηάθεξλε λα ην δίλεη κε 
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απηή ηελ ηηκή ηελ ρακειή ζαλ αληαπνδνηηθφ ηέινο. Ξψο ζα κεηαθέξσ εγψ 

ηψξα ηελ αθξίβεηα ηνπ Θαπαλδξηηίνπ ζηνλ Απιψλα ή ην αληίζεην; Αθνχ 

παξάγεη ην ίδην λεξφ, απφ ηελ ίδηα πεγή, κε ην ίδην θφζηνο νη 10.000 ηνπ 

Απιψλα ή ηεο Καιαθάζαο πνπ είλαη θνληά ε Καπξνζνπβάια ή  ην άιιν. Αιιν 

ην θφζηνο λεξνχ ηνπ Υξσπίσλ θαη άιιν ηνπ άιινπ. Θαη δεζκεχζεθα 

πξνεθινγηθά θαη πξαγκαηηθά επηθξνηήζεθε παληνχ απ' φ,ηη αληηιήθζεθα απηή ε 

άπνςε.  

 Δάλ, ζαο δηαβεβαηψ, δελ κνπ έξζεη εληνιή απφ ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε, 

είλαη πνιηηηθή απφθαζε απηφ, λα εμνκνηψζσ ηα ηέιε φισλ, εγψ δελ ην θάλσ. 

Θα πξνζπαζήζσ λα έρσ ηα ρακειφηεξα δπλαηφλ ηέιε παληνχ θαη 

αληαπνδνηηθά. Θα κπνξέζσ λα κεηψζσ ην θφζηνο παξαγσγήο λεξνχ ζηνλ 

Απιψλα ή ζηε Καιαθάζα γηα λα έρνπλ θζελφ λεξφ. Δάλ ζην Γήκν Υξσπίσλ ην 

λεξφ μαθληθά ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ην κεγάιν άγρνο καο, έρνπκε πξφβιεκα, 

ζα πξέπεη λα πάξσ απφ πην καθξηά, ζα είλαη πην αθξηβφ. Λα κελ επηβαξχλσ φιε 

ηελ πεξηνρή. Δίλαη πνιηηηθή καο ζέζε. Νηαλ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηελ πνξεία 

θάπνηεο κηθξέο, ηζνξξνπεκέλεο θηλήζεηο, κηθξήο εκβέιεηαο, ίζσο ηηο θάλνπκε αλ 

έρνπκε δηαθνξεηηθά θφζηε. 

 Ρν δεχηεξν πνπ είπαηε γηα ηζνζθειηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ζα 

ζαο απαληήζεη ην νηθνλνκηθφ επηηειεί. Αλ εηλαη έηζη, ζ' επραξηζηψ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζή ζνπ, πξέπεη λα δηνξζσζεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λα απαληήζνπκε πξψηα γηα ηα έζνδα λεθξνηαθείσλ ζηνλ Θ.Α. 04. 

Ρα έζνδα λεθξνηαθείσλ είλαη ζηνλ Θ.Α. 041 θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ 137.000. 

Δίραλ ςεθηζηεί 31/12 236.600, βεβαηψζεθαλ 77.794 θαη εκείο ςεθίδνπκε 

ζήκεξα 137.000 επξψ. Ρν 1,457 πνπ ιέηε θ. Ιίηζα, αθνξά ην ζχλνιν ηνπ 

θσδηθνχ. Αλ ζπλερίζεηε κέρξη ην 05 πεξηιακβάλεη φια απηά, ηνπο θσδηθνχο. 

Απηφ αθνξά ην 1.457.001. Γελ αθνξά ην λεθξνηαθείν απνθιεηζηηθά. 137.000 
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έρνπκε βάιεη, ςεθίδνπκε. Βεβαηψζεθαλ 77.794, είραλ πξνβιεθζεί - γηαηί είλαη 

ιάζνο; Γηαηί λα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα; Γελ ππάξρεη... Δρνπκε ππνινγίζεη κνπ 

ιέλε εδψ νη ζπλάδειθνη ηψξα γηαηί δελ κπνξψ λα ηα ζπκεζψ θη φια, ην Λ.Ξ. 

ηνπ Λεθξνηαθείνπ, ην νπνίν δελ πθίζηαηαη ηψξα θαη γίλεηαη ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ. Ρα έζνδα ηνπ λεθξνηαθείνπ, ηνπ Λ.Ξ., ζα πεξηέιζνπλ ζην Γήκν. Ρα 

έρνπκε ππνινγίζεη φζν κπνξνχζακε.  

......: Ζ δηεπθξίληζε είλαη φηη ην λεθξνηαθείν ηνπ πξψελ Γήκνπ Υξσπίσλ ήηαλ 

λνκηθφ πξφζσπν. Γελ ήηαλ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Νπφηε, κε ηε ζπγρψλεπζε 

πνπ ζα γίλεη ηα έζνδά ηνπ ζα πέζνπλ ππέξ ηνπ Γήκνπ. ΣΟΖΠΡΝ: Ρν έρνπκε 

ππνινγίζεη ζαλ έζνδν. Γελ κπνξνχκε λα κελ ην ππνινγίζνπκε.  

.......: Δρνπλ θάλεη πξφβιεςε, δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή εηθφλα.  

ΣΟΖΠΡΝ: Νηαλ πάκε ζηα έμνδα ζα ην δνχκε. Δδψ είλαη έζνδα. Θα ην δνχκε 

ηψξα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σξήζηνπ. θα Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λα απαληήζσ, ζπγγλψκε θ. Ξξφεδξε, ην δεχηεξν πνπ πξφιαβα λα 

ζεκεηψζσ πνπ αλέθεξε ν θ. Ιίηζαο γηα ηνπο ΘΑΞ Θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ, ν 

ππνινγηζκφο ηα ςεθηζζέληα 5.276.944 έρνπλ γίλεη γηα ην ππνιεηπφκελν 

δηάζηεκα πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ησλ ΘΑΞ πνπ έρνπλ έξζεη 

κέρξη ζήκεξα. Θαη αληηζηνηρεί κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ ην πνζφ απηφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θα Πηεξγίνπ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: θ. Ληθνιάνπ, λνκίδσ είλαη ε ζεηξά κνπ. Θα κηιήζσ εγψ θαη ζα 

κηιήζεη κεηά ε θα Πηεξγίνπ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, έρεηε δίθην. Κε ζπγρσξείηε. Φηαίεη ν θαηάινγνο πνπ 

θαηέγξαςα. Θα θάλσ αξίζκεζε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Ξξφεδξε. 
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 Ν Γήκαξρνο θαηαζπαηάιεζε ζήκεξα πάξα πνιχ ρξφλν γηα λα καο 

πεξηγξάςεη ηη είλαη ν Θαιιηθξάηεο, ηη φξακα ζα έξζεη κέζα απφ ηνλ Θαιιηθξάηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ αθνχγεηαη ν θ. Σαζηψηεο. θ. Σαζηψηε, ζαο αθνχκε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ, θ. Ξξφεδξε. 

 Ξνιχ ρξφλν ινηπφλ έιεγα φηη θαηαζπαηάιεζε ν θ. Γήκαξρνο λα καο 

πεξηγξάςεη θαη ηη είλαη ν Θαιιηθξάηεο, ην φξακά ηνπ γηα ηνλ Θαιιηθξάηε αλ 

ζέιεηε, ηηο επθαηξίεο νη νπνίεο έξρνληαη θαη ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε κέζα απφ ηνλ 

Θαιιηθξάηε. Θη επεηδή λνκίδσ φηη ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κέρξη ζήκεξα 

άιια γίλνληαη θη άιια ζέινπκε λα δείρλνπκε ζηνλ θφζκν φηη γίλνληαη, ζα ζαο 

πσ ζήκεξα ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ θαη ηη είλαη ν Θαιιηθξάηεο θαη ηη έρεη γίλεη 

κέζα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζήκεξα κε ηνλ Θαιιηθξάηε θαη ην ηη ζα έξζεη 

κέζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ρα θνπβεληηάδακε πξνεθινγηθά. Θνπβεληηάδακε 

κέζα απφ ηα ςεθνδέιηηά καο θαη απνθαιχπηακε ηελ αιήζεηα θαη ηελ 

αληηδξαζηηθή κεηαξξχζκηζε. Αλαδεηθλχακε ζπλέρεηα ην γεγνλφο φηη ν 

Θαιιηθξάηεο είλαη κέξνο ηεο γεληθεπκέλεο επίζεζεο ζηα ιατθά καο δηθαηψκαηα. 

Νηη είλαη ηζρπξφ εξγαιείν ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ νκίισλ ηνπ θξάηνπο γηα 

λα μεδνπκίδνπλ ηα θησρά, ιατθά ζηξψκαηα. 

 Δίπακε ζε φιν ην ιαφ θαη ζηελ πεξηνρή καο φηη θέξλεη λέεο απμήζεηο 

θνξνινγίαο. Νηη θέξλεη ρηιηάδεο απνιχζεηο ζηνπο Γήκνπο. Νηη ζα κεηαθέξεη 

ζηηο Ξεξηθέξεηεο θαη ζηνπο Γήκνπο αξκνδηφηεηεο ηνπ θξάηνπο ζηελ 

Δθπαίδεπζε, ζηελ γεία, ηελ Ξξφλνηα. Θα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε ππνβάζκηζε 

ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. Θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηε 

δηάιπζή ηνπο. Ρε κεηαθχιεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ζην ιαφ, πνπ έρεη ήδε 

ρξπζνπιεξψζεη θαη ηνλ θαινχκε ζήκεξα λα μαλαπιεξψζεη. 

 Δίπακε ζην ιαφ φηη ζα πξνρσξήζνπλ θαη ζε θιείζηκν ζρνιείσλ θαη 

ηαηξείσλ ζε λνζνθνκεία, ζε θέληξα πγείαο. Νηη ζα κεησζεί ηξαγηθά ε 
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δπλαηφηεηα ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο γηα ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηεο. Γηαηί 

μέξεηε, απηφο πνπ δελ έρεη απφ 'δσ θαη πέξα δελ ζα κπνξεί λα πεγαίλεη ην παηδί 

ηνπ ζην λνζνθνκείν. Δίπακε αθφκα φηη ηα παηδηά πνπ ζα πεγαίλνπλ ζρνιείν ζα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζεη ηνπ επηπέδνπ ηνπ ζρνιείνπ ην νπνίν ζα κπνξεί ν 

γνληφο λα πιεξψλεη.  

 Αλαδείμακε επίζεο φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ. Νηη ζα επηηαρπλζεί ν 

εθηνπηζκφο ηεο θησρήο θαη κεζαίαο αγξνηηάο κε ηε ζπγθέληξσζε ηεο γεο, ησλ 

κηθξνκάγαδσλ, ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζθηά ηεο επέθηαζεο ησλ 

κνλνπσιηαθψλ νκίισλ. 

 Πε ζεηξά ζπλεδξηάζεσλ ινηπφλ θαη ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 

βάιαηε ηηο βάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αληηδξαζηηθήο απηήο κεηαξξχζκηζεο. 

Θαη γηα λα γίλσ πην ζαθήο, ςεθίζαηε ηελ δεκηνπξγία λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

θνηλσθεινχο επηρείξεζεο πνπ ζα έρνπλ πιένλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο πγεία, 

παηδεία, θνηλσληθή πξφλνηα, πεξηβάιινλ, εξαζηηερληθφ αζιεηηζκφ. Δπηρεηξήζεηο 

πνπ είλαη νη δνκέο ηνπ Θαιιηθξάηε θαη φρη κφλν ζα ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο, φρη κφλν ζα ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηνπ Γήκνπ αιιά αχξην ζα 

κπιέθνληαη θαη επελδπηέο θαη ρνξεγνί κέζα ζ' απηέο ηηο ππεξεζίεο. Ρν 

πξνβιέςαηε απηφ εζείο θαηαζηαηηθά. Ρν θέξαηε εδψ πέξα θαη ην ςεθίζαηε 

θηφιαο.  

 Απνδερφκελνη ινηπφλ ηε λέα ηνπηθή θξαηηθή δηνίθεζε θαη ηνλ αληηιατθφ 

ηεο ραξαθηήξα θέξαηε πάιη ζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 40.000 επξψ γηα ηα 

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, γηα 55 ζρνιεία 40 ρηιηάξηθα δειαδή, 800 επξψ γηα θάζε 

ζρνιείν, δειαδή ιέηε φηη νχηε ζθνπγγάξηα θαη θηκσιίεο ζα αγνξάζνπκε γηα ηα 

παηδηά καο αχξην.  

 Φέξαηε θαη πεξάζαηε έλα ηερληθφ πξφγξακκα θνκκέλν θαη ξακκέλν ζηηο 

επηηαγέο ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηεο θπβέξλεζεο. Κε έιιεηςε ππνδνκψλ πνπ ζα 
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βειηίσλαλ ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο, ηεο λενιαίαο, έλα ηερληθφ 

πξφγξακκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη φρη κφλν απφ ππνρξεκαηνδφηεζε, γηαηί 

ρξήκαηα ηειηθά ζην ηερληθφ πξφγξακκα δελ ππήξραλ αιιά ππήξρε θαη ην άιιν 

θνκκάηη, φηη ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηνπο ηδίνπο πφξνπο. Νπνπ πξνβιέπνληαλ 

πφξνη ήηαλ απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο. Γειαδή εδψ πέξα ζα ζηήζνπκε κηα 

επηρείξεζε Γήκν, ζα εηζπξάηηνπκε ιεθηά κέζα απφ ηελ ηνπηθή θνξνινγία γηα 

λα πινπνηήζνπκε φ,ηη ζα πινπνηήζνπκε ινηπφλ απφ ην ηερληθφ πξφγξακκα ην 

νπνίν ςεθίζαηε ε πιεηνςεθία θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο.  

 Ξξνρσξψληαο ινηπφλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο κέρξη θαη ζήκεξα επηβεβαηψλεηε 

εζείο κε παλεγπξηθφ ηξφπν απηφ πνπ ιέγακε απφ ηελ αξρή. Νηη ν Θαιιηθξάηεο 

απηφ πνπ δηακνξθψλεη, απηφ πνπ πξνβιέπεη είλαη ελάληηα ζηα ιατθά 

ζπκθέξνληα.  

 Δίπε ν Γήκαξρνο κε θακάξη, θακάξσλε, φηη ΞΑΠΝΘ θαη Λέα Γεκνθξαηία 

ππάξρεη δηαπαξαηαμηαθή ζπλελλφεζε αλ ζέιεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Θαιιηθξάηε. Θαη ιέεη θαη έρεη θαη παξάπνλν θηφιαο φηη θαζπζηέξεζαλ ηα 

ρξήκαηα. Κα θαιά, ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ είπακε θαη ηελ 

πξνεγνχκελε θαη ηελ παξαπξνεγνχκελε θνξά, 12 δηο ραξίζηεθαλ απφ απηνχο 

πνπ ν θ. Γήκαξρνο ζήκεξα εθζεηάδεη. Απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ΞΑΠΝΘ θαη 

ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο ζηελ ΘΔΓΘΔ. Γελ ην άθνπζε ν Γήκαξρνο; Θαη κάιηζηα 

1,17 δηο ζα δνζνχλ απφ ηα 12 πνπ ραξίζηεθαλ θαη ζε 8 εηήζηεο δφζεηο άηνθεο. 

Δάλ δελ ην μέξεηε, θ. Γήκαξρε, έρεηε ηερληθνχο ζπκβνχινπο, έρεηε επηηειείν 

νηθνλνκηθφ λα ζαο ην επηβεβαηψζεη.  

 Φαίλεηαη ινηπφλ ζήκεξα θαη θαζαξά θαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ε λέα 

ηνπηθή δηνίθεζε, γηαηί δελ έρεη απηνδηνηθεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Κηα ηνπηθή 

δηνίθεζε πνπ εθαξκφδεη εληνιέο ηνπ θξάηνπο ζε ηφζν αζθπθηηθά πιαίζηα πνπ 

αθφκε ππαγνξεχεηαη θαη ην πψο ζα δηακνξθσζεί έλαο πξνυπνινγηζκφο ζε έλα 

Γήκν. Θαη λα ζαο πσ θαη ηε ζέζε καο γη' απηφ. Γελ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη 
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πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ, λα ιέηε φηη ν Θαιιηθξάηεο είλαη επαγγέιην, φ,ηη 

καο δίλεη ζα καο δψζεη θαη απφ 'θεη θαη πέξα ζα θνηηάμνπκε πψο ζα βξνχκε ηα 

ιεθηά, ε ηζέπε ηνπ θνζκάθε είλαη αλνηρηή λα ηα εηζπξάμνπκε. Γηαθσλνχκε 

θπζηθά ξηδηθά ζ' απηφ γηαηί είλαη θινπή. Ρνπο ηα παίξλεη ην θξάηνο 100 θνξέο, 

ζα πάκε θη εκείο λα ηνπο ηα πάξνπκε άιιε κία.  

 Θα θέξσ επηκέξνπο ζηνηρεία απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ καο θέξαηε 

ζήκεξα, απφ απηφλ κάιινλ πνπ είρα, φρη ηνλ θαηλνχξην πνπ πήξα ζήκεξα, δελ 

μέξσ αλ θάπνηα απφ απηά έρνπλ αιιάμεη ιίγν ή πνιχ, λα κε δηνξζψζεη αλ 

ζέιεηε θαη ε ππεξεζία ε Νηθνλνκηθή ηνπ Γήκνπ.  

 Κηιάηε γηα αχμεζε θφξσλ θαη εηζθνξψλ απφ 200.000 επξψ 

βεβαησζέληα 2010 ζε 619.000 ην 2011 πξνυπνινγίδεηε. Θαη θπζηθά ζε έλα 

πιαίζην ην νπνίν ζα ραξαθηεξηζηεί απφ ηδίνπο πφξνπο ην πψο ζα πινπνηεζνχλ 

ηα έξγα, απηά πνπ ζα θέξεηε ζήκεξα πξέπεη λα ηα βεβαηψζεηε θηφιαο, δειαδή 

πξέπεη λα καο πείηε πνχ ζα αιινχ ζα βξείηε ιεθηά. 300% ινηπφλ αχμεζε.   

 Ραθηηθά ηέιε απφ έζνδα χδξεπζεο. Ξξνβιέπεηε λα εηλαη απμεκέλα θαηά 

30%. Δζνδα απφ ΡΑΞ. Απφ 30.000 ζε 200.000, αχμεζε 600%. Ρέιε 

θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ πξνεγνχκελσλ εηψλ απφ ηα 180.000 

700.000 επξψ. Γειαδή απηφ πνπ ιέκε πάκε λα θπλεγήζνπκε ηνλ θφζκν 

θνξνεηζπξαθηηθά, λα ηνπ πάξνπκε φ,ηη έρεη απνκείλεη ζηελ ηζέπε.  

 Ξξφζηηκα απφ ΘΝΘ, θάηη πνπ δελ  ππήξρε παιαηφηεξα, 91.000. Θα 

ακνιήζνπκε θαη ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία λα θφβεη θιήζεηο θαη λα εηζπξάηηνπκε. 

Θαη απφ ηελ άιιε κεηψλνληαη απφ ηα 30 εθαηνκκχξηα πξνυπνινγηζζέληα ζε 

1,300 νη επηρνξεγήζεηο, 6132 κάιηζηα ε παξαπνκπή. Σίιηα ηα εθαηφ κείσζε. 

Απφ 1,600 ζε 76.000 νη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ θεληξηθνχο θνξείο, ηα ιεθηά 

πνπ ζα παίξλεηε απφ ην θξάηνο. Γη' απηά πνπ κίιεζε ν θ. Γήκαξρνο ηα ιεθηά 

θαη δελ ηα βιέπνπκε θηφιαο, φηη ππάξρνπλ πφξνη δεκφζηνη θαη ηνπο έρνπκε λα 

ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ξνχ είλαη νη πφξνη;  
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 Ινηπέο επηρνξεγήζεηο. Απφ 14 εθαηνκκχξηα ζε κεδέλ. Πην 813 

παξαπέκπσ. Δπηρνξεγήζεηο απφ εζληθνχο πφξνπο απφ 740.000 ζε 125.000. 

Δδψ έρνπκε κηα κείσζε 600%.  

 Αληί ινηπφλ λα δηεθδηθήζεηε απφ ην θξάηνο ηα λφκηκα, ηα δίθαηα, ιέηε 

φηη ζα πάξεηε θαη δάλεην 400.000. Ξνχ ην βξήθαηε ινηπφλ ην δεκφζην ρξήκα; 

  

 Νζν γηα ηνπο ΘΑΞ πνπ πξνβιέπνληαη θαη εκθαλίδνληαη κε έλα 

αμηνζέβαζην πνζφ θαη ζηνλ δηθφ καο πξνυπνινγηζκφ, 5,5 εθαηνκκχξηα επξψ 

πεξίπνπ, λα ζπκίζσ ζην Πψκα θαη ζε φζνπο δελ ην μέξνπλ φηη πξνέξρνληαη απφ 

ην 20,5% ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ην 12% 

ηνπ ΦΞΑ θαη ηνπ 50% ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θαηαιαβαίλεηε φινη 

φηη φια απηά πξνέξρνληαη πξψηα θαη θχξηα απφ ηνπο θνξνεηζπξαθηηθνχο 

κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο ζηνπο εξγαδνκέλνπο.  

 Πχλνιν εζφδσλ ινηπφλ απφ θφξνπο θαη αληαπνδνηηθά ηέιε έρεηε 

πξνυπνινγίζεη πάλσ απφ 20 εθαηνκκχξηα. Γειαδή ην 50% ησλ εζφδσλ ηνπ 

Γήκνπ. Θαη πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ζεκεξηλψλ.  

 Δλ θαηαθιείδη, γηα ηα έζνδα ειάρηζηα πξνβιέπνληαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζαλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο. Αξα, φ,ηη έζνδα ζα έξζνπλ 

απφ 'δσ θαη πέξα ζα είλαη απνηέιεζκα ηνπηθήο θνξνινγίαο. Φφξνπο 

δπζβάζηαρηνπο ζα θαιέζεηε ηνλ θφζκν λα πιεξψζεη θαη πάιη. ε ιέμε δηεθδηθψ 

γηαηί κνπ αλήθεη δελ ππάξρεη ζε θαλελφο ην ιεμηιφγην. Δλα ην θξαηνχκελν. 

 Κπνξείηε λα δηαβάδεηε αλ ζέιεηε εθεκεξίδα, αιιά κεζαχξην ζα ζαο 

δεηήζεη θη ν θφζκνο ην ιφγν απφ ζαο. Θαιά θάλεηε θαη ην ιέηε.  

 Γηα ηα έμνδα ζέισ δχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, ηξία. Γηα ηελ 

απφδνζε ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο πξνυπνινγίδεηε απφ 500.000 επξψ, 230.000 

επξψ. 100% κείσζε. Ξαξαπνκπή 6-6711, ζειίδα 6, 6711. Νρη βεβαίσο φηη δελ 
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ζα θαιχπηνληαη ηα έμνδα ησλ ζρνιείσλ απφ ηε κείσζε πνπ έρεηε πξνβιέςεη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, αιιά γη' απηφ ζα εληαζεί απ' φ,ηη θαίλεηαη ην θαηλφκελν 

νη γνλείο, φπσο είρα θνπβέληα θαη κε έλαλ γνληφ ζήκεξα, λα πιεξψλνπλ κέζα 

απφ ηνπο ζπιιφγνπο, λα βάδνπλ ιεθηά απφ ηελ ηζέπε θαη λα πιεξψλνπλ ηα 

έμνδα ηνπ ζρνιείνπ. Γειαδή, απηά πνπ έρνπλ πιεξψζεη νη γνλείο ζα 

μαλαπιεξψζνπλ γηα ηα ζρνιεία ηνπο. 'Ζ αθφκα πην εχθνια δίλεηο ζε έλαλ 

ρνξεγφ, ζε έλαλ ηδηψηε θαη απαιιάζεζηε θαη απφ ην βάξνο ελ ηέιεη ησλ εμφδσλ 

απηψλ.  

 Βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί. Απφ 420.000 ην 2010 ζήκεξα θέξλεηε 

100.000. 400% θάησ. Θαη μέξεηε, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε ιατθή νηθνγέλεηα ζέιεη 

λα βάιεη ηα παηδηά ηεο ζε δεκφζην βξεθνλεπηαθφ γηαηί δελ κπνξεί λα πιεξψλεη 

300, 400, 500 επξψ ζε ηδηψηεο, πάηε θαη ιέηε ζήκεξα κε ηηο ειιείςεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζην δεκφζην θνκκάηη ζηα βξεθνλεπηαθά, εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ νη 

δάζθαινη, δελ ππάξρνπλ νη ππνδνκέο, φηη ζα κεηψζσ θηφιαο.  

 Γηα ηνπο αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο δελ πξνβιέπεηε θνλδχιη. Πην 76713 

θαη ζην 86734. Δξαζηηερληθφο αζιεηηζκφο πνπ είλαη δηέμνδνο γηα ηε λενιαία 

πνπ καζηίδεηαη απφ αλεξγία δελ πξνβιέπεηαη πνπζελά.  

 Θαζαξηφηεηα. Κηιήζακε γηα θαζαξηφηεηα. Απφ 9,5 εθαηνκκχξηα 7 

εθαηνκκχξηα επξψ. Γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, πνπ κηιήζαηε γηα θνηλσληθή 

πνιηηηθή θ. Γήκαξρε, έρεηε πξνυπνινγίζεη απφ 6 εθαηνκκχξηα 2. 300% θάησ ε 

θνηλσληθή πνιηηηθή. Νια ηα έμνδα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ κέρξη 

ηε ζπληήξεζε χδξεπζεο, γηα ηελ χδξεπζε απφ 20 εθαηνκκχξηα ζε 6 

εθαηνκκχξηα επξψ, κεησκέλα απφ 100% κέρξη 1.000%.  

 Απηά φια ηα παξαδείγκαηα ηα έθεξα γηα λα θαηαιάβεη ν θφζκνο πνπ 

αθνχεη νχηε δξφκνη ζα ζηακαηήζνπλ λα θαηαζθεπάδνληαη νχηε ζρνιεία θαη 

βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί ζα ξεκάμνπλ, νχηε νη ππνδνκέο δελ ζα γίλνπλ επεηδή 

δελ ηα πξνβιέπεη ν πξνυπνινγηζκφο. Ν ίδηνο ν πξνυπνινγηζκφο είλαη εηθφλα 
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ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα θαη απφ ηελ ηνπηθή 

δηνίθεζε πνπ αλνίγεη ην δξφκν ζε εξγνιάβνπο θαη ηδηψηεο, ζε επελδπηέο-

ρνξεγνχο λα επελδχζνπλ ζηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ καο, λα βάινπλ ρέξη ζηηο 

ππνδνκέο θαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Θη εδψ θπζηθά αθνινπζείηαη θαη ην 

ξεηφ ην γξάκκα πνπ ιέεη ππνβαζκίδσ, εθθπιίδσ ππεξεζίεο ζηα κάηηα ηνπ 

θφζκνπ, φπσο γίλεηαη θεληξηθά θαη ην δίλσ κπηξ παξά ζε ηδηψηεο. Ν,ηη δειαδή 

γίλεηαη ζπλνιηθφηεξα. Θαη βεβαίσο ην κάξκαξν πνιιαπιά ζα πιεξψζνπλ θαη 

πάιη νη εξγαδφκελνη ηεο πεξηνρήο καο θαη νηθνλνκηθά αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπο.  

 Φπζηθά, εκείο δελ θαηεγνξνχκε ηε Γεκνηηθή Αξρή νχηε γηα 

πξνρεηξφηεηα νχηε γηα νξληζνζθαιίζκαηα φπσο αθνχζηεθε. Ηζα ίζα, ιέκε φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο είλαη θνκκέλνο θαη ξακκέλνο βάζεη ηεο απφιπηεο νδεγίαο ηνπ 

πνπξγείνπ γηα ηελ εθαξκνγή πηζηά ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη 

βαζηζκέλε ζην πψο θαιχηεξα ζα εθαξκνζηεί ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ ε 

γεληθφηεξε πνιηηηθή κε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη απφιπηεο δηαδηθαζίεο ζήκεξα. 

 Δπηβεβαηψλεηαη ε θνξνκπερηηθή πνιηηηθή πνπ έρνπλ λα παίμνπλ νη Γήκνη 

γηαηί φηαλ δελ παίξλεηο ιεθηά απφ ην θξάηνο νχηε γηα ην 30% ησλ αλαγθψλ 

ζνπ ζα πάξεηο απφ ηνπο δεκφηεο. Απφ πνχ ζα ηα βξεηο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Σαζηψηε, νινθιεξψζηε. Νινθιεξψζεθε ν ρξφλνο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λαη, ζηα 10 ιεπηά ζα είκαη, ζα ηειεηψζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκπιεξψζεθαλ. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Λαη, κε ζπγρσξείηε πνιχ, πξνυπνινγηζκφ θνπβεληηάδνπκε 

ζήκεξα. Πην ρξφλν κνπ μέξεηε είκαη πάληα ηππηθφο. Δπραξηζηψ. 

 Θαη, βεβαίσο ε Γεκνηηθή Αξρή θαη έρεη απηή ηελ πνιηηηθή ζήκεξα κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ ζαο πεξηέγξαςα, παξαδείγκαηα έθεξα, θαη ζα ηελ 

εθαξκφζεη αχξην.  
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 Δκείο ζεσξνχκε φηη νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ πξέπεη λα 

θαιχπηνληαη απν ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Θαη αλ ζέιεηε θαη πέξα απ' απηά 

πνπ παίξλαλε κέρξη ζήκεξα θαη νη Γήκνη θαη νη Λνκαξρίεο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ιατθψλ αλαγθψλ λα κεγαιψζεη ε θνξνινγία αλ ζέιεηε θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν 

ζηνπο έρνληεο, ζηα κεγάια εηζνδήκαηα θαη ζηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηίεο ηεο 

πεξηνρήο. Δθεί πέξα ππάξρνπλ ρξήκαηα. Αιιά εθεί ζέιεη θαη θφηζηα γηα λα 

ρηππήζεηο. Απηφ ζέιεη δηεθδίθεζε. Νρη λα παο λα ηα παίξλεηο απφ ηνλ θφζκν 

φπσο θάλεηε ζήκεξα θαη λα ιεο, ε, απηή ε πνιηηηθή εθαξκφδεηαη θη εγψ ηη λα 

θάλσ;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ. Σαζηψηε. Δρεηε θαη δεπηεξνινγία.  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δζείο ... ηελ πνιηηηθή απηή θαη ηελ εθαξκφδεηε θαηά γξάκκα. 

Ρειεηψλσ. 

 Γηα φια απηά ινηπφλ εκείο θαηαςεθίδνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη 

θαινχκε θαη ηνλ θφζκν πνπ παξαθνινπζεί ζήκεξα λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα. 

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Σαζηψηε. θα Πηεξγίνπ, έρεηε ην ιφγν. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Θαιεζπέξα ζαο θη απφ κέλα, ρξφληα πνιιά, εχρνκαη ζε φινπο φ,ηη 

θαιχηεξν θαη λα πνχκε θαη ηα δηθά καο εδψ ηψξα.  

 Ινηπφλ, θαηαξρήλ ζα μεθηλήζσ απφ νξηζκέλεο παξαηεξήζεο, κεηά ζα 

θηάζσ ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ.  

 Ξξηλ απφ ιίγεο κέξεο ςεθίζακε έλαλ ηζνινγηζκφ έλαξμεο. Ρνπιάρηζηνλ 

απφ ηελ δηεζλή πξαθηηθή θαη απφ ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη απφ ην φ,ηη ηζρχεη 

θαη νη ζπλάδειθνί καο εδψ νη νηθνλνκνιφγνη μέξνπλ, πηζηεχσ φηη απηφ είλαη 

ηειηθφ, έηζη δελ είλαη; Τεθίζακε έλαλ ηζνινγηζκφ κε θάπνηα λνχκεξα. 

Ξαξάδεηγκα, ην ηακεηαθφ ππφινηπν. Ρν ηακεηαθφ ππφινηπν πνπ ςεθίζακε ζηελ 

έλαξμε δελ είλαη ην ίδην απηφ πνπ είλαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Γελ ζα έπξεπε 
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ηερληθφ πξφγξακκα - απνγξαθή λα είλαη ηζφπνζα εληαγκέλα κέζα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ; Δξψηεζε.  

 Γεχηεξν δήηεκα. Καο θέξαηε ζήκεξα κία δηφξζσζε, ιέηε φηη είλαη ε 

πξφηαζή ζαο. Ξξφηαζε ζεκαίλεη φκσο λα θαζήζεηε λα καο αλαιχζεηε, 

αλαιπηηθά λα καο πείηε ζ' απηφ ην θνλδχιη είρακε γξάςεη 10 ηψξα βάδσ 12, 

εθεί είρα βάιεη απηφ θαη ην θάλσ εθεί. Γελ ήηαλ ινηπφλ κφλνλ ν ΔΠΓΘΛΑ πνπ 

έρεη δηαθνξέο. Δρεηε αιιάμεη 8 θσδηθνχο. Θαιά, ην απνζεκαηηθφ δελ ην βάδσ. 

Δθηά θσδηθνί ζηελ αλαθεθαιαίσζε αιιάδνπλ κε ηελ πξφζζεζε δηαθφξσλ 

πνζψλ θαη ζα ηα αλαθέξσ ελδεηθηηθά γηα λα κελ ράζσ ην ρξφλν κνπ. 

 Ινηπφλ, ζην 6, ζηα Δμνδα Σξήζεο απφ 21,311 ζην αξρηθφ πνπ καο είραηε 

κνηξάζεη είλαη 21,469. Πην 62 νη Ξαξνρέο Ρξίησλ απφ 5,221 είλαη 5,106. Πην 64 

απφ 1,484 έρεη γίλεη 1,474. Πηνλ 67 απφ 1,095 έρεηε βάιεη 1,512 θαη εδψ 

κπνξεί λα είλαη ν ΔΠΓΘΛΑ, κάιινλ απηφ είλαη, θαίλεηαη κεγάιν πνζφ. Πην 7 

απφ 9,579 έρνπλ 9,904. Θαη ζην 73 απφ 6.291.124 έρεη γίλεη 6,664. Δθηά 

θσδηθνί έρνπλ αιιάμεη ρσξίο λα μέξνπκε γηα πνην ιφγν θαη δελ καο έρεηε πεη 

κέρξη ηψξα γηα πνην ιφγν αιιάδνπλ απηνί νη θσδηθνί. 

 Θαηαξρήλ, ζεσξψ ηελ φιε δηαδηθαζία, φπσο θαη νη ζπλάδειθνη 

πξνεγνχκελα είπαλ απαξάδεθηε. Δλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ απνηειεί ην 

ζηνηρείν, ην επαγγέιην αο ην πνχκε έηζη θαη βάζεη απηνχ ηνπ εξγαιείνπ ζα 

πξνρσξήζεη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ, λα έξρεηαη κε απηφ ηνλ 

πξφρεηξν θαη απαξάδεθην ηξφπν λα ςεθηζηεί απφ εκάο πνπ ππνηίζεηαη έρνπκε 

ηελ επζχλε απηήο ηεο ςήθηζεο. Δλα ινηπφλ είλαη απηφ. 

 Δπίζεο, δελ απαληήζεθε απηφ πνπ είπα. Απηφ πνπ καο κνηξάζαηε πνπ 

αλαθέξεηαη αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα έρεη εληαρζεί κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ή είλαη κηα απιή πξφηαζε ηελ νπνία καο ηελ θέξαηε εδψ γηα λα ηελ δνχκε; Θαη 

ηψξα πεγαίλσ ζηα δηάθνξα άιια δεηήκαηα, ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρσ. 
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 Νη παξαηεξήζεηο πνπ έρσ θαηαξρήλ είλαη φηη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο 

είλαη έλαο αληηαλαπηπμηαθφο πξνυπνινγηζκφο. Καο είπαηε, θ. Γήκαξρε, θάλαηε 

εθείλν ην ιφγν πνπ βγάιαηε ζηελ αξρή, δελ είκαζηε βέβαηα πξνεθινγηθή 

πεξίνδνο, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη, ήηαλ θάπσο αληηθαηηθφ. Γελ είλαη εδψ λα 

κε αθνχζεη, ηέινο πάλησλ. Πηελ αξρή είπαηε φηη θάλακε θάλακε θάλακε, αιιά 

είλαη ηξεηο κήλεο κφλν, δελ κπνξέζακε λα ηα θάλνπκε φια. Δκείο δελ ζαο 

δεηήζακε λα ηα θάλεηε φια. Νχηε θαλείο δεηάεη λα ηα θάλεηε φια θαη δελ 

κπνξνχζαηε λα ηα θάλεηε φια. Ρν δήηεκα φκσο είλαη πνην. Νηη αθξηβψο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη είλαη απφ απηφ ην λφκν πνπ εθζεηάζαηε, απφ 

ηνλ Θαιιηθξάηε.  

 Ν Θαιιηθξάηεο δελ έγηλε νχηε γηα λα αλαπηπρζνχλ νη πεξηνρέο, νχηε γηα 

λα έρνπκε κηα θαηλνχξηα, λέα αληηκεηψπηζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Δίλαη 

ζπξξίθλσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη απηφ ην βιέπνπκε θαη ηψξα θαη ζα ην δνχκε ζην κέιινλ, 

αθφκα δπζηπρψο δελ ηα έρνπκε δεη φια. 

 Ρψξα, φζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ καο θέξαηε, εγψ ζα πσ φηη 

νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, γηαηί νη ππάιιεινη ηνλ ζπληάμαλε, δελ ηνλ ζπληάμαηε 

νχηε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νχηε ην Ξξνεδξείν νχηε θάπνηνη ζχκβνπινη, είλαη 

έλαο ηερλνθξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο. Αθνινπζεί ηελ νδεγία θαη ηελ εγθχθιην 

πνπ ζαο έρεη ζηείιεη ην πνπξγείν πνπ ιέεη ηζνζθειηζκέλνη πξνυπνινγηζκνίο, 

ρσξίο απηφ, ρσξίο ΘΑΞ, ρσξίο ΠΑΡΑ, ρσξίο έξγα, ρσξίο... ρσξίο... ρσξίο... 

Βξέζηε εθεί ηνλ ηξφπν λα ηνλ θέξεηε ζηα κέηξα ζαο.  

 Δλαο, φκσο, ηέηνηνο πξνυπνινγηζκφο δελ πξνρσξάεη ην Γήκν. Αθνινπζεί 

αθξηβψο ηηο επηηαγέο ηνπ κλεκνλίνπ, γηαηί φηαλ ην κλεκφλην θαη ε ηξφηθα καο 

επηβάιιεη 500 δηο γηα ην '11 λα κεησζνχλ νη δαπάλεο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

απηφ θαίλεηαη θαη ζην δηθφ καο πξνυπνινγηζκφ. Θη εθεί ζέιεη ην ζάξξνο, θ. 

Γήκαξρε, φρη νη ιφγνη ζηελ αξρή. Ρν ζάξξνο λα πείηε φηη εγψ είκαη Γήκαξρνο 
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κηαο πεξηνρήο, ελφο Γήκνπ θαιιηθξαηηθνχ κεγάινπ, ν νπνίνο έρεη απηέο ηηο 

αλάγθεο. Θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ λα απνηππψζνπκε ηηο αλάγθεο. Νρη λα πνχκε 

φηη ζα ην θάλνπκε ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

ζα εηλαη κηα έθζεζε ηδεψλ ρσξίο ιεθηά.  

 Ν πξνυπνινγηζκφο ινηπφλ ζα πξέπεη λα έρεη ηηο αλάγθεο θαη λα δείρλεη 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ εκείο ζέινπκε λα ηνλ θαιχςνπκε. Θαη ν ηξφπνο πνηνο κπνξεί 

λα είλαη; Ζ απαίηεζή καο θαη ε δηεθδίθεζή καο γηα πεξηζζφηεξε 

ρξεκαηνδφηεζε. Λα πςψζνπκε θη εκείο ηε θσλή καο, λα εληάμνπκε ηε θσλή 

καο καδί κε ηνπο άιινπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ θνξβαλά. 10% δεηάλε νη ΝΡΑ απφ 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Πηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Νηαλ δελ μέξνπκε πφζα ρξήκαηα ζα πάξνπκε δελ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε πξνυπνινγηζκφ.  

 Δηζη, ινηπφλ, κε ηέηνηα πξννπηηθή, έηζη ζα ζαο ιέγακε "κπξάβν". Ρν φηη 

καο θέξαηε έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ηνλ θφςαηε θαη ηνλ ξάςαηε ζηα κέηξα 

ηνπ κλεκνλίνπ θαη ησλ δηαηαγψλ ηνπ Γηεζλνχο Λνκηζκαηηθνχ Ρακείνπ δελ είλαη 

πξνο ηηκήλ καο θαη δελ είλαη πξνο ηηκήλ θαη ηεο εηζήγεζεο πνπ θάλαηε 

πξνεγνπκέλσο. Ξαξ' φια απηά, ζα θάλσ πάιη κεξηθέο παξαηεξήζεηο. 

 Θαηαξρήλ, πηζηεχσ φηη φζνλ αθνξά ηα αληαπνδνηηθά ηέιε πξάγκαηη δελ 

ηα έρεηε απμήζεη, γηαηί απηή ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη πνπ είπε θαη ν θίινο κνπ ν 

Σαζηψηεο πξνεγνπκέλσο, πξνέξρεηαη απφ ηα κε εηζπξαρζέληα. Γειαδή ηα 

βεβαησζέληα ζπλ ηα ΞΝΔ καο θάλνπλ νπζηαζηηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ, έηζη; 

Δίλαη κία ε άιιε. Βιέπσ αο πνχκε φηη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε δελ έρνπκε 

αχμεζε. Δρνπκε φκσο ηξνκεξή κείσζε, ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη 

κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο θαη ηα έξγα. Ξνπ ζεκαίλεη; Νηη δελ 

έρνπκε βάιεη ΘΑΞ, δελ έρνπκε βάιεη ΠΑΡΑ, δελ έρνπκε βάιεη έθηαθηα, δελ 

έρνπκε βάιεη ηίπνηα απ' φια απηά. Θη εθεί είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα, πνπ 
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πηζηεχσ φηη εκείο ζα έπξεπε λα βάινπκε πξνβιέςεηο γηα λα γίλνπλ απηά ηα 

έξγα. Θαη αο πάεη θαη ρσξίο λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο ν πξνυπνινγηζκφο.  

 Ρψξα, φζνλ αθνξά ηα έμνδα, γηα λα κελ ράλσ ην ρξφλν κνπ. Δίλαη άιιε 

αληίιεςε, θ. Γήκαξρε. Γελ ζέισ λα πσ έρεηε ζψλεη θαη θαιά ηε δηθή κνπ 

άπνςε. Δληάμεη, θαη πνπ ζα πεξάζεη ηη ζα γίλεη δειαδή; Ρα 7,300 πνπ έρεηε ην 

ρξεκαηηθφ ππφινηπν ζε ηξεηο κήλεο άκα πιεξσζνχλ νη ππνρξεψζεηο, νη 

ππνρξεψζεηο ηα ΞΝΔ πνπ έρεηε εδψ πέξα είλαη 3,5 εθαηνκκχξηα απηά εδψ, 

απηή φιε ε θαηάζηαζε πνπ είλαη φ,ηη έρνπλ αθήζεη νη πξνεγνχκελνη Γήκνη θαη 

νη Θνηλφηεηεο θαη δελ μέξσ πφζνη απφ ζαο ην έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, έλα είλαη 

απηφ θη έρνπκε 15 εθαηνκκχξηα ζπλνιηθά ππνρξεψζεηο παξειζφλησλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ. Ξέζηε καο πψο ζα θαιπθζνχλ. Απηφο ν πγηήο Γήκνο πνπ 

ιέκε φηη έρνπκε θαη ρξεκαηηθφ ππφινηπν κεηά απφ 6 κήλεο δελ ζα έρεη κία. Γελ 

ζα έρεη λα πιεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ. Απηή είλαη ε νπζία ηνπ δεηήκαηνο.  

 Ξαξ' φια απηά, επίζεο ζέισ λα θάλσ θη άιιεο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ ζε ζρέζε κε ηα έμνδα, λα κελ ράλσ θαη ηνλ ρξφλν κνπ. Ινηπφλ, 

ππάξρνπλ νξηζκέλα θνλδχιηα ηα νπνία αθνξνχλ έμνδα. Ξξνκήζεηεο πιηθψλ 

αλαισζίκσλ, είλαη ε νκάδα 66 ζηε ζειίδα 16, φπνπ ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο 

δηαθνξέο θαη θνηηάμηε, επεηδή μέξσ απφ πξνυπνινγηζκνχο θαη μέξσ πψο 

ιεηηνπξγνχλ, πξνκήζεηεο πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ είλαη φιν ην παλεγχξη πνπ 

γίλεηαη ζηνπο Γήκνπο, ρσξίο λα ππάξρνπλ δηαγσληζκνί, ρσξίο ηίπνηα. Απηά 

ινηπφλ, θαηά ηελ άπνςή κνπ, είλαη πνιχ κεγάια ηα πνζά. Γειαδή, φηαλ γηα 

παξάδεηγκα, έηζη,  λα πσ έλα πνζφ, ιέκε αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

Δρνπλ εληαιζεί 58 επξψ θαη βάδνπκε 50.000 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ε, εληάμεη... 

θάπνπ ζα πξέπεη λα πνχκε θάηη γίλεηαη εδψ πέξα. Θαη αιινχ, θαη ζε άιια 

ζεκεία.  

 Ξξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 7134, 0 πέξζη εληαιζέληα, 

68.000 θέηνο. Ξξνκήζεηα επίπισλ 8.000 πέξζη, 45.000 θέηνο. Ξξνκήζεηα 
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ειεθηξνληθψλ ππνινγηζκψλ 798 πέξζη, 68.000 θέηνο. Ξξνκήζεηα ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ γεληθψο 0 πέξζη, 85.000 θέηνο. Δλψ αληίζηνηρα φπνπ ππάξρνπλ 

έξγα θαη κειέηεο, φπνπ ππάξρεη αλάπηπμε δειαδή, είλαη κεησκέλα θαη είλαη 

αθξηβψο ην κηζφ απ' φ,ηη θαίλεηαη. Κεηαθνξέο πξνζψπσλ ζην 6413, 0 πέξζη, 

200.000 θέηνο. Βέβαηα είλαη ηεο Λνκαξρίαο αιιά είλαη κεγάιν πνζφ.  

 Δπίζεο, δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί φπσο είπε θαη θάπνηνο λνκίδσ, 

επηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία, πνπ λνκίδσ φηη θη εθεί 

ζα πξέπεη λα βάινπκε θαη ζηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη ζηνπο αζιεηηθνχο 

ζπιιφγνπο πνπ θάλνπλ κηα ζεκαληηθή δνπιεηά ζηελ πεξηνρή καο, ζα πξέπεη λα 

πξνβιέςνπκε έλα πνζφ. Γελ έρνπκε βάιεη ηίπνηε απ' φια απηά.  

 Λα ξσηήζσ επίζεο, ζα κνπ απαληήζεηε ζηε δεπηεξνινγία ζαο. Δίπαηε 

φηη έρεηε θηηάμεη Ρακείν Φησρψλ θαη πξφβιεςε γηα ηνπο άπνξνπο θ.ιπ. Πε πνην 

θσδηθφ ηα έρεηε βάιεη απηά; Γηαηί δελ ην είδα πνπζελά λα ππάξρεη θάηη ηέηνην. 

Θαη βέβαηα φια απηά, εγψ δελ ζα ςεθίζσ απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη γηα 

ιφγνπο πνιηηηθνχο κε ηελ έλλνηα ηεο δηθήο κνπ άπνςεο, αιιά θαη γηα ηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε φπσο ήξζε απηφο ν πξνυπνινγηζκφο θαη φπσο 

ζπληάρζεθε ην ζεσξψ απαξάδεθην. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. θ. Σξήζηνπ, δψζηε ηηο απαληήζεηο 

πνπ δεηήζεθαλ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν ζθέινο πνπ αλέθεξε ε θα Πηεξγίνπ 

ζρεηηθά κε ηα απμεκέλα πνζά ζηα αληαιιαθηηθά, ζπληεξήζεηο απηνθηλήησλ 

θ.ιπ., κπήθαλ ηα λνχκεξα απηά γηαηί ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε 

αλνηρηνχο δηαγσληζκνχο θαη νη αλνηρηνί δηαγσληζκνί έρνπλ νξηζκέλα πνζά ηα 

νπνία πξέπεη λα ππεξθαιχπηνπκε γηα λα γίλνπλ νη δηαγσληζκνί. Γελ έρνπκε 

ζθνπφ λα πάκε ζε αλαζέζεηο, ζε θαηαηκήζεηο ιφγσ ηνπ κεγάινπ ηψξα Γήκνπ 
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ηνπ Θαιιηθξάηε, δηφηη δελ κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε δηαθνξεηηθά. Απηφ ην 

λφεκα έρνπλ νη θσδηθνί απηνί αξηζκνί πνπ είλαη απμεκέλνη. Γηα λα γίλνπλ εληαία 

νη δηαγσληζκνί, αλνηρηνί, λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη ν θαζέλαο θαη λα πεηχρεη 

ν Γήκνο κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο. 

 Δπίζεο ζα ήζεια λα απαληήζσ ζηνλ θ. Σαζηψηε φζνλ αθνξά ην ζέκα 

ησλ ζρνιείσλ. Ρν πνζφ ησλ 199.000 είλαη νη ζεζκνζεηεκέλνη πφξνη απφ ηελ 

πνιηηεία. Δάλ πάκε ζηνπο επηκέξνπο θσδηθνχο, εθηφο απφ ηηο 199.000 ηνπο 

ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο έρνπκε κία ζεηξά απφ θσδηθνχο αξηζκνχο νη νπνίνη 

αθνξνχλ ζπληεξήζεηο, κειέηεο γηα ηα ζρνιεία, επηζθεπέο, απνθαηαζηάζεηο 

ειεθηξνινγηθψλ, ζηαηηθψλ θ.ιπ., ηα νπνία μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ην πνζφ ην 

νπνίν ζα απαηηεζεί.  

 Δπίζεο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα δηαζέζεη αλά 

πεξίπησζε φπνπ θξίλεη απαξαίηεην ην 1,5% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, χζηεξα απφ απφθαζή ηνπ, ζαλ πξναηξεηηθή νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε φπνπ ρξεηαζηεί. Δίλαη θη απηφ έλα ζεκαληηθφ πνζφ γχξσ ζηηο 

340.000, ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα δηαζέζεη ζηε ζπλέρεηα ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην θαηά πεξίπησζε. 

 Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σξήζηνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ. Ονχζζεο. Πηελ 

αίζνπζα πξνζήιζε θαη ν θ. Νηθνλφκνπ Βαζίιεο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Θέισ λα μεθηλήζσ απφ ην εμήο: εκείο, θ. Γήκαξρε, έρνπκε 

απνδείμεη φηη ζέινπκε λα ιεηηνπξγήζεη απηφο ν Γήκνο. Αλ εξεπλήζεηε ζηηο 

απνθάζεηο ζα δείηε φπνπ καο αθνχζαηε, φπσο θαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα 

ςεθίζακε, ζηηο εγθξίζεηο ησλ ΑΞΔ ήκαζηε εδψ, ςεθίζακε. Πεκαζία έρεη θη 

εζείο λα πξνζπαζήζεηε λα ιεηηνπξγήζεηε θαη λα κελ καο ιέηε ζπλέρεηα φηη 
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είλαη πνιχ κεγάινο θαη φηη είλαη πνιχ κεγάινο θαη ππάξρνπλ πάξα πνιιά 

πξνβιήκαηα. Απηφ ην μέξακε. 

 Ρψξα, φζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ θ. 

Σξήζηνπ, εγψ γλσξίδσ θ. Σξήζηνπ φηη ζηα επηκέξνπο ν πξνυπνινγηζκφο πξέπεη 

λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο. Ρη ελλνψ. Δλλνψ, ζέισ λα κνπ πείηε αζξνηζηηθά ζε 

φινπο ηνπο επηκέξνπο θσδηθνχο φζνλ αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα ηα έζνδα θαη ηα 

έμνδα. Νζνλ αθνξά ηελ χδξεπζε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. Αζξνηζηηθά ηα δχν 

λνχκεξα απηά. Απηφο είλαη ν ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο. Νηαλ ν 

πξνυπνινγηζκφο θχγεη απφ 'δσ θαη πάεη λα εγθξηζεί ζηελ Ξεξηθέξεηα απηά ζα 

ειέγμνπλ. Ρν έρνπκε δνπιέςεη ην ζέκα 12 ρξφληα. Απηά θνηηάδαλε. Δίλαη 

ηζνζθειηζκέλνο ζ' απηά ηα πνζά;  

 Ρψξα, φζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξφγξακκα πνπ έρνπκε εδψ ζαο έρσ πεη 

πνιιέο θνξέο φηη έλα έξγν ηεο Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ Αληηκεηψπηζε δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ζενκελίεο ην βάδεηε φηη ππάξρεη έλα 

ππφινηπν 125.000. Κα δελ ππάξρεη απηφ ην πνζφ. 89.000 είλαη απηφ ην πνζφ. 

Ρν έρνπκε πεη ηξεηο θνξέο θαη ζηελ απνγξαθή θαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη 

ηψξα. Θη έλα ηειεπηαίν. Νηη, θ. Γήκαξρε, κε 1.000 επξψ ζηνλ θσδηθφ δελ 

μεθηλάεη ην έξγν, έηζη; Γελ κπνξεί λα μεθηλήζεη ην έξγν. Αλ δελ έρεηε, δελ ην 

θάλεηε. Αιιά κε 1.000 επξψ, δειαδή, λα θνξντδεπφκαζηε; Γελ μεθηλάεη ην 

έξγν. Κπνξνχκε λα θάλνπκε αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Κπνξνχκε λα θάλνπκε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ αλά πάζα ζηηγκή. Αιιά 

κε 1.000 επξψ δελ μεθηλάεη.  

 Απηά ζέισ λα πσ θαη πεξηκέλσ ηελ απάληεζε απφ ηνλ θ. Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λα ζαο απαληήζσ ζηελ πξψηε εξψηεζε, φζνλ αθνξά ηε δηαθνξά 

θαη ζην κε ηζνζθειηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ αλά ππεξεζία.  
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 Ζ εκπεηξία ε δηθηά καο θαη απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

πξνυπνινγηζκψλ καο έρεη δηδάμεη φηη δελ πξέπεη ηα έζνδα λα ππεξβαίλνπλ ηα 

έμνδα. Πε θακία πεξίπησζε ε Ξεξηθέξεηα δελ είρε απνξξίςεη πξνυπνινγηζκφ 

γηα ην ιφγν απηφ. Γελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ηζνζθειηζκέλν θαηά 

πεξίπησζε. Ζ δηαθνξά κπνξεί λα θαιπθζεί... 

ΟΝΠΠΖΠ: Θέισ θαηά πεξίπησζε θαζαξηφηεηα θαη ειεθηξνθσηηζκφ θαη 

χδξεπζε. Απηά ηα δχν πξάγκαηα ζέισ.  

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, ζαο ιέσ εάλ δελ είλαη ηζνζθειηζκέλα δελ είλαη απαξαίηεην λα 

είλαη. Ρελ δηαθνξά ηελ θαιχπηεη θαηά πεξίπησζε απφ ίδηνπο πφξνπο.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δγψ ζέισ ζην πεξίπνπ λα κνπ πείηε απηά ηα δχν λνχκεξα. Δζνδα 

θαη έμνδα θαζαξηφηεηα θαη ειεθηξνθσηηζκφο, έζνδα θαη έμνδα χδξεπζε. Ρίπνηε 

άιιν.  

ΣΟΖΠΡΝ: Κηζφ ιεπηάθη λα ηα βξνχκε. πεξεζία Θαζαξηφηεηαο 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ είραλ πξνυπνινγηζηεί 31/12/10 9.535.910,45, εληάιζεθαλ 

4.295.912,53 θαη έρνπλ ςεθηζηεί 7.157.099,70.  

ΟΝΠΠΖΠ: Τεθίδνπκε ηψξα, έηζη;  

ΣΟΖΠΡΝ: Λαη, απηφ είλαη ην έμνδν. Λα πάκε θαη ζηα έζνδα.  

ΟΝΠΠΖΠ: Κφλν ηη ςεθίδνπκε, θ. Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Δζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα ςεθίδνπκε, 

ζπγγλψκε, πεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ 4.824.470.  

ΙΗΡΠΑΠ: θ. Σξήζηνπ, κάιινλ θάλεηε ιάζνο. Δίλαη θαη ηα πξνο ηε ΓΔΖ. Δίλαη 

180.000 θαη 100.000... 

ΣΟΖΠΡΝ: Κηζφ ιεπηάθη, δελ ηειεηψζακε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλα έλα, θ. Ιίηζα.  
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ΟΝΠΠΖΠ: θ. Ξξφεδξε, κήπσο πξέπεη λα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα; Βιέπσ φηη νη 

ζχκβνπινη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ λνκίδσ νηη ππάξρεη ζπλάδειθνο πνπ λα κελ ελδηαθέξεηαη. 

Δληάμεη, ν θάζε ζπλάδειθνο... άιινη είλαη θαπληζηέο, άιινη γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο. 

ΟΝΠΠΖΠ: Λα θάλνπκε έλα δηάιεηκκα γηα λα θάλνπκε έλα ηζηγάξν άκα είλαη. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ινηπφλ, ηαθηηθά έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ 

βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά. Ραθηηθά έζνδα ζηνλ Θ.Α. 

2111, ηαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. 

Τεθηζζέληα 1.100.000. Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο 

ςεθηζζέληα 707.113,86 επξψ.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δλα ζχλνιν; Βιέπσ φηη ην ζχλνιν είλαη πεξίπνπ 6 θαη θάηη θαη ηα 

έμνδα είλαη 7. Θα έρνπκε πξφβιεκα ζηελ Ξεξηθέξεηα γη' απηνχο ηνπο θσδηθνχο. 

Θαη γηα ηελ χδξεπζε παξαθαιψ;  

ΣΟΖΠΡΝ: πεξεζία δξεπζεο ςεθηζζέληα 6.294.359,88.  

ΟΝΠΠΖΠ: Δζνδα είλαη απηά ή έμνδα;  

ΣΟΖΠΡΝ: Δμνδα, έμνδα 6,294. πεξεζία δξεπζεο έζνδα Θ.Α. 032, 2.215. 

2112 4,200.  

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ είλαη ηζνζθειηζκέλν, θ. Σξήζηνπ. Ππκθσλνχκε ζ' απηφ, 

δηαθσλνχκε ζηα ηέιε θαζαξηφηεηαο. Απηή είλαη ε πξφηαζε ε δηθή καο. Γειαδή 

πνηα είλαη. Θα πξέπεη λα ηζνζθειηζηνχλ ηα έζνδα κε ηα έμνδα φζνλ αθνξά ηελ 

πεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ γηαηί ζα γπξίζεη πίζσ ν 

πξνυπνινγηζκφο. 

 Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θη εκείο, θ. Ονχζζε. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Κηα δηεπθξίληζε, θ.Ληθνιάνπ. Ιίγν ηνπο θσδηθνχο πνπ κνπ είπε ν θ. 

Σξήζηνπ γη' απηφ πνπ αλέθεξα πξηλ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ζέιεηε ειάηε λα ην ζεκεηψζεηε, λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.  

ΙΗΡΠΑΠ: Υξαία, επραξηζηψ. Αιιά επεηδή έρσ δεπηεξνινγία, ζέισ πξηλ ηε 

δεπηεξνινγία κνπ λα κνπ δψζεηε ηνπο θσδηθνχο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, βεβαίσο. Ν,ηη ελεκέξσζε ζέιεηε κπνξείηε λα ηελ έρεηε. 

 θ. Βειηαληψηε, έρεηε ην ιφγν. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Θαιεζπέξα ζαο. Σξφληα πνιιά ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

θαη ζε φιν ηνλ θφζκν ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ θαη απφ εκέλα. 

 Ξαξαθνινχζεζα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ 

Γεκάξρνπ. Απνςή κνπ είλαη φηη είρε κηα ππεξβνιηθή έπαξζε, θ. Γήκαξρε. Νια 

ηα θαηαθέξαηε ζε ηέζζεξηο κήλεο θαη γηα φια ηα θαθά θηαίεη ε Απηνδηνηθεηηθή 

Ππλεξγαζία. Κηιήζαηε βέβαηα θαη γηα δηαρείξηζε, ηξφπν δηαρείξηζεο θ.ιπ. Θαιφ 

είλαη γηα φια απηά ηα πξάγκαηα λα πεξηκέλνπκε λα κηιήζεη ν ιαφο. Θαη απηφ 

ζπλήζσο γίλεηαη ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο φπσο ιέκε.  

 Πην ξπζκφ πνπ είραηε είπαηε ηελ έθθξαζε "πξνυπνινγίζαηε". Γελ μέξσ 

αλ αλαθεξφζαζηε ζε καο, δειαδή αλ ν θ. Ιίηζαο, ν θ. Ονχζζεο θη εγψ 

δηνηθνχζακε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο θαη αλ π.ρ. ν Αληηδήκαξρνο 

ν θ. Ξαπαγηάλλεο δελ ζπκκεηείρε ζηε δηνίθεζε ηνπ Απιψλα. Γειαδή γηα φ,ηη 

θαθφ έρεη γίλεη ζε φινπο ηνπο ΝΡΑ ηνπ ζπλελνχκελνπο θηαίκε εκείο νη ηξεηο.  

 Βέβαηα, εζείο θ. Γήκαξρε δελ έρεηε βάιεη αθφκα ζην ιεμηιφγηφ ζαο θαη 

θαίλεηαη θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηε ιέμε "δηεθδίθεζε". Νη δήκαξρνη θαη νη 

πξφεδξνη πνπ πξνυπνιφγηζαλ απηά ηα έξγα ζα πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζσ θαη 

ζα ην δείηε απηφ εάλ πάξεηε θαη ηα βεβαησζέληα αιιά θαη ηα έξγα πνπ γίλνληαη 

απφ άιινπο θνξείο ζήκεξα, απφ ην Θεζέα, απφ ην ΔΞΡΑ, ζα δείηε φηη ηα έξγα 

απηά είραλ εληαρζεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο γηα λα πεηχρνπλ ηηο 
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ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ηα έξγα απηά πνπ ζαο ιείπνπλ ηψξα, πνπ ηα βιέπεηε 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζαο ιείπνπλ, πινπνηνχληαη φκσο. ινπνηνχληαη απφ 

άιινπο θνξείο.  

 Γη' απηφ ινηπφλ, θ. Γήκαξρε, ζα πξέπεη γηα λα ηειεηψζνπκε απηφ ηνλ 

πξφινγν, δελ ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε λα έρεηε πεξίζζεπκα γηα λα θάλεηε 

έξγν, αιιά ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζεηε θνλδχιηα θαη θπξίσο απφ εθεί πνπ 

ππάξρεη, κφλν απφ ην ΔΠΞΑ.  

 Πε φ,ηη αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζα αλαθεξζψ ζε θάπνηνπο θσδηθνχο 

πνπ πηζηεχσ φηη έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο. Γειαδή ζηε ζει. 6 ησλ εζφδσλ ην 

πνζφ 44.209 νινήκεξα δηδαθηήξηα ζα πξέπεη λα κπεη θαη ζηα ςεθηζζέληα. 

Δίλαη ην ππφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αθνξά ηηο κειέηεο ησλ νινήκεξσλ 

δηδαθηεξίσλ, θ. Σξήζηνπ. Θα πξέπεη λα κπεη εδψ γηα λα κπεη θαη ζηα έμνδα. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ππγγλψκε, αλ δελ έξζεη ζαλ έζνδν απηφ, δελ κπνξνχκε λα ην 

εληάμνπκε. Γελ έρνπκε εκείο θάπνην ζηνηρείν, δελ καο έδσζε ε Θνηλφηεηα 

Θαπαλδξηηίνπ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Δίλαη εγθεθξηκέλε θαη αλ πάκε ζηε ζειίδα 26 ησλ εμφδσλ νη 

Θ.Α. 7413.001, 002, 003, 004, απηά ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ απηφ ην θνλδχιη 

θαη φρη απφ ην - ην βξήθαηε; Πηα έμνδα ζηε ζει. 26 είλαη ν Θ.Α. 7413 Ινηπέο 

Κειέηεο. Νη κειέηεο απηέο, ηα 44.000 ρξεκαηνδνηνχληαη απφ απηφ ην θσδηθφ.  

 Δπίζεο, ζηε ζει. 7 ζηα έζνδα ζηνλ Θ.Α. 1322.014 ππάξρεη έλα πνζφ 

200.000 επξψ πξνυπνινγηζζέλ ην 2010. Απηφ ζα πξέπεη λα κπεη θαη ζηα 

ςεθηζζέληα, γηαηί είλαη κηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΞΔΠΓΓΑ ε νπνία αλεζηάιε, 

δελ αθπξψζεθε θαη ζα πξέπεη ην ίδην πνζφ λα κπεη θαη ζηα έξγα ζηνλ Θ.Α. 7326 

πνπ αθνξά αλαπιάζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Γηα λα δηεθδηθήζνπκε ην πνζφλ 

ην ιέσ, φρη γηα άιιν ιφγν.  
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 Δπίζεο, ζηε ζει. 25 ησλ εμφδσλ ππάξρεη έλαο θσδηθφο ζπληήξεζεο 

ριννηάπεηα γεπέδσλ. Απηφ δελ ην είδα, ηα πξνυπνινγηζζέληα είλαη κεδέλ. 

Θαηαιαβαίλεηε φηη ηα γήπεδα πνπ έρνπκε ζηελ πεξηνρή ρξεηάδνληαη 

ζπληήξεζε. Γελ λνκίδσ φηη απηά ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ε ΘΔΓΥ κέζα 

απφ ηα ρξήκαηα ηα ιίγα πνπ ηεο δίλεη ν πξνυπνινγηζκφο γηα λα θάλεη θη απηφ 

ην έξγν.  

 Δπίζεο, ζέισ λα ππνγξακκίζσ θη εγψ, ζπκθσλψληαο βέβαηα κε ηνλ θ. 

Σαζηψηε θαη κε ηελ θα Πηεξγίνπ, γηα ην πνζφ πνπ επηρνξεγνχληαη νη ζρνιηθέο 

επηηξνπέο θαη θπξίσο νη αζιεηηθνί ζχιινγνη. Δίπε ν θ. Σξήζηνπ γηα δηάθνξνπο 

θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ επηζθεπέο ζρνιείσλ. Γελ καο είπε φκσο έλαλ θσδηθφ 

ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο είρε ππνζρεζεί ν Γήκαξρνο φηαλ ςεθίζακε ην λνκηθφ 

πξφζσπν γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, έλαλ θσδηθφ πνπ κηιάεη γηα ζπκπιήξσζε 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ. Θαη επίζεο, εάλ είλαη εχθνιν θαη εάλ έρεη 

απνθαζηζηεί, ζα πξέπεη λα καο πείηε ην 1,5% πνπ απεπζχλεηαη ζε ζπιιφγνπο 

γηα πνχ ππάξρεη πνιηηηθή πξφζεζε λα δνζνχλ. 

 Δπίζεο, θάπνηα ιάζε παξαηεξψ ηψξα ζην παξάξηεκα πνπ καο δψζαηε 

απφςε, ζ' απηά πνπ μέξσ δειαδή ζηελ Θνηλφηεηα Θαπαλδξηηίνπ γηαηί ηα άιια 

δελ κπνξψ λα ηα μέξσ, γηαηί είρακε θαη λα δνπιέςνπκε. Πην παξάξηεκα 

Θαηαζθεπή-Βειηίσζε-Αλαβάζκηζε δηθηχνπ χδξεπζεο δελ είλαη λέν έξγν, είλαη 

ζπλερηδφκελν. Ρν πινπνηεί ε ΓΔΘΔ θαη απνπεξαηψλεηαη. Δπίζεο, νη 

Αλαθαηαζθεπέο ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

Θ.Α. 7311 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη έρεη ρξεκαηνδφηεζε 580.000 επξψ απφ ηνλ 

ΝΠΘ.  

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ, βέβαηα απηφ αθνξά ηελ πνιηηηθή 

βνχιεζε ηεο θάζε παξάηαμεο, ζηα δεκνηηθά ηέιε θαη ζηα ηηκνιφγηα χδξεπζεο 

αλαθέξζεθε ν Γήκαξρνο θαη είπε γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε Γήκνπ. Γελ 

λνκίδσ, θ. Γήκαξρε, φηη είλαη πξνζφλ ή πξντφλ εξγαζίαο ην φηη νη Γήκνη θαη νη 
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Θνηλφηεηεο παίξλνπλ λεξφ απφ ηνλ Πχλδεζκν Καπξνζνπβάιαο ζρεδφλ δσξεάλ 

θαη ην Θαπαλδξίηη, ηα Θηνχξθα, ην Ξνιπδέλδξη πιεξψλνπκε ην θπβηθφ 0,50 

επξψ. Θα πξέπεη ινηπφλ ν Γήκνο, ε πξφηαζή καο απηή είλαη, εζείο αλ έρεηε 

πνιηηηθή βνχιεζε κπνξείηε λα ην πινπνηήζεηε, ζα πξέπεη ν Γήκνο λα έξζεη ζε 

επαθή κε ηελ ΔΓΑΞ γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ θάπνηα ρσξηά λα πιεξψλνπλ ηφζν 

αθξηβά ην λεξφ.  

 Παο επραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Βειηαληψηε. θ. Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Ζζεια λα ζαο απαληήζσ φζνλ αθνξά ηηο κειέηεο ηηο νπνίεο 

αλαθέξαηε. Δκείο βαζηζηήθακε, ή ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ έρεηε γηα ηα ζρνιεία, 

εκείο βαζηζηήθακε ζαλ Νηθνλνκηθή πεξεζία ζηα ζηνηρεία πνπ καο έδσζε ε 

Ρερληθή πεξεζία. Ν,ηη εληάμεηο καο έδσζε ηηο έρνπκε θαηαγξάςεη. Δάλ έρεη 

παξαιεηθζεί θάηη ελλνείηαη φηη δελ ζα ζειήζνπκε λα αδηθήζνπκε ηα ζρνιεία ή 

ν Γήκνο λα δεκησζεί. Ακέζσο ζα γίλεη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ηα ρξήκαηα  ζα εληαρζνχλ αλάινγα ζην θάζε έξγν θαηά πεξίπησζε.  

 Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ ζρνιείσλ, ησλ 580.000 επξψ, εκείο 

δελ έρνπκε θάπνηα ηέηνηα απφθαζε ρξεκαηφδεζεο ή λα έρεη έξζεη. Δγψ απφ 

πιεξνθνξίεο πνπ είρα απφ ζπλαδέιθνπο κεραληθνχο κνπ αλέθεξαλ φηη ην έξγν 

απηφ ην εθηειεί ν ΝΠΘ απεπζείαο. Δάλ έξζεη ζε καο νπνηνδήπνηε πνζφ ζα γίλεη 

θπζηθά απνδνρή, ζα ςεθηζηεί ε πίζησζε θαη ζα γίλεη ε πιεξσκή θαη ε 

απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Γελ ζα δεπηεξνινγήζσ, απιψο, επεηδή ην έρσ πεη 

επαλεηιεκκέλσο... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιίγν ζχληνκα.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Λαη, κηα θξάζε κφλν. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ην έρσ πεη 

επαλεηιεκκέλσο. Ρν έρσ πεη ζηελ Ρερληθή πεξεζία, ην έρσ πεη ζηνλ 
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Αληηδήκαξρν ηνλ θ. Ζιηάζθν, φια ηα έγγξαθα, φιεο νη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη ζηνλ θάθειν πνπ ππάξρεη ζηελ Ρερληθή 

πεξεζία, είλαη έξγν ην νπνίν ην πινπνηεί ν Γήκνο, ζπληάζζεη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαηαηίζεηαη ζηνλ ΝΠΘ θαη 

πιεξψλεηαη απφ ηνλ ΝΠΘ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Βειηαληψηε. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νπφηε, δελ κπνξεί λα επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ καο.  

 θ. Ξξφεδξε, κηα απάληεζε ζηελ θ. Πηεξγίνπ γηα ην ζέκα ηνπ ζπλφινπ. 

Πε καο δεηήζεθε ππεξεζηαθά θαη δφζεθε ην ηακεηαθφ ππφινηπν ηνπ Γήκνπ 

Υξσπνχ, απφ ηελ αξκφδηα εηδηθή ηακία ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ ηελ θ. Βάιβε, 

ελππφγξαθν, πνπ καο αλαθέξεη ζαλ γεληθφ ζχλνιν 7.235.468,03. Δκείο 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα βαζηζηνχκε ζηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ θαη απηφ ην πνζφ επηθαινχκαζηε θαη ρξεζηκνπνηήζακε. 

Απηφ γξάθσ. 

 Δπίζεο, ήζεια λα ζαο αλαθέξσ φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ καο 

ππάξρνπλ δχν θσδηθνί θαη ζπγθεθξηκέλα 006733.000 πνζνχ 10.000 επξψ θαη 

ζηνλ Θ.Α. 156474.0010 15.000 επξψ ην νπνίν αθνξά ηελ ελίζρπζε ησλ 

απφξσλ. Ππλνιηθά 25.000 έρνπλ πξνβιεθζεί. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ν θ. Γέδεο. 

ΓΔΓΔΠ: Αθνχγνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαηά ηα άιια πνιχ αγαπεηνχ κνπ 

Γεκάξρνπ, απηφ πνπ βγαίλεη απφ κέζα κνπ ζα ήζεια λα ηνπ πσ είλαη λα ηνλ 

θαισζνξίζσ ζην Γήκν Υξσπνχ.  

 Νηαλ ζέηακε φινη ππνςεθηφηεηα πηζηεχσ, εκείο ζαλ ζχκβνπινη θη εζείο 

πεξηζζφηεξν ζαλ Γήκαξρνο, ζα έπξεπε λα γλσξίδεηε φηη απηφο ν Γήκνο έρεη 

ηξνκεξέο απαηηήζεηο, ηξνκεξά πξνβιήκαηα θαη ζέιεη πάξα πνιχ δνπιεηά. Θαη 

κε έθπιεμε αθνχσ θάζε θνξά εδψ κέζα φηη ηα πξνβιήκαηα είλαη πνιιά, ν 
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Γήκνο είλαη κεγάινο θαη δελ μέξσ εγψ ηη άιιν. Θαη θαηά θαηξνχο δηαβάδσ 

θάπνηεο ζπλεληεχμεηο δεμηά θαη αξηζηεξά θαη αθνχσ φηη φια πάλε θαιά. Θα 

ήζεια λα απνθαζίζεηε ηη απφ ηα δχν ηζρχεη. Απηφ φζνλ αθνξά ηελ 

ηνπνζέηεζε. 

 Ρν άξζξν 86 ηνπ Θαιιηθξάηε φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, λνκίδσ φηη είλαη ζαθέζηαην. Γηαβάδνληάο ην δελ βιέπσ φηη 

ηεξήζεθε θάηη απ' φια απηά εδψ πέξα. Θαη πξαγκαηηθά ην έρσ απνξία θαη ζα 

ήζεια θάπνηνο λα κνπ ην απαληήζεη. Ξφηε νξίζακε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε 

απφθαζή καο ην αλψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ επνκέλνπ 

έηνπο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο; Ξφηε έγηλε απηφ; Ξφηε έζηεηιε, θαη 

εδψ είλαη νη πξφεδξνη θαη ζα ήζεια λα κνπ απαληήζνπλ, πφηε ζηείιαλε ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηηο πξνηάζεηο ηνπο; Γηφηη, λα ζαο πσ θαη θάηη; Πήκεξα 

θάπνηνο κε ξψηεζε έρεηε πξνυπνινγηζκφ; Ιέσ λαη. Ιέεη, εδψ γηα ηνλ Θάιακν ηη 

έρνπλ απνθαζίζεη; Ρη ζα πάξνπκε; Φπζηθά δελ ήζεια λα ηνπ απαληήζσ. 

Ινηπφλ, δελ μέξσ κε πνην ηξφπν γίλεηαη απηή ε δηαδηθαζία.  

 Θάηη άιιν. Δγψ δελ ζα κπσ ζε θσδηθνχο. Δρσ δεη πάξα πνιιά πξάγκαηα 

εδψ πέξα κέζα θαη θαληάδνκαη φηη ζα ηα δνχκε ελ θαηξψ. Δίπα φηη ην Ρερληθφ 

Ξξφγξακκα ζηεξείηαη νξάκαηνο δεκηνπξγίαο. Δίδακε κία απνγξαθή ε νπνία 

ήξζε θαη ε πξψηε ιέμε πνπ ηελ αθνινπζνχζε ήηαλ επηθχιαμε. Δπηθχιαμε εδψ, 

επηθχιαμε εθεί, επηθχιαμε παξαπέξα. Δξρνκαη θαη βιέπσ ινηπφλ έλαλ 

πξνυπνινγηζκφ ζήκεξα, ν νπνίνο ζηεξείηαη νξάκαηνο δεκηνπξγίαο ζην 

ηεηξάγσλν.  

 Δπί ηεο δηαδηθαζίαο έλα πνιχ ζεκαληηθφ αληαπνδνηηθφ έζνδν ηνπ Γήκνπ 

ην νπνίν ίζρπε κέρξη ηψξα θαη δελ ην είδα κέρξη ζηηγκήο θαη ζα ήζεια λα κνπ 

απαληήζεη θάπνηνο εάλ ππάξρεη, είλαη ην γλσζηφ ζε φινπο "θνπξφζεκν", ην 

νπνίν είλαη έλα ηέινο αληαπνδνηηθφ, ην νπνίν είρε επηβάιεη ν Λνκάξρεο ν 

Θνπξήο θαη απφ εθεί είλαη θαη ην φλνκά ηνπ, είλαη έλα ηέινο θαηά ηελ έθδνζε 



 ΞΟΑΘΡIΘΑ ΠΛΔΓΟIΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡIΘΝ ΠΚΒΝΙIΝ ΓΖΚΝ ΥΟΥΞΝ 
 

72 

νπνηαζδήπνηε νηθνδνκηθήο αδείαο. Απηφ ήηαλ αληαπνδνηηθφ, πήγαηλε ζηε 

Λνκαξρία ε Λνκαξρία γηα λα θάλεη θάπνηα έξγα. Γελ μέξσ αλ έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί, δελ ην είδα κέρξη ζηηγκήο, ζα ήζεια λα ην δσ δηφηη είλαη έλα 

ηέινο ην νπνίν ζα απνθέξεη ζηα έζνδα ηνπ Γήκνπ πάξα πνιιά ρξήκαηα.  

 Κε ην Λ. 3843/2010, είλαη ν λφκνο γηα ηνπο εκηππαηζξίνπο, θ. Γήκαξρε, 

ζα πξνθχςνπλ θαη πξνθχπηνπλ, δηφηη απ' φ,ηη ξψηεζα ζήκεξα ζηελ 

Ξνιενδνκία ηνπ Θαπαλδξηηίνπ, ε νπνία είλαη ππεξεζία πιένλ ηνπ Γήκνπ καο, 

έρνπλ πξνθχςεη πάλσ απφ 5.000 θάθεινη. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπλ πξνθχςεη 

αξθεηνί λένη ρψξνη νη νπνίνη ζα πξέπεη άκεζα λα γίλεη ε δηφξζσζε ηεο δήισζεο 

ησλ ηεηξαγσληθψλ, δηφηη απφ απηή ηε δήισζε εηζπξάηηνληαη ηα δεκνηηθά 

ηέιε. Απηφ ζα πξέπεη λα είλαη κία άκεζε ελέξγεηα θαη ζα ήζεια λα ην δσ ζε κία 

απφ ηηο αλακνξθψζεηο απηνχ εδψ ηνπ πξψηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Παο επραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γέδε θαη γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ πνπ καο 

πξνζθέξαηε. Ρν ιφγν έρεη ν θ. Θαξαγηάλλεο. 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαιεζπέξα θαη ρξφληα πνιιά. Θα αλαθεξζψ ζηελ πξψελ 

Θνηλφηεηα Καιαθάζεο. Κε κηα καηηά πνπ έξημα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ βιέπσ φηη 

έρνπκε δέζεη ρεηξφθξελν. Δλα έξγν ην νπνίν ην έρνπκε αλαθέξεη ζην Ρερληθφ 

Ξξφγξακκα θαη έρεη θαη εμεηδηθεπκέλε πίζησζε απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, 

ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ, θαηαζηξνθψλ απφ ζενκελίεο, δελ έρνπκε βάιεη θαλ 

έλα πνζφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Απηά ηα ιεθηά είλαη εμεηδηθεπκέλα θαη λνκίδσ 

φηη ζα πάλε ρακέλα, ζα γπξίζνπλ πίζσ. Αξα, ζα έπξεπε λα ην μεθηλήζνπκε 

έζησ θαη κε απηά ηα ιεθηά θαη κεηά κε ηδίνπο πφξνπο λα δνχκε αλ κπνξνχκε 

λα ην ζπλερίζνπκε.  

 Γεχηεξνλ, ζαο είρα πεη πάιη ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ζηε ζπλεδξίαζε γηα 

ηε Β' θάζε ηνπ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ. Ζ Α' θάζε έρεη ηειεηψζεη θαη λνκίδσ φηη 
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είλαη έλα έξγν πλνήο γηα ην ρσξηφ θαη ζα έπξεπε λα κπεη έλαο θσδηθφο θη εθεί 

ψζηε λα πξνρσξήζεη θη απηφ ην έξγν.  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Θαξαγηάλλε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γη' απηνχο ηνπο δχν ιφγνπο έρνπκε βάιεη θξέλν νξηζηηθφ;  

ΙΗΡΠΑΠ: Ακα δελ πξνρσξάεη ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ, θ. Γήκαξρε, θαη 

δεκνπξαηεκέλν έξγν ην έρεηε ζηακαηήζεη, 500.000. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ιίηζα, δεηήζηε ην ιφγν απφ ην Ξξνεδξείν πξψηα. Δληάμεη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απεπζχλζεθα ζε ζαο;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Θηνχζε, έρεηε ην ιφγν.  

ΘΗΝΠΖΠ: Θα ηνπνζεηεζψ σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε δηπιή ηδηφηεηα. Ζ 

πξψηε ηδηφηεηα, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ θαη παξ' φιν πνπ νη 

γλψζεηο κνπ είλαη αξθεηέο ζηα νηθνλνκηθά, ζα πξνζπαζψ λα ηνπνζεηεζψ 

πνιηηηθά. 

 θ. Γήκαξρε, ζα απεπζπλζψ ζε ζαο θαη ζα ζαο πσ, είπαηε γηα ην 

θπξίαξρν θαιφ ηνπ ηφπνπ. Γηα ην θπξίαξρν θαιφ ηνπ ηφπνπ ε αληηπνιίηεπζε 

πξέπεη λα θάλεη αληηπνιίηεπζε. Ξξέπεη λα πξνζπαζεί λα βξεη απηά πνπ δελ 

γίλνληαη ζσζηά. Λα ηα αλαδεηθλχεη θαη καδί ζαο, ζεκεηψζηε γηαηί πξέπεη λα κνπ 

απαληήζεηε, δελ απαληήζαηε ζε θαλέλαλ, ζε κέλα ζα απαληήζεηε, θ. Γήκαξρε. 

Ξξέπεη λα δίλεη ηνλ αγψλα ηεο βέβαηα, λα κελ θάλεη φπσο ιέεη ν θ. Γξακκέλνο 

δνκηθή αληηπνιίηεπζε, αιιά λα θάλεη αληηπνιίηεπζε. Λαη ζε φια δελ ππάξρεη. 

 Γεχηεξνλ, ηε δπζθνιία καο ηελ αλαθέξεηε ζπλέρεηα. Ρελ μέξαηε. Πην 

2ν ζπκβνχιην, Γήκαξρε, πνπ είπα φηη ιππάκαη γηαηί ηαιαηπσξείηαη ν θφζκνο 

κνπ είπαηε λα παξαηηεζψ. Ζξζε ε ψξα λα ζαο ην αληαπνδψζσ, αλ είλαη πνιχ 
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κεγάιε ε δπζθνιία λα παξαηηεζείηε. πάξρνπλ άιινη πέληε έμη λα αλαιάβνπλ. 

Θα ζηακαηήζεηε λα ιέηε "δπζθνιία". 

 Ρν ηξίην ζέκα είλαη φηη δηαθσλψ κε ηνλ θίιν κνπ ηνλ Κηράιε ηνλ 

Σαζηψηε, παξ' φιν πνπ ζε πνιιά ζπκθσλψ, ν πξνυπνινγηζκφο, θ. ζπλάδειθνη, 

είλαη πξφρεηξνο. Θαη κπαίλσ ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο θαη ε νπζία ηνπ ζέκαηνο 

είλαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Αθνχ καο ηελ αιιάμαηε πέληε θνξέο, καο ηελ 

αλαβάιαηε, καο ηελ βάιαηε κηα ψξα πνπ ηειηθά δελ κπνξνχζακε λα 

αληαπνθξηζνχκε, ν πξνυπνινγηζκφο απηφο πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, 

ζπλάδειθνη θαη απεπζχλνκαη ζε ζαο γηαηί ζαο έπιεμε ιίγν ην εγθψκην ν 

Γήκαξρνο, ζα είκαη ιίγν θαθφο Γήκαξρε γηαηί πξέπεη λα ην ςεθίζεηε. Γηαηί 

εκείο πξνζσπηθά δελ ζα ην ςεθίζνπκε. Δλα ηέηνην πφλεκα λα έξζεη ηε Κεγάιε 

Ξέκπηε θαη ηελ Ρξίηε ηνπ Ξάζρα λα καο ιέηε ςεθίζηε ην, δελ γίλεηαη. 

 Πηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, επαλαιακβάλσ, ην είπα θαη ζην 

πξνεγνχκελν ζπκβνχιην, ην είπα θαη ζηα άιια ζπκβνχιηα, ζα ζπλερίδσ λα 

γίλνκαη γξαθηθφο, δελ πάξζεθε ηίπνηα. Γελ ξσηήζεθε ε αληηπνιίηεπζε ηη ζα 

γίλεη. Ζηαλ θαη νη πεξηζζφηεξνη αξρεγνί, ήηαλ ν θ. Ιίηζαο, ν θ. Γηαζεκάθεο, ν θ. 

Σαζηψηεο, φηαλ ζπδεηήζεθε. Γελ δψζακε ηελ πνιηηηθή καο γλψκε. Γελ είπακε 

ηη ζα γίλεη κε ηνπο θφξνπο, ηη ζα γίλεη κε ηα ηέιε. Δίπαηε εζείο, θ. Γήκαξρε, αλ 

ζπκάκαη θαιά, απηφ απνθάζηζα. Βεβαίσο, εζείο απνθαζίδεηε, εζείο έρεηε ηελ 

επζχλε, αιιά κελ δεηάηε ηε ζπλαίλεζε φηαλ απνθαζίδεηε κφλνο ζαο. 

 Αξα, ν Θαιιηθξάηεο πνπ είλαη δχζθνινο, πνπ δελ έρεη πφξνπο, είρε 

θάπνηα πξάγκαηα πνπ έδηλε ζηελ αληηπνιίηεπζε θαη γεληθά ζηνπο ζπκβνχινπο 

θάπνηα λα αλαπηπρζεί. Γελ αλαπηχρζεθε θαζφινπ. Πέβνκαη φηη κπνξεί λα ήηαλ 

δχζθνιν ην ζέκα, αο ην θέξλακε παξαπίζσ.  

 Ππλερίδσ. Ρν πξψην ζνβαξφ ιάζνο πνπ ζα κπνξνχζε λα βξεη ζ' απηφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην θαηαζέησ θαη ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ θα Πηεξγίνπ 

αιιά ζα ην πσ κε απφιπηα ζηνηρεία, είλαη ην εμήο: φηαλ θάλακε ηζνινγηζκφ, θ. 
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Γήκαξρε, απηφ είλαη, απηφ πξέπεη λα καο πνπλ θαη νη ηξεηο θχξηνη ηνπ 

Νηθνλνκηθνχ πνπ είλαη εθεί θαη πνπ είρακε κηα ζπλδηαιιαγή δχν σξψλ ζηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φηαλ καο θέξλεηε ζηνηρεία πξέπεη λα μεθηλήζεηε απφ 

απηφ ηνλ ηζνινγηζκφ. Δδψ ζ' απηφ ηνλ ηζνινγηζκφ ζήκεξα καο θέξλεηε 

ρξεκαηηθφ ππφινηπν 7.235.468, ελψ ζηελ απνγξαθή, απηή πνπ θχξηνη 

ςεθίζακε ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα, φρη απηή πνπ ςεθίζακε πέξζη, ηελ 

πξνεγνχκελε βδνκάδα ηελ ςεθίζακε, καο έρεηε ρξεκαηηθφ ππφινηπν 

7.326.548. Απηφ, θ. ζπλάδειθνη, θαη φζν έρσ γλψζεηο ινγηζηηθήο θαη 

νηθνλνκηθψλ ζεσξείηαη ιάζνο. Θεσξείηαη φηη ην πφλεκα απηφ έγηλε πξφρεηξα. 

Μεθίλεζε θαη έγηλε φπσο καο βνιεχεη.  

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα πσ θαη λα ειαθξχλσ ιίγν ηελ θνπβέληα, κνπ έθαλε 

εληχπσζε έλαο θσδηθφο. Δίλαη ζηε ζειίδα ησλ εμφδσλ 2/79. Δμνδα θεδείαο 

Γεκάξρνπ. Οε Γήκαξρε, ζε πέζαηλαλ. Δζησ θαη αλ κπαίλεη πάληα, έζησ θη αλ 

κπαίλεη πάληα εγψ πξνβιέπσ φηη ζηνπο... Δμνδα θεδείαο Γεκάξρνπ, θ. 

Γήκαξρε, λα ζαο πσ θάηη; Απηή είλαη ε κεγάιε δηαθνξά. Απηή είλαη ε κεγάιε 

δηαθνξά. Ξήξαηε θαζφλ, βάιαηε ηνπο ππαιιήινπο θαη αληέγξαςαλ έλαλ 

πξνυπνινγηζκφ, ην έβαδε ν Σ έμνδα θεδείαο Γεκάξρνπ, ζα ην βάινπκε θη εκείο. 

 Απηφο ν πξνυπνινγηζκφο, θαη ζα θιείζσ, ππάξρνπλ θη άιια, κπνξψ λα 

πσ γηα θάπνηα άιια έμνδα ζηηο ενξηέο θη εθεί ππάξρνπλ κεγάια έμνδα, αιιά 

δελ είλαη θαη ηφζν ζεκαληηθά. Απηφο ν πξνυπνινγηζκφο, θ. ζπλάδειθνη θαη θ. 

Γήκαξρε, ζηεξείηαη θαληαζίαο. Γελ πήγαηε λα θάλεηε θάηη δηαθνξεηηθφ. Δγψ 

είκαη ηξεηο κήλεο δεκνηηθφο ζχκβνπινο. Αλ είρε εθιεγεί ε παξάηαμή κνπ ζα 

απαηηνχζα απφ ηνλ Γήκαξρν λα έρεη λα ιεηηνπξγήζεη δηαθνξεηηθά. Λα μεθχγεη 

απφ ηα πεπξαγκέλα ηα πξνεγνχκελα. Αθφκα θαη ν θ. Ιίηζαο θαη ν θ. Ονχζζεο 

πνπ είλαη ρξφληα απηνδηνηθεηηθνί έπξεπε λα ιεηηνπξγήζνπλ κε θαληαζία. Π' 

απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θ. ζπλάδειθνη,  ιείπεη ε θαληαζία. Θαη ρσξίο 

θαληαζία κε ηέηνηα θξίζε δελ ζα πάκε κπξνζηά. 
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 Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Θηνχζε. Ρν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο ν θ. 

Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Ξξφεδξε. Θα ήζεια λα απεπζπλζψ ζηνλ 

θ. Γήκαξρν θαη λα πσ φηη έθεξα ην ζέκα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ακνηβψλ 

ησλ ηνπηθψλ πξνέδξσλ ησλ θνηλνηήησλ, ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, δηφηη καο 

ελδηαθέξεη φινπο ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Θαη ηψξα πνπ ζπδεηάκε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ζα κπνξνχζακε ίζσο λα εμνηθνλνκήζνπκε θάπνηα ρξήκαηα έηζη 

ψζηε λα έρνπλ θαη κηα ζηνηρεηψδε νηθνλνκηθή απνιαβή. Γελ ήηαλ γηα ιφγνπο 

εληππσζηαζκνχ. 

 Δπίζεο, θαη ζην ζέκα ηεο απνζήθεο θ.ιπ., θαιφ είλαη λα γίλεη γηα ην 

κέιινλ πνπ ιέηε, αιιά ηψξα ηη θάλνπκε. Ρψξα πνπ ππήξρε κηα πεξηνπζία, ε 

νπνία έρεη ραζεί. Ρη γίλεηαη; Ξνηνο ζα δηεξεπλήζεη νη απνζήθεο φισλ ησλ 

Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ πνχ πήγαλ ηα πεξηερφκελά ηνπο, ηα αληαιιαθηηθά, ηα 

πιηθά θ.ιπ. Θαη είλαη έλα πνζφ γχξσ ζηηο 200.000 αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ 

θαηάζηαζε πνπ έδσζε ν Γήκνο Απιψλνο. 

 Βέβαηα, δελ είρα αξθεηφ ρξφλν γηα λα κειεηήζσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Θα 

ήζεια λα ζέζσ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θάπνηα εξσηήκαηα.  

 Ξξψηνλ, εάλ νη ακνηβέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ αλαθέξνληαη ζηελ 

πιήξε ζηειέρσζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κε πξνζσπηθφ ζχκθσλα 

κε ηνλ Θαλνληζκφ ηεο Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 Γεχηεξνλ, πνηεο είλαη νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηνπ πνπξγείνπ, δηφηη κε βάζε ην λφκν ηνπ Θαιιηθξάηε κε βάζε ηηο 

απνδνρέο απηέο θαζνξίδνληαη νη ακνηβέο ησλ αηξεηψλ.  
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 Ρξίηνλ, ζα ήζεια λα ξσηήζσ γηαηί ππάξρεη θσδηθφο κε απνδνρέο 

αηξεηψλ θαη ηξίησλ. Ξνηνη είλαη απηνί νη ηξίηνη θαη γηαηί είλαη μερσξηζηέο νη 

απνδνρέο ησλ αηξεηψλ θαη μερσξηζηέο νη απνδνρέο ησλ ηξίησλ.  

 Θα ήζεια επίζεο λα πσ φηη έρνπκε εδψ κία θαηάζηαζε κε έμνδα, ζηε 

ζειίδα 77, πνπ αλαθέξεηαη ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 2.091.309,80 επξψ. 

Θαη, επίζεο, ζα ήζεια λα κνπ πείηε γηαηί δελ κπήθαλ ζηηο ακνηβέο ησλ αηξεηψλ 

θαη θάπνηνη θσδηθνί εδψ πέξα ζηε ζει. 2 ησλ εμφδσλ πνπ κηιάεη γηα έμνδα 

παξαζηάζεσο Γεκάξρνπ, έμνδα παξάζηαζεο Γεκάξρνπ ή πξνέδξνπ 

θνηλφηεηαο, αληηδεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ είλαη 

289.243,50 επξψ. Δπίζεο, δελ είλαη εδψ, ζηα έζνδα, ζηηο ακνηβέο ε 

απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, ε απνδεκίσζε κειψλ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο θαη ηα έμνδα θίλεζεο πξνέδξσλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα πσ φηη είπαλ θάπνηνη φηη δελ ππάξρεη θαληαζία, δελ 

ππάξρεη φξακα θαη βέβαηα ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε φηη ε πφιε ηνπ Γήκνπ ηνπ 

Υξσπνχ επεθηείλεηαη ζε έλα κήθνο ηνπιάρηζηνλ 35 ρηιηνκέηξσλ παξαιίεο θαη 

βάζνπο 7 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ θαηά κέζν φξν. Γειαδή έρνπκε πεξίπνπ 

210.000 ζηξέκκαηα νηθνδνκήζηκεο γεο, έλα κέξνο ηεο νπνίαο είλαη εθηφο 

ζρεδίνπ θαη ζα πξέπεη θαηά ηελ άπνςή κνπ επεηδή δεκηνπξγείηαη κηά πφιε θαη 

πξέπεη λα γίλεη κε έλα πξφγξακκα θαη κε φξακα λα πξνβιεθζνχλ θάπνηεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο. Νπσο είλαη νη θεληξηθνί άμνλεο νη νδηθνί, πνπ λα 

θαιχςνπλ αλάγθεο φρη ηνπ ζήκεξα αιιά θαη κηαο εθαηνληαεηίαο ζα έιεγα 

κπξνζηά. Λα πξνβιεθζνχλ ιεηηνπξγίεο άιιεο φπσο είλαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ 

Γεκαξρείνπ, ε ρσξνζέηεζε άιισλ ιεηηνπξγηψλ, ελφο αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ, 

ε ρσξνζέηεζε κηαο δεκνηηθήο αγνξάο, ε ρσξνζέηεζε πάξθηλγθ θη έλα ζσξφ 

άιια ζέκαηα ηα νπνία δελ είδακε λα ππάξρνπλ ζην πξφγξακκα απηφ θαη εγψ 

πξνζσπηθά ληψζσ φηη θάηη έπξεπε λα είρε γίλεη πάλσ ζ' απηφ.  
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 Πηελ δεπηεξνινγία κνπ, αθνχ απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηά κνπ, έρσ λα 

θάλσ πξνηάζεηο γηα ηηο ακνηβέο ησλ πξνέδξσλ ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γηακαξέιν. θ. Σξήζηνπ. Νξίζηε θ. 

Θαλειιφπνπιε. 

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Αλαθέξνκαη ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα γηαηί ππάξρεη κηα 

δηαθνξά. Ζ δηαθνξά πνπ αλαγξαθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έλαληη ησλ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ είλαη γηα ηνλ εμήο ιφγν θαη κφλνλ: φηη ζηελ απνγξαθή 

θαηαγξάςακε ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ πθίζηαλην 31/12/2010. Πηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπληάζζεηαη ν πξνυπνινγηζκφο 

ζήκεξα. Γηαηί ππάξρεη απηή ε δηαθνξά; Γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ππήξραλ 

επηηαγέο πνπ είραλ εθδνζεί απφ ηνπο Γήκνπο 31/12/2010, κάιινλ κέρξη 

31/12/2010 θαη απηέο εμνθιήζεθαλ ην Γελάξε, ηνλ Φιεβάξε. Θαη κφλν γη' 

απηφ.  

 Κηζφ ιεπηάθη, λα ηειεηψζσ κε ηνλ θ. Θηνχζε θαη κεηά έξρνκαη θαη ζε ζαο 

αλ ζέιεηε θάηη απφ εκέλα. Δίλαη εδψ πέξα νη αξκφδηνη νηθνλνκνιφγνη, έηζη; Δγψ 

επεηδή ην ρεηξίζηεθα απηφ ζαλ απνγξαθή θαη είρα θη εγψ ην ίδην εξψηεκα, 

δηαπίζησζα ηηο επηηαγέο πνπ πιεξψζεθαλ κέζα ζην 2011, γη' απηφ θαη ππάξρεη 

δηαθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζπληάζζεηαη ζήκεξα. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Σξήζηνπ, είκαζηε έηνηκνη; Ξαξαθαιψ.  

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ: Δίπα ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα κέρξη 31/12/2010 γηαηί 

ππάξρεη κηα δηαθνξά πνπ εληφπηζε ν θ. Θηνχζεο θαη ηνπ εμεγψ ην ιφγν γηαηί 

ππάξρεη ε δηαθνξά. Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ. θ. Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Λα απαληήζσ ζηνλ θ. Γηακαξέιν. Νη θσδηθνί αξηζκνί πνπ αθνξνχλ 

ηε κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ είλαη κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηνπ κφληκνπ 
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πξνζσπηθνχ θαη ηνπ επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν έρεη πξνβιεθζεί φηη ζα 

πξνζιεθζεί. Απηή είλαη ε πξφβιεςε πνπ έρνπκε θάλεη. Γελ κπνξνχκε λα 

πξνβιέςνπκε γηα πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα πξνζιάβνπκε γηαηί αθφκα δελ έρεη 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία.  

 Δπίζεο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ αλαθέξεηαη ν θσδηθφο Ακνηβέο αηξεηψλ θαη 

ηξίησλ. Απηφ ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ καο ην δίλεη ην πνπξγείν, εκείο 

δελ κπνξνπκε λα ην αιιάμνπκε, έηζη αλαθέξεηαη. Αθνξά ηηο ακνηβέο ησλ 

αηξεηψλ. Νη ηξίηνη, δελ ππάξρνπλ ηξίηνη. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Αξα, είλαη ακνηβέο αηξεηψλ.  

ΣΟΖΠΡΝ: Αηξεηψλ. Απιά, είλαη ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, έηζη 

εθηππψλεηαη.  

.....: Δρεη ζηνλ 613 Ακνηβέο ηξίησλ κε ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Αξα, ινηπφλ, κπνξεί λα είλαη ακνηβέο αηξεηψλ ζθέην.  

.......: Νρη, είλαη ν ινγαξηαζκφο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο Ακνηβέο θαη έμνδα 

ηξίησλ, ν ινγαξηαζκφο 61.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, εληάμεη.  

......: Γελ ην νξίδνπκε εκείο, ελ πάζε πεξηπηψζεη. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο ησλ αηξεηψλ, έρνπλ πξνυπνινγηζηεί. Ζ 

ακνηβή ηνπ Γεκάξρνπ είλαη ην 80% ηεο ακνηβήο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

νπνίνπ ε ακνηβή είλαη 5.856,08. Απηά είλαη κεηθηά φκσο, έηζη; Αθαηξνχληαη 

φιεο νη θξαηήζεηο θαη ν θφξνο θαη φια, φ,ηη πεξηιακβάλεη  κηα κηζζνδνηηθή 

θαηάζηαζε. Ρνπ Αληηδεκάξρνπ είλαη 50% ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνχ πάιη 

κείνλ νη θξαηήζεηο, ηνπ Ξξφεδξνπ ηνπ Γ.Π. είλαη 40%, ησλ κειψλ ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Ξνηφηεηαο Εσήο είλαη ην 1% θαη ησλ κειψλ ηνπ 
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Γ.Π. γηα θάζε παξάζηαζε λνκίδσ είλαη 2%. Κέρξη ηξεηο παξαζηάζεηο ην κήλα. 

Απηά έρνπλ πξνβιεθζεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σξήζηνπ. Ρν ιφγν έρεη ν θ. Ζιηάζθνο. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα θαη ρξφληα πνιιά ζε φινπο.  

 Θαηαξρήλ, ζα μεθηλήζσ κε απηφ πνπ είρα πεη θαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο αιιά θαη ζην Ρερληθφ Ξξφγξακκα. Θα ήηαλ γηα καο πξαγκαηηθά 

φλεηξν θαη έηζη ζα ζέιακε λα είλαη ν ξφινο ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο αιιά 

θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα είλαη αλαπηπμηαθφο. Απηφο πξέπεη λα είλαη θηφιαο θη 

απηφ ζέινπκε φινη λα θάλνπκε. Γπζηπρψο, φκσο, απηή ηελ πξψηε ρξνληά δελ 

κπνξεί λα είλαη. Απηή ε θνπβέληα πνπ είπα, ηελ άθνπζα πξαγκαηηθά απφ 

ζχκπησζε απφ ηέζζεξηο πέληε Γεκάξρνπο θαη ζαο ιέσ ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

Γήκαξρν ηεο Δξέηξεηαο ζηελ εηζήγεζή ηνπ γηα ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, απφ ηνλ Γήκαξρν ηεο Ραλάγξαο ηνλ Βαγγέιε ηνλ Γεσξγίνπ 

πνπ είλαη θαη θίινο κνπ, απφ ηνλ Γηάλλε ηνλ Θαιαθαηέιιε θαη απφ ηνλ Ενχηζν. 

Δγψ έηζη ην αηζζάλζεθα θη έηζη ην είπα θαη ζπκπησκαηηθά ην άθνπζα θαη ην 

είδα ζηε βηληενζθφπεζε ηεο ζπλεδξίαζεο. Θαη απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, 

θχξηνη. Απηή εηλαη ε αιήζεηα γηα ηνλ πξψην ρξφλν. 

 Γπζηπρψο, δελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα ζήκεξα κε απηά πνπ γλσξίδνπκε, 

κε απηά πνπ μέξνπκε θαη κε απηά πνπ ζπκβαίλνπλ λα θάλνπκε έλαλ 

πξνυπνινγηζκφ θη έλα ηερληθφ πξφγξακκα πνπ λα έρεη αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα. 

Δηζη ζα ζέιακε θαη ζίγνπξα ζα ην ζέιακε φινη λα ην θάλνπκε. Αιιά δελ 

κπνξνχκε. Απηφ πνπ θάλνπκε θέηνο θαη ην θάλνπκε γηα πξψηε θνξά, είλαη λα 

θαηαγξάθνπκε ηη έρεη γίλεη θαη αλ δεη θάπνηνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη έηζη είλαη 

θαη ην ζσζηφ, λα θαηαγξάθνπκε ηη έρεη ζπκβεί ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν θαη ηη 

ζα ζέιακε λα θάλνπκε θέηνο ζε ζρέζε κε ηα πεξζηλά δεδνκέλα. Γη' απηφ θαη 

κεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζηήιεο νη νπνίεο είλαη ηνπ 2010 

πξνυπνινγηζζέληα, εληαιζέληα θαη ηνπ 2011 ςεθηζζέληα θαη εγθξηζέληα. Απηή 
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είλαη ε εηθφλα. Ζ εηθφλα δειαδή πνπ παξαιακβάλνπκε θαη απηφ πνπ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε θέηνο.  

 Αθνπζα πνιιά ζήκεξα γηα ην ηη ζα πξέπεη λα γίλεη, ηη ιάζε ππάξρνπλ, ηη 

έρεη ζπκβεί, ηη δελ έρεη ζπκβεί. Δγψ ζα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα γηαηί θη εγψ θαη 

ν Γήκαξρνο είκαζηε εδψ πέξα απφ ην 2003 φηαλ έγηλε ν πξψηνο Γήκνο 

Υξσπίσλ. Πηηο ηξεηο Θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψζεθαλ ηφηε θάλακε πξνυπνινγηζκφ 

γχξσ ζηνλ Ηνχλην αλ ζπκάκαη θαιά νη ηξεηο θνηλφηεηεο θαη ζαο ην ιέσ 

πξαγκαηηθά κε έκπεηξνπο ππαιιήινπο. Κε ππαιιήινπο νη νπνίνη φλησο, δελ 

ζέισ λα αλαθέξσ νλφκαηα, είλαη θαη ν Θαλειιφπνπινο εδψ πέξα θαη ζα ιέεη 

φηη ηνλ επινγάκε - φρη, φρη, δελ είλαη δπζθνιίεο, Γήκαξρε. Δγψ είκαη ξεαιηζηήο. 

Δγψ δελ πεηάσ ζηα ζχλλεθα. Αληηκεησπίζακε πξαγκαηηθά κεγάια 

πξνβιήκαηα. Πήκεξα απηφ ην εγρείξεκα είλαη πεληαπιάζην. Θη επεηδή κηιάσ κε 

αξθεηνχο Γεκάξρνπο θαη εγψ θαη ν Γήκαξρνο ερζέο ζα πσ ζπγθεθξηκέλα 

κηιήζακε κε ηνλ Γηάλλε ηνλ Θαιαθαηέιιε, ηνλ Ενχηζν θαη ηνλ Γηψξγν ηνλ ... 

ηνλ Γήκαξρν απφ ηα Θαιχβηα. Νινη καο ςαρλφκαζηε. Νζν θαη λα ζέιεη θάπνηνο 

θαη λα ιέεη φηη είλαη έκπεηξνο δπζηπρψο απηφ δελ είλαη πξαγκαηηθφηεηα. Θη 

επεηδή θάπνηνη ραξαθηεξίζαλε θηφιαο θαη εηπαλε γηα επάξζεηο, εγψ ζα πσ φηη 

εάλ θάπνηνο επηθαιείηαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζ' απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, εγψ δελ 

ζα ην πσ εκπεηξία, ζα ην πσ αιαδνλία.  

 Θαλείο δελ κπνξεί λα επηθαιείηαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζ' απηφ ην ζεκεξηλφ 

εγρείξεκα. Δίλαη ιάζνο. Δίλαη ιάζνο, θάλεη ιάζνο. Γελ ππάξρεη εκπεηξία ζήκεξα. 

Πήκεξα ηα πάληα ηα θάλνπκε γηα πξψηε θνξά. Θαη είκαζηε θαη ππνρξεσκέλνη 

λα θάλνπκε ιάζνο, γηαηί φπνηνο δελ θάλεη ιάζνο δελ ζα θάλεη πνηέ ην ζσζηφ. 

Γη' απηφ ην πξάγκα φινη απηφ ην πξάγκα ιέλε ζήκεξα.  

 θ. Νηθνλφκνπ, ζα κνπ επηηξέςεηο λα έρσ ηελ άπνςή κνπ. Δζείο κπνξείηε 

λα έρεηε ηελ δηθηά ζαο. Δγψ ηελ εθθξάδσ, ηελ άπνςή κνπ εθθξάδσ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, παξαθαιψ! Αθνπζηήθαηε κε επιάβεηα φινη, θ. Ιίηζα. 

Νρη δηάινγν, θ. Ζιηάζθν, παξαθαιψ.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηφ ινηπφλ ζπδεηηέηαη ζήκεξα παληνχ θαη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο 

θαη ζε φιε ηελ Διιάδα θαη έηζη ζπκβαίλεη. Θαη ζα ζαο πσ θαη θάηη αθφκα γηα λα 

εληζρχζσ απηφ πνπ ιέσ. Νη ππάιιεινη φινη νη θχξηνη πνπ θάζνληαη απέλαληη 

είλαη έκπεηξνη ππάιιεινη θαη κε απηνχο δνπιεχαηε εζείο ηφζα ρξφληα. Απηνί 

ζπληάζζνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Απηνί έρνπλ ηελ εκπεηξία, ε θα Κπνπηζηθάθε 

ζηελ Καιαθάζα, ν θ. Σξήζηνπ ζηνλ Θάιακν - ζε παξαθαιψ, θ. Ιίηζα, δελ ζε 

δηέθνςα, ζε άθνπζα κε επιάβεηα. Πε παξαθαιψ πνιχ! 

 Ινηπφλ, απηνί νη ππάιιεινη δνπιεχαλε ζηνλ Θάιακν, ζηνλ Απιψλα, 

νηθνλνκνιφγνη έκπεηξνη. Απηνί ζηήλνπλ θαη ζήκεξα ην λέν πξνυπνινγηζκφ 

βάζεη ηνπ Θαιιηθξάηε θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Θαιιηθξάηε θαη απηά θάλνπλ. Θαη θπζηθά καο θαηεπζχλνπλ θαη θπζηθά βάδνπκε 

θη εκείο ην ρεξάθηα καο. Θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ δειαδή γηαηί πξαγκαηηθά 

ν πξνυπνινγηζκφο απηφο έρεη ηφζα πνιιά ιάζε απφ ηφζνπο έκπεηξνπο 

ππαιιήινπο, πνπ νη ππάιιεινη θη εζάο ζαο θαηεπζχλαλε κε θάπνηνλ ηξφπν. Θη 

έηζη ζπκβαίλεη παληνχ. Γελ λνκίδσ θαλείο λα επηθαιείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ.  

 Ρψξα ήζεια λα πσ θάηη γηα ηε δπζθνιία θαη γηα ηελ δηαδηθαζία θαη γηα 

ηελ έιιεηςε ησλ ππεξεζηψλ. Ρα έρνπκε μαλαπεί. Δίκαζηε ν κεγαιχηεξνο 

Γήκνο, λα κελ ηα μαλαπψ, πάσ παξαθάησ.  

 Ρα είπε ν Γήκαξρνο θαη ζα έπξεπε λα ηα είραηε ςάμεη θη εζείο θίιε Θσκά 

θαη λα μέξεηε φηη πξαγκαηηθά απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, ζα πσ κφλν κηα θνπβέληα. 

Ξξηλ ςεθηζηεί ην ρσξνηαμηθφ ηνπ Θαιιηθξάηε άθνπγα απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο φηη κελ αλεζπρείηε, ζα θιείζνπλ νη Λνκαξρίεο, ζα θιείζνπλ νη 

Ξεξηθέξεηεο, ζα θιείζνπλ ηφζεο ππεξεζίεο θαη ζα έξζνπλ κε κεηαηάμεηο. Πην 

Γήκν Υξσπίσλ δελ ήξζε νχηε κηζή κεηάηαμε. Νχηε κηζή. Νχηε κηζή. Γελ 

θηαίεη θαλέλαο, Θσκά κελ ηα ιεο απηά. Θσκά, απηά είλαη επρνιφγηα.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξήζηε, θ. Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηά ινηπφλ ζπκβαίλνπλ θαη ζπκβαίλνπλ ζήκεξα ζην Γήκν ηνπ 

Υξσπνχ. Δκείο θέξακε ηε κεηάηαμε, θ. Ιίηζα. Γηα ηηο 3/1 πνπ αλαιάβακε θαη 

μεθηλήζακε λα απνγξάθνπκε θαη λα κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε λα 

ιεηηνπξγήζνπκε. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ! Θα έρεηε ην ιφγν ζηε δεπηεξνινγία 

ζαο, ζα ηα πείηε. Θα δψζεηε απαληήζεηο. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα δηαθφςεηε.  

 Ξξνρσξήζηε θ. Ζιηάζθν.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, απφ 'θεη θαη πέξα απηά φια πνπ ζπκβαίλνπλ ζήκεξα 

πξαγκαηηθά είλαη πξσηφγλσξα. Ρφζε πνιιή απζηεξφηεηα δελ ηελ 

θαηαιαβαίλσ. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηα πνην ιφγν δειαδή ζήκεξα ν 

πξνυπνινγηζκφο έρεη ηφζεο ειιείςεηο, έρεη ηφζα θελά. Ρα πξαγκαηηθά ηα 

αληηθείκελα πνπ ζηήλνληαη είλαη φια λέα. Ρα λνκηθά πξφζσπα, νη επηηξνπέο 

φιεο πνπ ιεηηνπξγνχλ είλαη φιεο θαηλνχξηεο. Γελ έρνπλ μαλαγίλεη. Ξψο 

πξαγκαηηθά επηθαινχκαζηε ηελ εκπεηξία καο φηη απηφ δελ είλαη έηζη θαη είλαη 

αιιηψο;  

 Δγψ ζα ζαο πσ ινηπφλ ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ εκπεηξία. Ν πξνυπνινγηζκφο ινηπφλ ν θεηηλφο έρεη θαη κηα εηθφλα 

ε νπνία δείρλεη θαη πνηα ήηαλ πξαγκαηηθά ε νξγάλσζε ή αλ ην ζέιεηε θαη ε 

ηαθηνπνίεζε θάπνησλ νη νπνίνη είραλ εκπεηξία. Θαη αλ εμαηξέζνπκε ηνλ 

Γήκαξρν ηνλ Ξαλαγηψηε ηνλ Ιίηζα, νη πεξηζζφηεξνη Ξξφεδξνη θαη Γήκαξρνη 

ήηαλ παιηνί, είραλ εκπεηξία. Π' απηφ ινηπφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ππάξρεη εηθφλα 

πξαγκαηηθή γηα ην ηη έρεη πξνυπνινγίζεη θάπνηνο θαη ηη έρεη θάλεη ηειηθά. Θαη λα 

ζαο πσ πνηα εηλαη ε εηθφλα; Ρελ είπε θαη ν Γήκαξρνο, αιιά ζα ηελ θάλσ ιίγν 

πην αλαιπηηθά. 
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 Ρα πξνυπνινγηζζέληα ινηπφλ ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ γηα ην 2010 ήηαλ 

84,089 εθαηνκκχξηα επξψ θαη θάηη. Ρα πξνυπνινγηζζέληα ηνλ Γελάξε, ην 

Φιεβάξε πνπ ςεθηδφηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο. 

Ρα εληαιζέληα, δειαδή απηά πνπ μνδεχηεθαλ κέρξη 31/12 μέξεηε πφζα ήηαλ 

απφ απηά πνπ είραλ πξνυπνινγίζεη; 21 εθαηνκκχξηα. Θνηηάρηε πνηεο ήηαλ νη 

δηαθνξέο. Μέξεηε πνηα ήηαλ ε πην ηαθηνπνηεκέλε ή ε πην ξεαιηζηηθή θνηλφηεηα; 

Ρν Ξνιπδέλδξη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ρν Ξνιπδέλδξη ινηπφλ είρε 2,601 εθαηνκκχξηα πξνυπνινγηζζέληα 

θαη εληαιζέληα 1,486 εθαηνκκχξην. Νινη νη άιινη έρνπλ δηαθνξέο ηεο ηάμεο... 

ηη λα πσ; Απφ 6 εθαηνκκχξηα 1,5, πξνυπνινγηζζέληα, εληαιζέληα.  

 Απηφ ινηπφλ πνπ πξαγκαηηθά πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε θη εκείο ζήκεξα 

είλαη λα είκαζηε ξεαιηζηέο θαη λα μέξνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα μέξνπκε ηη 

ζπκβαίλεη. Λα μέξνπκε ηη έρνπκε θαη ηη ζέινπκε λα θάλνπκε. Θαη θακία ζρέζε 

κε ην ηη ζα δηεθδηθήζνπκε, γηαηί απηφ πνπ ζα δηεθδηθήζνπκε, γηαηί αθνχζηεθε 

θη απηφ, ζα ην δηεθδηθήζνπκε. Γελ κπνξνχκε λα μέξνπκε αλ ζα πάξνπκε ηα 5 

εθαηνκκχξηα, ηα 2 εθαηνκκχξηα λα πσ παξάδεηγκα ηνπ Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ ηνπ 

Θαιάκνπ. Θα ηα δηεθδηθήζνπκε θαη φηαλ ζα ηα πάξνπκε ζα ηα εληάμνπκε.  

 Πήκεξα ινηπφλ ηα 46 εθαηνκκχξηα, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ηα 47 

εθαηνκκχξηα είλαη έλα ξεαιηζηηθφ πνζφ. Δίλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά μέξνπκε 

θαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζήκεξα ζπκβαίλεη ζηνλ Γήκν. Γελ πεηάκε πνπζελά, 

γηαηί δελ κπνξνχκε θαη λα ην θάλνπκε. Πηηο θνηλφηεηεο απηφ ζπλέβαηλε, 

κπνξνχζε λα βάδεη φ,ηη ζέιεη κέζα. Λα πξνυπνινγίδεη φ,ηη ζέιεη. Θαη ε κεγάιε 

ηξχπα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θ. ζπλάδειθνη, είλαη απηφ πνπ πξνυπνινγίδσ θαη 

δελ ην εηζπξάηησ. Δίλαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εζφδσλ θαη ν Γήκαξρνο ην 

μέξεη. Απηή είλαη ε ηξχπα. Ξξνυπνινγίδσ ζα εηζπξάμσ 15 εθαηνκκχξηα θαη 

εηζπξάηησ 2 θαη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ςάρλσ λα βξσ πψο ζα πιεξψζσ 
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κηζζνδνζία, ζηελ χδξεπζε παξαδείγκαηνο ράξηλ. Απηφ είλαη ε κεγάιε ηξχπα 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Ν πξνυπνινγηζκφο ινηπφλ απηφο είλαη ξεαιηζηηθφο, είλαη πξαγκαηηθφο θαη 

πξαγκαηηθά είλαη απνγξαθηθφο θαη δείρλεη ηελ εηθφλα ησλ δήκσλ θαη ησλ 

θνηλνηήησλ πνπ παξαιάβακε. Νια απηά ινηπφλ πνπ ιέγνληαη, θαιψο ή θαθψο 

ιέγνληαη, δελ ππάξρεη ζέκα εζθεκκέλεο ελέξγεηαο, είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο. Ν θαζέλαο καο κπνξεί λα πεη φηη μέξεηε θάηη; Λαη, απηφ ζέισ λα θάλσ ή 

απηφ ζα έπξεπε λα θάλεηε, απηφ δελ ζα έπξεπε λα θάλεηε. Πηνλ θαζέλα κπνξεί 

λα ζπκβεί απηφ θαη λα έρεη γλψκε. Αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη απηή. Δίλαη 

απηφο ν πξνυπνινγηζκφο θαη ζαο ην μαλαιέσ, θνηηάρηε γηα λα θαηαιάβεηε πνηεο 

ήηαλ νη δηαθνξέο. Θη εγψ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ απφ θάπνηνλ ΝΡΑ ν νπνίνο 

έρεη κηα ζεηξά 8 ή 12 ρξφλσλ, έρεη ηφζν πνιχ κεγάιε απφθιηζε απφ ηα 

πξνυπνινγηζζέληα θαη απφ ηα εληαιζέληα. Δίλαη ηεξάζηηεο νη απνθιίζεηο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ην θ. Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Απηά ζέισ λα πσ θαη ζέισ λα θαηαιήμσ - α, ήζεια λα πσ θάηη 

γηα ηηο θαηαηκήζεηο. Θα πσ θαη απηφ ζα ηειεηψζσ. Ρν ζέκα ησλ θαηαηκήζεσλ 

γηα καο, γηα ηνπο Γήκνπο κάιινλ, ηνπο πξψελ Γήκνπο, ειεγρφηαλ θαη απφ ηελ 

Ξεξηθέξεηα θαη απφ ηελ ΡΓΘ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ επίηξνπν. 

Γπζηπρψο, ζηηο θνηλφηεηεο δελ γηλφηαλ απηφ. Θαη ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθά. Ρα πξάγκαηα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά. (παξέκβαζε εθηφο 

κηθξνθψλνπ) 

 Θσκά, άζε κε λα πσ απηφ πνπ ζέισ. Ξεο φ,ηη ζέιεηο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ. Ζιηάζθν, γηα λα θιείζνπκε. Κελ απαληάηε ζαο 

παξαθαιψ. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θη εγψ έρσ αθνχζεη έλα ζσξφ ραξαθηεξηζκνχο, δελ δηέθνςα 

θαλέλαλ.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα επαλέιζεηε, θ. Ζιηάζθν. Κελ απαληάηε, ζπλερίζηε. Λα ην 

θιείζνπκε ην ζέκα. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Νια απηά ινηπφλ ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα 

ζπδεηεζνχλ. Γελ κπνξεί λα ιέγνληαη γηα κέλα απζαίξεηα. Απηή είλαη ε άπνςή 

κνπ. Νπνηνο ζέιεη ηε δέρεηαη, φπνηνο ζέιεη δελ ηελ δέρεηαη. Γηα κέλα απηέο νη 

ζέζεηο είλαη απζαίξεηεο, γηα ην αλ ζα ππάξρεη θαηάηκεζε ή αλ ζα πξέπεη λα 

κπνπλ νη θσδηθνί απφ 'δσ ή ζα πξέπεη λα κπνπλ νη θσδηθνί απφ 'θεη. Δίλαη 

ιεπηνκέξεηεο ζ' απηφ ηνλ πξψην πξνυπνινγηζκφ. 

 Θνηηάρηε ινηπφλ ζηηο θνηλφηεηεο πφζεο αλακνξθψζεηο έρεηε θάλεη θαη 

ζηνπο Γήκνπο κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζε ζηεκέλα καγαδηά, λα ην πσ 

ιατθά. Πήκεξα ζα γίλνπλ αλακνξθψζεηο θαη ην έιεγε ν Γήκαξρνο ηελ άιιε 

θνξά, ζε θάζε ζπκβνχιην ζα έρνπκε αλακνξθψζεηο θαη ζα δηνξζψλνπκε φια 

απηά ηα πξάγκαηα. Θη απηφ ζαο ην ιέσ γηαηί δελ κ' αξέζεη λα δεκηνπξγνχληαη 

εηθφλεο, γίλεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα. Απηφ ζπκβαίλεη ζήκεξα ζε φιε ηελ Διιάδα 

θαη απηφ, δπζηπρψο ή επηπρψο, ζπκβαίλεη θαη ζην Γήκν ηνπ Υξσπνχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Ζιηάζθν. θ. Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαηαξράο, ζα ήζεια λα πσ ηα ρξφληα κνπ πνιιά ζηνπο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζηνπο αγαπεηνχο θαη ηηο αγαπεηέο πνπ έρνπλ ηελ 

ππνκνλή θαη καο παξαθνινπζνχλ. Λα δεηήζσ ζπγγλψκε γηα ηελ θαζπζηέξεζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Ξέππα. Δίλαη ζνβαξφ ην ζέκα, δελ κπνξνχκε λα 

απνθιείζνπκε έλαλ αξρεγφ παξάηαμεο λα πάξεη ην ιφγν. Πνβαξά κηιάηε; Παο 

παξαθαιψ.  

 Ππλερίζηε θ. Νηθνλφκνπ.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίλαη γεγνλφο φηη θαζπζηέξεζα γηαηί δελ έρσ κφλν απηή 

ηελ ελαζρφιεζε. Νπσο γλσξίδεηε πξνζπαζψ απηή ηε ζηηγκή, ζε επίπεδν 

πνιηηηθφ πάληα, λα αληαπεμέιζσ θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Βνπιεπηνχ θαη ηεο 
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παλειιαδηθήο πξνζπάζεηαο πνπ θάλνπκε. Ν Ξέππαο δελ ην ζέβεηαη. Γελ 

πεηξάδεη, απφ 'δσ θαη πέξα δελ ζα ηνλ ζέβνκαη θη εγψ.  

ΞΔΞΞΑΠ: θ. Νηθνλφκνπ, αλ ζέιεηε λα ζέβεηαη ν έλαο ηνλ άιινλ θη εγψ ε 

ηδηφηεηά κνπ είκαη ζην Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαη είκαη θη εδψ. Γελ ην 

επηθαινχκαη απηφ! Λα ζεβαζηείηε εζείο ην Πψκα θαη ηελ ψξα, λα έξρεζηε ζηελ 

ψξα ζαο. Δξρφζαζηε θάζε θνξά κεηά απφ δχν ψξεο!  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ξέππα!  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ζ ακεηξνέπεηά ζαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κπφη ζαο. 

Φξνληίζηε λα ςειψζεηε θη άιιν.  

ΞΔΞΞΑΠ: Δπηπρψο πνπ έρσ έλα κπφη πνπ κπνξψ λα κπαίλσ εθεί πνπ πξέπεη 

λα κπαίλσ. Ρν λα έρσ έλα κπφη πνπ λα κελ κπνξψ λα κπαίλσ εθεί πνπ κπαίλεηε 

εζείο, ηη λα ην θάλσ;  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δίζηε ακεηξνεπήο. Γελ έρεηε ζπλαίζζεζε θακίαο 

θαηάζηαζεο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Νηθνλφκνπ, ζπλερίζηε ζην ζέκα, ζαο παξαθαιψ. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αιιά δελ πεηξάδεη, ζα κηιάκε ζέιεηε δελ ζέιεηε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Δίηε κηιάηε είηε δελ κηιάηε, απηή είλαη ε άπνςή κνπ.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα κηιάσ, θ. Ξξφεδξε, ζα ηνπνζεηνχκαη, πξψηνλ, γηαηί έρσ 

εληνιή απφ ηνλ ιαφ ηνπ Υξσπνχ ζην θνκκάηη πνπ κνπ αλαινγεί θαη δεχηεξνλ 

δελ ζα δεηάσ άδεηα απφ θαλέλαλ. Νπνηνη ληψζνπλ άβνια κε ηελ παξνπζία κνπ 

εδψ, δελ κπνξψ λα θάλσ θάηη άιιν παξά λα ηνπο ζεξβίξσ ιίγν γθαδφδα γηα λα 

ρσλέςνπλ ην γεγνλφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ληψζεη θαλείο άβνια, ζπλερίζηε. 

ΞΔΞΞΑΠ: Παο επραξηζηψ πνιχ. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ κηιάσ γηα ζαο, θ. Ξέππα. Θαη γηα άιινπο.  
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 Ινηπφλ, ε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ φπσο θαηαιαβαίλεηε είλαη 

θξίζηκε ζπδήηεζε θαη ζνβαξή ζπδήηεζε γηα λα κέλεη ζηα επίπεδα ελφο 

απνπζηνινγίνπ θαη κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο ζρνιηθνχ επηπέδνπ. Θαη κεηά απφ 

ζπκκεηνρή κνπ θαη ηνπνζεηήζεψο κνπ νθηψ θνξέο ζε εζληθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη έρνληαο ηελ ηηκή λα ηνπνζεηεζψ γηα πξψηε θνξά ζε 

δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ ληψζσ ηελ ίδηα επζχλε ησλ ιφγσλ κνπ θαη ησλ 

ηνπνζεηήζεψλ κνπ ζε ζρέζε κε ην πψο έλα θνξπθαίν λνκνζέηεκα ζε εζληθφ 

επίπεδν φπσο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ζην εζληθφ θνηλνβνχιην αιιά θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο ζε θάζε νξγαληζκφ, πξέπεη λα έρεη ηελ αμία θαη ηε 

ζνβαξφηεηα κηαο ηέηνηαο ζχλνςεο πνιηηηθήο ηνπ επηθεθαιήο. 

 Δδψ ινηπφλ δελ ζα κπσ, θ. Ξξφεδξε, ζηελ αλάιπζε ησλ θσδηθψλ. Νη 

θσδηθνί φπσο θαηαιαβαίλεηε είλαη πάξα πνιινί θαη είλαη ινγηθφ λα πξνθαινχλ 

θακία θνξά θαη ηνλ γέισηα, φπσο πξνεγνπκέλσο ζρνιίαζε ν θ. Θηνχζεο ν 

ζπλάδειθνο φηη ζίγνπξα έλαο θσδηθφο πνπ λα έρεη έμνδα θεδείαο Γεκάξρνπ 

κφλν γέισηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη. 

 Απηά ηα ηξαγειαθηθά ζα είρε πνιιή αμία λα ηα παξαθνινπζήζεη ν 

ειιεληθφο ιαφο δηαβάδνληαο έλαλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθεί είλαη θαη γηα 

γέιηα αιιά θαη γηα θιάκαηα ε ππφζεζε. Βέβαηα, ε γξαθεηνθξαηία είλαη αήηηεηε, 

θαηά ην βιαμ πνπ είλαη αήηηεηνο, φκσο είλαη κεγάιε καο ππνρξέσζε λα 

δψζνπκε θη εθεί έλα κεγάιν αγψλα.  

 Ρη ζέισ λα πσ. Ν θ. Γήκαξρνο θαηαζέηνληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

πηζαλνινγψ φηη ζέιεη λα θαηαζέζεη ηε δηθηά ηνπ άπνςε γηα ην πψο ζα 

πξνρσξήζεη ν Γήκνο ην 2011. Δίλαη ζίγνπξν φηη εάλ είρα εθιεγεί Γήκαξρνο 

Υξσπνχ δελ ζα θαηέζεηα έλαλ ηέηνην πξνυπνινγηζκφ. Αλ είρα εθιεγεί σο 

Γήκαξρνο Υξσπνχ ιέσ δελ ζα είρα θαηαζέζεη ηέηνην πξνυπνινγηζκφ. Ρη 

ζεκαίλεη απηφ. Πεκαίλεη φηη πξνθαλψο ζα ππήξραλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο θαη 
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άιιεο πξνζεγγίζεηο απφ ηε δηθηά κνπ κεξηά απ' φ,ηη είλαη απηή πνπ βιέπσ εδψ 

πέξα.  

 Αξα, ινηπφλ, εθ ησλ πξαγκάησλ ππάξρεη κηα δηαθνξά θηινζνθίαο. Ρελ 

θαηέζεζα ελ νιίγνηο θαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη λνκίδσ φηη είκαη 

ππνρξεσκέλνο λα μαλαζέζσ δπν ηξεηο θνκβηθνχο άμνλεο γηα λα κπνξψ λα 

μεθαζαξίζσ ηε δηθηά κνπ ζέζε θαη ηεο παξαηάμεσο ζηελ νπνία έρσ ηελ ηηκή λα 

εγνχκαη θαη λα εθπξνζσπψ.  

 Νπσο θαηαιαβαίλεηε, θ. Ξξφεδξε, κία ηνπνζέηεζε ε νπνία ζα κπνξνχζε 

λα κπεη ζηα γαξγαιηζηηθά ελφο πξνυπνινγηζκνχ, ζα ήηαλ επράξηζηε, αλψδπλε 

θαη ζα κπνξνχζε λα μεθαζαξίζεη εχθνια ηε ζέζε ηνπ θαζελφο, παίξλνληαο 

ζέζε ή φρη ζηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα. Γηα κέλα φκσο παξακέλεη ην βαζηθφ 

πξφβιεκα θαη ην βαζηθφ δήηεκα θαη αηηνχκελν. Θαηαζέηνληαο έλαλ 

πξνυπνινγηζκφ ε Γηνίθεζε, ν επηθεθαιήο ηεο έρεη αίζζεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη ησλ ζεκάησλ θαη ηνπ πνηνπ δεηήκαηνο ζέιεη θαη θαιείηαη λα επηιχζεη; 

Δξρφκελνο ινηπφλ απφ ηα Κέγαξα πνπ ήκνπλ πξνεγνπκέλσο εδψ είδα κε ζιίςε 

κνπ, θ. Γήκαξρε θαη θ. Ξξφεδξε, φινπο ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ λα 

μερεηιίδνπλ απφ ηα ζθνππίδηα. Δξρφκελνο γηα λα ζπδεηήζσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Θαη ιέσ εγψ, απηή ηε δπζάξεζηε εηθφλα πνηνο πξνυπνινγηζκφο ζα έξζεη λα 

ηελ αληηκεησπίζεη; Απηφο εδψ πνπ καο δψζαηε ηελ Ξέκπηε θαη δελ ζα πσ άκα 

είλαη ιίγεο νη κέξεο ή πνιιέο θ.ιπ. Απηφο ν πξνυπνινγηζκφο ην έιαζζνλ πνπ 

είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ην αληηκεησπίδεη; Νρη. Βγείηε απφ 

εδψ έμσ θαη ζα δείηε ηελ εηθφλα ηνπ Γήκνπ. 

 Παο είπα θ. Γήκαξρε πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο, εβδνκάδεο, πξνζέρηε, ην 

θαινθαίξη πνπ ζα δέρλεη ν ηφπνο ζηε βξσκηά πψο ζα κπνξέζεηε λα 

δηθαηνινγήζεηε κηα ζέζε δηθηά ζαο; Ξάιη κε ηε γλσζηή, πνιχ ζα έιεγα 

πεξηνξηζκέλεο αμίαο θαη εκβέιεηαο ζέζε φηη είλαη πξσηφγλσξν ην ζέκα, φηη 

πέζακε κπξνζηά ζε έλα βνπλφ πξνβιεκάησλ; Κάιηζηα, αθνχγνληαο ηελ 
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πξσηνθαλή ζέζε πνπ άθνπζα πξηλ απφ νιίγν απφ νκηινχληα φηη 

ππνρξενχκαζηε λα θάλνπκε ιάζε; Κφλν ζηνλ ηδησηηθφ βίν. Πην ζπίηη ηνπ ν 

θαζέλαο αο θάλεη φζα ιάζε ζέιεη. Πην δεκφζην βίν δελ ππνρξενχηαη, φρη κφλν 

δελ ππνρξενχηαη, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη ιάζνο. Αλ ήξζαηε ζηελ 

Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ έρνληαο ζην κπαιφ ζαο ή ζηελ πίζσ κεξηά ηνπ κπαινχ φηη 

έρεηε πεξηζψξην γηα πνιιά ιάζε, γηα πνιινχο πεηξακαηηζκνχο, γη' απηφ ην 

θιαζηθφ ειιεληθφ "βιέπνληαο θαη θάλνληαο", έρεηε θάλεη ιάζνο. Ξξψηα απ' φια 

δελ έρεηε πηζηεχσ πάξεη ηέηνηα εληνιή απφ ην ιαφ ηνπ Υξσπνχ. Ν ιαφο ηνπ 

Υξσπνχ ςήθηζε ππνζέησ ην πξφγξακκά ζαο θαη βέβαηα ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ζαο. Νκσο, εδψ δελ κπνξεί λα έξρνληαη θάπνηνη λα ηζρπξίδνληαη φηη απηφ πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη είλαη βνπλφ. Αλ δελ ληψζνπλ δπλαηνί γη' απηφ ην βνπλφ 

πξνβιεκάησλ, δελ μέξσ, δελ ππάξρεη ιχζε άιιε, κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε 

ζηντθψο ηα επφκελα, ηνπο επφκελνπο κήλεο θαη ηα ρξφληα. Ν ιαφο ηνπ Υξσπνχ 

ηνπνζεηήζεθε θαη ςήθηζε, εγψ ζα πσ φηη ν θαζείο ιακβάλεη απηφ πνπ ηνπ 

αμίδεη θαη νη επηινγέο ηνπ πάληα πιεξψλνληαη.  

 Αξα, ινηπφλ, εγψ απηφ πνπ ιέσ είλαη ην εμήο: φηη ν θαζείο φπσο βάδεη 

θαη δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ζα ιάβεη θαη ηηο απαληήζεηο. Δδψ, ινηπφλ, 

εγψ βιέπσ κία πνιηηηθή ε νπνία ιέεη πεξηνξίδσ ηνλ θνηλσληθφ Γήκν. Γελ κπνξψ 

λα ςεθίζσ έλαλ πξνυπνινγηζκφ, θ. Γήκαξρε, πνπ πεξηνξίδνπκε ηνλ θνηλσληθφ 

Γήκν. Γειαδή, φηαλ γηα παηδηθνχο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, φηαλ γηα 

ζρνιηθέο επηηξνπέο, φηαλ γηα επηρνξεγήζεηο ζε ζρνιεία θαη ζε ζσκαηεία έρεηε 

κεδεληθά λνχκεξα ζηνπο θσδηθνχο, πξέπεη λα είκαη κάληεο θαη πξνθήηεο 

θαθψλ; Ξξέπεη λα είκαη ε Θαζζάλδξα ε νπνία ζα πσ ηψξα ζηνπο αγαπεηνχο 

πξνέδξνπο ζπιιφγσλ πνπ είλαη εδψ, νπθ αλ ιάβνηο παξά ηνπ κε έρνληνο; 

Πήκεξα βγαίλεη απηφ. Διάηε, ινηπφλ, παξαθαιψληαο ν θαζέλαο, θάλνληαο ηνλ 

επαίηε εθεί πνπ έρεηε δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε ε Γηνίθεζε λα ζαο δίλεη απηά 

πνπ πξέπεη λα ζαο δψζεη, λα παξαθαιείηε λα ζαο δψζεη θάλα ρηιηαξηθάθη. Δδψ 
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πάλησο δελ έρεηε λα πάξεηε ηίπνηα. Αξα, ινηπφλ, εγψ ηη λα ζπδεηήζσ εδψ, θ. 

Γήκαξρε θαη θ. Ξξφεδξε, ν Γήκαξρνο δελ είλαη εδψ, θ. Ξξφεδξε;  

 Νηαλ ινηπφλ ην θνηλσληθφ θξάηνο εδψ θαηαξξέεη ζην θνκκάηη ηνπ 

Υξσπνχ, ζέινληαο λα θάλεη ζπλαγσληζκφ ζηελ θαηάξγεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο ζε εζληθφ επίπεδν φπσο απηφ ην βηψλνπκε φινη, εγψ δελ κπνξψ λα 

ςεθίζσ έλαλ ηέηνην πξνυπνινγηζκφ. 

 Γεχηεξνλ. Νηαλ εγψ πξέπεη λα ζπλαηλέζσ ζε κηα πνιηηηθή πνπ ιέεη ηη; 

Νηη λαη κελ, θαη ζ' απηφ πξέπεη λα παξαδερζψ, θ. Γήκαξρε, φηη φλησο δελ έρεηε 

επηδείμεη ηνλ βεξκπαιηζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ Γηνηθήζεσλ, γηαηί ζπκθσλψ φηη 

βιέπνληαο 84 εθαηνκκχξηα γηα ην 2010 απφ ηηο πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο 

Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη εθηειεζζέληα 34, 34 ιέεη εδψ, θαη βιέπνληαο 34, 

απηά πνπ καο έρεηε δψζεη  ηέινο πάλησλ, αλ έρνπλ αιιάμεη ζηε ζπλέρεηα δελ 

έρσ εγψ επζχλε. 34, δειαδή ζε επίπεδν 40% πέζαλε κέζα νη πξνεγνχκελεο 

δηνηθήζεηο, εγψ ιέσ θάηη πνιχ απιφ, φηη απηέο νη πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο ζα 

πξέπεη λα δψζνπλ ινγαξηαζκφ. 

 Δπεηδή ινηπφλ θάπνηνη πξνηξέμαλε, γηαηί ζέινπλ λα καο κάζνπλ απφ ηελ 

αξρή ηα πξάγκαηα, αιιά δελ ππάξρεη, έρεη κηα ζπλέρεηα, καο επηηίκεζαλ γηαηί 

ςήθηζα ηελ απνγξαθή, δειαδή ηη; ην φηη απηφ πνπ παξέιαβε ν ησξηλφο Γήκνο 

είλαη γεγνλφο, ππάξρνπλ. Απηφ ςήθηζα. Γελ ςήθηζα άθεζε ακαξηηψλ, εγψ 

ςήθηζα φηη ε επηηξνπή πνπ φξηζε ε πνιηηεία θαη κέζσ ηνπ Γήκνπ παξέιαβε 

απηά πνπ παξέιαβε. Δγψ δελ είπα φκσο φηη εγθξίλσ ηα πεπξαγκέλα 

πξνεγνπκέλσλ δηνηθήζεσλ. Ρν αλ ζα εγθξίλσ ή φρη πεπξαγκέλα πξνεγνπκέλσλ 

δηνηθήζεσλ είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν έρνπκε θαηξφ λα ην ζπδεηήζνπκε, παξ' 

φιν πνπ ππάξρνπλ θάπνηνη βηαζηηθνί εγψ ιέσ έρνπκε θαηξφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Νηθνλφκνπ. 
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Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θα νινθιεξψζσ, θ. Ξξφεδξε, ζα κνπ επηηξέςεηε φκσο 

γηαηί είλαη θξίζηκε θαη θνξπθαία ε ζπδήηεζε, γηα έλα δχν ιεπηά αθφκα.  

 Απηφ ινηπφλ πνπ ιέσ εγψ ηη είλαη. Νηη πνιχ θαιά δελ κπήθαηε ζηνλ 

πεηξαζκφ βεξκπαιηζηηθψλ θαη γεινησδεζηάησλ ηέηνησλ θαλθαξφληθσλ 

πξνηάζεσλ ηνπ ζηπι ησλ 84 εθαηνκκπξίσλ ηνπ 2010. Ξνιχ θαιά θάλαηε θαη 

δελ κπήθαηε. Ξαξά ηαχηα, ην 34 κε ην 46, ην 46 πνπ έρεηε γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011, ην ζεσξψ εληειψο ζηνλ αέξα. Γελ ππάξρεη 

πεξίπησζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη κε ηελ 

πεξηθνπή ησλ επηρνξεγήζεσλ λα πηάζεηε απηφ ην 46. Θα κνπ πείηε, φηαλ 

έξζνπκε παιη εδψ ηνπ ρξφλνπ ηέηνηα επνρή θαη ην 46 ζα έρεη εθηειεζζέληα 25 

ζα ζπκάηαη θαλέλαο ηη εηπψζεθε εδψ; Νρη, γηαηί φινη πνληάξνπλ ζηελ θνληή θαη 

ιεηςή κλήκε. Νινη πνληάξνπκε εθεί. Νινη πνληάξνπκε φηη ην Κάην ηνπ 2010 

φινη ιέγαλε ππάξρεη κνλφδξνκνο. Απηνί πνπ ιέγαλε γηα κνλφδξνκν ινηπφλ θαη 

φηη φπνηνο άιινο ςεθίζεη νηηδήπνηε άιιν ςεθίζεη πέξαλ ηνπ κνλφδξνκνπ είλαη 

επηθίλδπλνο γηα ηελ παηξίδα, εγψ δειαδή θαη νη άιινη δχν βνπιεπηέο απφ ηε 

κεξηά ηνπ ΞΑΠΝΘ, ζήκεξα έξρνληαη θαη ιέλε αθνινπζνχκε ην δξφκν πξνο ηνλ 

γθξεκφ θαη ηελ θαηαζηξνθή. Απηνί νη ίδηνη. Γηαηί ην ιέλε απηφ θαη κε πνην 

ζξάζνο ην ιέλε; Ρν ιέλε κε ην ζξάζνο απηνπλνχ πνπ πηζηεχεη θαη πνληάξεη φηη 

ζα έρεηο μεράζεη. 

 Δδψ φκσο λνκίδσ αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα θη εγψ ινηπφλ, θ. Γήκαξρε, 

ιέσ ην εμήο: φηη κε ηα ζηνηρεία πνπ καο δίλεηε ρνλδξηθά θαη λα κελ κπνχκε 

ζηνπο θσδηθνχο ηνπο ηδηαίηεξνπο, ππάξρεη πξφβιεκα ζ' απηφ πνπ ιέκε 

θνηλσληθή πνιηηηθή. Ρελ έρεηε μεράζεη. Φαίλεηαη θαζαξά φηη απηέο νη βιαθείεο 

φπσο ηηο νξακαηίζηεθαλ θάπνηνη θπβεξλψληεο πεξηζηνιή ιέεη ησλ εμφδσλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ, δειαδή νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη εδψ έρνπκε αχμεζε 

ησλ κηζζψλ ησλ αηξεηψλ. Γειαδή, ππνηίζεηαη φηη θάλακε ηνπο 9 ΝΡΑ έλαλ γηα 

λα πεξηνξίζνπκε ηα έμνδα θη εδψ άκα δείηε κέζα, δελ ρξεηάδεηαη, φπνηνο ζέιεη 
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κπνξεί λα ην παξαθνινπζήζεη, έρνπκε αχμεζε απηψλ ησλ εμφδσλ. Ξνπ 

ζεκαίλεη ινηπφλ φηη απηέο είλαη νη απνηπρίεο ηέηνησλ νξακάησλ νη νπνίεο δελ 

ζηήζεθαλ κε ζνβαξφηεηα θαη ζηήζεθαλ ζην πφδη. Θαη βέβαηα, θ. Γήκαξρε, θαη 

νινθιεξψλσ, πέξαλ ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θνβάκαη 

φηη δελ είλαη ξεαιηζηηθφο κε ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξείηε λα πηάζεηε νχηε ηα 46 

εθαηνκκχξηα. Νη θσδηθνί απφ φπνπ βγαίλνπλ ηα 46 εθαηνκκχξηα ζέινπλ πνιχ 

κεγάιε πξνδηάζεζε γηα λα πεηο φηη... ζα δνπιέςνπλ φια ζηελ εληέιεηα θαη απηφ 

δελ κπνξεί λα γίλεη ζε κία δχζθνιε νηθνλνκηθή ρξνληά πνπ φια πέθηνπλ έμσ. 

 Αξα, ινηπφλ, εγψ ζε έλαλ πξνυπνινγηζκφ, εκείο κάιινλ, πνπ θαίλεηαη 

φηη δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί φπσο ηνλ έρεηε θαηαζέζεη θαη ρσξίο ην θνηλσληθφ 

ζηνηρείν δελ κπνξνχκε λα ηνλ ςεθίζνπκε. 

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Νηθνλφκνπ. θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκίδσ φηη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπνζεηήζεθε ζήκεξα 

πξάγκαηη πνιχ θαιά. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απνδεηθλχεη ζηαδηαθά, 

πξννδεπηηθά φηη πξάγκαηη ζέιεη ην θαιφ ηνπ ηφπνπ.  

 Αθνπζα δηάθνξα πξάγκαηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ξνιιά 

αληηθξνπφκελα. Αθνπζα απφ ηελ θα Πηεξγίνπ, ε νπνία είλαη ινγηζηήο, 

θαηεμνρήλ αξκφδηα γηα ηέηνηα ζέκαηα, λα ιέεη φηη θηλδπλεχνπκε ζε έμη κήλεο λα 

κελ έρνπκε λα πιεξψζνπκε. Αθνπζα απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο καο είλαη πάξα πνιχ θαιφο. Δρνπκε ιεθηά, δελ έρνπκε 

αλάγθε, κπνξνχκε λα πξνρσξνχκε αθφκε θαη ζε αλαπηπμηαθφ έξγν. Ξάλησο, 

θαη ηα δχν δελ κπνξνχλ λα ζπκβαίλνπλ ζ' απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

 Αθνπζα φηη, απφ ζπγθεθξηκέλν, απφ ηνλ θ. Βειηαληψηε λνκίδσ, φηη δελ 

είπακε φηη ζα δηεθδηθήζνπκε ρξήκαηα απφ ην ΔΠΞΑ, απφ ηνπο Θεληξηθνχο 

Απηνηειείο Ξφξνπο. Θάλεηε ιάζνο, θ. Βειηαληψηε. Νηαλ ηνπνζεηείζηε, 
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ζπγγλψκε γηα ηελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε, ηερλνθξαηηθά είζηε πνιχ θαιφο. 

Νηαλ ηνπνζεηείζηε πνιηηηθά θάλεηε ιάζνο. Ρν μεθαζάξηζα πάξα πνιιεο θνξέο 

ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη ε δηαθνξά ησλ Γήκσλ κεηαμχ ηνπο είλαη ν 

αληαγσληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΞΑ. Απηή ηε ζηηγκή απηφ παίδεη 

ζηνπο θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο. Νπνηνο θαηαθέξεη θαη θεξδίζεη ρξήκαηα απφ 

θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο, ΔΠΞΑ, Θεζέαο, ππνιείκκαηα Διιάδα αλ ζηελ 

πνξεία έλα πξφγξακκα πνπ εηνηκάδεηαη λα βγεη. Ρν έρσ πεη ζε φινπο ηνπο 

ηφλνπο θαη κε θαηεγνξείηε φηη δελ είπα φηη ζα δηεθδηθήζνπκε ιεθηά απφ εθεί; 

Κα είλαη ν κνλνο ηξφπνο γηα λα θάλνπκε θάπνηα έξγα. Θαη ν θχξηνο ηξφπνο 

αλάπηπμεο απηήο ηεο ηξηεηίαο, ελφο κεηαβαηηθνχ κεγάινπ ζηάδηνπ ηνπ 

θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ είλαη απηφ ην πξάγκα. Ρν πνηνο ζα θεξδίζεη ρξήκαηα απφ 

εθεί θαη ηα ζπλερηδφκελα έξγα πνπ είλαη ρξεκαηνδνηνχκελα. Δίλαη δπλαηφλ λα 

ξηζθάξνπκε εκείο εδψ έξγν 2-3 εθαηνκκπξίσλ θαζαξά κε ηδίνπο πφξνπο; Κε 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρνπκε; Θα ην έθαλε θαλείο Γήκαξρνο; Θα ξίζθαξε ηε 

ιεηηνπξγία, ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ Γήκνπ; Θα ξίζθαξε ηελ πιεξσκή ησλ 

αλζξψπσλ κέζα ζε κία θηψρεηα, ζε κία θξαηηθή επίζεζε ζα έιεγα θαηά ηνπ 

θφζκνπ πνπ έρεη γίλεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ;  

 Θάζε ηξίκελε πίεζε ηνπ ΓΛΡ εκείο ζα θάλακε αλαπηπμηαθφ έξγν; 

Φαληαζία έρσ πνιχ κεγάιε, αιιά θαιφ είλαη λα ηελ αθήζσ ιίγν ζηελ άθξε γηα 

λα ππάξμεη απηφο ν Γήκνο. Λα πξνρσξήζεη ζηαζεξά, κε βήκαηα ζίγνπξα. Λαη, 

βιέπνληαο θαη θάλνληαο, κε δηαθάλεηα, κε ζηαζεξφηεηα είπα, απηά είλαη ηα 

νξάκαηά καο. Γπζηπρψο, θ. Νηθνλφκνπ, πνπ κ' αξέζεη λα θνπβεληηάδσ καδί 

ζνπ, ην πξφβιεκα είλαη ζήκεξα έρεη θαηαληήζεη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε 

δηαθάλεηα φξακα! Απηά δελ είρακε θαη θαηαληήζακε εδψ! Θα πξέπεη λα 

επαλαηνπνζεηεζνχκε απφ ηελ αξρή ζαλ Γήκνο θαη ζαλ ιαφο. (παξεκβάζεηο 

εθηφο κηθξνθψλνπ-δηάινγνη) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. ζπλάδειθνη. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ιππάκαη θ. Νηθνλφκνπ, ν θίινο κνπ ν 

Ξέππαο είρε δίθην ζε θάηη. Νηη δελ κε αθνχζαηε ζηελ πξσηνινγία κνπ. Αιιά ν 

θ. Θηνχζεο πνπ κε άθνπζε κνπ ιέεη λα παξαηηεζψ επεηδή είπα είλαη δχζθνια ηα 

πξάγκαηα. Γελ είπα κφλν δχζθνια ηα πξάγκαηα φκσο, θ. Θηνχζε. Δίπακε φηη ζα 

αγσληζηνχκε θαη ζα πάκε θαιά. Ρν κηζφ κέξνο ηεο αιήζεηαο ην αθήζαηε. 

Δίπακε είλαη δχζθνια ηα πξάγκαηα αιιά παιεχνπκε, είκαζηε αηζηφδνμνη, πάκε 

θαιά, επραξίζηεζα πνιινχο αλζξψπνπο θαη απηφ ην μεράζαηε λα ην πείηε. Ζ 

κηζή αιήζεηα δελ είλαη θαιφ πξάγκα.  

ΘΗΝΠΖΠ: Ρν είπα, θ. Γήκαξρε, επραξίζηεζα ηνπο αλζξψπνπο γηαηί είλαη 

δχζθνινο ν πξνυπνινγηζκφο, πξέπεη λα ςεθηζηεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη θ. Θηνχζε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη άδηθν. Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. Κε θαηεγνξήζαηε φινη, 

πάξα πνιινί είπαηε φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ δελ πξνβιέπνπκε γηα ηνλ 

αζιεηηζκφ παξαδείγκαηνο ράξηλ. Δπεηδή ην είπαηε πνιινί θξάηεζα θαη ηνλ 

θσδηθφ. Παο δηαβάδσ: πεξεζίεο Ξνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Θνηλσληθήο 

Ξνιηηηθήο.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Νρη, αθήζηε απηφ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνην απηφ; Κηζφ ιεπηφ, δελ ζα κνπ πείηε πνην ζα αθήζσ θαη 

πνην ζα θάλσ. Θα ην αθνχζεηε απηφ θαη πέζηε κνπ θη εζείο κεηά ζηε 

δεπηεξνινγία ζαο. 6.557.000 είραλ πξνυπνινγηζηεί απφ ηνπο πξψελ ΝΡΑ γη' 

απηφ ηνλ θσδηθφ, γηα αζιεηηζκφ θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. 6.557.697 ην 2010, 

ζειίδα 19/79.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: θ. Γήκαξρε, ζην 8/79 πνπ είλαη νη επηρνξεγήζεηο ησλ 

αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, γηαηί εθεί είλαη ε νπζία ηψξα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζφ ιεπηφ λα ηειεηψζσ απηφ, ζα ηα πνχκε.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Αθήζηε ηνπο κηζζνχο ησλ αλζξψπσλ. Ρηο επηρνξεγήζεηο.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νρη κηζζνχο. πεξεζίεο Ξνιηηηζκνχ-Αζιεηηζκνχ. Απφ ηα 6,5 

εθαηνκκχξηα εληάιζεθαλ ην 2010 399.000. Δκείο ςεθίδνπκε 2.400.000 απφ ηα 

6,5 εθαηνκκχξηα. Ν Αζιεηηζκφο είλαη ζηα λνκηθά πξφζσπα. Θα ηνλ ζηεξίμνπκε 

φζν κπνξνχκε θαιχηεξα, πξψηνλ. 

 Γεχηεξνλ, εδψ έρνπκε έλα θνλδχιη 1,5% πνπ είλαη αθξηβψο γηα 

εμσξατζηηθνχο θαη αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, 1,5% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ. Απηφ 

ην θνκκάηη πάιη ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα επηρνξεγήζνπκε ζπιιφγνπο κε 

ηηο ζσζηέο πξνδηαγξαθέο πνπ ιέεη ν επίηξνπνο. Γηαηί, έρνπκε μεθχγεη εκείο 

απφ ηνλ αζιεηηζκφ; Πε θακία πεξίπησζε.  

 Κηιήζαηε φηη ήξζαηε απφ ηα Κέγαξα θαη αληηκεησπίζαηε ζθνππίδηα. Παο 

έρσ επαλαιάβεη θαη ζε ζαο θαη ζε φινπο φηη έρσ δεη ην πξφβιεκα. Θαη ην 

πξφβιεκα απηφ πνλάεη. Ξνλάεη πνιχ. Δίλαη ε θχξηα αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ 

καο ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Γελ ην ζπδεηψ, είλαη ε εηθφλα ηεο πφιεο καο, 

πέξα απφ ην κέηξεκα ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Δάλ δελ έρεηο θαζαξή πφιε φ,ηη 

άιιν λα έρεηο ράλεηο ηα πάληα. Γελ δηαθσλψ θαζφινπ ζ' απηφ. Νκσο, ν Γήκνο 

Υξσπίσλ παξαδείγκαηνο ράξηλ έρεη βειηησζεί, ζε ζρέζε ελλνψ κε ην 2010 θαη 

κε ην 2009. Δρεη βειηησζεί κε ηελ ππάξρνπζα πιηθνηερληθή ππνδνκή.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ βάδεηε ηνλ πήρπ ςειά, θ. Γήκαξρε. Γπζηπρψο, ην 

2009 θαη ην 2010 θαηαδηθάζηεθε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Νηθνλφκνπ, θνηλνβνπιεπηηθφο δηαηείλεζηε φηη είζηε αιιά 

ιεηηνπξγείηε εληειψο ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ ζαο απνδείμσ φηη δελ έρεηε δίθην ζ' απηφ ζα ηνλ ςεθίζεηε; 

Ρν έμσ ιέηε ηψξα; Θνηηάμηε λα δείηε, είπα θαη άιιε θνξά θαη ην επαλαιακβάλσ 

φηη έρσ θαη ηνλ Αληηδήκαξρν ηνλ Γηαλλά ηνλ Γηάλλε θαζαξηφηεηαο θαη ηνπο 

θαηά ηφπνπο αληηδεκάξρνπο, νη νπνίνη αζρνινχληαη θαζεκεξηλά κε ηελ 

θαζαξηφηεηα. Κηιάκε φηη θάλνπλ κεγάιν αγψλα γηα λα θξαηήζνπκε απηφ ην 
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επίπεδν. Γελ κπνξείο - λα ζαο ην πσ ηη έρνπκε θάλεη εκείο εδψ ζην Γήκν ηνλ 

θαιιηθξαηηθφ.  

 θ. Θηνχζε, δελ γιηηψλεηε. Θα ζαο ηα ιέσ, ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπκε θαη απηή είλαη ε δνπιεηά κνπ. Γελ κπνξψ λα κελ ην πσ, γηαηί 

είλαη κέξνο ηεο απάληεζεο ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο. Ξξνζπαζνχκε λα παίμνπκε 

ζηελ Α' εζληθή, ζην ηζάκπηνλο ιηγθ κε έλα ζχλνιν εξαζηηερληθψλ νκάδσλ πνπ 

ζπλελψζεθαλ. Απηφ αθξηβψο, καο βάιαλε ζε έλα γήπεδν κε ζπλέλσζε 

εξαζηηερληθψλ νκάδσλ θαη πξνζπαζνχκε λα παίμνπκε ηζάκπηνλο ιηγθ. Γελ 

γίλεηαη απφηνκα. Θα πξέπεη λα πξνπνλεζνχλ, ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ κεηαγξαθέο γηα λα κπνξέζνπκε λα παίμνπκε θη απηφ δελ 

γίλεηαη απφ ηε κία κέξα ζηελ άιιε.  

ΘΗΝΠΖΠ: Γήκαξρε, επεηδή αλέθεξεο ην φλνκά κνπ είλαη πξφθιεζε. Γελ 

ήζεια λα αληηπαξαηεζψ κε ηνλ θ. Γηαλλά γηαηί πξαγκαηηθά δίλεη θαιφ ιφγν, ην 

είπεο θαη πξηλ απφ ιίγν. Γίλεηε πνιχ κεγάιε βάζε ζηνλ πξψελ Γήκν Υξσπίσλ 

θαη ηα ρσξηνπδάθηα δίπια ηα πεηάκε. Απφ ην δηθφ κνπ ην ζπίηη, δελ ήζεια λα ην 

πσ, έρεη λα πεξάζεη 20 κέξεο, φρη 20, 15 απνξξηκκαηνθφξν. Θαη είλαη ζηελ 

παξαιία Καξθνπνχινπ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πήκεξα αλαγθάζηεθα γηα ην Καξθφπνπιν λα νξίζσ θαη βνεζφ 

ηνπ Γηάλλε ηνπ Γηαλλά θαη ηνπ Ιάκπξνπ ηνπ Γεκήηξε ηνλ Θψζηα ηνλ 

Αλπθαληή. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζηελ 

Θνηλφηεηα Καξθνπνχινπ απφ ζήκεξα. Δπεηδή εληφπηζα θαη ην πξφβιεκα. 

ΘΗΝΠΖΠ: Γελ πηζηεχσ ζηελ επζχλε ηνπ ελφο. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Θηνχζε, είλαη θαιφ ην επηρείξεκα αιιά δελ είλαη ιφγνο ηψξα 

φπνην φλνκα αλαθέξεη ν Γήκαξρνο λα παίξλεη ν θάζε ζπλάδειθνο απφ κφλνο 

ηνπ ην ιφγν.  
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ έρεηε θαηαιάβεη, ζαο ην έρσ πεη, είλαη κεγάιν ην ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Δίλαη κεγάιν ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ. Νκσο, ζα θξηζνχκε. Γελ είλαη ε ψξα λα καο θξίλεηε, θ. 

Νηθνλφκνπ, γηα ηα ζθνππίδηα θαη ηε βξσκηά ηψξα. Γελ είλαη ε ψξα. Γελ έρνπκε 

θάλεη πξνυπνινγηζκφ, δελ κπνξνχκε λα παξέκβνπκε κε άιια πιηθνηερληθά 

κέζα γηα ηε δνπιεηά απηή. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρνλ θψδσλα ρηππάσ, δελ θξίλσ αθφκα. Ρνλ θψδσλα 

ρηππάσ φκσο, βιέπσ πξφβιεκα. Απηφ ιέσ. Λα κελ ην πσ;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη πξφβιεκα.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ ηνλ θψδσλα ρηππάσ. Γελ ζα θξίλσ αθφκα. Πηνπο 4 

κήλεο δελ ζα θξίλσ εγψ Γεκνηηθή Αξρή, αιιά βιέπσ πξφβιεκα. Αλ δελ ην 

πνχκε.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θ. Νηθνλφκνπ. Ππλερίζηε θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δάλ φκσο, θ. Νηθνλφκνπ, βιέπνπκε πξνβιήκαηα δελ ηα 

ςεθίδνπκε; Παο ξσηάσ, βιέπεηε έλα πξφβιεκα, δχν, ηξία θαη δελ έρνπκε θαη 

επζχλε θαη ην παξαδέρεζηε δελ έρνπκε επζχλε, γηαηί δελ ην ςεθίδεηε;  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ξνηνλ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ; 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη. Αθνχ βιέπεηε ην πξφβιεκα, γηαηί δελ ηνλ ςεθίδεηε; Ξψο 

ζα ην ιχζνπκε, πψο ζα καο θξίλεηε λα ην ιχζνπκε ην πξφβιεκα άκα δελ καο 

βνεζήζεηε λα ςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ εκείο θαηαζέηνπκε γηα λα 

ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα; Ξνπ έρσ βάιεη κέζα δχν απνξξηκκαηνθφξα, έρσ 

βάιεη ζηαζκφ κεηαθφξησζεο, έρσ βάιεη θάπνηα πξάγκαηα αλ κπνξέζσ λα ηα 

θάλσ.  

 Ρέινο πάλησλ, νη δπζθνιίεο είλαη κεγάιεο. Γελ ζα ζηακαηήζσ λα ηα 

ιέσ. 3/1/2011 θιεζήθακε λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ν κεγάινο απηφο 

Γήκνο. Ρν ζεσξείηε απιφ; Ρν ζεσξείηε πνιχ εχθνιν; Νηαλ δελ είραλ γίλεη 
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ηζνινγηζκνί 5, 7 ρξφληα; Νηαλ ε ΓΝ καο έδσζε ηα απνινγηζηηθά ησλ 

θνηλνηήησλ ην Φεβξνπάξην; Νηαλ δηπινγξαθηθφ ππήξρε αιιά δελ κπνξνχζακε 

λα εηζπξάμνπκε απφ ηα ηακεία; Νηαλ έρνπκε έλα ηακηαθφ ππάιιειν θαη 

ζέινπκε ηέζζεξηο; Νηαλ έρνπκε δχν ζηε Γηνίθεζε θαη ζέινπκε πέληε; Ρνλ 

κέζν φξν ζηνπο άιινπο Γήκνπο ζαο ιέσ, πνπ λα μέξνπλ ην αληηθείκελν. 

(παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. ζπλάδειθνη.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν μέξεηε φηη ππνζηεξηδφκαζηε απφ κηα εηαηξεία, ηελ Unisystem, 

πιεξνθνξηαθά. Νηη ε ζχκβαζή ηεο κε ην πνπξγείν, γηαηί απφ ην πνπξγείν 

έρεη έξζεη, είλαη απφ ηνλ Ηνχλην λα κπνξνχκε λα κπνχκε κέζα λα εηζπξάμνπκε 

βεβαησκέλνπο θαηαιφγνπο. Απηά είλαη κεξηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία ηα αθνχηε 

ζαλ κία πξφηαζε, αιιά είλαη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα γηα ην Γήκν.  

 Ζ ελνπνίεζε εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, μέξεηε ηη δπζθνιία είρακε γηα  λα 

γίλεη κία ελνπνίεζε ζ' απηνχο ηνπο 9 ΝΡΑ; Θαη ζηηο 7 Γελάξε έπξεπε λα 

ιεηηνπξγήζνπκε. Ρξηαθφζηεο αξκνδηφηεηεο, πήγακε θαη πήξακε κία 

αξκνδηφηεηα απφ ηε Λνκαξρία, ηα πεξίπηεξα. Κηζφ θνξηεγφ θαθέινπο. Ξνηνο 

ζα ηνπο ιεηηνπξγήζεη; Κε ηη πξνζσπηθφ ζα ιεηηνπξγήζσ; Κνπ δψζαλε ην 

πξνζσπηθφ ην αλάινγν λα μέξεη ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ πεξηπηέξσλ θαη ησλ 

αλαπήξσλ; Ξψο ζα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο; Δίλαη δχζθνια πξάγκαηα απηά. Γελ 

είλαη εχθνινο ν Γήκνο ν θαιιηθξαηηθφο. Γελ αιιάδεη απφ ηε κία κέξα ζηελ άιιε 

ην ζχζηεκα απηφ. Θέιεη ρξφλν, έρεη δπζθνιίεο θαη πψο ζα δηθαηνινγψ θη εγψ 

ηα θάπνηα ιάζε πνπ φρη ηα ζέινπκε λα ηα θάλνπκε, αλ γίλνπλ θαη ηελ πίεζε ηε 

δηθή ζαο πνπ θαιά θάλεηε θαη καο πηέδεηε. Θαη ε πίεζή ζαο καο βνεζάεη, απηφ 

είλαη αιήζεηα, γηα λα θηλεηνπνηήζνπκε ηηο δπλάκεηο καο.  

 Δίλαη θαηά ηα άιια 2.500 θσδηθνί. Βιέπσ ζην νηθνλνκηθφ κνπ επηηειείν 

ζήκεξα κηα απίζηεπηε ζεκλφηεηα. Θάζε κέξα καδί πεξάζακε ηα πάλδεηλα γηα 

λα θηάζεη ζ' απηφ, 3.000 θσδηθνί λα ςαρηνχλ ζην Γήκν θαη δελ αλαθέξαλε ηηο 
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δπζθνιίεο, ηη πάζακε εθεί κέζα κέρξη ηηο 12 ην βξάδπ, φια ηα βξάδηα. Γελ καο 

είπαλε ηηο δπζθνιίεο. Θαιά, θαη απηφ ην θαηαινγίδσ. Ξεξάζακε πάξα πνιχ 

δχζθνιεο κέξεο γηα λα θηάζνπκε εδψ, ην νπνίν είλαη έλα εξγαιείν γηα 

ζπλέρηζε ηνπ Γήκνπ. Απηφ ην εξγαιείν ζα είλαη κία βάζε γηα λα θάλνπκε ηνλ 

επφκελν πξνυπνινγηζκφ καο ζσζηφ θαη νξζφ θαη ηηο ψξεο πνπ πξέπεη. Κεηά 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφλ εδψ βάιακε ηα ζεκέιηα ηνπ Γήκνπ καο. Ρν 

νδνηπνξηθφ ην ππνρξεσηηθφ, κε εκεξνκελίεο θαη φια ηα ππφινηπα ηνπ 

θαιιηθξαηηθνχ λφκνπ ζήκεξα ηειεηψλνπλ νπζηαζηηθά. Κέλνπλ νπσζδήπνηε 

φκσο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο λα θάλνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ πνπ δελ ππάξρνπλ. Σσξίο ηζνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ 

Υξσπίσλ είλαη επηθίλδπλν λα ζπλερίζνπκε. Ακα δελ θάλνπκε εληαίν 

δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη κε ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη κε φια ηα πξνεγνχκελα 

ζηνλ εληαίν θαιιηθξαηηθφ Γήκν πηζαλψο λα κελ κπνξνχκε λα 

ρξεκαηνδνηεζνχκε, γηαηί ε Δπξσπατθή Δλσζε δελ θνηηάεη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίζακε. 

 Θέινπκε, επνκέλσο, θάπνηα πίζησζε ρξφλνπ, έρνπκε αμηνινγήζεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο φπσο είλαη ε ζχζηαζε ηνπ Γήκνπ απηνχ εδψ φπσο ζαο έρσ 

πεη, φπσο είλαη ε θαζαξηφηεηα θαη είκαη θη εγψ έλαο αξκφδηνο γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα, ην έρσ πάξεη πξνζσπηθά θαη ζαο ην έρσ πεη πνιιέο θνξέο, αιιά 

πξψηα απ' φια είλαη ε λνηθνθπξνζχλε θαη ε ζηαζεξφηεηα ζην Γήκν καο, ε 

νπνία δηαθπβεχεηαη, ε νπνία δελ είλαη ζίγνπξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Γήκαξρε. Ξξνηνχ ζπλερίζνπκε ηηο 

δεπηεξνινγίεο ησλ ζπλαδέιθσλ ζα έρνπκε έλα δηάιεηκκα πέληε ιεπηψλ. 

 

 Γηάιεηκκα νιίγσλ ιεπηψλ 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ ειάηε ζηηο ζέζεηο ζαο λα μεθηλήζεη 

ε δηαδηθαζία.  

 Ξξνρσξνχκε, θ. ζπλάδειθνη, ζηε δεπηεξνινγία ησλ ζπλαδέιθσλ, ε 

νπνία ελεκεξψλσ πάιη ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζα δηαξθέζεη 5 ιεπηά γηα θάζε 

ζπλάδειθν. Ξξηλ ηελ νκηιία ησλ ζπλαδέιθσλ δήηεζε ν παξεπξηζθφκελνο ζην 

Γεκνηηθφ καο Ππκβνχιην Ξεξηθεξεηαθφο Πχκβνπινο Αηηηθήο ν θ. Πκέξνο 

Γηψξγνο λα απεπζχλεη δπν ιφγηα πξνο ην Πψκα.  

 θ. Πκέξν, ζαο αθνχκε. 

ΠΚΔΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Ξξφεδξε. θ. Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη 

γηαηί θη εγψ πξνέξρνκαη απφ ην ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο αξθεηά 

ρξφληα σο Γήκαξρνο ηεο Ξαιιήλεο, αγαπεηνί θίινη, ζέισ πξψηα απ' φια λα 

επρεζψ ρξφληα πνιιά θαη θαιά θαη δε ζηνπο ενξηάδνληεο.  

 Γελ ζα έπαηξλα ην ιφγν αιιά εθηηκψ φηη επεηδή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 2011 μεθηλψληαο ν ζεζκφο ηνπ Θαιιηθξάηε, αλεμάξηεηα πνηνη ην 

απνδέρνληαη ή πνηνη δελ ην απνδέρνληαη, πνηνη βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ζηε δσή φια κπνξνχκε λα ηα ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα 

θαη ζα ηα δνχκε ζηελ πξάμε, απηφ πνπ ζέισ λα εθηηκήζσ είλαη φηη είκαζηε δπν 

παξάιιειεο ζπληζηψζεο ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχκε. 

 Κε απηφ ινηπφλ ην πλεχκα θαη κε απηφ ην θιίκα ην νπνίν επηθξαηεί 

θπξίσο ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην, ζέισ λα ζαο ηνληζσ θαη σο 

πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαη 

ηνπο 11, δειαδή θαη ζπκπνιίηεπζε θαη αληηπνιίηεπζε, ζα πξνζπαζήζνπκε θαη 

μεθηλψληαο απφ ζήκεξα, είλαη ν ηειεπηαίνο πξνυπνινγηζκφο πνπ παξαθνινπζψ 

εγψ ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, είλαη φηη θαηαγξάθνπκε 

θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη καδί λα ζπλεξγαζηνχκε. 
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 Δπεηδή άθνπζα θαηά θφξνλ λα γίλεηαη απν θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο, απφ 

θίινπο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζέισ λα ζαο αλαθνηλψζσ φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο Ξεξηθέξεηάο καο, ν νπνίνο ςεθίζηεθε πξφζθαηα, είλαη 

ηεο ηάμεσο κφλνλ ησλ 450 εθαηνκκπξίσλ επξψ, πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη ηνλ 

Κάην ζα θάλνπκε ηνλ θαηλνχξην πξνυπνινγηζκφ γηαηί νη αξκνδηφηεηεο έξρνληαη 

απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ.  

 Θα πξέπεη ινηπφλ λα πξνεηνηκαζηνχκε, λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηα 

Γεκνηηθά Ππκβνχιηα, δειαδή θαη κε ζαο, γηαηί πξέπεη λα θάλνπκε... 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: θ. Πκέξν, πφζν ήηαλ ν πξνυπνινγηζκφο;  

ΠΚΔΟΝΠ: Ρεο Ξεξηθέξεηαο 457 εθαηνκκχξηα θαη κφλνλ. 457 εθαηνκκχξηα γηα 

φιε ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο... 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γηα ην έηνο φιν.  

ΠΚΔΟΝΠ: Λαη, αιιά ζα θάλνπκε ην λέν πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα είλαη ζε ηζρχ 

απφ 1ε Ηνπιίνπ, δηφηη πνιινχο θσδηθνχο ηνπο αλνίμακε ζθφπηκα, κφλν θαη κφλν 

γηα ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα έξζνπλ απφ 1ε Ηνπιίνπ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γειαδή είζηε ρεηξφηεξα απφ καο, θ. Πκέξν. 

ΠΚΔΟΝΠ: Ξνιχ ρεηξφηεξα. Γη' απηφ είπα θαη ην λνχκεξν.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη πφζα πεξηκέλεηε λα είλαη ηα ππφινηπα; 

ΠΚΔΟΝΠ: Θα ζαο πσ παξαθάησ. Θα είκαη ζχληνκνο, δπν θνπβέληεο ζέισ πνπ 

ελδηαθέξεη θη εζάο. Δίλαη ινηπφλ φηη ζα θάλνπκε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΔΠΞΑ. 

Δδψ ινηπφλ ζα εληάμνπκε, γηαηί δελ πάεη θαζφινπ κα θαζφινπ ην πξφγξακκα 

πνπ παίξλνπκε απφ ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, θαη δελ ζαο θξχβσ φηη αλ 

δελ απαηψκαη ήηαλ ν ζπλάδειθνο θαη θίινο ν θ. Σαζηψηεο ν νπνίνο είπε θάηη ή 

θάλσ ιάζνο ην φλνκα, δελ ζπκάκαη ην φλνκά ηνπ, πνπ ήκνπλ πξνρζέο ηε 

Κεγαινβδνκάδα, αξρέο ηεο Κεγαινβδνκάδαο ζην Θνξσπί θαη άθνπζα κε 
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έθπιεμε φηη έλα έξγν ηνπ Ξνιπδελδξίνπ, πνπ λνκίδσ ην Ξνιπδέλδξη αλήθεη ζην 

Γήκν ην δηθφ ζαο, επεηδή είρε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ην Θνξσπί ην έξγν ην είρε 

εθρσξήζεη γηα λα ην εθηειέζεη απηφ. Βέβαηα θαη ν θ. Ζιηάζθνο κε είρε 

ελεκεξψζεη θαη ην πεξάζακε πνπ ην έρεηε ζην Γήκν ην δηθφ ζαο. 

 Θέισ ινηπφλ λα πσ φηη κέρξη ηα ηέιε απηνπ ηνπ κήλα, ηνπ Κάε δειαδή 

πνπ κπαίλεη απφ ηελ εξρφκελε βδνκάδα, ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηε ζπλεξγαζία 

θαη κε ηελ θ. Θηζθίξα αιιά θαη κε ηελ θεληξηθή Ξεξηθέξεηα θάησ θαη καδί κε 

ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο γηα λα κπνξέζνπκε πξαγκαηηθά λα είκαζηε 

έηνηκνη γχξσ ζηηο 10 κε 15 Ηνχλε πνπ ζα πεξάζνπκε ηελ επηθαηξνπνίεζε λα 

δνχκε ηη ψξηκα έξγα ζα έρνπκε θαη γηα ηνλ Γήκν ηνπ Υξσπνχ. 

 Ρν δεχηεξν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη φηη ήδε είπα θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν, 

είπα θαη ζηνλ θ. Ξξφεδξν, φηη ζα θάλνπκε ηηο επφκελεο δχν ηξεηο βδνκάδεο κηα 

ζπλεξγαζία, έρσ αλαιάβεη ην ζέκα ηνπ εμνξζνινγηζκνχ, είκαη ζηελ επηηξνπή 

εμνξζνινγηζκνχ ηνπ πνπξγείνπ γείαο ζαλ εθπξφζσπνο ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα 

ηα ζέκαηα ηψξα ησλ Θέληξσλ γείαο, ησλ ηαηξείσλ ηνπ ΗΘΑ θαη θπξίσο ησλ 

λνζνθνκείσλ. Δίλαη έλα ζνβαξφ θεθάιαην πνπ πξέπεη λα έρνπκε ηελ πξφηαζή 

καο έηνηκε κέρξη ηηο 30/6. Ξξέπεη ινηπφλ θαη ζ' απηφ ηνλ ηνκέα λα 

ζπλεξγαζηνχκε άκεζα γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ζηα κεγάια πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδεηε εδψ ζην Υξσπφ. 

 Θαη ηξίην θαη θιείλσ εδψ, ιέσ ζέκαηα κφλν πνπ καο ελδηαθέξνπλ θνηλά, 

ην Γήκν δειαδή θαη ηελ Ξεξηθέξεηα, φηη ππάξρνπλ θάπνηα πνιχ ζνβαξά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή. Δρνπκε ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ 

ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ καο Ππκβνπιίνπ θαη αθφκα ζηελ 

αξρή κε ηε κνξθή εξψηεζεο ή επεξψηεζεο λα ππνβάιινληαη αιιά θαη κεηά λα 

ηα πξνσζνχκε ζηα αληίζηνηρα πνπξγεία θαη θπξίσο ζην ΞΔΘΑ πνπ είλαη ηνπ 

Ξεξηβάιινληνο. Δλα απφ απηά είλαη θαη ηνπ Αζσπνχ θαη άιια ζέκαηα. 
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 Ρέινο, ζέισ λα θιείζσ θαη λα πσ φηη είλαη κηα επράξηζηε λφηα ζηα 

Γεκνηηθά Ππκβνχιηα, φρη φηη παξεπξίζθεηαη θαη ν θίινο ν Βαζίιεο ν Νηθνλφκνπ, 

φηη θη εκείο ζην Ξεξηθεξεηαθφ Ππκβνχιην έρνπκε αξθεηνχο βνπιεπηέο. Ξηζηεχσ 

φηη εθεί ζα ζπκβάιινπλ θαη κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη κε ηελ εκπεηξία πνπ 

έρνπλ νη παιηνί Γήκαξρνη θαη Θνηλνηάξρεο θαη δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί 

ζχκβνπινη, απηφο ν ζεζκφο λα πάεη θαιά γηαηί ην έρεη αλάγθε ε ειιεληθή 

θνηλσλία.   

 Παο εχρνκαη θαιή επηηπρία, θαιή δνπιεηά θαη ρξφληα πνιιά θαη 

επραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θη εκείο, θ. Πκέξν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γηψξγν Πκέξν γηα ηα θαιά ζαο ιφγηα, ζα ζαο 

επραξηζηήζνπκε φκσο φηαλ πινπνηήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζηα 

ζέκαηα πγείαο θαη πεξηβάιινληνο πνπ καο ππνζρεζήθαηε ζήκεξα εδψ. Λα 

ζπλεξγαζηνχκε λα ηα ιχζνπκε, φκσο, λα καο βνεζήζεηε. Δρνπκε πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηα θέληξα πγείαο, ζηα ΗΘΑ, ζε πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, δελ 

ππάξρνπλ γηαηξνί πνπζελά ζε θακία πεξηνρή καο. Ξηέδνπκε ην Θέληξν γείαο, 

πηέδνπκε ηελ δηεπζχληξηα ηνπ Αγία Νιγα, δελ βξίζθνπκε αληαπφθξηζε απηή ηε 

ζηηγκή. Δρνπκε πξνβιήκαηα ζνβαξά. ΠΚΔΟΝΠ: Ρελ άιιε βδνκάδα, Ξξφεδξε, 

κε ηελ θα Κπαιανχξα ηελ Νιγα ε νπνία είλαη ε δηεπζχληξηα, ζα αλέβνπκε 

επάλσ, ην έρνπκε θαλνλίζεη, ζα ζαο εηδνπνηήζνπκε θη εζάο θαη φζνη δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη λα θαζήζνπκε λα θνπβεληηάζνπκε απηά ηα ζέκαηα. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε θάηη, θ. Νηθνλφκνπ;  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ακα κνπ επηηξέπεηε, γηαηί λα αδξάμσ ηελ επθαηξία ηεο 

ηνπνζεηήζεσο ηνπ θ. Πκέξνπ, ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνχινπ Αηηηθήο. Λα ηνλ 

θαισζνξίζσ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζήκεξα εδψ θαη 

είλαη ελζαξξπληηθφ θαη ζεηηθφ λα βιέπνπκε πιένλ θαη πεξηθεξεηαθνχο 
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ζπκβνχινπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο γηα λα παίξλνπλ ην πλεχκα θαη ην θιίκα ησλ 

Γήκσλ, ησλ λέσλ Γήκσλ, λα ηα κεηαθέξνπλ ζηελ Ξεξηθέξεηα.  

 Βέβαηα, λνκίδσ φηη ε ζέζε ηνπ θ. Πκέξνπ πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζηα 

δεηήκαηα γείαο γηα ηελ Ξεξηθέξεηα θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ αλήθεη θαη ζηελ 

θπβεξλψζα παξάηαμε ηεο Ξεξηθέξεηαο, δειαδή κε ηνλ θ. Πγνπξφ, ε 

δπλαηφηεηά ηνπ είλαη πην ζεκαληηθή λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηηο 

παξεκβάζεηο. Ππκθσλψ θη εγψ κε ηνλ Γήκαξρν φηη εδψ ζηνλ Γήκν ππάξρνπλ 

ηεξάζηηα αλνηρηά δεηήκαηα, βάδσ κηα επηθεθαιίδα θαη ην θιείλσ ην ζέκα εδψ 

γηαηί δελ είλαη ην αληηθείκελν ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο, Θέληξν γείαο 

Θαπαλδξηηίνπ. Δρσ θέξεη ην ζέκα ηνπ Θέληξνπ γείαο Θαπαλδξηηίνπ, θ. 

Πκέξνπ, πνιιέο θνξέο ζηε Βνπιή, φκσο ε θαηάζηαζε εθηξνρηάδεηαη θαη 

δεκηνπξγείηαη ηεξάζηην πξφβιεκα. Σηππάσ θη εδψ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ. 

Θαη βέβαηα, ην Λνκαξρηαθφ Λνζνθνκείν Αλαηνιηθήο Αηηηθήο είλαη έλα δήηεκα 

πνπ πξέπεη λα απαζρνιήζεη θαη ην Γήκν καο πνχ ζα γίλεη, αλ ηζρχεη ε 

ρσξνζέηεζε γηα ην Ληανχ Ξεληέιεο, αλ δελ ηζρχεη, ζέινπκε λνκίδσ 

εθθξάδνληαο φιν ην Ππκβνχιην λα γίλεη απηή ε ζχζθεςε, λα ηελ θαιέζεηε, θ. 

Γήκαξρε, λα γίλεη ε ζχζθεςε γηα λα δνχκε πνχ πάκε. Ρα ζέκαηα γείαο 

βξίζθνληαη ζε θξίζηκε θακπή γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο.  

 Δπραξηζηψ ινηπφλ γηα ηελ παξνπζία ζαο, θ. Πκέξν, είζηε παιηφο 

Γήκαξρνο Ξαιιήλεο, γλσξηδφκαζηε, είλαη έλα πξφζσπν ην νπνίν εγγπάηαη 

ηνπιάρηζηνλ φηη γηα ηελ Απηνδηνίθεζε ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηα πξνβιήκαηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεη θάηη θαη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Λαη, θαη κηα θαη κηιάκε γηα ην ζέκα ηεο γείαο λα ζπκεζνχκε φηη 

ππάξρεη έλα θηήκα πνπ έρεη παξαρσξήζεη, ην κεηαβίβαζε ν Γήκνο Υξσπνχ ζην 

ΗΘΑ, 27 ζηξέκκαηα απέλαληη ζην κεηφρη, ην νπνίν λα δνχκε θαη ηη ζα γίλεη κε 

απηή ηελ ηζηνξία, έηζη; Θα ην αθήζνπκε ζην ΗΘΑ; Θα ην μαλαπάξνπκε πίζσ; 

Θα γίλεη θάηη εθεί; Νπσζδήπνηε πξέπεη λα καο βνεζήζεη θαη ν θχξηνο... 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ επεθηαζνχκε ηψξα, ζα ην δνχκε ην ζέκα.  

......: πάξρεη αλαβιεηηθή αίξεζε γη' απηφ, Αλλα. πάξρεη ζηελ παξαρψξεζε 

αλαβιεηηθή αίξεζε. Αλ δελ γίλεη θάηη ζα καο ην επηζηξέςνπλ πίζσ. Γελ ράλεηαη 

ηίπνηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ππλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία. Ρν 

ιφγν έρεη γηα δεχηεξε ηνπνζέηεζή ηνπ ν θ. Ιίηζαο.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λα επραξηζηήζσ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ηνλ θίιν ηνλ Γηψξγν ην 

Πκέξν, πνπ καο ηηκά ζήκεξα ε παξνπζία ηνπ θαη λα πάκε ζην ζέκα καο.  

 Θα ήζεια λα πσ φηη απ' φζα άθνπζα θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, πηζηεχσ φηη κέζα ζ' απηφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ είλαη θαη ε ηξίκελε δηαρείξηζε ηνπ λένπ θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. 

Ξηζηεχσ φηη πξέπεη λα είλαη εθεί κέζα. Θα ήζεια κε θάπνηα μερσξηζηή 

γξακκαηνζεηξά, θάηη, γηα λα δνχκε ηη έρεη θάλεη απηή ε Γεκνηηθή Αξρή. Αθνπζα 

ζα ην θάλνπκε, ζηελ πνξεία ζα κάζνπκε. Αιιά πάλησο, πξέπεη λα είλαη εθεί 

κέζα.  

 Αθνχζηεθε πάξα πνιχ θαη έληνλα θαη απφ ηνλ Αληηδήκαξρν ηνλ θ. 

Ζιηάζθν ζρεηηθά κε ην ηη πξνυπνινγίδακε. Δκείο κεξηθέο θνξέο ζθφπηκα 

πξνυπνινγίδακε θάπνηα πξάγκαηα. Γειαδή, θάπνηε πξνυπνιφγηδα έλα ηεξάζηην 

πνζφ φηη ζα πάξσ απφ ηελ ΔΓΑΞ γηα ηα ηέιε πνπ ηεο έβαια. Ρν πήξα θαη ην 

είρα κεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κνπ γηαηί ην δηεθδηθνχζα θαη δηθαζηηθά θαη 

έπξεπε λα ππάξρεη. Ρν ίδην αο πνχκε ζηε Καιαθάζα ππάξρεη γηα ηε λέα νδφ.  

 Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ππήξραλ πξνυπνινγηζκνί αθφκα θαη γηα έθηαθηεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο. Ξαξαδείγκαηνο ράξηλ, ρξήκαηα πνπ έξρνληαλ απφ ηελ 

Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία αλ ηα είρεο πξνβιέςεη φηη ζα ηα πάξεηο θαη είρεο ελεξγήζεη 

θαηάιιεια θαη είρεο εηνηκάζεη κειέηεο, νη δξάζεηο ζα ήηαλ άκεζεο. Ρα ρξήκαηα 

εξρφληνπζαλ πνιχ θαζπζηεξεκέλα θαη αλ πεξίκελεο ηφηε λα απνθαζίζεηο ηη ζα 
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ηα θάλεηο θαη επεηδή αδπλαηνχζε ε κηθξή θνηλφηεηα Καιαθάζαο λα έρεη ηερληθή 

ππεξεζία, ζα έθαλεο ηηο δξάζεηο απηέο κεηά ην θαινθαίξη.  

 Ινηπφλ, είλαη πάξα πνιινί νη ιφγνη πνπ ππήξραλ θσδηθνί θαη εηδηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο γηα λα κπνξνχκε λα θηλεζνχκε πην επέιηθηα, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ δελ έιεγεο φηη έρσ ηε ρξεκαηνδφηεζε ε ΡΓΘ δελ 

ζνπ έθηηαρλε κειέηε. Δκείο δελ είρακε δηθηά καο ηερληθή ππεξεζία. Ν κφλνο 

ηξφπνο γηα λα θάλεηο θαη λα δηεθδηθήζεηο έλα έξγν έπξεπε λα μεθηλήζεηο λα 

ππάξρεη κηα κειέηε. Απηή ηε κειέηε φηαλ δελ ππήξραλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ρξήκαηα δελ ππήξρε πεξίπησζε λα ζηελ θάλεη θαλέλαο. Λα ελεκεξψλνληαη θαη 

θάπνηνη γηαηί δελ είλαη έηζη φπσο ηα ιέγαλε. Νπσο, ην ηερληθφ πξφγξακκα 

πέξλαγε απφ έγθξηζε θαη απφ έιεγρν γηα ηηο θαηαηκήζεηο. Αξθεηέο θνξέο καο 

ην είραλ γπξίζεη θη εκάο πίζσ.  

 Απηφο ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ν 17νο ζηε δηθή κνπ κηθξή 

απηνδηνηθεηηθή πνξεία θαη είλαη ζίγνπξα κεγαιχηεξνο γηαηί είλαη ζην λέν 

κεγάιν θαιιηθξαηηθφ Γήκν, φκσο απ' φ,ηη θαηαιάβαηε νη θσδηθνί είλαη ιίγν 

ηπθινζνχξηεο. Γη' απηφ θάπνηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη κπνξεί λα ηνπο ελνριεί 

πνπ κπαίλνπκε έηζη ζε πην ιεπηά ζέκαηα, αιιά εκείο έρνπκε κάζεη λα ηα 

ζπδεηάκε.  

 Θέισ λα πσ επίζεο ην εμήο: ζε πξνεγνχκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

είρακε εγθξίλεη ηε κειέηε ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζηνλ Θάιακν. Δκείο 

είρακε ζέζεη κηα πξνυπφζεζε, ηελ νπνία είρε ζπκθσλήζεη θαη ε λέα Γεκνηηθή 

Αξρή. θ. Ξέππα, γηα ηνλ Θάιακν κηιάκε, ην ρσξηφ ζαο. Δίρακε πεη ηφηε γηα ηελ 

αγνξά νηθνπέδνπ κπξνζηά απφ ην ζπγθεθξηκέλν Βξεθνλεπηαθφ Πηαζκφ. Γελ 

ππάξρεη θαλ νχηε ζαλ πξφβιεςε, ελψ είρακε πεη φηη ζα κπεη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, γηαηί αιιηψο ην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν δελ ήηαλ θαη ην πιένλ 

θαηάιιειν γηα λα γίλεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 
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 Δπίζεο, ε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα κνπ επηηξέςεηε, 

δελ ήηαλ θαη φ,ηη θαιχηεξν έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα. Ζ θα Βαξλάβα ήηαλ ε κφλε 

απφ ηελ αληηπνιίηεπζε αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη κφιηο είραηε πάξεη ζηα ρέξηα ζαο 

φιν απηφ ην παθέην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη είπαηε, ξε παηδηά, εγψ ηψξα ην 

πήξα, ηη πεξηκέλεηε απφ εκέλα λα θάλσ; Θαη εθείλε ηε ζηηγκή είπε ν θ. 

Γήκαξρνο απηφ είλαη ην ςεθίδνπκε; Ρν ςεθίδνπκε θαη θχγακε. Κε επηθχιαμε 

είπαηε, εληάμεη, ζα ην δνχκε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Νρη, απιψο ζέισ λα πσ 

φηη δελ έγηλε θακία δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θακία αλάπηπμε. Δγηλε θάπνηα 

αλάπηπμε θαη δελ ην ζπκάκαη; Γελ λνκίδσ. 

 Ινηπφλ, ηα φξγαλα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαη γη' απηφ ην ιφγν 

ήξζακε εκείο λα αθνχζνπκε ηελ αλάπηπμε. Αλέθεξε πνιχ ζσζηά ν δεκνηηθφο 

ζχκβνπινο ν θ. Θαξαγηάλλεο γηα θξέλν ζηε Καιαθάζα, γηα ρεηξφθξελν, 

κάιηζηα. Θαη αλαξσηήζεθε ν θ. Γήκαξρνο ηη ελλνεί ν θ. Θαξαγηάλλεο. Θέισ λα 

ζαο πσ, θ. Γήκαξρε, φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ είλαη έξγν νδνπνηίαο έρεη 

100.000 ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΞΔΠΓΓΑ. Ρν έξγν έρεη δεκνπξαηεζεί θαη απφ 

εζάο έκελε λα ππνγξάςεηε ηε ζχκβαζε θαη λα νξίζεηε επηβιέπνληα κεραληθφ. 

Ρν ζπγθεθξηκέλν έξγν ην έρεηε κε ηνλ Θ.Α. 7323 ηφζν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ησλ εμφδσλ αιιά κε 0 δίπια, κεηά λνκίδσ ην θάλαηε 1.000 επξψ, αιιά ηνλ 

έρεηε θαη ζηα έζνδα Αληηκεηψπηζε Εεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ 468.500. Γειαδή, 

ε Καιαθάζα γη' απηφ ην έξγν είρε πξνβιέςεη λα δψζεη κέζα ζην 2010 468.000 

επξψ γηα λα γίλεη απηφ ην έξγν. Κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο δηαγσληζκνχο 

θαζπζηέξεζε απηφ ην έξγν θαη κε εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε, εμεηδηθεπκέλε, 

100.000 κέξνο ηνπ έξγνπ απν ην πνπξγείν, απηφ ην έξγν ηειηθά βξέζεθε ζηηο 

θαιέλδεο κε 0 πξνυπνινγηζκφ ή κε 1.000 επξψ φπσο ιέηε εζείο.  

 Δπίζεο, πνιχ ζσζηά ζαο είπε θαη γηα ην ζρέδην Β' θάζε δελ ππάξρεη 

πνπζελά. Δ, ινηπφλ, ην ζρέδην είλαη κηα αλάπηπμε. Δρεη θαζπζηεξήζεη πάξα 

πνιχ, αιιά ηνπιάρηζηνλ δελ παχνπκε λα ειπίδνπκε. 
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 Ρψξα, φζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, είπαηε πνιχ θαιά θάπνηεο 

ιέμεηο, Διιάδα, Διιάδα 2004, Θεζέαο, πνπξγεία ζα έιεγα εγψ, Γεληθέο 

Γξακκαηείεο, φια απηά. Απφ εθεί ινηπφλ κπνξείηε λα πάξεηε ρξήκαηα γηα λα 

κπνπλ ζε θάπνηα ήδε θαη αθφκα ήδε εθηειεζκέλα έξγα. Γειαδή, ε Θνηλφηεηα 

Καιαθάζαο ζην Θεζέα είρε ήδε ππφινηπα ηα νπνία ελ κέξεη είραλ κπεη αθφκα 

θαη ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δλα πνιχ κεγάιν έξγν πνπ έρεη κείλεη 

εκηηειέο.  

 Ρέινο, ζέισ λα πσ θάηη άιιν.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε, θ. Ιίηζα θαη ειάηε ζην δηα ηαχηα επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

ΙΗΡΠΑΠ: Βεβαίσο. Λα πσ φηη ε ππεξεζία πνπ αζρνιήζεθε έρεη δνπιέςεη πάξα 

πνιχ. Λα πσ ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θ. Σξήζηνπ φηη είλαη έλα πνιχ έκπεηξν 

ζηέιερνο θαη ρξφληα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη κε ζνβαξφηεηα. Γηα ηελ θα 

Κπνπηζηθάθε φηη είλαη απφ ηα πην ππεχζπλα θαη εξγαζηνκαλή άηνκα πνπ έρσ 

γλσξίζεη ζηε δσή κνπ θαη δνπιεχεη αηειείσηεο ψξεο εδψ ζην Γήκν, ηα 

ζπγραξεηήξηά κνπ θαη ζηνπο δχν. Θαη ηνπο ππφινηπνπο, δελ ηνπο γλσξίδσ, θαη 

ηνλ άιινλ ηνλ θχξην απφ ηνλ Θάιακν, απηνχο ηνπο γλσξίδσ πξνζσπηθά, ηνπο 

έρσ δεη εδψ βξάδηα πνπ θάλνπκε άιια πξάγκαηα λα δνπιεχνπλ. Θαη ζέισ 

ηέινο λα ζαο πσ φηη ζπκθσλψ θαη κε ηνλ θ. Νηθνλφκνπ φηη, θ. Νηθνλφκνπ, ζα 

πξέπεη λα θάλεηε πιήξε έιεγρν ζηα πάληα. 

ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Κεηά απφ ηφζα ρξφληα ζα ήηαλ πεξίεξγν λα κελ 

ζπκθσλήζεηε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Λαη, λαη, αθνχζηε ην φκσο φιν, θ. Νηθνλφκνπ. Αθνχζηε ην ιίγν, ζαο 

ελδηαθέξεη. Κνπ άξεζε θαη ην δελ μερλάσ, αιιά κηιήζαηε γηα ιάζνο, αγαπεηέ 

θίιε Βαζίιε. Ρν ιάζνο ην θάλαηε εζείο ηελ δεχηεξε Θπξηαθή.  
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ καο είπαηε εάλ ηνλ ςεθίδεηε ή φρη, θ. 

Ιίηζα. 

ΙΗΡΠΑΠ: Γελ ηνλ ςεθίδσ, θ. Ξξφεδξε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Σαζηψηεο έρεη ην ιφγν. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Ξξφεδξε. Λνκίδσ φηη θαη πξνεθινγηθά φινη νη 

ππφινηπνη κηιάηε γηα ηνλ Θαιιηθξάηε ζαλ κηα κεγάιε επθαηξία. Βγαίλαηε κε ηα 

θπιιάδηά ζαο, κηιάγαηε ζηνλ θφζκν ν Θαιιηθξάηεο κεγάιε επθαηξία γηα ηνλ 

ηφπν, γηα ηελ αλάπηπμε, γηα φια απηά. Ρν πφζν κεγάιε επθαηξία ινηπφλ είλαη 

γηα ηνλ ηφπν επαιεζεχεηαη θαη ζήκεξα θαη απφ ηα έζνδα πνπ πξνυπνινγίδεηε 

θαη απφ ηα έμνδα, απφ πνχ ζα έξζνπλ θαη πνηνο ζα πιεξψζεη ηε λχθε. 

 Γηα θάπνηνπο απφ ζαο είλαη πάξα πνιχ εχθνιν, απφ δηαθνξεηηθέο 

παξαηάμεηο, λα ςεθίδεηε καδί πξάγκαηα, φπσο ηερληθφ πξφγξακκα, πνπ αλ 

ζέιεηε ην ηερληθφ πξφγξακκα είλαη ε ηερληθή κνξθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ν 

πξνυπνινγηζκφο έξρεηαη λα θαιχςεη απηφ πνπ ςεθίζαηε πξηλ ζην ηερληθφ 

πξφγξακκα. Θαη ζπκθσλήζαηε. Δίλαη πάξα πνιχ κεγάιε ππνθξηζία λα κηιάο 

ζήκεξα θαη ζ' απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αιιά γίλεηαη θαη αιινχ, γηα έιιεηςε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, λα κηιάο ζήκεξα γηα έιιεηςε ζηελ θάιπςε ππαξθηψλ 

αλαγθψλ ηνπ θφζκνπ εδψ πέξα θαη ηεο πεξηνρήο φηαλ απφ ηε κία παο θαη 

ςεθίδεηο λνκηθά πξφζσπα - βεβαίσο θαη είλαη ... Ξαξαθαιψ, αθνχζηε. Θαη ν 

δηθηάηνξαο Ξαπαδφπνπινο πνπ είπαηε πξηλ, θαιά είλαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. ζπλάδειθνη, κελ δηαθφπηεηε ηνλ νκηιεηή. 

Ππλερίζηε, θ. Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη πάξα πνιχ εχθνιν - κηιάγαλε νη αληηδήκαξρνη νη δηθνί ζαο 

πξηλ θαη νη κηζνί δηαβάδαηε εθεκεξίδα. Νη δηθνί ζαο αληηδήκαξρνη θαη νη άιινη 

ήζαζηαλ κέζα θαη βιέπαηε... κηιάγαηε κεηαμχ ζαο. Ν ζεβαζκφο πνπ ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ απφ κέξνπο ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ ππάξρεη απφ ζαο.  
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.......: Νρη γηα  φινπο. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Γηαρσξίζηε ηε ζέζε ζαο αλ ζέιεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, θ. Σαζηψηε. 

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: Δίλαη πνιχ κεγάιε ππνθξηζία λα έξρεζαη λα ςεθίδεηο έλαλ 

Θαιιηθξάηε πνπ πξνβιέπεη φια απηά πνπ γίλνληαη θαη ζήκεξα εδψ πέξα, λα 

κηιάο γηα αλαγθαηφηεηα ζήκεξα. Πε ιίγν ηη ζα πεηο; Θα έξρεζαη θαη ζα κηιάο γηα 

ηελ αλάγθε ρνξεγψλ ζηα ζρνιεία, γηαηί δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα. Θαη πνχ ζα 

βξσ ρξήκαηα ζήκεξα γηα λα θαιχςσ ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ; Ρηο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ καο αο πνχκε αχξην. Θα κηιάηε γηα ηδηψηεο 

ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Θνπβεληηάζηεθε εδψ απφ δχν ηξεηο 

ζπλαδέιθνπο. Θαηαγγείιακε 31.12.2010 ζηελ νξθσκνζία ηη ζα γίλεη κε ηα 

απνξξίκκαηα. Βεβαίσο θαη ζα ηα πάξνπλ ηδηψηεο γηαηί απηφ κεζνδεχεηαη θαη 

θεληξηθά αιιά θαη θαηά ηφπνπο ζηνπο Γήκνπο θαη απηφ ην πξνρσξάηε πνιηηηθά. 

Θα δεηάηε θαη βεβαίσο φπσο είπε ν Γήκαξρνο πέληε έμη θνξέο ζηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπ γηα ηδάκπα δνπιεηά, εζεινληηζκφ, ζε έλα Γήκν πνπ είλαη 

επηρείξεζε. Δηζπξάηηεη, καδεχεη. Θαη δελ ζπκθσλψ θαη κάιηζηα κε απηφ πνπ 

αθνχζηεθε φηη ζα πησρεχζεη ν Γήκνο. Γελ ζα πησρεχζεη ν Γήκνο. Θα 

εηζπξάηηεηε ζήκεξα ηέιε, ζα εηζπξάηηεηε ζήκεξα θφξνπο απφ ηνπο πνιίηεο 

ηεο πεξηνρήο θαη βεβαίσο θαη ην λέν θνξνινγηθφ λνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε 

ηνλ Φιεβάξε ηνπ 2011 ην πξνβιέπεη απηφ. Απεπζείαο ζα βεβαηψλνληαη ζηελ 

Δθνξία, ηνπο θπλεγάεη ε Δθνξία γηα λα ηα εηζπξάηηεη ν Γήκνο. Θαη λα πψο δελ 

ζα πησρεχζεη ν Γήκνο, αιιά ζα πησρεχζεη ν θφζκνο πνπ είλαη εδψ πέξα. 

 Δίλαη πνιχ κεγάιε ππνθξηζία ινηπφλ λα κηιάο γηα θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ 

δελ ππάξρεη ζηνπο Γήκνπο φηαλ ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην ςεθίδεηο ππέξ ηνπ 

Θαιιηθξάηε. Δδψ κηιάκε γηα ππνθξηζία ηνχκπαιηλ. Ν Θαιιηθξάηεο πνιηηηθή 

εθαξκφδεη. Αθνχζηεθε απφ ηνλ θ. Γήκαξρν πξηλ φηη ε ρψξα έρεη πάεη έηζη φπσο 

έρεη πάεη επεηδή ππάξρνπλ ηα ξνπζθέηηα, νη ξεκνχιεο. Λαη, ππάξρνπλ θη απηά. 
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Αιιά ν εξγαδφκελνο γηα 70 ρξφληα ζχληαμε δελ είλαη επεηδή ππάξρεη ε 

ξεκνχια. 'Ζ ν κηζζφο ζηα 500 επξψ, ε αλαζθάιηζηε δνπιεηά δελ είλαη επεηδή 

ππάξρεη ξεκνχια. Νη λένη πνπ έρνπλ 30% αλεξγία δελ είλαη επεηδή ππάξρεη 

ξεκνχια! Θαη αλ ζέιεηε ξεκνχια ππάξρεη απφ απηνχο πνπ δηνξίζηεθαλ πνιηηηθά 

ζηα λνζνθνκεία, πνπ δηνξίζηεθαλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, απφ απηνχο πνπ 

θπβεξλάλε ζήκεξα! Θη άκα δηαθσλείηε πνιηηηθά δηαρσξίζηε ηε ζέζε ζαο! 

 Θαη θάηη άιιν γηαηί κηιάκε γηα εληππψζεηο εδψ κέζα. Νηαλ 

ηνπνζεηήζεθα ζηελ αξρή θαη είπα φηη ζηνλ 6711, ζει. 6/79, απφ ηα 500 ζηηο 

230 γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη ζηνλ 6712 400% ζήκεξα γηα ηα ζρνιεία είπε 

ν θχξηνο απφ ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία φηη ππάξρνπλ, έρνπλ πξνβιεθζεί 

θνλδχιηα ζήκεξα γηα ηα ζρνιεία καο ζε άιινπο θσδηθνχο. Γηα λα μέξεη θαη ν 

θφζκνο πνπ αθνχεη αιιά λα μέξεηε θη εζείο, γηαηί πξνθαλψο νη πην πνιινί ζα 

ήξζαλ απξνεηνίκαζηνη ζήκεξα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηα ρξήκαηα ηα νπνία 

πξνβιέπνληαη είλαη γηα κειέηεο, επρνιφγηα δειαδή, ηεο ηάμεσο ησλ 1.000, 

2.000 θαη 3.000 επξψ. Ηζα λα γεκίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δηζη πξνβιέπεηε 

ινηπφλ ζήκεξα φηη ζα θαιχςεηε ηηο αλάγθεο απηέο. 

 Γελ ζα ζαο θνπξάζσ άιιν πνιχ. Απιά, ζέισ ζην ηειείσκα ηεο 

ζεκεξηλήο καο θνπβέληαο λα πάξεη ζέζε ν Γήκαξρνο γη' απηφ πνπ αθνχζηεθε 

δχν θνξέο πξηλ απφ δέθα ιεπηά, φηη ν δηθηάηνξαο είλαη επίθαηξνο θαη πνχ είζαη 

Ξαπαδφπνπιε. Ρν άθνπζεο, θ. Γήκαξρε, ην άθνπζαλ φινη. Ξάξε ζέζε, είλαη 

πνιηηηθφ ην δήηεκα, λαη βεβαίσο, βεβαίσο θαη είλαη πνιηηηθφ ην δήηεκα.  

ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: θ. Σαζηψηε, εγψ ην είπα θαη ην πξφβιεκά ζαο αλ ζέιεηε λα ζαο 

ην ιχζσ, λα ζαο ην ιχζσ. Αιιά δελ είλαη θαηάιιειε ε ψξα λα ζαο ην ιχζσ. Ν 

Ξαπαδφπνπινο άθεζε κεδέλ ρξένο ζηελ Διιάδα. Δκείο, απηνί πνπ καο 

θπβεξλάλε καο έρνπλ ρξέε. Αθήζηε ηνλ Ξαπαδφπνπιν εθεί πνπ βξίζθεηαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ρζεθξεδή! θ. Ρζεθξεδή, ηη εηλαη απηφ ηψξα;  
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ΡΠΔΘΟΔΕΖΠ: Ν Γήκαξρνο λα πάξεη ζέζε γη' απηφ πνπ είπα εγψ;  

ΣΑΠΗΥΡΖΠ: θ. Γήκαξρε, γειάο! Δίλαη πνιχ ζνβαξφ απηφ. Δίλαη πνιχ ζνβαξφ. 

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Σαζηψηε. Ρν ιφγν έρεη ε θα Πηεξγίνπ. 

ΠΡΔΟΓΗΝ: Δγψ ζα ήζεια λα πσ κεξηθά πξάγκαηα ζε ζρέζε κε απηφ πνπ 

εηπψζεθε απφ ηνλ αληηδήκαξρν, ηνλ θ. Ζιηάζθν, ν νπνίνο είπε φηη απηφο ν 

πξνυπνινγηζκφο είλαη ηζνζθειηζκέλνο, είλαη θαιφο, είλαη σξαίνο θαη ην έθεξε 

ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζπλελνχκελσλ 

ΝΡΑ, ησλ δηθψλ καο εδψ.  

 Θνηηάμηε, απ' φ,ηη θαίλεηαη θαη ην είδαηε θη εζείο θαιά, ην βιέπεηε ζηνπο 

θσδηθνχο, ε δηαθνξά είλαη ζηα έξγα. Γειαδή, νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο είραλ 

πξνυπνινγίζεη φηη ζα πάξνπλ απφ ην ΔΠΞΑ, ζα πάξνπλ απφ ην Διιάδα, ζα 

πάξνπλ απφ ηνλ Θεζέα. Ρν πξφβιεκα ινηπφλ δελ ήηαλ φηη δελ ήηαλ 

λνηθνθχξεδεο νη Γήκνη απηνί, δηφηη εγψ πξνζσπηθά δελ έρσ θακία ζρέζε κε 

θαλέλαλ απ' φινπο απηνχο, αιιά είραλ πξνβιέςεη ηελ επηρνξήγεζε απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζεκαίλεη φηη ην πξφβιεκα είλαη απηφ: φηη δελ 

ππήξραλ νη επηρνξεγήζεηο πνπ νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο είραλ βάιεη ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη φρη ηα βεβαησζέληα ή ηα εληαιζέληα. Απηφ είλαη ην 

πξφβιεκα θαη απηφ ην πξφβιεκα είλαη θαη ζήκεξα. Δκείο δειαδή εηκαζηε νη 

θαινί, ηα θαιά παηδηά ηεο θπβέξλεζεο ή ηνπ κλεκνλίνπ ή νηηδήπνηε γηαηί εκείο 

δελ βάιακε δηεθδηθεηηθά ηη ζα πάξνπκε απφ ην ΔΠΞΑ, ηη ζα πάξνπκε απφ ηνλ 

Θεζέα, ηη ζα πάξνπκε απφ ην Διιάδα, πνπ ζα έπξεπε λα ηα βάινπκε. Δζησ 

δηεθδηθεηηθά λα πνχκε φηη απηά θη απηά θη απηά ηα έξγα ζα ηα θάλνπκε κε απηά 

ηα πξνγξάκκαηα.  

 Δίκαζηε, ινηπφλ, λα ζξηακβνινγνχκε γηαηί είκαζηε ηα θαιά παηδηά θαη ηα 

θέξακε ίζα βάξθα ίζα παληά, πψο ηε ιέλε ηελ παξνηκία λεξά ηέινο πάλησλ, 
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ηνλ πξνυπνινγηζκφ; Δίλαη αληηαλαπηπμηαθφο, ην είπακε, ην είπαηε θη εζείο ζε 

θάπνηα άιιε θάζε θαη δελ καο ηηκά θαζφινπ λα ιέκε φηη απηφο ν 

πξνυπνινγηζκφο είλαη ν λνηθνθπξεκέλνο. Δίλαη λνηθνθπξεκέλνο κε βάζε ηηο 

εληνιέο, ηηο δηαηαγέο ηνπ κλεκνλίνπ, ησλ νδεγηψλ πνπ έρνπκε, ησλ νδεγηψλ 

ηνπ πνπξγείνπ πνπ είπαλ ζα ηνλ θάλεηε έηζη, έηζη, έηζη θαη άκα μεθχγεηε ζα 

έρεηε πξφβιεκα, ηνπ ειέγρνπ πνπ ζα έρνπκε απφ ηνπο επηηξφπνπο θαη φπνηνο 

δελ πιεξψλεη, γηαηί ην είπε θαη ν Γήκαξρνο ζε θάπνηα ζηηγκή ζην ιφγν ηνπ, 

είλαη θαη γλσζηφ, ζεζκνζεηεκέλεο ππνρξεψζεηο πνπ κέρξη ηψξα δελ ήηαλ 

αδίθεκα ε πιεξσκή ηνπο, ηψξα ζα είλαη αδίθεκα ε πιεξσκή ηνπο. Γειαδή, 

ηψξα πνπ ν θφζκνο δελ έρεη λα πιεξψζεη, ηψξα πνπ ν θφζκνο ζα έρεη 

πξφβιεκα θηψρεηαο θαη ζα έρνπκε θαη πξνβιήκαηα λα εηζπξάμνπκε ηα δηαθνξα 

ηέιε, ηψξα ζα βάινπκε θαη πνηληθέο θπξψζεηο γη' απηνχο πνπ δελ ζα έρνπλ λα 

πιεξψζνπλ. Δθεί είλαη ην δήηεκα. 

 Δηζη, ηέηνην πξνυπνινγηζκφ θηηάμακε. Κελ είκαζηε ινηπφλ 

επραξηζηεκέλνη. Θαζφινπ επραξηζηεκέλνη. Δίλαη έλαο θαζαξά ηερλνθξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, ίζα ίζα γηα λα πνχκε φηη θάλακε πξνυπνινγηζκφ. Θαη ζα 

'ξζνχκε πνιχ ζχληνκα λα θάλνπκε αλακφξθσζε. Θα είλαη ζίγνπξν φηη ζα γίλεη 

θη απηφ. 

 Ρψξα, ζεισ λα πσ θη νξηζκέλα πξαγκαηάθηα, έηζη δπν ηξία, λα κελ ζαο 

θνπξάζσ πνιχ. Θα ήζεια λα πσ, θ. Γήκαξρε, ζε ζρέζε κε ηα αληαπνδνηηθά 

ηέιε πνπ είπαηε γηα ηα ηέιε χδξεπζεο. Ρν λα είλαη εληαίν είλαη ζσζηφ. Γελ 

κπνξεί άιιε πεξηνρή λα πιεξψλεη άιιν θαη άιιε άιιν. Αιιά λα γίλεη εληαίν 

πξνο ηα θάησ. Γηαηί δελ έρνπκε απηή, ινηπφλ, ην ζάξξνο θαη ηελ γελλαία, λα 

θάλνπκε απηή ηε γελλαία πξάμε λα θαηεβάζνπκε φια ηα ηέιε ζην επίπεδν πνπ 

είλαη ηνπ Απιψλα, αλ ν Απιψλαο είλαη ην ρακειφηεξν ηέινο. Θνηηάμηε, θαη ε 

Καπξνζνπβάια, θ. Ξαπαγηάλλε είλαη δηθή καο. Γηαηί ινηπφλ ζα πιεξψζνπκε ην 
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λεξφ; Ρν λεξφ ινηπφλ λα είλαη εληαίν ζηελ ηηκή ηνπ Απιψλα αλ ν Απιψλαο είλαη 

ν ρακειφηεξνο. (παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

 Απηφ ιέκε, εκείο είκαζηε ηψξα δηνίθεζε, δελ ήκαζηε νχηε ρζεο νχηε 

πξνρζέο είρακε θακία επζχλε εκείο. Απηή ινηπφλ ηελ απφθαζε λα πάξνπκε θη 

εγψ ηελ θάλσ θαη πξφηαζε θαη πξνο ηε ζπκπνιίηεπζε λα πηέζνπκε ζ' απηή ηελ 

θαηάζηαζε. 

 Θα επηκείλσ επίζεο ζην ζέκα ηνπ ηακείνπ. Θνηηάμηε, ην πεξάζαηε πνιχ 

έηζη... Δγψ ζπκθσλψ φηη κπνξεί λα ήηαλ έλα ηππηθφ δηαρεηξηζηηθφ δήηεκα. 

Θέισ φκσο λα καο δψζεηε κηα θαηάζηαζε, είηε εζείο, ε επηηξνπή πνπ θάλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, είηε ε επηηξνπή ηεο απνγξαθήο πνπ λα ιέεη ε δηαθνξά ησλ 

91.000 ζην ηακείν, γηαηί εγψ δελ ζα κπνξψ λα πσ φηη ηέινο πάλησλ είλαη απηφ 

έηζη, κνπ ην ιέηε δηα ιφγνπ φηη ζηηο 31/12 είρακε 1,326 αιιά ηψξα 1,235. Νηη 

είλαη απηφ θη απηφ θη απηφ ην πνζφ πνπ πιεξψζεθε ηφηε, είλαη απηέο νη 

επηηαγέο πνπ πιεξψζεθαλ εθεί θαη είλαη πεξαζκέλεο ζηα εληαιζέληα γηα λα 

ηζνζθειίζεη ν πξνυπνινγηζκφο. Απηφ δελ καο ην θέξαηε ην ζηνηρείν. Δγψ έρσ 

κπξνζηά κνπ ηελ απνγξαθή, έρσ κπξνζηά κνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, δελ 

ζεσξψ φηη πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθά λνχκεξα αλ δελ είλαη θαηαγξακκέλα θαη 

δηθαηνινγεκέλα απηά ηα πνζά.  

 Νπσο είπα θαη ζηελ πξψηε κνπ ηνπνζέηεζε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπα 

θαη πξνεγνπκέλσο δελ ζα ςεθίζσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

είπα θαη πξηλ θαη πνπ είπα θαη πξνεγνπκέλσο. Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θα Πηεξγίνπ. θ. Σξήζηνπ, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε 

θάηη; 

ΣΟΖΠΡΝ: Ξξψηνλ, ζέισ λα απαληήζσ ζηνλ θ. Σαζηψηε ζρεηηθά κε ην ζέκα 

ησλ ζρνιείσλ πνπ έζημε. Κία πξφρεηξε πξφζζεζε πνπ θάλακε ζε φινπο ηνπο 

θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ηα ζρνιεία, ην ζπλνιηθφ πξνβιεπφκελν πνζφ ζηνλ 
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πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ αλέξρεηαη ζηηο 734.157 επξψ γηα ην νηθ. έηνο 2011. 

Πηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ αλ αζξνίζεη θαλείο φια ηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη 

γηα ηα ζρνιεία αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ απηφ. Αλαιπηηθά ζε φιν ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ αλ ζπγθεληξψζνπκε ηνπο θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ζρνιεία 

ζπγθεληξψλεηαη ην πνζφ απηφ. Ππλνιηθά φινπο ηνπο θσδηθνχο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζρνιεία αλ ηνπο αζξνίζνπκε ην ζχλνιν είλαη 734.000. 

 Δπίζεο, ζηελ θα Πηεξγίνπ ζα ήζεια λα πσ φηη ε δηαθνξά απηή ηεο 

απνγξαθήο θαη ηνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ πνπ καο  έδσζε 

ε εηδηθή ηακίαο, πξνέξρεηαη, χζηεξα απφ έιεγρν ηνλ νπνίν θάλακε θη εκείο, ζην 

φηη κέρξη 31/12 εμνθιήζεθαλ θάπνηεο επηηαγέο πνζά ηα νπνία φθεηιε ζε 

δηάθνξνπο δηθαηνχρνπο ν Γήκνο, νη νπνίεο εηζπξάρζεθαλ ηνλ θαηλνχξην ρξφλν. 

Ρν ζηνηρείν ηεο απνγξαθήο ειήθζε 31/12, ε εηδηθή ηακίαο πξνθαλψο πήξε ηα 

ζηνηρεία απφ ηα ππφινηπα ζηελ ηξάπεδα θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ΓΝ θάπνην 

ρξφλν αξγφηεξα θαη πξνθχπηεη απηή ε δηαθνξά ησλ 90 ηφζν ρηιηάδσλ. Βέβαηα, 

απηφ έπξεπε λα είρε θαηαγξαθεί ζηελ απνγξαθή, ίζσο ζηε ζπλέρεηα λα ην 

θαηαζέζνπκε θαη λα ζπκπεξηιεθζεί.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βεβαίσο. θ. Ονχζζε, έρεηε ην ιφγν. 

ΟΝΠΠΖΠ: Αθνχ δελ πήξα απάληεζε φζνλ αθνξά ηνλ ηζνζθειηζκφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηελ ππεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ, πνπ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί πνιχ θνβάκαη φηη αλ δελ είλαη ηζνζθειηζκέλνο ν 

πξνυπνινγηζκφο ζα γπξίζεη πίζσ, ζα ήζεια λα απαληήζσ ζηνλ Αληηδήκαξρν 

φηη νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο, θ. Ζιηάζθν, δελ ήηαλ πνηέ μέθξαγν ακπέιη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ είπα ηέηνην πξάγκα εγψ. 

ΟΝΠΠΖΠ: Απηφ είπαηε. Δίπαηε φηη θάλαηε φ,ηη ζέιαηε ελψ εζείο είραηε ηνλ 

επίηξνπν. Θα ζαο πσ εγψ ηη είπαηε. 
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 Δγψ απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη φηαλ εκείο παίξλακε απνθάζεηο, 

απνθάζεηο, δεκνπξαηήζεηο, εγθξίζεηο, πξνυπνινγηζκφ, ηερληθφ πξφγξακκα, ηηο 

ίδηεο απνθάζεηο παίξλακε. Κε λνκίδεηε φηη παίξλεηε δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο 

εζείο. Ξήγαηλαλ ζηελ Ξεξηθέξεηα. Απφ ηελ Ξεξηθέξεηα εγθξίλνληαλ, κεηά 

πξνρσξνχζακε ζηηο δηαδηθαζίεο. Νια ήηαλ λφκηκα. Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη; Απφ 

ηελ εκπεηξία κνπ καθάξη λα είρακε επίηξνπν. Αλ είρακε επίηξνπν δελ - μέξεηε 

ηη πξφβιεκα δεκηνπξγηφηαλ; Ξαίξλακε απνθάζεηο, γηλφληνπζαλ ηα έξγα, 

θφβακε ηα εληάικαηα, πεγαίλαλε ζηε ΓΝ θαη δελ πιεξσλφληνπζαλ. Γηαηί έηζη 

ππήξρε έλα ζχζηεκα "άκα ζέισ ην πιεξψλσ". Κεηά εγψ ήκνπλ 

ππνρξεσκέλνο, έζηειλα ην έληαικα ζην Διεγθηηθφ Ππλέδξην θαη έδηλε εληνιή 

ζηελ ππάιιειν λα ην πιεξψζεη. Γηπιή δνπιεηά. Καθάξη λα είρα θη εγψ 

επίηξνπν.  

 Θέισ επίζεο λα αλαθέξσ φηη, λαη, ζηα ςεθηζζέληα έμνδα ηνπ 2011 

είλαη 47 εθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ. Δλψ πέξζη, ην 2010, φινη νη Γήκνη θαη νη 

Θνηλφηεηεο είραλ ςεθίζεη 84 εθαηνκκχξηα επξψ. Λαη, θ. Ζιηάζθν, αιιά δελ καο 

είπαηε φηη ζηα έξγα, ζηηο επελδχζεηο φινη νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο είραλ 47 

εθαηνκκχξηα επξψ ςεθίζεη, ελψ ζήκεξα εκείο ςεθίδνπκε 9,5. Απφ εθεί 

θαηαιαβαίλεηε ηε δηαθνξά.  

 Ρν λα είκαζηε δηεθδηθεηηθνί δελ είλαη ιάζνο. Δγψ ζα ζαο πσ κηα ηζηνξία 

δηθή κνπ. Δλα έξγν ην νπνίν είρε εγθξηζεί, είρε εληαρζεί ζην ΔΠΞΑ, ζηελ 

ππεξεζία δηαρείξηζεο, ην έξγν Βειηίσζε δηθηχνπ χδξεπζεο πξνυπνινγηζκνχ 

δαπάλεο 3 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ελψ ην είρα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κνπ βγαίλεη 

κηα κέξα ν πνπξγφο θαη ιέεη Νρη. Ρψξα απφ 'δσ θαη πέξα ηα έξγα ζα 

εθηεινχληαη απφ ηνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ θαη ηακεηαθή ππεξεζία 

κέζα ζην Γήκν θαη Ρερληθή πεξεζία κέζα ζην Γήκν. Αξα, κάλη κάλη ην 

πξφγξακκά κνπ - εγψ ηη έθαλα; Απεπζχλζεθα ζηε Λνκαξρία πνπ κπνξνχζα λα 

θάλσ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαη ην έξγν ην εθηειεί απηή ηε ζηηγκή ε 
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Λνκαξρία. Αξα, κάλη κάλη ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

Θνηλφηεηαο Ππθακίλνπ γηα ην 2010 είλαη 3 εθαηνκκχξηα εθηφο. Δίλαη 

δηαδηθαζηηθφ ην ζέκα. Γελ γηλφηαλ δηαθνξεηηθά.  

 Ρέινο, ζέισ λα ελεκεξψζσ ην Πψκα, ην ζίμαλε θη άιινη ζπλάδειθνη 

απηφ, φηη ζέιαλε λα καο πεξάζνπλ ηνλ Θαιιηθξάηε φηη γίλεηαη γηα ιφγνπο 

νηθνλνκίαο, εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ, ζα είλαη πην εχθνια ηα πξάγκαηα, δελ ζα 

δνζνχλ πνιιά ρξήκαηα. Απηφ πνπ ζήκεξα βιέπνπκε φκσο φινη είλαη φηη πέξζη, 

ην 2010, νη κηζζνί ησλ αηξεηψλ θαη ηξίησλ νη ακνηβέο ήηαλ 960.000 επξψ. 

Φέηνο είλαη 2.100.000 επξψ. Απηή είλαη ε νηθνλνκία πνπ ςεθίδνπκε θέηνο. 

Απηφο είλαη ν Θαιιηθξάηεο. Απηφ ζέιαλε λα καο πεξάζνπλ. Πήκεξα 

απνδεηθλχεηαη. Δγψ ην πίζηεπα, ην ήμεξα. Ρν βιέπεηε θη εζείο. Ρίπνηε άιιν.  

 Απηά θαη ζέισ λα ζαο πσ φηη αλ δελ ηζνζθειηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο 

φζνλ αθνξά ηα ηέιε χδξεπζεο θαη θαζαξηφηεηαο εγψ δελ ςεθίδσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Ονχζζε. Ρν ιφγν έρεη ν θ. Βειηαληψηεο.  

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Ξξψηα απ' φια λα απαληήζσ επί πξνζσπηθνχ. Πην ζέκα 

έπαξζε, ζηε ιέμε έπαξζε πνπ είπα ζηελ πξψηε κνπ ηνπνζέηεζε θαη επεηδή 

έθαλε θαη αλαθνξά ν Γήκαξρνο ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ.  

 Γήκαξρε θαη θ. Αληηδήκαξρε, πξαγκαηηθά είλαη έπαξζε. Αλ δελ ζαο 

αξέζεη ε ιέμε, απηή είλαη ε ιέμε πνπ δίλεη ην λφεκα. Νηαλ κεηά απφ 4 κήλεο 

ήξζαηε θαη καο είπαηε φηη ηα έρεηε θάλεη ήδε φια θαιά παξ' φιν πνπ είλαη πνιχ 

δχζθνια, είλαη έπαξζε. Δγψ έηζη ην εξκελεχσ. Θαη φρη κφλν απηφ, έρεηε θαη 

ηελ έπαξζε πνπ φ,ηη θαη λα ζαο ιέκε λνκίδεηε φηη ζαο θξελάξνπκε ην έξγν. 

Δδψ ζαο θάλνπκε πξνηάζεηο, έρνπκε θέξεη 10 ζέκαηα θαη εξρφκαζηε πάληα κε 

πξνηάζεηο, κε εηζεγήζεηο. Αλ ζέιεηε ηηο αθνχηε. Αλ δελ ζέιεηε, κελ ηηο αθνχηε. 

 Πε φ,ηη αθνξά πάιη, ζα επαλέιζσ ζην ζέκα πνπ έζημε θαη ν θ. Ονχζζεο 

ζρεηηθά κε ηνπο πξνεγνχκελνπο πξνυπνινγηζκνχο. Δίπαηε 86 εθαηνκκχξηα, 21 
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εληαιζέληα. Υξαίν ππξνηέρλεκα! Γελ ζέισ λα "δηθαηνινγήζσ" ηνπο πξψελ 

Γεκάξρνπο ή Ξξνέδξνπο, αιιά πξέπεη λα απνθαηαζηήζνπκε θαη ηελ αιήζεηα. 

Ξάξηε, αλ ζέιεηε θάληε ηνλ θφπν, πάξηε ην θεθάιαην ζην ηερληθφ πξφγξακκα 

ππνγεγξακκέλεο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, αζξνίζηε ηα έξγα ηνπ Θεζέα πνπ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, αζξνίζηε ηηο νξηδφληηεο δξάζεηο, ηα 

έξγα ηνπ ΝΠΘ, ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο θαη 

βγάιηε απνηέιεζκα. Θαη λα πείηε εδψ ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζηνλ θφζκν πνπ 

καο αθνχεη ηα βεβαησζέληα ήηαλ 21 εθαηνκκχξηα ή 61 εθαηνκκχξηα;  

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα θαηαζέζσ κηα πξφηαζε, Γήκαξρε. Δίπε ν θ. 

Σξήζηνπ ζρεηηθά κε ην ηίκεκα πνπ ζα πιεξψλνπκε ζηνλ ΔΠΓΘΛΑ γηα ηα 

απνξξίκκαηα 45 επξψ. Απηή ε ηηκή - αλ θάπνηνο λχζηαμε λα πάεη γηα χπλν, 

παηδηά. Απηή ε ηηκή -θαπνηνο είπε 1 ε ψξα, γη' απηφ ιέσ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε, ζπλερίζηε θ. Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Απηή ε ηηκή 45 επξψ ηζρχεη γηα ηνπο ηδηψηεο εξγνιάβνπο. 

Αιίκνλν θαη πξέπεη θ. Γήκαξρε λα θηλεζνχκε ζηνλ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ λα 

δνχκε ηη ζα γίλεη, αιίκνλν λα πιεξψλνπλ νη Γήκνη ίδηα ηηκή κε απηήλ πνπ 

πιεξψλνπλ ζήκεξα νη εξγνιάβνη γηα λα παίξλνπλ ηα απνξξίκκαηα απ' φπνπ ηα 

καδεχνπλ λα πεγαίλνπλ λα ηα απνξξίπηνπλ ζηνλ ΣΡΑ.  

 Γελ πήξα απάληεζε θαη παξαθαιψ πνιχ, αλ ππάξρεη ηέηνηνο θσδηθφο λα 

κνπ δηεπθξηλίζεηε πνηνο είλαη πνπ αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ. Νρη επηζθεπέο. Γειαδή ηη ζα θάλνπκε, θ. 

Γήκαξρε; Θα θάλνπκε εηθνληθέο εξγνιαβίεο γηα λα βάδνπκε πεηξέιαηα ζηα 

ζρνιεία; Ξείηε κνπ έλαλ θσδηθφ, ππάξρεη ν θσδηθφο πνπ είλαη ε θξαηηθή 

επηρνξήγεζε γηα ηα ζρνιεία. Λα καο πείηε πνηνο είλαη ν θσδηθφο πνπ ιέεη γηα 

ηελ επηρνξήγεζε γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ.  
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 Δπίζεο, ζηελ ηνπνζέηεζή ζαο πνπ θάλαηε γηα ηα αζιεηηθά, ην θεθάιαην 

15, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ηα 2,326 πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο είλαη απηέο νη 

πέληε ζειίδεο, απφ 19 κέρξη θαη 23. Οίρηε κηα καηηά θαη ζα δνχκε πνηα πνζά 

απφ απηά αλαθέξνληαη ζε ελίζρπζε ηνπ αζιεηηζκνχ ηεο πεξηνρή καο. Θαη 

επίζεο... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Βειηαληψηε. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νινθιεξψλσ, θ. Ξξφεδξε. Ιέηε γηα 250.000 κφλνλ φηαλ ην 

λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Απιψλα Αζιεζεο, πψο ιεγφηαλ, είλαη κφλνλ απηφ 

150.000. Ρν 1,5% δελ καο δηεπθξηλίζαηε ζε πνηνπο ζπιιφγνπο ζα δηαηεζεί; 

Πηνπο ζπιιφγνπο πνπ ζα θάλνπκε κηθξνπνιηηηθή ή ζηνπο ζπιιφγνπο πνπ ην 

έρνπλ αλάγθε; Ξαξαθαιψ πνιχ ζ' απηφ λα καο ην δηεπθξηλίζεηε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Βειηαληψηε. Δίλαη έηνηκε ε Νηθνλνκηθή 

πεξεζία; Νξίζηε θ. Σξήζηνπ. 

ΣΟΖΠΡΝ: Νπσο πξναλαθέξακε, ππάξρνπλ νη ζεζκνζεηεκέλνη πφξνη νη νπνίνη 

δίλνληαη απν ηελ πνιηηεία γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ζπληήξεζε ησλ 

ζρνιείσλ, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη γηα ην 2011 ζηηο 

199.121,32 επξψ. Νπσο είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ 

ππάξρνπλ θαη νη πξναηξεηηθέο δαπάλεο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαζέζεη ην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη πεξίπνπ αλέξρνληαη, 

μεπεξλνχλ ηηο 300.000, 340.000 λνκίδσ είλαη αθξηβψο ην πνζφ ην νπνίν κπνξεί 

λα δηαζέζεη πξναηξεηηθά ν Γήκνο, θαηά πεξίπησζε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Γέδεο έρεη ην ιφγν. 

ΓΔΓΔΠ: Δπραξηζηψ, θ. Ξξφεδξε. Γελ πήξα θακία απάληεζε απφ ηελ πξψηε 

ηνπνζέηεζή κνπ. Απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ ζα επηκείλσ γηα ην άξζξν 86 θαη 

κηαο θαη καο ηηκνχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο εδψ πέξα νη πξφεδξνη ησλ ηνπηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαιφ ζα ήηαλ λα αθνχζνπκε θαη ηε δηθηά ηνπο ηνπνζέηεζε επάλσ 
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ζην ζέκα, αλ θαη απφ ηνπο 9 λνκίδσ είλαη κφλνλ νη ηξεηο. Γελ πήξα θακία 

απάληεζε, θ. Γήκαξρε, φκσο. Δζεζα ηφζα εξσηήκαηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν άξζξν 86 ζα πξέπεη λα είρε πάξεη απφθαζε ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην λα έρεη δψζεη αξκνδηφηεηεο.  

ΓΔΓΔΠ: Γηαηί δελ πήξε;  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αιιν ιέηε εζείο. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 86 άιιν ιέηε. 

ΓΔΓΔΠ: Ππγγλψκε, απηή ηε ζηηγκή εδψ πέξα δελ πξνζπαζνχκε λα 

εθαξκφζνπκε ηνλ Θαιιηθξάηε; Κπαο θαη θάλνπκε θάηη άιιν θαη δελ ην έρσ 

θαηαιάβεη; Ινηπφλ, ζα ραξψ πνιχ λα αθνχζσ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ αγαπεηψλ 

πξνέδξσλ ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ, γηαηί λνκίδσ φηη είλαη θαη θαηξφο θάπσο λα 

δψζνπκε ιίγν αο πνχκε πεξηζζφηεξν θσο ζηα ηνπηθά ζπκβνχιηα. 

 Δπραξηζηψ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γέδε. Ρν ιφγν έρεη ν θ. Θαξαγηάλλεο. 

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: θ. Ξξφεδξε, δελ πήξα θακία απάληεζε, νπφηε δελ ςεθίδσ 

θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Θαξαγηάλλε. Ν θ. Θηνχζεο έρεη ην ιφγν. 

ΘΗΝΠΖΠ: Ζκνπλ ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο πνπ κίιεζα γηα θαληαζία. Ρν 

απέδεημαλ κάιηζηα φρη νη αηξεηνί, δήηεζα απάληεζε απφ ηελ επηηξνπή εδψ ησλ 

επηζηεκφλσλ, κνπ έδσζε απάληεζε ν θ. Θαλειιφπνπινο. Υξαίν ήηαλ απηφ.  

 Δγψ ζπκθσλψ κε ηελ θα Πηεξγίνπ, δελ καο ηα ιέεη θαιά ν θ. 

Θαλειιφπνπινο. Νηαλ θάλνπκε απνγξαθή θαη φηαλ βγάινπκε έλα λνχκεξν, 

βγάδνπκε έλα λνχκεξν. Αλ ην λνχκεξν απηφ γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε ιφγν κέζα 

ζε 3 κέξεο δηαθέξεη, είζαη ππνρξεσκέλνο λα ιεο πνχ είλαη απηφ πνπ δηαθέξεη. 

Κάιινλ δελ κπνξνχλ λα καο απαληήζνπλ, ζα δερζνχκε θαη αξγφηεξα ηελ 

απάληεζή ηνπο. Ξάλησο, ζεσξψ ιάζνο, πξέπεη λα θαηαιάβεη ν θαζέλαο, ν θ. 
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Θαλειιφπνπινο δελ έρεη θάλεη ινγηζηηθή, πξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη μεθηλάσ απφ 

έλα λνχκεξν. Γελ κπνξψ ζε ηξεηο κέξεο λα ην αιιάδσ. Θαη κηα θαη κίιεζα γηα 

θαληαζία πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζσ, θ. ζπλάδειθνη, φηη ππάξρνπλ πάξα πνιιά 

πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη ν λένο Γήκνο. Θα δηαθσλήζσ κε ηνλ θίιν κνπ 

ην Κηράιε ηνλ Σαζηψηε, δελ ζεσξψ ηνλ εζεινληηζκφ δσξεάλ εξγαζία. Γελ ην 

ζεσξψ εγψ πξνζσπηθά, είλαη πξνζσπηθή κνπ άπνςε, Κηράιε, δελ ην ζεσξψ. 

Θεσξψ φηη ν εζεινληηζκφο πνπ έγηλε ζην 2004 ήηαλ θάηη πνπ μεπέξαζε ηα φξηα 

ησλ ειιήλσλ. Κπνξεί θαη εδψ ν ηνπηθφο Γήκνο, αξθεί λα κελ ην εθκεηαιιεπζεί, 

λα βάιεη ηνπο αλζξψπνπο λα ην θάλεη απηφ.  

 Αιιά κηα θαη ζέιεηε λα ζαο πσ γηα θαληαζία, λα ζαο πσ εγψ κηα ηζηνξία 

σξαία, κηα θη εγψ δελ είκαη απηνδηνηθεηηθφο. Δλαο δήκαξρνο πνπ είλαη ζηελ 

Θνινκβία αληηκεηψπηδε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα απφ Θψδηθα Νδηθήο 

Θπθινθνξίαο. Μέξεηε ηη έθαλε; Γελ αχμεζε ηελ αζηπλνκία, απηφ ζεκαίλεη 

θαληαζία, θ. ζπλάδειθνη. Αιιαμε, δελ ηνλ ζθφησζαλ απηφλ πνηέ, άιιαμε ηε 

δεκνηηθή αζηπλνκία κε θιφνπλ. Νπφηε φηαλ ζα έθαλεο εδψ ηελ παξάβαζε 

ζηελ θεληξηθή εξρφηαλ ν θιφνπλ θαη ζε επίπιεηηε. Απηφ είλαη κηα βάζε ηεο 

θαληαζίαο. Κπνξεί ζηελ Διιάδα ηψξα λα ην βιέπεηε, λα είζηε πνιχ 

ζνβαξνθαλείο αιιά δπζηπρψο ρσξίο θαληαζία δελ ζα πξνρσξήζνπκε.  

 Θα νινθιεξψζσ, γηαηί έθαλα απηε ηελ εξψηεζε ζηνπο θπξίνπο εδψ ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Γελ είλαη ηα ίδηα πξάγκαηα, θ. Ιίηζα, ν Θαιιηθξάηεο κε 

απηφ πνπ είραηε πξηλ. Αλ ν ζπγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο πέζεη πέξαλ ηνπ 

20% έμσ, ππάξρνπλ θπξψζεηο. Αξα, δηθαηνινγεκέλα έπξεπε λα πξνζαξκνζηεί. 

Δίλαη βαξηά παξάβαζε θαζήθνληνο. Απηφ αλέθεξαλ νη ίδηνη, εγψ δελ ην μέξσ, 

ην ξψηεζα. Αξα, ζέισ λα ζαο πσ φηη αιιάδεη ν λφκνο θαη αιιάδνπλ θαη νη 

επζχλεο. Γηα ηελ πξνρεηξφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη λνκίδσ γηα ηελ 

έιιεηςε θαληαζίαο δελ ζα ςεθίζσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Θηνχζε. Ρν ιφγν έρεη ν θ. Γηακαξέινο. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ, θ. Ξξφεδξε. 

 Δθαλα κηα εξψηεζε δηεπθξηληζηηθή ζην νηθνλνκηθφ επηηειείν θαη ξψηεζα 

ν θσδηθφο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ακνηβέο ησλ αηξεηψλ θαη ησλ ηξίησλ εάλ 

αλαθέξεηαη εηδηθά ζηνπο αηξεηνχο ή ππάξρνπλ θαη ηξίηνη θαη πνηνη εηλαη απηνί. 

Ξήξα ηελ απάληεζε φηη είλαη κφλν γηα ηνπο αηξεηνχο 2,100 εθαηνκκχξηα 

πεξίπνπ. Πην δηάιεηκκα είρα ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζσ κε ην νηθνλνκηθφ 

επηηειείν θαη πήξα ηελ απάληεζε φηη εθεί κέζα ππάξρνπλ θαη αξθεηνί ηξίηνη θαη 

ηειηθά ηα ρξήκαηα πνπ παίξλνπλ νη αηξεηνί είλαη γχξσ ζηηο 610.000 απφ ηα 

2,100 εθαηνκκχξηα. Θα ήζεια απηά λα ηα αλαθέξεη ην νηθνλνκηθφ επηηειείν λα 

θαηαγξαθνχλ φηη είλαη 610.000 νη ακνηβέο ησλ αηξεηψλ. Θα καο ηα πνπλ. 

 Δπίζεο, ζα ήζεια λα πσ φηη πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα ππάξρνπλ 

ακνηβέο γηα ηνπο πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Θη 

επεηδή κηιήζακε γηα θαληαζία θαη γηα γελλαηφηεηα ζα έιεγα, ζα πξέπεη λα 

δψζνπκε ζηνπο ηνπηθνχο πξνέδξνπο θαη πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

ακνηβέο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη εδψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, δελ ζα πέζεη έμσ 

ν πξνυπνινγηζκφο. Δίλαη θαηαξρήλ νη 52.800 επξψ πνπ αλαθέξνληαη ζηα έμνδα 

θίλεζεο πξνέδξσλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ζα έιεγα εδψ είλαη ε 

γελλαηφηεηα, ε απνδεκίσζε κειψλ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γεκαξρηαθήο 

Δπηηξνπήο γηα ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο πνπ είλαη 184.468,90 απηά ηα 

ρξήκαηα λα δνζνχλ ζηνπο πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Ζδε νη αηξεηνί νη άιινη κε ηηο 610.000 είλαη θαιά λνκίδσ 

ακεηβφκελνη.  

 Δπίζεο, επηκέλσ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ, πξέπεη λα έρνπλ 

αξκνδηφηεηεο νη πξφεδξνη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, λα κελ ππάξρεη 

επαιιειία αξκνδηνηήησλ θαη λα κελ ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο πνπ ζπρλά παξαηεξνχκε θαη ηα παξάπνλα απφ πνιινχο.  
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 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γηλεη αλαδηάξζξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

αληηδεκάξρσλ. Παο είπα γηα κηθξά ππνπξγεία. Γειάζαηε, αιιά δείηε ην πάιη. 

Γελ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα πάκε κπξνζηά φηαλ δελ ππάξρεη ππεχζπλνο γηα 

θάζε ηνκέα θαη αλ δελ ππάξρεη πνιηηηθφο πξντζηάκελνο ησλ γξαθείσλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 Γη' απηφ ινηπφλ εγψ ζα πξφηεηλα επεηδή πεξίπνπ ν κηζζφο ηνπ Γεκάξρνπ 

είλαη 5.000 κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία πνπ καο δψζαηε - έλα ιεπηφ, κηιάκε γηα 

κηθηέο απνδνρέο θαη ην ζπδήηεζα κε ην νηθνλνκηθφ επηηειείν, νη κηζζνί ησλ 

αληηδεκάξρσλ είλαη 2.500, ν κηζζφο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

είλαη 2.000, πξνηείλσ ινηπφλ νη πξφεδξνη ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ κε βάζε 

ηηο παξαρσξήζεηο πνπ είπακε πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ κηα αληηκηζζία γχξσ ζηα 

1.800 επξψ θαη νη πξφεδξνη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 1.500 επξψ. Θαη αλ 

ζέιεηε θσδηθνχο κπνξνχκε λα ηα αηηηνινγήζνπκε, δηφηη κπνξνχκε λα 

παξαρσξήζνπκε αξκνδηφηεηεο ζηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

φπσο είλαη παξαδείγκαηνο ράξηλ ε είζπξαμε κε εηζπξαθηέσλ πξνεγνπκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ είλαη γχξσ ζηα 5 εθαηνκκχξηα θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο 

φπσο είλαη ε επνπηεία επί ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξκνδηνηήησλ. Νη αξκνδηφηεηεο 

κε βάζε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ δηαθξίλνληαη ζε θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο. 

Ρελ επνπηεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ απηψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα 

ηελ έρνπλ νη πξφεδξνη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δηφηη εθηίζεηαη ν Γήκνο 

απφ ηελ ζπκπεξηθνξά αο πνχκε ησλ ππαιιήισλ ηεο θάζε ππεξεζίαο. Πε έλα 

ΘΔΞ αο πνχκε αλ απνπζηάδεη ν ππάιιεινο ή είλαη δχζηξνπνο ή δελ 

ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά ζα πξέπεη ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο ή ηεο δεκνηηθήο 

θνηλφηεηαο λα ηνπ δείμεη ην ζσζηφ δξφκν, ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά.  

 Δπίζεο, ππάξρνπλ θη άιιεο δπλαηφηεηεο λα δψζνπκε αξκνδηφηεηεο 

ζηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο θαη 

αξκνδηφηεηεο κπνξεί λα δψζεη θαη ην Ππκβνχιην θαη ν Γήκαξρνο. Ξξέπεη 
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ινηπφλ λα ζηαζνχκε κε ηδηαίηεξν ζεβαζκφ θαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα 

ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο αληηκηζζίαο, κηαο ζηνηρεηψδνπο 

αληηκηζζίαο ησλ πξνέδξσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. 

 Δπραξηζηψ πνιχ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γηακαξέιν. θ. Ζιηάζθν, έρεηε ην ιφγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ θαηαξρήλ ζέισ λα θάλσ κηα παξαηήξεζε επί ηεο 

δηαδηθαζίαο. Δρσ κάζεη εδψ κέζα 8 ρξφληα, 9νο ρξφλνο απηφο, λα ζέβνκαη ηε 

δηαδηθαζία θαη ηνπο νκηιεηέο. Θαη ζέισ λα θάλσ θαη κηα παξαηήξεζε ζηνλ 

Ξξφεδξν, κέζα ζε εηζαγσγηθά ην ιέσ, γηαηί πξαγκαηηθά φηαλ ηνπνζεηείηαη έλαο 

νκηιεηήο είλαη πνιχ άθνκςν θαη θπζηθά είλαη εθηφο δηαδηθαζίαο λα δηαθφπηεηαη 

κε δηάθνξεο παξαηεξήζεηο θαη ραξαθηεξηζκνχο. Δγψ ηνπιάρηζηνλ δελ ην θάλσ 

θαη θπξίσο ζε ηέηνηα ζέκαηα ζνβαξά, φζν θαη αλ νη ηνπνζεηήζεηο θάπνησλ θαη 

νη ραξαθηεξηζκνί είλαη πνιιέο θνξέο θαη πξνζβιεηηθνί. Θαη ζα ήζεια θη εγψ 

απηφ λα ην ζεβαζηείηε θη εζείο, θάπνηνη ελ πάζε πεξηπηψζεη, γηαηί ν θαζέλαο 

κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη θαη λα ραξαθηεξίδεη ή λα ππνδεηθλχεη κε φπνηνλ ηξφπν 

ζέιεη φ,ηη ζέιεη, ρσξίο λα πξνζβάιιεη. 

 Θη επεηδή ε παξαηήξεζε ηνπ θίινπ κνπ ηνπ Βαζίιε, απηά ζην ζπίηη καο, 

δελ κνπ άξεζε θαζφινπ θαη ηελ ζεσξψ άθξσο πξνζβιεηηθή, εγψ αλ είκαη εδψ 

κέζα 8 ρξφληα θαη ζπλερίδσ λα είκαη, είλαη γηαηί δελ έρσ θαιέο δεκφζηεο 

ζρέζεηο. Δίλαη γηαηί μέξσ λα ιέσ ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο θαη λα ηα 

αληηκεησπίδσ θαηάθαηζα. Θαη γη' απηφ πηζηεχσ φηη είκαη εδψ πέξα. Θαη γη' απηφ 

πηζηεχσ φηη κε έρεη ηηκήζεη ν θφζκνο. Νρη γηα δεκφζηεο ζρέζεηο. Δπί ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

 Ρψξα, φζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα, ηηο δηαπηζηψζεηο πξνβιεκάησλ, 

είλαη πνιχ εχθνιν λα δηαπηζηψζεηο πξνβιήκαηα. Ρν πην εχθνιν πξάγκα είλαη. 

Αλ ξσηήζεηο ηνλ θαζέλα απφ καο ζα πεη ν θαζέλαο, δελ μέξσ πνην αξηζκφ 
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πξνβιεκάησλ, 200-300 λα ηα δηαπηζηψζεη. Ρν ζέκα είλαη λα πξνηείλνπκε θαη 

ιχζεηο γηα λα ιπζνχλ, φρη κφλν λα ηα δηαπηζηψλνπκε. Ιχζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

ιχζεηο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν θαη πνιχ πην δχζθνιν ζηε ζεκεξηλή δηαδηθαζία. 

Κάιινλ ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία. Απηφ είλαη ην πην δχζθνιν, θχξηνη. Θαη 

πξαγκαηηθά είλαη δχζθνιν λα ην θάλνπκε νη πεξηζζφηεξνη απφ καο, φινη καο. 

 Θέισ λα πσ ηψξα κεξηθά πξάγκαηα φζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Γηα ην ζέκα ηνπ ηζνζθειηζκνχ, θα Πηεξγίνπ, εγψ δελ 

αλέθεξα φηη φια είλαη θαιά θαη φια ηζνζθειίδνληαη. Νχηε πξνζσπνπνίεζα 

ηίπνηα. Θα ήζεια θη εγψ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θάλνπκε λέα έξγα. Απηά δπζηπρψο παξαιάβακε. Απηά πήξακε, 

απηά μέξνπκε φηη ππάξρνπλ. Καθάξη λα είρακε πεξηζζφηεξα ιεθηά θαη λα 

κπνξνχζακε λα θάλνπκε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. Θαη κε πξφιαβε ν θίινο κνπ 

ν Γεκήηξεο ν Θηνχζεο ιέγνληαο φηη ν πξνυπνινγηζκφο, γη'απηφ θαη ηα 

πξαγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Γελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην ρζεο. Ν 

πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθφο. πάξρεη θαη πνηληθή επζχλε γηα 

ην αλ μεθχγνπκε απφ απηά πνπ ιέκε θαη απφ απηά πνπ πξνυπνινγίδνπκε. Θαη, 

βέβαηα, απηφ πνπ ζπλέβαηλε παιηά κε ην λα θάζνκαη εγψ λα εληάζζσ κέζα ζην 

ηερληθφ πξφγξακκα δηάθνξεο πξνηάζεηο, επηζπκίεο ή θαη πξνγξακκαηηζκφ, 

ζήκεξα δελ γίλεηαη. Αιισζηε, απηή ε Γεκνηηθή Αξρή είλαη κηα Γεκνηηθή Αξρή 

3-4 κελψλ. Νη πξψελ θνηλφηεηεο κέζα ζην ΔΠΞΑ ην νπνίν μεθίλεζε ην 2006 γηα 

φζνπο μέξνπλ, ην 2007 κάιινλ άξρηζε λα κπνπζνπιάεη ην ΔΠΞΑ, ην πξψην 

κέηξν πνπ άλνημε άλνημε ην 2008 ζην νπνίν εληάρζεθε θαη ην έξγν ηεο 

χδξεπζεο. Θαη απηφ είρε ζρεδηαζηεί απφ ην Γήκν γηα λα κπεη. Δδψ πέξα δελ 

ππάξρεη αθφκα θαλέλαο ζρεδηαζκφο. 

 Νπσο είπε θαη ν Θσκάο ν Ονχζζεο πξνεγνπκέλσο φηη εληάμαλε έξγα, 

είραλ εληάμεη έξγα θπζηθά ην 2010 γηαηί είραλ πξνγξακκαηηζηεί θαη είραλ 

ζρεδηαζηεί ρξφληα. Φπζηθά θαη δελ κπνξεί λα εληαρζνχλ. Αλ ζέιεηε 
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παξαδεηγκαηηθά λα ζαο αλαθέξσ θαη ηα έρνπκε πεη κε ηνλ Γήκαξρν, ηα έρσ πεη 

θαη άιιεο θνξέο, αλ βάδακε εκείο απηά πνπ ζέινπκε θέηνο, γηα θέηνο λα 

εληάμνπκε, ζα μεπεξάζνπκε ηα 45 εθαηνκκχξηα. Λα ζαο ηα πσ; Ξαηδηθνχο 

ζηαζκνχο, βηνινγηθνχο, αλαπιάζεηο, ΠΓΗΡ, πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ 

είλαη ηειεησκέλεο. Γελ είλαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα κπνπλ. 

Γελ ππάξρεη ζρεδηαζκφο απηε ηε ζηηγκή. Γελ ππάξρεη - δελ κηιάκε γηα 

εγθεθξηκέλα θ. Βειηαληψηε. Θαη πάιη κε δηαθφπηεηε. Θαη πάιη κε δηαθφπηεηε.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξαξαθαιψ, θ. Βειηαληψηε.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Γελ παξαπνηψ ηίπνηα. Θη εγψ φηαλ ζαο αθνχσ κπνξεί λα ζεσξψ 

φηη παξαπνηείηε απηά πνπ ιέσ εγψ. Γελ δηέθνςα θαλέλαλ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε θ. Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, φια απηά είλαη ππφ ζρεδηαζκφ, ππφ σξίκαζε φπσο 

ζσζηφηεξα ιέγεηαη, γηα λα θαηαηεζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ. Θαη ίζσο 

κέζα ζην 2010 λα πξνθχςνπλ θαη άιια πνιιά κέηξα θαη ζην 2011 αθφκα 

πεξηζζφηεξα. Ρν ΔΠΞΑ φπσο μέξεηε είλαη ζε εμέιημε θαη ζα πξνρσξήζεη θαη 

εηλαη ίζσο ην κνλαδηθφ ζεηηθφ κέζα ζ' απηή ηε ζπγθπξία απφ πιεπξάο 

ρξεκαηνδνηήζεσλ. Θαη απηφ είκαζηε ππνρξεσκέλνη θαη λα θάλνπκε. Θαη απηφ 

πξέπεη λα ππνδεηθλχεηε θη εζείο κε θάπνην ηξφπν, εάλ πξαγκαηηθά μέξεηε θάηη 

ην νπνίν ίζσο θη εκάο καο έρεη δηαθχγεη. Απηφο ζα έπξεπε λα ήηαλ θαη έλαο απφ 

ηνπο ξφινπο ζαο.  

 Απφ 'θεη θαη πέξα, ε δηεθδίθεζε ησλ έξγσλ δελ κπνξεί λα έρεη 

δηαζθαιηζηεί. Γηεθδηθείηαη έλα έξγν γηα λα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Θαη βέβαηα εκείο έρνπκε επάξθεηα θαη ζα ην πινπνηήζνπκε. Ρα 

αληηπιεκκπξηθά ηεο Λνκαξρίαο δελ ήηαλ έξγα δηθά καο; Γελ είραλ μεθηλήζεη 

απφ ην 2003 νη κειέηεο ηνπο, ην 2002; Θαη ζήκεξα πινπνηνχληαη. Δξγα δηθά 

καο είλαη. Ρα πινπνηεί ε Λνκαξρία. Θαη;  
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 Ρειεηψλνληαο, εγψ δελ είπα θίιε Θσκά νχηε γηα θακηά παξαλνκία νχηε 

γηα μέθξαγν ακπέιη. Κε ζπγρσξείο πνιχ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο κελ αλνίγνπκε δηάινγν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, εληάμεη, έρεηο δίθην, Ξξφεδξε. Δγψ δελ κίιεζα γηα μέθξαγν 

ακπέιη. Δγψ κίιεζα γηα πξαγκαηηθά θαη απηφ ζα πσ θαη ζα ηειεηψζσ, ν 

πξνέιεγρνο δαπαλψλ, ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο δαπαλψλ ήηαλ ζσηήξηνο. Θαη 

απηφ εκάο καο έζσζε θαη καο έζσζε θαη απφ πνηληθέο επζχλεο. Ν Γήκαξρνο ηα 

μέξεη. Δκείο έρνπκε πάεη ζηα δηθαζηήξηα γηα βιαθείεο θάπνησλ, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, νξθσηψλ ινγηζηψλ.  

 Απηφ ινηπφλ δελ ζπλέβαηλε ζηηο θνηλφηεηεο. Ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο 

εξρφηαλ κεηά απφ 5, 6, 7 ρξφληα γηα θάπνηεο δαπάλεο. Δηζη είλαη. Δηζη είλαη, 

πψο λα ην θάλνπκε; Δκείο φηαλ αλαιάβακε ην 2003 καο ήξζε ν δηαρεηξηζηηθφο 

έιεγρνο ηνπ πεγαδηνχ ηνπ 1990, ηνπ πξφεδξνπ ηνπ Βιάρνπ.  

 Απηά ηα πξάγκαηα, ινηπφλ, ζήκεξα ηειεηψζαλε. Θαη γηα λα ηειεηψζσ, 

επεηδή αθνχζηεθε θάηη ην νπνίν εγψ ην ζεσξψ πξνζβνιή θαη γηα ηελ 

Νηθνλνκηθή πεξεζία, φηη είλαη κηα πξφρεηξε θαηαγξαθή. Νρη, θχξηνη, δελ εηλαη 

πξφρεηξε θαηαγξαθή. Θαη αλαθέξζεθε ην ζέκα ηεο ηαθήο, ηνπ εμφδνπ ηεο 

ηαθήο ηνπ Γεκάξρνπ. Νρη, Γεκήηξε κνπ, εγψ ην ζεψξεζα πξνζβνιή απηφ ην 

πξάγκα, κε ζπγρσξείηε πνιχ. Δίλαη απζαίξεην θαη είλαη θαη πξνζβιεηηθφ θαη ζα 

ζαο πσ θαη ην γηαηί. Θα ζαο πσ θαη ην γηαηί. Γηαηί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην 

είπα, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νη ηέζζεξηο θνιψλεο πνπ ππάξρνπλ, νη δχν είλαη ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη είλαη ππνρξεσκέλεο λα θαηαγξαθνχλ φιεο νη δαπάλεο. 

Θάπνηνο ινηπφλ πξφεδξνο ή δήκαξρνο είρε πξνβιέςεη απηφ ην πξάγκα ή ην 

έθαλε θηφιαο. Θαη απηφ ινηπφλ ζα γίλεη αληηπαξάζεζε ησλ εμφδσλ ησλ 

πεξζηλψλ κε ηα θεηηλά. Γη' απηφ θαη γξάθεηαη απηφο ν θσδηθφο, θίιε Γεκήηξε. 

Γειαδή, φρη, γηα φζνπο μέξνπλ γηαηί πνιχ αθνχζηεθε απηφ ην πξάγκα, γηα 

φζνπο μέξνπλ αθνχζηεθε πνιχ, γηα φζνπο μέξνπλ, απηφ ζπκβαίλεη. Θσδηθνί κε 
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0 επξψ είλαη γηαηί ππήξραλ ζηνπο πξνεγνχκελνπο ΝΡΑ θαη απηή ηε ζηηγκή 

εκείο βιέπνπκε ηη μνδεχηεθε απφ φινπο απηνχο ηνπο ηίηινπο θαη ζήκεξα εκείο 

ηη έρνπκε πξνυπνινγίζεη. Απηή είλαη ε δηαθνξά. Γηαηί πνιινί ρξεζηκνπνίζαλ 

ηνλ φξν "γηα φζνπο μέξνπλ".  

 Δπραξηζηψ. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε, θ. Ζιηάζθν. θ. Νηθνλφκνπ, έρεηε ην ιφγν.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: θ. Ξξφεδξε, είλαη ζίγνπξν φηη ν θαζείο έρεη ην ξφιν ηνπ 

κέζα ζ' απηή ηελ αίζνπζα θαη ζηελ θνηλσλία επξχηεξα. Αξα, ινηπφλ, νχηε ζέισ 

λα παξαζηήζσ ηνλ Γήκαξρν γηαηί δελ είκαη Γήκαξρνο. Γελ κε εμέιεμε ν ιαφο 

ηνπ Υξσπνχ.  

 Αξα, ινηπφλ, ην ηη ζέζε ζα παίξλσ εδψ κέζα θαη πψο ζα κηιάσ εδψ 

κέζα έρνληαο ηελ ζηνηρεηψδε επίγλσζε ηεο ζέζεψο κνπ, είκαη ειεχζεξνο λα 

ιέσ απηά πνπ ζέισ, πνπ πηζηεχσ θαη νπδείο κπνξεί λα κνπ θνπκαληάξεη ην 

ζηφκα κνπ. Δλα ην θξαηνχκελν. 

 Γεχηεξνλ. Θαη ην πψο πνιηηεχεηαη ν θαζέλαο αο πνιηηεχεηαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ κπνξεί θαη μέξεη. Απφ 'θεη θαη κεηά, φκσο, εγψ ηνπιάρηζηνλ ζα θάλσ 

ηα ζρφιηα πνπ λνκίδσ φηη είλαη θαιχηεξα θαη λνκίδσ φηη είλαη αξκφδνληα ζηελ 

πεξίπησζε. 

 Υο αληηπνιίηεπζε, ινηπφλ, ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εδψ νκηιψ σο 

αληηπνιίηεπζε. Αλ πεξηκέλεηε απφ εκέλα ζρέδην θπβεξλήζεσο ηνπ Γήκνπ δελ 

ζα ζαο ην πσ ηψξα, δηφηη ην είπα πξηλ 4 κήλεο θαη ν ιαφο ηνπ Υξσπνχ δελ ην 

αμηνιφγεζε θαη κε έζεζε εδψ. Αξα, ινηπφλ, εζείο θ. Γήκαξρε θαη ε νκάδα ζαο, 

ε δεκνηηθή νκάδα θαη ε δηνίθεζε ε ζεκεξηλή πξέπεη λα καο πείηε ηη ζα θάλεηε 

κε απηφ ην Γήκν. Θαη ηψξα πξέπεη λα καο πείηε πιένλ φρη ζεσξεηηθά φπσο 

ιέγαηε πξνεθινγηθά, αιιά ζηελ πξάμε πψο ζα δηνηθήζεηε.   
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 Θαηαιαβαίλσ φηη ζε απηνχο ηνπο 4 κήλεο απηφ πνπ θάλεηε ην ληψζεηε 

εξσηθφ ηνπιάρηζηνλ, έηζη, απφ ηνλ ηφλν ηεο ηνπνζεηήζεψο ζαο θαηαιαβαίλσ 

φηη ληψζεηε φηη θάλεηε θάηη πνιχ ζπνπδαίν. Δγψ δελ ιέσ φηη δελ θάλεηε θάηη 

ζπνπδαίν. Δίλαη πνιχ ζνβαξή απηή ε πξνζπάζεηα πνπ θάλεηε θαη ππ' απηή ηελ 

έλλνηα εγψ ζα είκαη ν ηειεπηαίνο πνπ ζα επηειίζσ ηελ πξνζπάζεηά ζαο. Νκσο, 

κε αληηθεηκεληθνχο φξνπο ζα κπνξνχζε λα πεη θαη θάπνηνο φηη, ε, δελ έγηλε θαη 

ηίπνηα. Θάλεηε ηα ππνρξεσηηθά θαη ηα ειάρηζηα. Γηνηθείηε ηνπιάρηζηνλ ψζηε λα 

κελ θαηαξξεχζεη πιήξσο ν Γήκνο. Πε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαηαξξέεη ν Γήκνο. 

Δγψ ζαο έζεζα έλα δήηεκα. Ρν δήηεκα ησλ απνξξηκκάησλ. Μέξεηε, ππάξρνπλ 

δχν ηξφπνη λα θεξδίζεηο. Ν πξψηνο, ν πξαγκαηηθφο, λα πεξάζεηο πάλσ απφ ηνλ 

πήρπ θαη ν δεχηεξνο ν εηθνληθφο, λα πεξάζεηο θάησ απφ ηνλ πήρπ. Θαη ηηο δχν 

θνξέο ν πήρπο κέλεη αιψβεηνο. Νκσο, έρεηε πεξάζεη απφ θάησ. Αλ βέβαηα ηνλ 

πήρπ ηνλ βάιεηε πάξα πνιχ ρακειά έσο ην έδαθνο, ηφηε δελ ρξεηάδεηαη θαη 

πξνζπάζεηα.  

 Δγψ ξσηάσ θαη ιέσ πνην είλαη ην φξην θαη ην κέηξν ην δηθφ ζαο ζαλ 

Γήκαξρνο; Ακα κνπ αλαθέξεηε ην 2009 θαη ην 2010 εγψ εηιηθξηλά ζαο κηιάσ 

φηη δελ ζα ήζεια έλα πξφζσπν ην νπνίν ην εθηηκψ, ην δηθφ ζαο δειαδή, λα 

ζπγθξίλεηαη κε παξειζνχζεο δηνηθήζεηο πνπ εξρφκελνο εδψ ζηνλ Υξσπφ έδελε 

ζηε βξψκα. Αο κελ πνχκε γηαηί, έδελε ζηε βξψκα. Αλ εζείο ζέιεηε λα κνπ 

πείηε φηη απφ ηα 100 θηιά ζθνππίδηα πνπ έρεη ν θάζε θάδνο είλαη 80 ηα θηιά 

ηψξα, ηη λα θάλσ; δελ έρσ πάξεη θαη δπγαξηά καδί κνπ ηψξα πνπ πέξλαγα λα 

κεηξήζσ πφζα ζθνππίδηα ιηγφηεξα θαηάθεξε ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο - δελ 

ζέισ λα αδηθήζσ ηα πξφζσπα, ζέισ λα πσ φκσο φηη ππάξρεη πξφβιεκα. Θαη 

κελ αξέζθεζηε ζην φηη απφ ηνπο 100 θάδνπο πξνιάβακε θαη θαζαξίζακε ηνπο 

5 ή ηνπο 10 ελψ νη πξνεγνχκελνη είραλ θαη ηνπο 100 βξψκηθνπο. Γελ είλαη εθεί 

ην θξηηήξην. 



ΠΛΔΓΟIΑΠΖ 13ε 26 ΑΞΟΗΙΗΝ 2011 
 

  131 

 Βέβαηα, ζα κνπ πείηε, ν ιαφο ν ειιεληθφο ή ν σξσπηψηηθνο ιαφο πνχ 

βάδεη ην θξηηήξην ηεο θξίζεσο γηα λα πεη κπξάβν, θ. Νηθνλνκάθν θαη κπξάβν 

ζηνλ θαζέλα, γηαηί αλ δελ έρνπκε πιένλ θακία επηζπκία ή θαη θακία επηδίσμε 

θαη ην λα καδεχεηο θαη 5 ζαθθνχιεο έρνληαο ηνπο θάδνπο γεκάηνπο ζθνππίδηα, 

κπνξεί λα ην ζεσξήζνπκε θαη επηηπρία. Ρν φηη απιά ππάξρεη κηα γξαθεηνθξαηία 

ε νπνία θάλεη ζηνηρεησδψο ηελ δνπιεηά ηεο κπνξεί λα ην ζεσξνχκε επηηπρία. 

Δγψ δελ ηνλ έρσ εθεί ηνλ πήρπ ηνπιάρηζηνλ θαη λνκίδσ φηη θαλέλαο απφ 'δσ 

κέζα ή ηέινο πάλησλ απφ ηνπο ζπκπνιίηεο καο δελ πεξηκέλνπλ εθεί.  

 Γη' απηφ ινηπφλ ζην ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ ζα πεξίκελα λα δσ εδψ έλα 

θνλδχιη κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο γηα ην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο ησλ 

ζθνππηδηψλ. Γελ ην είδα, κπνξεί λα έρσ θάλεη θαη ιάζνο γηαηί καο ηα δψζαηε 

ηειεπηαία ζηηγκή. Ξξνζπάζεζα επηκειψο ιίγν λα ην θνηηάμσ, αιιά... 

 Θέισ λα πσ δειαδή φηη θαηαιαβαίλσ φηη ίζσο λα ην ζέιεηε κε απηφ ηνλ 

ηξφπν λα αληηκεησπίζεηε ην πξφβιεκα πνπ είλαη θαη ν κνλαδηθφο, αιιά μέξεηε 

απηφ θνζηίδεη. Θαη δελ ην βιέπσ εδψ. Ξψο ζα θάλεηε ηηο θηλήζεηο ζαο.  

 Δγψ ιέσ ινηπφλ, θ. Γήκαξρε, φηη έλαο πξνυπνινγηζκφο ν νπνίνο, θαη δελ 

κπαίλσ ζε ιεπηνκέξεηεο ησλ θσδηθψλ, δελ έρεη θνηλσληθφ πξφζσπν, αθήζηε 

ηψξα ηη ιέεη ε ππεξεζία. Κνπ θάλεη ηψξα κηα ζνχκα ησλ θσδηθψλ γηα ηα 

ζρνιεία. Δίλαη πνιχ θαζαξφ ην ζέκα θαη ην ιέσ θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο εδψ, 

αθνχ κεηαδίδνληαη νη ζπλεδξηάζεηο ζα καο δνπλ θαη πην πνιινί, φηη απηή ηε 

ζηηγκή νη ζρνιηθέο επηηξνπέο ζα πάξνπλ ιηγφηεξα απφ πέξζη, πνπ πέξζη εηραλ 

πάξεη πάιη ιηγφηεξα. Κε ηθαλνπνηεηηθά λνχκεξα. Ρα ζρνιεία δελ δνπιεχαλε 

πέξζη κε ηνλ ηξφπν πνπ έπξεπε λα δνπιέςνπλ ην 2010 θαη θέηνο ζα πάξνπλ 

ιηγφηεξα ρξήκαηα. Δ, ηη ζέιεη, πξέπεη λα είκαη κάληεο γηα λα θαηαιάβσ φηη 

θέηνο ζα πάλε ρεηξφηεξα ηα ζρνιεία; Ιέσ, φηη νη ζχιινγνη δελ ζα πάξνπλ 

ηζαθηζηφ επξψ. Πηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ππάξρεη θσδηθφο γηα ηνπο ζπιιφγνπο. 
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 Θχξηνη αγαπεηνί, γηαηί ιέσ ηνλ θ. Ρζεθξεδή θαη δελ ζα ηνλ καιψζσ γηα 

ην ζέκα ηνπ Ξαπαδφπνπινπ, δηθαίσκά ηνπ λα πηζηεχεη φ,ηη ζέιεη, αιια ζα ηνλ 

καιψζσ φηη αλ ςεθίζεηο απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ αγαπεηέ κνπ, ηφηε είζαη 

αλαθφινπζνο γηαηί ήξζεο πξνρζέο γηα ηνλ ΞΑΠ Υξσπφ αλ ζπκάκαη θαιά θαη καο 

είπεο βνεζήζηε. Θη εδψ ηνπ δίλεηο κεδέλ επξψ. Ρη ζα ςεθίζεηο ινηπφλ γηα λα 

κελ είζαη αλαθφινπζνο. Δδψ δελ κπνξνχλ θαη ηα δχν, θαη ηα δχν θαξπνχδηα ζε 

κηα καζράιε δελ κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ. 

 Αξα, ινηπφλ, αγαπεηέ θ. Γήκαξρε, ζηε ζειίδα - ζπγγλψκε, αθνχ ζέιεηο 

θσδηθφ, εγψ είπα λα κελ πσ, αιιά πνχ είλαη γηα ηηο επηρνξεγήζεηο αζιεηηθψλ 

ζσκαηείσλ έρεηο κεδέλ. Πηε ζειίδα... ηψξα ηα είρα ζεκεηψζεη, είλαη κεδέλ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνλ αζιεηηζκφ ηνλ βάιακε επίηεδεο ζηελ ΘΔΓΥ, ηελ θαηλνχξηα 

θνηλσθειή επηρείξεζε... 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Ρα είδα εθεί, ηα είδα ηα είδα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα λα έρεη επειημία λα κπνξεί λα δίλεη ζηνλ αζιεηηζκφ. Ζ 

θηινζνθία ηεο πνιηηηθήο καο είλαη απηή αθξηβψο. Ξέξα απ' απηφ, νη ζχιινγνη 

κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ ην 1,5% πνπ είλαη 200 θαη, θαη ηα ζσκαηεία, πνπ είλαη 

γχξσ ζηηο 200.000, δελ ζπκάκαη πφζα είλαη, ην 1,5% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ 

απφ εθεί. Κεδέλ; Ξνχ είλαη ην κεδέλ, γηα ηνλ αζιεηηζκφ Κεδέλ;  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Πειίδα 8/79.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηνλ αζιεηηζκφ ήξζαλ ηα παηδάθηα, 170 παηδηά, ππνδνκέο θαη 

κνπ είπαλ φηη ζα ρξεηαζηνχκε θάπνηα επηρνξήγεζε γηα λα ιεηηνπξγήζνπκε θαη 

λα ππάξμνπκε. Κελ έρεηε θαλέλα πξφβιεκα, ζα ηα έρεηε ηα ιεθηά ζαο κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ; Δγψ δελ έρσ ζχιινγν, νχηε εγνχκαη ζπιιφγνπ. 
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ πξέπεη λα ιέγνληαη ηέηνηεο αλαθξίβεηεο γηα ηνλ 

αζιεηηζκφ ηνπιάρηζηνλ. Ζ επαηζζεζία καο είλαη πεξίζζηα θαη ζα είλαη. Γελ 

κπνξψ... κελ ζπλερίδεηε. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γελ ακθηζβεηψ ηελ επαηζζεζία ελφο αλζξψπνπ ηνπ 

αζιεηηζκνχ φπσο είζηε εζείο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Νηθνλφκνπ. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα ιεπηφ. Αιιά εγψ ιέσ θάηη πνιχ απιφ. Πηε ζειίδα 8/79 

ιέεη επηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία 0. Νη επηρνξεγήζεηο 

είλαη ην 6734. Πην 6735 επηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη 

ζσκαηεία πάιη κεδέλ. Θαη ιέσ εγψ, αλ ζέιεηε λα κε πάηε ζηνπο θσδηθνχο γηα 

ην ΛΞΓΓ πάιη βιέπσ φηη απφ 700.000 πνπ είραλ πξνγξακκαηίζεη νη 

πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο πήγαλε ζηα 500 θαη εζείο ηα πάηε ζηα 400. Ξάιη είλαη 

κεησκέλεο νη επηρνξεγήζεηο. Ξνχ; Πην λνκηθφ πξφζσπν. Γειαδή, απηφ πνπ 

ηζρπξίδνκαη εγψ, ιέσ φηη έλαο πξνυπνινγηζκφο κε ρακειά αληαλαθιαζηηθά 

πάλσ ζηηο θνηλσληθέο πξφλνηεο θαη ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα έρεη 

ηε δηθή κνπ ζεηηθή ςήθν. Απηφ ιέσ απιά. 

 Νκσο, εδψ επεηδή καο αθνχλε δηάθνξνη θίινη θαη ζπκπνιίηεο, ιέσ ην 

εμήο: κελ έξζνπλ αχξην θιαίγνληαο θαη λα ιέλε δψζηε κνπ θαλέλα ρηιηαξηθάθη. 

Ξξνβιέπεη κεδέλ. Δάλ εζείο μέξεηε, νη επαγγεικαηίεο θαη νη επατφληεο θαη νη 

παιηνί, εγψ δελ ζαο ςήθηζα... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε θ. Νηθνλφκνπ, έρεηε ππεξβεί ην ρξφλν θαηά 4 ιεπηά. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Θαη δελ ζαο ςήθηζα σο επαγγεικαηία θαη πνιχ γλψζηε θαη 

απηφ ην πήξα, ην είρα κέζα ζηα θξηηήξηά κνπ. Αλ φκσο εζείο έρεηε άιινπο 

ηξφπνπο πέξα απφ απηνχο πνπ καο θαηαζέηεηε εδψ πέξα λα καο ηνπο πείηε γηα 

λα έρσ θη εγψ ήξεκε ηε ζπλείδεζή κνπ. Θαη ζέισ λα πσ θαη ην εμήο: φηη βιέπσ 

φηη έρεηε, πεξηκέλεηε έζνδα απφ πνιιά πξφζηηκα. Ξξέπεη λα θαηαιάβνπλ νη 
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ζπκπνιίηεο καο φηη ηα 800.000 πνπ ηψξα ηα ππνινγίδεηε 3 εθαηνκκχξηα, 

δειαδή ηεηξαπιαζηαζκφ ησλ εζφδσλ ζ' απηφ ηνλ θσδηθφ ηα έρεηε απν 

πξφζηηκα. Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ, πξφζηηκα απφ πνχ ζα πάξεηε επί 4 απφ ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηεο πφιεσο εδψ; Γειαδή, ηεο επξχηεξεο πφιεσο. Θαη εξσηψ, 

δειαδή, πεξηκέλνπλ ηνπο ζπκπνιίηεο άγξηα ραξάηζηα. Δγψ δελ ζα ςεθίζσ 

ηέηνην πξνυπνινγηζκφ. Θα κνπ πεηο, απφ πνχ ζα βξσ ηα έζνδα; Γελ μέξσ, 

πάλησο απφ πξφζηηκα ν θαζέλαο ζα μέξεη εδψ πέξα ηη ςεθίδεη. 

 Γη' απηφ ιέσ εγψ δελ κπαίλσ ζε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα λα κελ 

θνπξάζνπκε θαη ηνλ θφζκν θαη εζάο. Νκσο, κε ηξία ζιφγθαλ, γηαηί ζα 

βγάδνπκε ηα ζιφγθαλ, απφ εδψ απφ ηελ αίζνπζα ζα βγνχκε κε ηξία ζεκεία.  

 Ξξψηνλ.. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε ιεπηνκέξεηεο δελ κπαίλεηε, αιιά θιείζηε θ. Νηθνλφκνπ. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Λαη, θιείλσ. Δγψ είπα ην εμήο, θ. Ξξφεδξε, πξνεγνπκέλσο: 

φηη δελ ςήθηζα, είκαη επηθπιαθηηθφο, ήκνπλ επηθπιαθηηθφο... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγηλε θαηαλνεηφ, δελ ςεθίδεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δλα ιεπηφ γηαηί ζέισ λα ιχζσ κηα απνξία ελφο ζπλαδέιθνπ 

εδψ. Ζκνπλ επηθπιαθηηθφο πνιχ κε έλαλ ππνςήθην Γήκαξρν ηνλ νπνίν θαη 

ππνζηήξημα, ν νπνίνο δελ είρε ηελ εκπεηξία ηεο δηνηθήζεσο. Βιέπνληαο θαη απηφ 

εδψ ην θείκελν, δειαδή ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ απνηχπσζε κε θαζαξφ ηξφπν 

ηε κεγάιε, ρανηηθή ζα έιεγα εγψ εηθφλα ησλ 85 εθαηνκκπξίσλ ηνπ 2010 κε ηα 

34 πνπ έρσ εγψ ζηνλ πίλαθα, ιέηε φηη είλαη 21 θαη κφλν κε ηα 34, γηα κέλα 

δηθαηψλεη κέζα κνπ, εγψ δελ κίιεζα γηα ιάζνο, δηθαηψλεη κέζα κνπ ηελ ςήθν 

κνπ ζε ζρέζε κε ηη. Κε ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ είραλ ζρέζε κε απηή ηελ 

ηεξάζηηα απφθιηζε. Απφθιηζε, δε, ε νπνία είλαη εξεπλεηέα θαη είλαη απφθιηζε ε 

νπνία δελ κπνξεί λα ζπγρσξεζεί.  

 Δπραξηζηψ. 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε. θ. Ιίηζα, ζαο παξαθαιψ. θ. Γήκαξρε, έρεηε ην 

ιφγν. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζα ζαο θνπξάζσ.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ιίηζα, θάζε θνξά πνπ παίξλεη ην ιφγν ν Γήκαξρνο ζπκβαίλεη 

απηφ ην γεγνλφο.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δγψ, θ. Ιίηζα, είπα... 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Νηθνλφκνπ, ζαο παξαθαιψ! Παο παξαθαιψ! θ. Ιίηζα, ηα 

πνιηηηθά ζαο κπνξείηε λα ηα ιχζεηε εθηφο αίζνπζαο. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δζείο πνπ ζπλερίδεηε θαη ηνλ ςεθίδεηε, θ. Ιίηζα, λα ηνλ 

ξσηήζεηε πνχ ηα έρεη αθφκα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ιίηζα, φηαλ κηιάηε ην ζπκβνχιην ζαο αθνχεη κε πξαγκαηηθή 

επιάβεηα. Γελ θάλεηε εζείο ην ίδην φκσο.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ιέσ κε ζεκλφηεηα, θ. Νηθνλφκνπ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φηη 

ν πήρπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο παξ' φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε, 

παξ' φια ηα πξνβιήκαηά καο είλαη ςειά. Λνκίδσ ην χςνο ηνπ πήρπ δελ 

κπνξνχκε απηή ηε ζηηγκή λα ην ππνινγίζνπκε, νχηε εζείο κπνξείηε λα ηνλ 

βάιεηε, γηαηί ζαλ κέηξν ζχγθξηζεο δελ κπνξεί λα είλαη άιιν, θ. Νηθνλφκνπ, 

απφ ην ηη παξαιάβακε  κέζα ζε 4 κήλεο θαη ζεσξψ, είηε ην ζέιεηε είηε φρη, είηε 

ην πηζηεχεηε είηε φρη, φηη απηφ ην θνιχκπη ζηα βαζηά κε ηα ρέξηα ςειά έρεη 

πεηχρεη θαη έρνπκε βγεη ζηελ επηθάλεηα θαη θνιπκπάκε πξνο ηηο φρζεο. 

Μεθάζαξα θαη δπλαηά. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ, είκαζηε ζε θνιχκπη, αιιά πάκε 

θαιά. Ν πήρπο ζα είλαη ςειά θαη ζα θξηζνχκε ζηελ πνξεία. 

 Απηφο ν πξνυπνινγηζκφο πνπ θαηαζέζακε ζήκεξα... (παξέκβαζε εθηφο 

κηθξνθψλνπ) 
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 Θεσξψ φηη έρσ θάλεη ζηε δσή κνπ πεξηζζφηεξα απ' φ,ηη πεξίκελα θαη 

επραξηζηψ ην Θεφ θαη ηνπο θίινπο κνπ.  

 Απηφο ν πξνυπνινγηζκφο θαηαηίζεηαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαιιηθξαηηθνχ λφκνπ ζηε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρνπκε πεξάζεη κεηά 

ηνλ Β' Ξαγθφζκην Ξφιεκν. Νηθνλνκηθή θξίζε ε Διιάδα ηέηνηα κεηά ην Β' 

Ξαγθφζκην Ξφιεκν δελ έρεη πεξάζεη. Γη' απηφ καο έθαλε θη εκάο, 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο καο θαη ηεο ρψξαο καο λα 

είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί. Γελ κπνξέζακε λα πξνγξακκαηίζνπκε νχηε κέγαξα, 

νχηε θνιπκβεηήξηα νχηε θηίξηα, νχηε αεξνδξφκηα νχηε ζάιαζζεο ζηνλ 

Απιψλα. Κπνξνχζακε λα πινπνηήζνπκε φκσο ζηαδηαθά θαη πξννδεπηηθά θαη 

ππεχζπλα ηελ πνξεία απηνχ ηνπ ηφπνπ. Νζν θαη λα καηψζνπκε πξνζσπηθά ή 

ζαλ Γήκνο, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηα φλεηξά καο πξαγκαηηθφηεηα κέζα 

ζηνπο επφκελνπο 8 κήλεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζ' απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 Θαη λα ζαο πσ θαη θάηη θαη ζέισ λα θιείζσ έηζη. Γελ πάζρνπλ νη ζεζκνί 

γηα ηελ πνξεία απηνχ ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ Γήκνπ, νη άλζξσπνη πάζρνπλ. Νη 

θσδηθνί αιιάδνπλ ζηελ πνξεία. Θαη φια αιιάδνπλ. Δκείο αιιάδνπκε;  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε. Θαη ην Πψκα επί ηεο ςεθνθνξίαο ζα 

ςεθίζεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Υξσπίσλ ηνπ έηνπο 

2011.  

 Ξαξαθαιψ ηελ θα Βαξλάβα. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: θ. Ξξφεδξε, κε ζπγρσξείηε, έζεζα, έθαλα κηα πξφηαζε γηα 

ηνπο πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, θ. Γηακαξέιν, ζπγγλψκε. Π' απηφ έρσ απαληήζεη, ζα είκαη 

πνιχ θνληά ζηνπο πξνέδξνπο. Αλ κπνξέζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, πξάγκαηη 

ηελ πξφηαζή ζαο ηελ πξσηνπνξηαθή.. 
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ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη κε επρνιφγηα, θ. Γήκαξρε. Ρψξα εδψ. Δθαλα ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε θαη πεξηκέλσ απφ ην νηθνλνκηθφ επηηειείν.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξεί λα ςεθηζηεί ηψξα.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Γελ αιιάδεη ηίπνηα, φρη, κε ζπγρσξείηε, δελ αιιάδεη ηίπνηα.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Παο δηαβεβαηψ, εγψ ζα ζαο πξνθαιέζσ λα ην θέξεηε ζε επφκελν 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην λα ςεθίζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εάλ ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην απνθαζίδεη λα δψζεη ηα ρξήκαηά ηνπ γηα θάπνπ αιινχ. 

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Δγψ ην θέξλσ ηψξα θαη αλ δελ ην απνδερζείηε εγψ δελ ζα 

ςεθίζσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ, γηαηί ζεσξψ πνιχ ζπνπδαίν ην λα 

ιεηηνπξγεί ν Γήκνο ζσζηά θαη λα ππάξρεη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη 

ζηνηρεηψδε αληηκηζζία απηψλ πνπ αλαιψλνπλ ηε δσή ηνπο. Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλψ απφιπηα καδί ζαο.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θα Βαξλάβα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ζιηάζθνο Δπάγγεινο, ςεθίδνπκε. Αξρίδεη ε ςεθνθνξία επί 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζιηάζθνο Δπάγγεινο λαη. Φνξγηάξεο λαη. Ξαπαγηάλλεο 

λαη.  Γηαλλάο λαη. Καθξήο λαη. Θνληνγηάλλε λαη. Ρζεθξεδήο λαη. Ιεκπνχζεο λαη. 

Ξέππαο λαη. Ληθνιάνπ λαη. Βιάρνο λαη. Γηακαξέινο.  

ΓΗΑΚΑΟΔΙΝΠ: Νρη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη. Ιέθθαο λαη. Βαζηιάθνο λαη. Ξάληνο λαη. Κίρα-Θνιηαζηάζε 

λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππγγλψκε γηα ηε δηαθνπή. Ξαξαθαινχληαη νη θ. ζπλάδειθνη λα 

κελ απνρσξήζνπλ ζην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο γηαηί πξέπεη λα ππνγξαθεί απφ 

φινπο αλεμαηξέησο ν πξνυπνινγηζκφο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Ιάκπξνπ λαη. Κπφξζεο λαη. Πσηήξρνο λαη. Ρζάδαξεο λαη. 

Κπαηδάθαο λαη. Νηθνλφκνπ Γξεγφξηνο λαη. Ιίηζαο. 
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ΙΗΡΠΑΠ: Νρη γηαηί δελ είλαη ηζνζθειηζκέλνο θαη γηαηί έρεη θαηαηκήζεηο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Νρη. Ονχζζεο φρη. Βειηαληψηεο. 

ΒΔΙΡΑΛΗΥΡΖΠ: Νρη, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Γέδεο φρη. Θαξαγηάλλεο φρη. Εαραξηάο φρη. Γηαζεκάθεο. 

Νηθνλφκνπ φρη. Βαξλάβα φρη. Πηδέξεο φρη. Θηνχζεο φρη. Καξγέηα φρη. Σαζηψηεο 

φρη. Πηεξγίνπ φρη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν Πψκα εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Γήκνπ Υξσπνχ γηα ην έηνο 2011.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Θέισ λα πσ θάηη γηα δχν ζέκαηα. Ρν έλα είλαη θαηαξρήλ αχξην, 

γηα ηνπο αξρεγνχο, ην κεζεκέξη ζηε 1 ε ψξα ζα θάλνπκε κηα ζπλάληεζε κε 

άιιε κηα κειεηεηηθή εηαηξεία, ην κεζεκέξη ζπλελλνήζεθα θ. Ιίηζα, ζέιεηο 

κεζαχξην; Γελ γίλεηαη φηαλ ηξέρνπλ ηέηνηα ζέκαηα. Υξαία, κεζαχξην ην 

κεζεκέξη ζέιεηε; Λα θάλνπκε ην κεζεκέξη κηα ζπλάληεζε ηειεπηαία κε κηα 

κειεηεηηθή εηαηξεία. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ζιηάζθν, κηζφ ιεπηφ. Δθ παξαδξνκήο, θ. ζπλάδειθνη, δελ 

αλαθέξζεθε ην φλνκα ηνπ θ. Αλπθαληή. Ν θ. Αλπθαληήο ςεθίδεη;  

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Τεθίδεη λαη.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζ ζπλεδξίαζε θεξχζζεηαη πεξαησζείζα. Ξαξαθαινχληαη νη θχξηνη 

ζπλάδειθνη λα πξνζέιζνπλ λα ππνγξάςνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

(αξ. απνθ. 70/2011) 
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Ζιηάζθν. 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Αχξην ην κεζεκέξη ζηε 1 ε ψξα ζπκθσλείηε λα θάλνπκε ηε 

ζπλάληεζε; Αο ζηείιεηε έλαλ αληηπξφζσπν θ. Ιίηζα, δελ γίλεηαη. Γηα κία 

κειεηεηηθή εηαηξεία γηα ηνλ βηνινγηθφ, αχξην ην κεζεκέξη ζηε 1  ψξα. Πηείιηε 

θάπνηνλ εθπξφζσπφ ζαο. Θαη θάηη αθφκα. Ρελ άιιε βδνκάδα εηρακε 

ζπκθσλήζεη λα θάλνπκε έλα ηαμίδη ηξία άηνκα γηα λα δνχκε ηελ εηαηξεία απηή 

πνπ είλαη ζηε Γεξκαλία. Ινηπφλ, πξέπεη λα απνθαζίζεηε δχν, ζα πάσ εγψ θαη 

άιινη δχν. Ξξέπεη λα απνθαζίζεηε δχν άλζξσπνη πνπ ζα έξζνπλ καδί. Ν θ. 

Γηαζεκάθεο έρεη εθθξάζεη ηελ επηζπκία θαη ν θ. Θηνχζεο. Γελ κπνξνχκε, 

Βαζίιε, δελ κπνξνχκε λα πάκε δέθα άηνκα. Ρξία άηνκα ζα πάκε. (Γηάινγνη) 

Γελ κπνξνχκε λα πάκε εθηά άηνκα ηψξα. Θα πάκε 3-4, ηξία άηνκα, γηα λα 

πάξνπκε θάπνηα ζηνηρεία θαη λα γπξίζνπκε, δελ ζα πάκε φιν ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην. Γηα λα πεξάζνπκε θαη έγθξηζε δαπαλψλ. Αχξην πξέπεη λα μέξσ ηα  

νλφκαηα. Οε παηδηά, δελ έρνπκε ρξφλνπο ηψξα, ζαο παξαθαιψ πνιχ, κηζφ 

ιεπηάθη. Θα ζπλελλνεζνχκε λα θάλνπκε θάηη ή φρη; Ξξέπεη αχξην ην πξσί λα 

μέξνπκε ηα νλφκαηα γηα λα θιείζνπκε εηζηηήξηα. Δζείο απνθαζίδεηε, ηη ζα 

θάλσ, εγψ ζα απνθαζίζσ, Αλλα; 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ηεξαξρηθά, θ. Ιηάζθν. Απφ ηε κείδνλα αληηπνιίηεπζε έλαο 

εθπξφζσπνο θαη ν θ. Γηαζεκάθεο. Δίλαη θαηά ζεηξά. θ. Ζιηάζθν, απφ ηε κείδνλα 

αληηπνιίηεπζε έλαο εθπξφζσπνο θαη κεηά αθνινπζεί ν θ. Γηαζεκάθεο. Ξνχ είλαη 

ην πξφβιεκα; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Κα δελ ζέισ λα πσ εγψ. Αο πνπλ πνηα άηνκα ζέινπλ λα πάλε. 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νξίζηε θ. Νηθνλφκνπ. 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Δκείο, αλ είραηε ηελ θαινζχλε, πξνηείλνπκε απν ηελ κεξηά 

ηεο δηθηάο καο παξαηάμεσο ηνλ θ. Πηαχξν Κπισλά, ν νπνίνο έρεη ζπνπδάζεη θαη 
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έρεη ζεηεχζεη ζηε Γεξκαλία πνιιά ρξφληα θαη πάλσ ζην αληηθείκελν κάιηζηα θαη 

είλαη έλα πξφζσπν λνκίδσ φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ εξγαζία απηή.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Υξαία. Δλαλ εθπξφζσπν... (παξεκβάζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λνκίδσ φηη νη αξρεγνί ησλ παξαηάμεσλ πξέπεη λα απνθαζίζνπλ 

γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Δγψ δελ απνδέρνκαη ηηπνηα, θ. Ιίηζα, θαη δελ ζα κνπ θσλάδεηο. 

Ακα ζέιεηο λα θαζήζεηο θάησ λα ζπλελλνεζνχκε. Δδψ δελ είλαη Καιαθάζα, ζε 

παξαθαιψ πνιχ!  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: θ. Ζιηάζθν, δελ ρξεηάδεηαη.  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Πε παξαθαιψ πνιχ, θάηζε θάησ λα ζπλελλνεζνχκε.  

ΙΗΡΠΑΠ: Δρεη ηειεηψζεη ην ζπκβνχιην! Απηά πνπ ιεο δελ ζηέθνπλ. Κία ε ψξα 

ην βξάδπ λα έξζνπκε αχξην ζηε 1; Δίλαη δπλαηφλ;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Οε, άιιν ζπλελλννχκαζηε ηψξα.  

ΙΗΡΠΑΠ: Ξνηνη ζα πάκε ζηε Γεξκαλία; 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λαη, άκα δελ ζέιεηο λα αζρνιεζείο κελ αζρνιείζαη. 

ΙΗΡΠΑΠ: Ν θ. Κπισλάο; Θη εγψ ζα πάξσ ηνλ θαζεγεηή... 

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Λα θάηζεηο θάησ λα καο πεη ηνπ ζπλδπαζκνχ ζνπ, θ. Ιίηζα.  

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Γηαηί, θ. Ιίηζα, έρεηε αληίξξεζε;  

ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Ινηπφλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη, πνηνη ζέιεηε λα έξζνπλ. Λα πνχκε 

ηέζζεξα άηνκα. Γηα λα εμεγήζσ, Βαζίιε, γηαηί δελ κπνξνχκε λα 

ζπλελλνεζνχκε εδψ πέξα, ζα πξέπεη λα θάλνπκε θαη κηα έγθξηζε δαπαλψλ γη' 

απηφ ην ηαμίδη. Θα είλαη ηα εηζηηήξηα... 

Β. ΝΗΘΝΛΝΚΝ: Υξαία, εθ κέξνπο εκέλα ν θ. Κπισλάο ζα έξζεη. Γελ 

θαηάιαβα, έρεη θαλέλα δφξη ν θ. Ιίηζαο; 
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ΖΙΗΑΠΘΝΠ: Βαζίιε, κηζφ ιεπηφ. Δίλαη ηα εηζηηήξηα ηνπ αεξνπιάλνπ θαη κία 

δηαλπθηέξεπζε ίζσο θαη δχν αλ δελ πξνιάβνπκε, γηαηί έρνπκε πξφβιεκα κε ηα 

αεξνπιάλα. Γελ ππάξρνπλ δξνκνιφγηα επεηδή είλαη θνξησκέλε ηελ άιιε 

βδνκάδα ε Γεξκαλία, εγψ κίιεζα ζήκεξα κε ηξία ηαμηδησηηθά γξαθεία. Ινηπφλ, 

πξέπεη λα απνθαζίζνπκε αχξην, λα μέξνπκε θαη ηα  νλφκαηα. Δγψ δελ έρσ 

πξφβιεκα, ζπλελλνεζείηε κεηαμχ ζαο, εγψ δελ ζα επηιέμσ πνηνη ζα έξζνπλ.  

 Θσκά, αχξην ην πξσί πξέπεη λα δψζσ νλφκαηα λα θιεηζηνχλ ηα 

εηζηηήξηα. Νπνηε βξνχκε, ή Γεπηέξα ή Ρξίηε ή Ρεηάξηε. Νπνηε βξνχκε. 

Ινηπφλ, ζέισ αχξην ην πξσί, αθνχζηε κε ιίγν, θ. Ιίηζα, ζέιεηε λα 

ζπλελλνεζνχκε λα αθνχζεηε ή δελ ζέιεηε; Αχξην ην πξσί κέρξη ηηο 10 ε ψξα 

ζέισ ηα νλφκαηα γηα λα θιείζνπκε ηα εηζηηήξηα.  

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

 -------------------------
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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