ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 1/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 1/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Βέξνηαο,
έηνπο 2020.
ήκεξα 20 Ηαλοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπφιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 16-1-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 4172/2013, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ
ην άξζξν 189 ηνπ λ.4555/2018 θαη ην άξζξν 12 ηνπ λ.4623/2019.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 40 κέιε:
Παρόληες
Απόληες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Σζαλαθηζίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλφπνπινο, 31)
Α.Μαξθνχιεο, 32) Κ.Σξνρφπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36) Α.πκεσλίδνπ, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόληες πρόεδροη θαη εθπρόζωποη Κοηλοηήηωλ
.Παπά, Γ.Σζηινγηάλλεο,
Ζ.Καξακήηζνο

Α.

Σζαπξάλεο,

Η.ηδεξφπνπινο,

Α.Καξαβαζίιεο,

Η.Καξαγηάλλεο,

Κ.Βχδαο,

Απόληες πρόεδροη & εθπρόζωποη Κοηλοηήηωλ
.Κσηζηαληήο, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Η.Υεηκψλαο, Υ. Σζαλαζίδεο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

εκείωζε:

ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 15-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πξνρψξεζε
ζηελ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ρψξαο θαη ζπλερίδνπκε λα έρνπκε ηελ ππνρξέσζε
θαηάξηηζεο Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, ρσξίο νπζηψδεηο αιιαγέο απφ ην πξνγελέζηεξν
θαζεζηψο.
Μέρξη ην 2013 ε δηαδηθαζία ζχληαμεο απηνχ ήηαλ παξάιιειε κε απηή ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
Με ηελ έθδνζε ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α'): «Φνξνινγία
εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ.
4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζην άξζξν 79 «Δθπφλεζε πεληαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο»
έρεη απνζπλδεζεί πιένλ ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο απφ ηελ ςήθηζε θαη εθηέιεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
Απφ ηε δεκνηηθή πεξίνδν ηνπ 2019 ηζρχνπλ ηα εμήο:
Σν Σεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα εμεηδηθεχεηαη θαη' έηνο ζε Δηήζην Πξφγξακκα
Γξάζεο. Σν ηερληθφ πξφγξακκα απνηειεί κέξνο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη
επηζπλάπηεηαη ζε απηφ, σο παξάξηεκα.
Γηα ηελ ςήθηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθάζηνπ έηνπο, απαηηείηαη ε θαηάξηηζε
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην έηνο απηφ. Ο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο εθάζηνπ έηνπο, θαζψο θαη
ην εηήζην ηερληθφ πξφγξακκα, πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο παξαδνρέο
ηνπ αληίζηνηρνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, θαζψο θαη κε ην Σεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα. Δηδηθά γηα ηελ ςήθηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο ηνπ πξψηνπ έηνπο θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, δελ απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί ε
θαηάξηηζε θαη έγθξηζε Σεηξαεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γξάζεο. Γηα ην πξψην έηνο θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, ν αληίζηνηρνο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο θαη
ην αληίζηνηρν ηερληθφ πξφγξακκα ινγίδνληαη σο πξνζρέδην ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο,
κέρξη ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε απηνχ. Σν Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο
δεκνηηθήο πεξηφδνπ νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ Σεηξαεηνχο
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. (παξ.1 άξζξν 266 Ν.3852/10, φπσο αληηθαζίζηαηαη απφ
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ Ν.4555/18)
«Άξζξν 175
Σεηξαεηή Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα - Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο Γήκσλ Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3852/2010
1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3852/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Γηα ην κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ησλ δήκσλ, εθπνλείηαη Σεηξαεηέο
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη' έηνο ζε Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο. Σν
ηερληθφ πξφγξακκα απνηειεί κέξνο ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη επηζπλάπηεηαη ζε
απηφ, σο παξάξηεκα.
Γηα ηελ ςήθηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθάζηνπ έηνπο, απαηηείηαη ε θαηάξηηζε
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην έηνο απηφ. Ο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο εθάζηνπ έηνπο, θαζψο θαη
ην εηήζην ηερληθφ πξφγξακκα, πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο παξαδνρέο
ηνπ αληίζηνηρνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, θαζψο θαη κε ην Σεηξαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα. Δηδηθά γηα ηελ ςήθηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο ηνπ πξψηνπ έηνπο θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, δελ απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί ε
θαηάξηηζε θαη έγθξηζε Σεηξαεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γξάζεο. Γηα ην πξψην έηνο θάζε δεκνηηθήο πεξηφδνπ, ν αληίζηνηρνο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο θαη
ην αληίζηνηρν ηερληθφ πξφγξακκα ινγίδνληαη σο πξνζρέδην ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο,
κέρξη ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε απηνχ. Σν Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο
δεκνηηθήο πεξηφδνπ νξηζηηθνπνηείηαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ Σεηξαεηνχο
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, χζηεξα
απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 266Α, ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην

πεξηερφκελν, ηε δνκή, ηηο πξνδηαγξαθέο αλά θαηεγνξία δήκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2Α, ηε
δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, έγθξηζεο, αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ησλ Σεηξαεηψλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ δήκσλ, ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη θάζε άιιν
εηδηθφηεξν δήηεκα, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.».
Απφ ην άξζξν 63 «Αξκνδηφηεηεο» ηνπ Ν. 3852/2010 πξνθχπηεη φηη:
Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
β) πληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
γ) Καηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ
θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζήο ηνπ.
δ) πγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί……
ην Άξζξν 2 «Γηαδηθαζίεο ζχληαμεο, ςήθηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ» ηεο
ΚΤΑ νηθ. 55905/29 Ηνπιίνπ 2019 " Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ
δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 – ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 7028/2004 (Β΄253) απφθαζεο."
Αλαθέξεηαη φηη:
«ε εηδηθφ παξάξηεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλαθέξνληαη νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο
θνηλφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
4. Γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, ηε ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ θαη ηνπ ζρεδίνπ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ηελ ςήθηζε, ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπ, κεηά ησλ
αληίζηνηρα πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, εθαξκφδνληαη νη θαηά ηα ζηάδηα πινπνίεζεο απηψλ θάζε
θνξά ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή απαηηείηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε χπαξμε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, ην πεξηερφκελν
ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε γλψκνλα ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ θαη ςεθίδεηαη εληφο
ηεο πξνζεζκίαο ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.»
Με ηελ αξ. ΚΤΑ νηθ. 55905/29 Ηνπιίνπ 2019 "Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 – ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 7028/2004
(Β΄253) απφθαζεο.", νξίζζεθε γηα ην έηνο 2020, φηη ην χςνο ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ απφ
επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ δήκσλ (πξψελ ΑΣΑ), ζα ππνινγηζηεί σο ηζφπνζν απηνχ πνπ
πξνβιέθζεθε γηα ην έηνο 2019.
Γηα ην έηνο 2020 ν Γήκνο καο, έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ζπλνιηθά πνζνχ
867.360,00€ απφ επελδπηηθέο δαπάλεο ησλ δήκσλ .
χκθσλα κε ηελ αξ. 425/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ « Καζνξηζκφο
αλψηαηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ 2020 ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γ.
Βέξνηαο, πξνεξρνκέλσλ απφ επελδπηηθέο δαπάλεο δήκσλ (πξψελ ΑΣΑ)» έγηλε θαηαλνκή ησλ
εζφδσλ απφ επελδπηηθέο δαπάλεο, κε βάζε ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα ησλ ζπλνηθηζκψλ ησλ
Γήκσλ.
Ζ θαηαλνκή ινηπφλ αλά ηνπηθή θνηλφηεηα παξακέλεη σο έρεη ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο, πνπ
είρε εγθξηζεί κε ηελ πην πάλσ απφθαζε.
ε φηη αθνξά δαπάλεο επελδχζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ απφ ίδηα έζνδα ,ε
εθηίκεζε δελ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη ηφηε , αθνχ δελ είρε εθδνζεί ε απφθαζε θαηάξηηζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2020.
Οη Γ/λζεηο θαη νη Κνηλφηεηεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην κέγεζνο ησλ πηζηψζεσλ πνπ ζα
δηαρεηξηζηνχλ ζην 2020 πξνεξρφκελεο απφ επελδπηηθέο δαπάλεο δήκσλ ,ήδε απφ ηνλ Ηνχλην
ηξέρνληνο έηνπο θαη ππέβαιαλ πξνηάζεηο ψζηε λα θαηαξηηζηεί ην Σερληθφ πξφγξακκα ηνπ
επφκελνπ έηνπο.
Με απφθαζή ηεο ε εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαηάξηηζε ην ζρέδην ηνπ
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, (4/2019 πξαθηηθφ πνπ αθνξά ζην ζρέδην ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο
κεηά ηελ γελφκελε δηαβνχιεπζε ζηηο 24-12-2019).
Σν Σερληθφ πξφγξακκα ηνπ έηνπο 2020 πεξηιακβάλεη έξγα ζπλερηδφκελα θαη λέα,
πξνζαξκνζκέλα ζηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο.
Μία ζεηξά απφ έξγα πνπ πέηπρε ν Γήκνο καο λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε ηελ έγθξηζε ηνπ
ζρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΒΑΑ) ηεο Βέξνηαο, δελ εκθαλίδνληαη, θαζψο ε νξηζηηθή
έληαμε θαζελφο μερσξηζηά αλακέλεηαη κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ

ππνβιεζεί,
απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
Γίλεηαη πξνζπάζεηα ν Γήκνο λα δηεθδηθήζεη πφξνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, επηδηψθνληαο κέζσ ηεο ζηήξημεο κηαο έμππλεο,
βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο, λα πξνζθέξεη ην θαιχηεξν δπλαηφ ζηνπο δεκφηεο.
Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην λα εγθξίλεη ην ζρέδην
ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ην έηνο 2020.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξφεδξνο: Ζ πξψηε ζπλεδξίαζε αθνξά ηελ ςήθηζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ. Σν ηερληθφ πξφγξακκα φπσο μέξεηε απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη γη’ απηφ ζα ην δνχκε εληαία. Παξάιιεια, ε παξάηαμε ηνπ θ.Μαξθνχιε έρεη
θαηαζέζεη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ε νπνία ζα ζπλεμεηαζηεί θαη ζα ςεθηζηνχλ παξάιιεια.
Παπιίδεο: Γηαδηθαζηηθά. Σν θαηά δελ ππάξρεη; Φεθίδνπκε ιεπθφ;
Υ.Ληιηφπνπινο (Τπάιιεινο Γ.Βέξνηαο, Γξαθείν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ): ην πξψην
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ αξ. 77 ηνπ Ν.4172/2013 αλαθέξεηαη φηη: «Ζ ζπδήηεζε θαη ε
ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηεμάγεηαη επί ηεο εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. θαη επί ησλ ελαιιαθηηθψλ
πξνηάζεσλ ησλ παξαηάμεσλ πνπ ηπρφλ ππνβιήζεθαλ. Έγθπξεο ζεσξνχληαη νη ςήθνη ππέξ
ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο, είηε ππέξ ηεο θαηαηεζείζαο απφ ηελ Ο.Δ. είηε ππέξ ελαιιαθηηθψλ
πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9. Οη ιεπθέο ςήθνη δελ ιακβάλνληαη ππφςε
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο»
Παπιίδεο: Γηα παξάδεηγκα ε παξάηαμε ηνπ θ.Μαξθνχιε θαηέζεζε 10 πξνηάζεηο, ιείπνπλ
αθφκε 900 θσδηθνί, δελ έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη θαηά ζην ππφινηπν;
Πξφεδξνο: Θα κπνξεί λα πεη ςεθίδσ απηά θαη φρη ηα άιια.
Γήκαξρνο: Ο θ.Μαξθνχιεο έρεη θαηαζέζεη 7 ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα επηπιένλ, απηφ
ζεκαίλεη φηη θνληά ζηα 1.000 πνπ έρεη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηα θάλεη 1.007, άξα ζα ςεθίζεη ηα
1.007 πνπ θαηαζέηεη απηφο, δελ ζα είλαη αξλεηηθφο ζηα άιια.
Παπιίδεο: Γελ ππάξρνπλ έζνδα γηα λα ηζνζθειηζηεί…
Γήκαξρνο: Απηφ είλαη θάηη πνπ ζα ην ζπδεηήζνπκε, ε άπνςε κνπ είλαη φηη δελ κπνξεί λα
γίλεη. Έπξεπε λα ππάξρεη ν ηξφπνο απφ πνπ ζα βξεζνχλ απηά ηα έζνδα γηα λα είλαη
νινθιεξσκέλν.
Παπιίδεο: Γειαδή ςεθίδνπκε κφλν ιεπθφ.
Μηραειίδεο: Δθηηκψ φηη απηφ πνπ αλάθεξε πξηλ ν Γήκαξρνο, φηη ν θ.Μαξθνχιεο έρεη
θαηαζέζεη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε, απφ κφλε ηεο ε έθθξαζε ελαιιαθηηθή ζεκαίλεη θάηη
δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ έρεη θαηαζέζεη ε δεκνηηθή αξρή. Άξα δελ είλαη 1.000+7, είλαη 7.
Γήκαξρνο: Γελ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα.
Μηραειίδεο: Απηφ δελ πξνθχπηεη απφ πνπζελά, ζεσξψ φηη ν θ.Μαξθνχιεο έπξεπε λα πεη
φηη ζπκθσλψ κε ηα 1.000 ζπλ 7 πνπ πξνηείλσ. Ζ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζεκαίλεη φρη απηφ, απηφ.
Άξα είλαη κηα δηαθνξεηηθή πξφηαζε.
Μ.Γεσξγηάδνπ (Πξντζηακέλε Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ): Φέηνο επεηδή είλαη ε πξψηε
ρξνληά ηεο δεκνηηθήο αξρήο θη φπσο νξίδνπλ θαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο έρνπκε κφλν ηερληθφ
πξφγξακκα ζαλ παξάξηεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
Πεξί ηα κέζα ηεο ρξνληάο ζα δείηε φηη ζα ζπληάμνπκε θαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο
πνπ είλαη ην ηερληθφ πξφγξακκα, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, θάζε είδνπο δαπάλεο, ε ζηνρνζεζία ηνπ
Γήκνπ (ην νπνίν ην ζπληάζζεη ε Ο.Δ. θαη ην θέξλεη πξνο έγθξηζε ζηε δεκνηηθή αξρή).
Δπί ηνπ παξφληνο πξέπεη λα θάλνπκε ην επηρεηξεζηαθφ θαη ζα αθνινπζήζεη ην εηήζην. ην
δηάζηεκα απηφ φκσο δελ κπνξεί λα κείλεη ε ππεξεζία ρσξίο ηερληθφ πξφγξακκα, γη’ απηφ γίλεηαη
ηερληθφ πξφγξακκα κφλν ζαλ παξάξηεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ην νπνίν κπαίλεη ζην Γ.., ην
θαηαζέηεη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα έγθξηζε.
ην θεηηλφ ηερληθφ πξφγξακκα φπσο ζα παξαηεξήζαηε θαη εζείο πέξα απφ ηα
ζπλεζηζκέλα έξγα θαη επελδχζεηο, έρνπκε πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ ΔΠΑ γη’ απηφ είλαη θαη
απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν. Δπεηδή ζην ελδηάκεζν ηεο ρξνληάο πεξηκέλνπκε θη άιιεο
εληάμεηο έξγσλ, ππνινγίδνπκε γχξσ ζηα 3 εθαη. επξψ λα αλέβεη ην ηερληθφ πξφγξακκα κε ηα έξγα
πνπ πεξηκέλνπκε, ηηο απνθάζεηο έληαμήο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ηεο
Βέξνηαο.

Γήκαξρνο: Απηά πνπ αλακέλνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη πάλσ απφ 5 εθαη. θαη
φρη 3 εθαηνκκχξηα.
Μηραειίδεο: πσο δηακνξθψζεθε ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί πξνυπνινγηζκνί θαη δχν
ηερληθά πξνγξάκκαηα. Έγηλε κηα εηζήγεζε απφ ηε δηεπζχληξηα, δελ πξέπεη λα γίλεη κηα εηζήγεζε
απφ ηνλ θ.Μαξθνχιε πξνθεηκέλνπ, αλ ππάξρνπλ απνξίεο ή εξσηήζεηο επί ησλ ζεκάησλ πνπ έρεη
αλαπηχμεη ηελ ελαιιαθηηθή ηνπ πξφηαζε λα θαηαηεζνχλ ζην Γ.. θαη κεηά λα γίλεη ζπλνιηθά ε
ζπδήηεζε;
Πξφεδξνο: Με βάζε ηε λνκνζεζία ν θ.Μαξθνχιεο εμππαθνχεηαη φηη ζηεξίδεη ηε ζπλνιηθή
πξφηαζε ζηελ νπνία πξνζζέηεη άιια 7.
Υ.Ληιηφπνπινο: Απηφ πνπ ζα ζαο δηαβάζσ είλαη ζηελ εγθχθιην 108 πνπ ζαο είρε ζηαιεί
κε mail θαη αθνξά ηελ παξ. 8 ηνπ αξ.77 ηνπ Ν. 4172/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1α
ηνπ αξ. 12 ηνπ Ν.4623/2019: «Δπί ησλ δηαηάμεσλ ηεο αλσηέξνπ παξαγξάθνπ θξίλνπκε ζθφπηκν
λα δηεπθξηλίζνπκε φηη απφ απηέο δελ εηδηθεχεηαη πεξεηαίξσ ε έλλνηα ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο,
ζε πνην βαζκφ απηή πξέπεη λα αθίζηαηαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Ο.Δ. γηα λα ραξαθηεξηζηεί
ελαιιαθηηθή.
Χο εθ ηνχηνπ, ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηεο παξ. 8 ηνπ αξ.77 ηνπ Ν.4172/2013 ζα κπνξνχζε
αθφκα λα είλαη θαη ε θαηάζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε δηαθνξνπνίεζε ελφο κφλν θσδηθνχ
αξηζκνχ εζφδνπ ή εμφδνπ. εκεησηένλ φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε λφκηκε ππνρξέσζε
ηζνζθέιηζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νπφηε θαη ε δηαθνξνπνίεζε έζησ θαη ελφο Κ.Α.
πηζαλφλ λα ζπλεπάγεηαη ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ζε άιινπο θσδηθνχο γηα λα επηηπγράλεηαη ε
ηζνζθέιηζε».
Παπιίδεο: Λέεη φηη θάπνηνο θάλεη πξνηάζεηο, ε ππεξεζία πξέπεη κε αηηηνινγηθή έθζεζε λα
ιέεη φηη ε ππεξεζία δελ ηε ζεσξεί ελαιιαθηηθή, ην ιέεη «φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο απηφ δελ
επηηξέπεηαη λα ππεηζέξρεηαη ζε δεηήκαηα ζθνπηκφηεηαο, ε επηινγή ιφγνπ ράξε ηνπ α΄έξγνπ
έλαληη ηνπ β΄» άξα ν Μαξθνχιεο δελ ιέεη «βγάιηε απηφ ή βάιηε απηφ», ιέεη κηα πξφηαζε ε
ππεξεζία ζα ηελ θάλεη απνδεθηή θαη ζα ηζνζθειηζηεί.
Ίζσο έπξεπε λα έξζεη λσξίηεξα, απηφ είλαη έλα θελφ λφκνπ πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή.
Αλ ζήκεξα ςεθίζεη ην ζπκβνχιην ηελ πξφηαζε ηνπ Μαξθνχιε απνθιείεηαη λα είλαη
ηζνζθειηζκέλνο ν πξνυπνινγηζκφο.
Πξφεδξνο: Πξνθεηκέλνπ λα ηζνζθειηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο λα πξνηείλεηε θαη έξγα πνπ
πξέπεη λα αθαηξεζνχλ, κα δελ ηζνζθειίδεηαη.
Μαξθνχιεο: Σν 2018 φηαλ ήκαζηε ζηελ αίζνπζα απηή ν πξνυπνινγηζκφο ήηαλ 46 εθαη.
θαη ν απνινγηζκφο ήηαλ 38 εθαη., δει. κείνλ 8 εθαη. επξψ. Σα έμνδα ηνπ 2018 ήηαλ 46 εθαη. θαη
απνινγηζκφ εμφδσλ 29 εθαη., κείνλ 17 εθαη. επξψ. Γηαηί ηα αλαθέξσ απηά;
Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη ελδεηθηηθφο, δελ είλαη δεζκεπηηθφο θαη ηα έζνδα ηα νπνία έρεηε
ζήκεξα ιέηε 45 εθαη., ηα έρεηε κεησκέλα θαηά 1 εθαη. ζε ζρέζε κε ην 2018 θαη ηα έμνδα επίζεο 1
εθαη. κεησκέλα ζε ζρέζε κε ην 2019, βιέπεηε φηη εζείο ππνινγίδεηε έζνδα ηα νπνία ελδερφκελα
λα κελ έξζνπλ πνηέ ζηνλ Γήκν. Αιιά εζείο ππνινγίδεηαη θαη έμνδα ηα νπνία ππνιείπνληαη
νπζηαζηηθά. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά εθηειείηαη είλαη θαηά πνιχ ππνιεηπφκελν απφ ην
πξνβιεπφκελν.
Απηφ πνπ εκείο πξνηείλνπκε είλαη ζχληαμε κειεηψλ θαη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ
είρακε θη εκείο ζην πξφγξακκα πξέπεη λα έρεη θη ν Γ.Βέξνηαο αλαθνξηθά θαη κε ηε δεκηνπξγία
ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Έρνπκε κηα απάληεζε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή
ππεξεζία ε νπνία φκσο νπδφισο απαληά απηά πνπ ζέηνπκε ελ ηνηο πξάγκαζνη.
Έρνπκε έλα δήηεκα αλαθνξηθά κε ηε ζχληαμε θπθινθνξηαθήο κειέηεο, καο απαληάηε φηη
έρνπκε θπθινθνξηαθή κειέηε ε νπνία δελ εθηειείηαη, μέξνπκε φηη ε θπθινθνξηαθή κειέηε είλαη
πξν δεθαεηίαο. Απηή ε κειέηε ζήκεξα νπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα θξηζεί αλ είλαη λα εθαξκνζηεί ή
είλαη αλεθάξκνζηε.
Απηφ πνπ εξρφκαζηε εκείο θαη ιέκε ζην Γ.. είλαη φηη απηά ηα έξγα εκείο ζεσξνχκε φηη
είλαη πλνήο, φπσο ε απνκάθξπλζε ησλ θνηκεηεξίσλ, φπσο επίζεο θαη δχν πξνηάζεηο πνπ έρνπκε
θάλεη θαη αθνξνχλ πξψηνλ ηε δεκηνπξγία κηαο κίλη πεξηθεξεηαθήο νδνχ απφ ην ζνχπεξ κάξθεη
Βαζηιφπνπινπ κέρξη ην δηαινγεηήξην ηνπ Δθαηφ, ην δεχηεξν έξγν πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία
έμππλνπ ζεκαηνδφηε…
Γηα ηνλ ηζνζθειηζκφ ζαο ιέσ ην εμήο: Ζ ππεξεζία ζα πξέπεη, εζείο κηιάηε γηα 46.000 €
θαη έρεηε 9 εθαη. απφθιηζε. Απηφ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ζα πξέπεη λα ην ιχζεη εθφζνλ πνιχ

πεξηζζφηεξν έξρεηαη θαη θάλεη ξειάλο ε νηθνλνκηθή θαη ε ηερληθή ππεξεζία φηη απηά ηα έξγα
είλαη εληαζζφκελα, απηά πνπ πξνηείλνπκε εκείο, έρνπλ εληαρζεί είηε ζηελ αγξνηηθή νδνπνηία είηε
ζε άιια. εκαίλεη φηη έρνπλ πξνβιεθζεί.
Πξφεδξνο: Ζ δηθή ζαο πξφηαζε πξνεγείηαη ηεο απάληεζεο απφ ηελ ππεξεζία.
Μαξθνχιεο: Δκείο ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηελ ππνβάιινπκε… Ο λφκνο ιέεη φηη αθφκα
θαη ζην Γ.. κπνξεί λα θαηαηεζεί ε πξφηαζε. Καη ζήκεξα κπνξνχζακε λα έξζνπκε εδψ λα
θαηαζέζνπκε κηα πξφηαζε.
Θα έπξεπε ην Γ.. λα έξζεη λα δηαβηβάζεη απηή ηελ πξφηαζε θαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία,
εδψ ιεο θαη είκαζηε αληίζεηνη κε ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, έξρεηαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία λα
καο πεη φηη έρεη θσδηθνπνηεζεί ν πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ θαη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε
παξεκβάζεηο.
Δκείο ιέκε πσο ζα εληαρζνχλ απηά ηα έξγα ηα νπνία πξνηείλνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη
ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Ζ ηερληθή ππεξεζία ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ εηζήγεζε πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζνχλ θαη καο ιέλε φρη, απηφ πνπ πξνηείλεηε δελ κπνξείηε λα ην πξνηείλεηε γηαηί εκείο ην
πξνβιέςακε ηφηε, απηφ ην έξγν δελ κπνξείηε λα ην πξνηείλεηε γηαηί είλαη ζηελ αγξνηηθή νδνπνηία.
Αλ είλαη ζηελ αγξνηηθή νδνπνηία δελ είλαη ζέκα γη’ απηφ πνπ ζπδεηάηε. Αλ δελ είλαη ζα πξέπεη ε
νηθνλνκηθή ππεξεζία λα δεκηνπξγήζεη θαηάιιειε πξφηαζε, έηζη ψζηε λα εληαρζεί ην
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Γήκαξρνο: Πξαγκαηηθά ππάξρεη έλα θελφ εδψ, ζα πξέπεη ε ππεξεζία λα πάξεη ηελ
πξσηνβνπιία λα πεη φηη κεηψλσ ηνλ ηάδε θσδηθφ πξνθεηκέλνπ λα βάισ ηνλ άιιν; Θα πξέπεη ν
ίδηνο απηφο πνπ θάλεη ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε λα πάξεη απηή ηελ πξσηνβνπιία; Γελ ην μέξεη
θαλείο νχηε αλαγξάθεηαη πνπζελά απηφ. Άξα ππάξρεη θελφ. Απηφ γηα εκάο ηη ζεκαίλεη;
εκαίλεη φηη θάηη ην νπνίν καο θαίλεηαη κε ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο θαη έηζη είλαη
βέβαηα δελ ζα έρνπκε ηελ απαίηεζε ηεο κε ςήθηζεο ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο ηνπ
θ.Μαξθνχιε. Αο ςεθηζηεί ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηνπ θ.Μαξθνχιε, δελ έρνπκε αληίξξεζε εκείο,
γηαηί πξαγκαηηθά εδψ ππάξρεη θελφ θαη λα θξνληίζεη ν λνκνζέηεο κε ηε δηθή καο παξφηξπλζε ηελ
επφκελε ρξνληά απηά ηα πξάγκαηα φια λα ηα έρεη εμεγήζεη γηα λα μέξνπκε φινη πνηαλνχ δνπιεηά
είλαη ην έλα θαη πνηαλνχ δνπιεηά είλαη ην άιιν.
Δκείο δελ ζα έρνπκε αληίξξεζε σο παξάηαμε αιιά ζα έιεγα λα κπνχκε ζηελ νπζία πνπ
είλαη απηά πνπ μεθίλεζε λα ιέεη ε θ.Γεσξγηάδνπ θη απηά πνπ ζα πεη θαη ν θ.αδαθιίδεο γηα ην
νηθνλνκηθφ θνκκάηη, λα αθνινπζήζνπλ νη εξσηήζεηο θαη λα πξνρσξήζνπκε.
Πξφεδξνο: Κε Μαξθνχιε κε ηελ πξφηαζε πνπ θάλαηε ησλ 7 θσδηθψλ αζπάδεζηε ηνπο
1.000 πνπ ήδε έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηελ ππεξεζία.
Μαξθνχιεο: Δγψ ζέισ απηφ ην νπνίν πξνυπνινγίδνπκε αλ πινπνηείηαη, λα ην
απνινγίδνπκε. Γελ κπνξεί λα εξρφκαζηε ην 2018 θαη λα έρνπκε κηα δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ 9
εθαη. Κάηη δελ γίλεηαη ζσζηά.
Πξφεδξνο: Γειαδή ζα ςεθίζεηε κφλν ηνπο 7 θσδηθνχο; Απηφ δελ ζηέθεηαη.
Μαξθνχιεο: ε φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο πξνυπνινγηζκνχο απηφ ην νπνίν ιέγακε, αλ
είλαη δπλαηφλ λα κελ είκαζηε ζεηηθνί ππέξ ηεο νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ, δελ ππάξρεη νχηε κία ζην εθαηνκκχξην αζρέησο πσο ην κεηαθξάδεηε, πσο ην κεηαθέξεηε
ζηνλ θφζκν.
Δκείο ιέγακε φηη ζαθψο θη είκαζηε ππέξ ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηαηί ν
πξνυπνινγηζκφο εξίδεη επί πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ. Κάπνηα έξγα πξέπεη λα γίλνπλ, θάπνηεο
ππεξεζίεο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ, ζαθέζηαηα είκαζηε ππέξ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Δθθξαδφκαζηαλ κε ηελ απνρή ή ην ιεπθφ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ν πξνυπνινγηζκφο κε
ηνλ απνινγηζκφ είραλ πάληνηε απηέο ηηο απνθιίζεηο. Μέρξη ζήκεξα εδψ πέξα λα ιεηηνπξγήζεη θαη
ε δεκνηηθή αξρή θαη λα πεη γηαηί έρνπκε απηέο ηηο απνθιίζεηο; Δγψ θαηαιαβαίλσ φηη ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απνθιίζεσλ νθείιεηαη ζηελ κε εηζπξαμηκφηεηα, αιιά πξέπεη θάπνηε
επηηέινπο λα θαηαιάβνπκε φηη ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ δελ είλαη κφλν γηα λα είλαη αξεζηή, πξέπεη
λα είλαη άξηζηε. Γελ είλαη κφλν λα θάλνπκε πνιηηηθή κε εηζπξάηηνληαο απηά πνπ νθείινπλ
θάπνηνη θαη είλαη θαθνπιεξσηέο. Θα πξέπεη λα ην δνχκε θαη πνιηηηθά απηφ ην δήηεκα αλ ζέινπκε
λα ιέκε φηη απηφ ηνλ ηφπν ηνλ αγαπάκε.
Παπιίδεο: Ζ αλάπιαζε ηεο πιαηείαο Πιαηάλσλ κε 50.000€ είλαη ζπλερηδφκελν έξγν; Γηαηί
δελ ηειεηψλεη θαη ηη πεξηιακβάλεη; Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πχξγνπ ηεο πι.Χξνινγίνπ γηαηί
κπήθαλε κφλν 30.000€ θαη δελ πεξηγξάθεηε αλ είλαη έξγν ή κειέηε; ην ηερληθφ πξφγξακκα ζην

ηέινο ιέεη ινηπά έμνδα 149.000€. Λνηπά έμνδα είλαη πάξα πνιιά, γηαηί δελ εμεηδηθεχνληαη θαη
έξγα 575.000€ γηαηί δελ πεξηγξάθνληαη θαη είλαη αλψλπκα; 55.000€ γηα κηθξνεπεθηάζεηο δηθηχσλ
θσηηζκνχ; Άξα δελ είλαη κηθξνεπεθηάζεηο.
Πξφεδξνο: 1.900€ θάλεη θάζε θνιψλα.
Παπιίδεο: ηαλ βιέπσ 55.000€ γηα κηθξνθσηηζκφ θαη βιέπσ 30.000€ γηα πι. Χξνινγίνπ
θάπνπ δνπιεπφκαζηε θαη κεηαμχ καο, αο πεξηκέλνπλ νη θνιψλεο γηα λα θάλσ θάηη γηα ηελ πφιε
κνπ ζεκαληηθφ. Ζ ππεξεζία ππνζηήξημεο γηα ηε κειέηε θπθινθνξίαο ζηε Βεξγίλα, δει. έρεη
θπθινθνξηαθφ θαη ζα πιεξψζνπκε 7; 22.000€ γηα θχιαμε ηνπ αζαλζέξ;
Ζιεθηξνθσηηζκφο γεπέδνπ Φπηεηάο. Απηφ έρεη ηφζα ρξφληα, ην βιέπσ, ην μαλαβιέπσ, απφ
ηφηε πνπ ζαο παξαθαινχζα λα βάινπκε ηηο θνιψλεο πνπ βγάιακε απφ ηελ αλάπιαζε λα ηηο
βάινπκε ζηε Φπηεηά, πφζα ρξφληα έρεη; Απηφ ην έξγν 27.000€;
Καηαζθεπή θπθιηθψλ θφκβσλ γίλεηαη απφ ίδηα έζνδα 207.000€; Ζ κειέηε ζρνιηθψλ
θηηξίσλ είλαη άιινη απφ ηνπο θπθιηθνχο θφκβνπο; Να καο εμεγήζεηε πνηνη είλαη ζην έλα πνηνη ζην
άιιν.
Μαξθνχιεο: Έρεη κηα πξφβιεςε γηα ην έξγν ηεο γέθπξαο Κνχζηνπ 550.000€. Τπάξρεη
κέρξη ζήκεξα θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηεο κέρξη ηψξα θαηαζθεπήο, ην ηη έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα;
Σα 550.000€ είλαη ην ηειεπηαίν πνζφ;
Κ.Θενδσξίδεο: ηνλ θσδηθφ 02.20.7135 «Πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ πιηθνχ Γ.Δ.
Βέξνηαο», πξφθεηηαη γηα έλα πνζφ 65.000€ ην νπνίν επηκεξίδεηαη αλά Γ.Δ. Ση εμππεξεηεί απηφ,
γηαηί δελ είλαη ζε έλαλ θσδηθφ φιν καδί ην πνζφ;
Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ γηα ηε Γ.Δ. Βέξνηαο, γηα ηε Γ.Δ. Απ.Παχινπ, απηφ
έξρεηαη θαη αλαηξέπεη ηε θηινζνθία ηνπ «Καπνδίζηξηα» θαη ηνπ «Καιιηθξάηε», βάζεη ησλ
νπνίσλ έγηλαλ νη ζπλελψζεηο θη αλάινγα πνζά βιέπσ θαη πην θάησ.
Πξνκήζεηα αιαηηνχ γηα απνρηνληζκφ νδψλ Γήκνπ Βέξνηαο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 24.800€.
Πξνκήζεηα αιαηηνχ γηα απνρηνληζκφ νδψλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο 11.200€. Γηαηί δελ είλαη ζε έλα
πνζφ;
Απηφ ην παξαηεξεί θαλείο ζε φιν ην κήθνο ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Αλ κε απηφλ ηνλ
ηξφπν εμνηθνλνκνχκε ρξήκαηα γηα ηνλ Γήκν καο επηκεξίδνληαο ηα πνζά, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ
γηα πνηνλ ιφγν ζπκβαίλεη.
πκεσλίδνπ: Έρνπκε πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ 630.600€ θαη ζπκάκαη φηη
ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ 2019 είρακε κηα αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ θαη κεηαθέξακε
γηα αγνξά απνξξηκκαηνθφξσλ έλα αλάινγν πνζφ θνληά ζηα 600.000€. Δίλαη άιιν πνζφ ή είλαη ην
ίδην;
Γνπιηίδεο: 63.264€ κειέηε ηκήκαηνο πθηάο Παιαηίηζηα είλαη απηφ, γηαηί ην
κεηαθέξνπκε; Γελ έρεη ηειεηψζεη ε κειέηε; Αλ πξνζέμεηε ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη αζξνίζεηε,
ηνπιάρηζηνλ ζηε δεκνηηθή ελφηεηα πνπ εθιέγνκαη, είλαη ην 1,8% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζα ήζεια
λα μέξσ κε πνηα θξηηήξηα είλαη 1,8%; Πιεζπζκηαθά;
Μ.Γεσξγηάδνπ: Ζ αλάπιαζε ηεο πι.Πιαηάλσλ πξνζπαζνχκε λα έξζεη λα θνπκπψζεη κε
ηελ αλάπιαζε πνπ ζα θάλνπκε ζην ηζηνξηθφ θέληξν. Καηαζέζακε ηελ πξφηαζε θη αλ ππάξρεη θαη
έλαο εξγνιάβνο δελ καο πεηξάδεη γηα λα ηειεηψζνπλ φια πην νκαιά. Δπηπιένλ νη εξγαζίεο πνπ
θάλνπκε είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε απηφ ην κηθξφ ηξίγσλν θαη θπξίσο είλαη εκθπηεχζεηο θαη κηα
κηθξή αλάπιαζε ζην ππφινηπν θνκκάηη ησλ θπηεχζεσλ. Γελ είλαη κηα κεγάιε επέκβαζε, είλαη κηα
θπηνηερληθή κειέηε πνπ έρεη θαη θάπνηα ζπλσδά θαζηζηηθά, δελ είλαη θάηη πνπ ζα ζηνηρίζεη πνιιά
ρξήκαηα. Φαληαζηείηε φηη ειπίδνπκε θαη ζε κία έθπησζε ζε απηφ ηεο ηάμεο ηνπ 40%.
Γηα ηνλ πχξγν ηεο πι.Χξνινγίνπ ζα ηα ζπκάζηε θαιχηεξα γηαηί ήζαζηε ζηελ δηνίθεζε,
φηαλ μεθηλήζακε λα θάλνπκε ηελ πι.Χξνινγίνπ είρακε κηα κειέηε πνπ καο ηελ είραλ θέξεη
ζπγθεθξηκέλνη κειεηεηέο, ηελ είρακε αξρηθά εληάμεη ζην ΔΠΑ θαη ζηε ζπλέρεηα καο ην
απέληαμαλ γηαηί πξφθεηηαη θαηά ηελ άπνςή ηνπο γηα θαιιηηέρλεκα θαη πξέπεη λα γίλεη
θαιιηηερληθφο δηαγσληζκφο.
Δκείο φια απηά ηα ρξφληα ςάρλνπκε λα βξνχκε έλαλ ηξφπν λα κελ κπνχκε ζε ηφζν
ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. Τπάξρεη έλα πξφγξακκα απφ ην «Πξάζηλν Σακείν» πνπ ρξεκαηνδνηεί
δηαγσληζκνχο. Αλ δελ γίλεη ν φπνηνο δηαγσληζκφο λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνην απνηέιεζκα, ην
πνζφ απηφ είλαη ελδεηθηηθφ. ηαλ ζα έρνπκε ηελ νξηζηηθή κειέηε ζηα ρέξηα καο ζα
αλαπξνζαξκφζνπκε θαη ην απαηηνχκελν πνζφ.
Απηφ ην 82 πνπ βιέπεηε είλαη δαπάλεο παξειζφλησλ εηψλ.

Οη κηθξνεπεθηάζεηο δηθηχνπ θσηηζκνχ αθνξνχλ ζηελ επέθηαζε ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηχνπ
ηεο ΓΔΖ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ρξεηάδεηαη. Δθδίδεηαη κηα νηθνδνκηθή άδεηα εθηφο ζρεδίνπ, ζα
πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ν θσηηζκφο, γηα λα κεηαθεξζεί εθεί ειεθηξηθφ ξεχκα ρξεηάδνληαη εθεί
έλαο ή δχν ζηχινη θαη ηνπο θαιχπηνπκε κε βάζε απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Ζ θπθινθνξηαθή κειέηε ηεο Βεξγίλαο έρεη νινθιεξσζεί, απνκέλεη ην νηθνλνκηθφ ηεο
θνκκάηη, δελ μέξσ αλ έρεη γίλεη θη ε παξαιαβή. Οπζηαζηηθά είλαη κηα ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο
ζε ζρέζε κε ην ππφ ιεηηνπξγία κνπζείν θαη ην αλάθηνξν. Πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηεο αξραηνινγίαο θάπνηεο δηαδξνκέο πνπ λα ζπλδπάδνπλ φιε απηή ηελ θίλεζε κε
ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνυπνζέζεηο νδηθήο αζθάιεηαο.
Γηα ηε θχιαμε ηνπ αζαλζέξ ηφζα δίλνπκε γηαηί είλαη ζε 24σξε βάζε.
Αζιάλνγινπ: Καηαξράο είλαη γηα έλα νιφθιεξν έηνο θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο (6
ψξεο). Απηέο φκσο επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηα λπρηεξηλά σξάξηα ηεο θχιαμεο. Δκείο φηαλ θάλακε
ην θφζηνο ηεο δεκνπξαζίαο ιάβακε ππφςηλ καο φιεο απηέο ηηο ζπκβάζεηο ην λπθηεξηλφ σξάξην, ην
θέξδνο ηνπ εξγνιάβνπ θαη βγάιακε έλα λνχκεξν ζπγθεθξηκέλν. Απφ εθεί θαη πέξα ε δεκνπξαζία
κπνξεί λα δψζεη θάπνηα ιηγφηεξα πξάγκαηα. Δκείο ην βάδνπκε εηήζηα, γηαηί λαη κελ μεθίλεζε απφ
ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά αιιά ζπλερίδεηαη θαη ζηε θεηηλή.
Μ.Γεσξγηάδνπ: ην ηερληθφ πξφγξακκα, φπσο απηφ πνπ αλαθέξαηε ην δήηεκα ηνπ
γεπέδνπ ηεο Φπηεηάο ππάξρνπλ θάπνηα έξγα ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζαλ ζπλερηδφκελα εμαηηίαο
ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί νηθνλνκηθά. Δλψ νη εξγαζίεο ζην γήπεδν Φπηεηάο έρνπλ
νινθιεξσζεί δελ έρεη θνπεί ηηκνιφγην. Οπφηε ην έξγν ζα ζπλερίζεη λα εκθαλίδεηαη ζην ηερληθφ
πξφγξακκα ελψ επί ηεο νπζίαο δελ ππάξρεη αληηθείκελν ηερληθφ γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο
ηαθηνπνίεζεο.
Υ.Κνπηζνγηάλλε (Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Λνγηζηεξίνπ-Δμφδσλ): Δίλαη ζε θσδηθφ
παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θαη είλαη ζηα ινηπά έμνδα πνπ εθεί ζα κεηαθεξζνχλ φια ηα
απιήξσηα ηηκνιφγηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο γηα ινηπέο δαπάλεο. Γελ είλαη έξγα, είλαη έμνδα,
απφ θάησ γξάθεη πιεξσκέο επελδπηηθψλ δαπαλψλ είλαη 30.8122 θαη έρεη πνζφ 575.000€. Σα
149.000€ πνπ ιέηε εζείο είλαη ζηνλ θσδηθφ 30.8117 πνπ αθνξά πιεξσκέο παξειζφλησλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ-ινηπά έμνδα. Γαπάλεο ιεηηνπξγηθέο πνπ δελ πξφιαβαλ λα πιεξσζνχλ κέζα ζην
έηνο. Μεηαθέξνληαη σο ρξέε ςεθίδνληαη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο θαη πιεξψλνληαη θαη γη απηφ θαη
δελ εμεηδηθεχνληαη.
Μ.Γεσξγηάδνπ: Γηα ηνπο θπθιηθνχο θφκβνπο εκείο έρνπκε θάλεη θάπνηεο κειέηεο νη
νπνίεο αλαθέξνληαη ζε θπθιηθνχο θφκβνπο, ν έλαο είλαη ζηε Θεξκνππιψλ θαη ν άιινο θφκβνο ζην
Μαθξνρψξη ηνπο νπνίνπο ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε. Οη θφκβνη πνπ έρνπκε θάλεη γηα ηε
βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ ζα ηνπο ρξεκαηνδνηήζνπκε απφ ην ΔΠΑ, είλαη άιινη
θφκβνη. Θα θάλνπκε έλαλ ζηελ νδφ Ακπεινθήπσλ, έλαλ ζηελ νδφ Θεξκνππιψλ θαη έλαλ ζηελ
Πηεξίσλ αθνχ ηειεηψζνπκε θαη ζην βπδαληηλφ κνπζείν, έρνπκε λα θάλνπκε θάηη γηαηί ην δήηεζε
θαη ε αξραηνινγία θαη ζην 8ν δεκνηηθφ.
Γήκαξρνο: Σα 207.000€ είλαη γηα ην Μαθξνρψξη. Οη άιινη θφκβνη δελ πεξηιακβάλνληαη
ζην ηερληθφ πξφγξακκα, ζα ζαο πσ εγψ κεηά ην γηαηί.
Μ.Γεσξγηάδνπ: Έρνπκε θη άιιεο κειέηεο ζηηο θαιέλδεο, ζηγά-ζηγά ζα πξνζπαζήζνπκε λα
νινθιεξψζνπκε ην δίθηπν πνπ ζέινπκε γηα λα βειηηψζνπκε ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε.
Κε Μαξθνχιε, ηα 550.000€ πνπ κπήθαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ γέθπξα Αθψλ
Κνχζηνπ είλαη ην ππφινηπν πνζφ πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ αλάδνρν.
Έρνπκε δψζεη 1.246.000€ κέρξη ηψξα θαη ππνιείπεηαη απηφ ην πνζφ, πνπ είλαη ην ζχλνιν ηεο
ζχκβαζεο αλ αθαηξέζνπκε ηα πνζά πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπκε δψζεη.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο ήηαλ πεξίπνπ 1.800.000€.
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Α.Μαξθνχιεο κηιά εθηφο
κηθξνθψλνπ)
Πξφεδξνο: Με ηνλ παξφληα εξγνιάβν ηνπ έξγνπ έρνπκε κηα ζχκβαζε.
Μαξθνχιεο: Με ηνλ πξνεγνχκελν;
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Α.Μαξθνχιεο κηιά εθηφο
κηθξνθψλνπ)
Μ.Γεσξγηάδνπ: Δίλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Τπάξρεη κηα δηαδηθαζία δηεθδηθήζεσλ θαη δελ
κπνξνχκε απηήλ ηε ζηηγκή λα πνχκε πφζα είλαη…

Πξφεδξνο: ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ζα ζαο πνχκε ηα πνζά κε κεγαιχηεξε
ιεπηνκέξεηα, ζα έρεηε αλαιπηηθή ελεκέξσζε
Μ.Γεσξγηάδνπ: Κε Θενδσξίδε, ζε ζπλέρεηα ηνπ λφκνπ πνπ είραηε πξναλαθεξζεί θαη ιέηε
φηη νη πξνκήζεηεο πξέπεη λα είλαη ελνπνηεκέλεο, έρεη εθδνζεί λνκνζεζία πνπ ζεσξεί δπλαηή ηελ
επί κέξνπο πξνκήζεηα πξαγκάησλ πνπ αθνξνχλ θάζε Γ.Δ. Τπάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα ρσξίο λα
ζεσξείηαη φηη θάλνπκε θάπνηνπ είδνπο θαηάηκεζε.
Γηα πνηνλ ιφγν γίλεηαη ην γλσξίδεηε θαιχηεξα απφ εκέλα, γίλεηαη γηα ιφγνπο ζπληφκεπζεο
(έρνληαο πάληα φκσο ζην κπαιφ καο ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο) ησλ δηαδηθαζηψλ.
Ξέξεηε πνιχ θαιά νη δεκνπξαζίεο θη νη ηαθηηθνί ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί δηαξθνχλ πάλσ
απφ έλα εμάκελν, νπφηε αλ αλαθεξφκαζηε ζε αλαιψζηκα είδε, θαληάδεζηε ηη ζα γηλφηαλ αλ
δαπαλνχζακε 6 κήλεο γηα λα θάλνπκε δεκνπξαζία γηα ηελ πξνκήζεηα αιαηηνχ. Μπνξνχκε, ρσξίο
λα έρνπκε παξαβηάζεη θάπνηα λνκνζεηηθή δηάηαμε λα θάλνπκε απηήλ ηελ πξνκήζεηα
Παπαδφπνπινο: Έρνπκε απαληήζεη θη έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο εδψ κέζα φηη θάζε Γ.Δ.
έρεη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο.
Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ππάξρεη Γ.Δ. γηα ηελ νπνία
αγνξάδνπκε ζηδεξέληνπο θάδνπο. Τπάξρεη Γ.Δ. γηα ηελ νπνία αγνξάδνπκε απφ ζπγθεθξηκέλν
πξνκεζεπηή δηφηη απφ εθεί έρνπκε αγνξάζεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο θάδνπο γηα ηελ πεξηνρή απηή θαη
πξέπεη λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα κε ηα απνξξηκκαηνθφξα.
Πέξα επνκέλσο απφ ηελ επειημία πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα πνπ αλέθεξε ε
θ.Γεσξγηάδνπ ππάξρνπλ θαη ηερληθά ζέκαηα.
Δπίζεο, γηα θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο νη ηηκέο είλαη ζην 1/3, 1/4 απφ ηηο ηηκέο ησλ
ηηκνινγίσλ έξγσλ θη είλαη νη ρακειφηεξεο ηηκέο πνπ πήξακε πνηέ ζε δεκνπξαζία γηα ηηο ίδηεο
εξγαζίεο.
Κ.Θενδσξίδεο: Γίλεηαη έζησ πξφρεηξνο δηαγσληζκφο;
Παπαδφπνπινο: Γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε δηαπξαγκάηεπζε.
Ρσηάκε αλ ππάξρνπλ νη απαηηνχκελεο άδεηεο θαη ζέινπκε φζν ην δπλαηφλ λα είλαη απφ ηελ
πεξηνρή καο. ηηο παηδηθέο ραξέο γηα παξάδεηγκα ξσηνχκε θαη ζπλεξγαδφκαζηε κε απηνχο πνπ
έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο γηα ηελ πξνκήζεηα ή ηελ ηνπνζέηεζε νξγάλσλ ζηηο παηδηθέο ραξέο.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο, κε ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα απφ φια λα είλαη
ε επειημία. Πήξακε γηα παξάδεηγκα αιάηη, ην νπνίν αλ δελ ην είρακε ζα αληηκεησπίδακε
πξφβιεκα θαη κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν πνπ δελ έρνπκε ρηνλνπηψζεηο, γηαηί ζηα νξεηλά ζε
νξηζκέλεο πεξηνρέο ππάξρνπλ θίλδπλνη απφ ηνλ παγεηφ.
Μ.Γεσξγηάδνπ: Κα πκεσλίδνπ φλησο ζηελ ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
είρακε πάξεη θάπνηα ρξήκαηα, απηά είλαη απφ ην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ» θαη ηα βάιακε γηα
ηελ πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ.
ην κεηαμχ απφ ηα ίδηα ρξήκαηα είρακε εληζρχζεη θαη θάπνηα έξγα πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία
ηεο δεκνπξάηεζεο είρακε κεγάιεο εθπηψζεηο, νπφηε πεξίζζεςαλ ρξήκαηα θη φια απηά ηα
ρξήκαηα ηα καδέςακε γηα λα πξνκεζεπηνχκε απνξξηκκαηνθφξα θαη λα εθζπγρξνλίζνπκε ηνλ
ζηφιν καο. Πξφθεηηαη γηα ρξήκαηα απφ ην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ» πνπ πξνέξρνληαη απφ
εθπηψζεηο απφ γελφκελεο εξγνιαβίεο.
Κε Γνπιηίδε ηα πνζνζηά πνπ βγάδνπκε είλαη πιαζκαηηθά κε ηελ έλλνηα φηη ε Βεξγίλα δελ
έρεη κφλν απηά ηα έξγα, έρεη θη άιια έξγα πνπ ζα ηα δείηε ζηηο ινηπέο ελφηεηεο θαη δελ είλαη
δπλαηφλ νλνκαζηηθά λα ηα δηαρσξίζνπκε κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Θα γίλνπλ γηα παξάδεηγκα έξγα
γηα ζπληεξήζεηο δξφκσλ, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, παξεκβάζεηο ζε ζρνιηθά θηίξηα πνπ δελ
εκθαλίδνληαη δηαρσξηζκέλα γηα ηε Βεξγίλα ή γηα άιιεο θνηλφηεηεο.
Γελ κπνξνχκε λα ηα εκθαλίζνπκε νλνκαζηηθά γηα θάζε θνηλφηεηα γηαηί απηφ ζα ζεσξεζεί
θαηάηκεζε έξγσλ, είλαη νκνγελνπνηεκέλα ηα έξγα θη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν λφκνο καο δεηά λα
βγάινπκε πνζνζηά, θάλνπκε θάηη ηέηνην. ηαλ ε απφθαζε ηνπ Γ.. ζα πάεη γηα έιεγρν ζηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζα γίλεη θη ν έιεγρνο γηα ηα αληίζηνηρα πνζά.
Σν βέβαην είλαη φηη ην Γ.. θάζε Ηνχλην ιακβάλεη απφθαζε γηα ηελ θαηαλνκή ηεο ΑΣΑ
πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη δηαλέκεηαη κε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, νπφηε κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο
αλ ε Βεξγίλα έρεη πάξεη ην ζσζηφ πνζφ ή φρη.
Γήκαξρνο: Κε Γνπιηίδε λα ζπκπιεξψζσ ζε απηά πνπ έρνπλ εηπσζεί. Φαληαζηείηε φηη ζε
ιίγνπο κήλεο απφ ηψξα ζα έρνπκε ηελ έγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο απνρέηεπζεο ζε Βεξγίλα θαη
Παιαηίηζηα. Φαληάδεζηε λα ππήξρε ζε απηφ ην έξγν έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 10.000.000€ θαη ην

πνζνζηφ ηεο Βεξγίλαο λα ήηαλ 35-40%; Δπνκέλσο ππάξρεη θαη κηα ηπραηφηεηα. Γε λνκίδσ φηη
είλαη απηφο ηξφπνο λα θξίλνπκε έλαλ πξνυπνινγηζκφ. Αο κε κέλνπκε ζε απηφ.
Γ.αδαθιίδεο (Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ): Με πνιχ ελδηαθέξνλ
άθνπζα φιεο ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο, εκείο είκαζηε ε ππεξεζία πνπ απηά ηα νξάκαηα θαη ηηο
ηδέεο ηα θάλνπκε αξηζκνχο, ππαθνχνληαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο.
Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία ε Ο.Δ. κε ηελ ππ’ αξηζ. 340/2019 απφθαζή ηεο θαηάξηηζε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ην Ο.Π.Γ. Γήκνπ Βέξνηαο γηα ην έηνο 2020, πνπ ελζσκαηψζεθε ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ πξνθεηκέλνπ ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ
ΟΣΑ λα παξέρεη επί απηνχ ηελ γλψκε ηνπ, κε βάζε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζή ηνπ.
χκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. 44/10-01-2020 Γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο
Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α. επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο 2020 ν
πξνυπνινγηζκφο είλαη ηζνζθειηζκέλνο αιιά δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ κε
ηελ ΚΤΑ 55905/29-07-2019 (Β΄3054).
Σα ιάζε πνπ δηαπηζηψζεθαλ ήηαλ εχθνια αληηκεησπίζηκα απφ ηελ ππεξεζία καο. Σν
πξψην αθνξνχζε ην Κξηηήξην 7: ην ζρέδην Πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ ΚΑΔ 4311 κε ηίηιν «ΚΑΠ
γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ Α/βάζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο»
εγγξάθεθε πνζφ 895.560,00€ αληί ηνπ νξζνχ 895.400,00€. Πξνθαλψο ήηαλ απφ ιάζνο ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ δελ έθαλε ηζνζθέιηζε αλάκεζα ζε έζνδα θη έμνδα.
ηνλ Πίλαθα Β – Κξηηήξην 14: ηνλ ΚΑΔ 0619δ «ΚΑΠ γηα ινηπνχο ζθνπνχο (εθηφο ησλ
αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ) εγγξάθεθε εθ παξαδξνκήο ε πίζησζε «Γαπάλεο γηα ηε ζίηηζε καζεηψλ
κνπζηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ», αληί ηνπ νξζνχ πνπ είλαη ν ΚΑΔ 0619δ.
Σέινο, ζην πνζφ ησλ εζφδσλ ηεο Οκάδαο Η ζην ζρέδην ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ
7.686.721,00€ αληί ηνπ πνζνχ ησλ 7.582.000,09€ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ηεο ΚΤΑ, εκθαλίδεη
δειαδή απφθιηζε πνζνχ -104.720,91€. Ήηαλ εχθνια αληηκεησπίζηκν γηαηί είρε κηα ηξνπνπνίεζε
ζην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην, δει. ζην ρξεκαηηθφ ππφινηπν θαη πξνρσξήζακε ζηελ πξνβιεπφκελε
δηαδηθαζία πνπ ήηαλ λα ιάβεη ε Ο.Δ. ηελ ππ’ αξηζ. 3/2020 απφθαζε κε ηελ νπνία δηακνξθψζεθε
ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γ.Βέξνηαο γηα ην έηνο 2020, ν νπνίνο ήηαλ ηζνζθειηζκέλνο θαη πιήξσο
ελαξκνληζκέλνο κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ.
Καηφπηλ ηνχηνπ ππνβάινπκε ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Βέξνηαο
αλακνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ν νπνίνο παξνπζηάδεη:
 χλνιν Δζφδσλ: 45.344.505,26€
 χλνιν Δμφδσλ: 45.113.403,13€
 Απνζεκαηηθφ:
231.102,13€
ε ζρέζε κε πέξπζη είλαη απμεκέλνο θαηά πεξίπνπ 3.000.000€ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ ΔΠΑ.
Αζιάλνγινπ: Σν πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο ηεο δηνίθεζεο Βνξγηαδίδε νη πνιίηεο ην
εθηίκεζαλ θη άξρηζε λα απνδίδεη θαξπνχο.
Ο πεξπζηλφο πξνυπνινγηζκφο ήηαλ 42.300.000€, νη δαπάλεο πνπ είλαη ζηαζεξέο θη
απμήζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ πξφλνηα, ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Ο
πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2020 κε δεδνκέλε πιένλ ηε ξεαιηζηηθφηεηα θαη λνηθνθπξνζχλε ηνπ
ειέγρζεθε απφ ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ θη είλαη πξνυπνινγηζκφο
αλφδνπ κε βειηησκέλνπο ηνπο θπξηφηεξνπο αξηζκνδείθηεο. Σν χςνο ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ
είλαη 45.300.000€ θη είλαη απμεκέλνο θαηά 3.000.000 θη απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ
επελδχζεσλ απφ ην ΔΠΑ.
Οη ππνρξεψζεηο απφ παιηέο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο είλαη θάζε ρξφλν κεηνχκελεο κε
αλακελφκελν λα κεησζνχλ ή θαη λα κεδεληζηνχλ πεξαηηέξσ εληφο ηεο ηεηξαεηίαο.
Οη ππνρξεψζεηο ζε ηνθνρξενιχζηα απφ 1.000.000€ έπεζαλ ζηα 250.000€ θη απηφ κεηψλεη
θαη ηελ εμάξηεζε απφ μέλα θεθάιαηα.
Δπίζεο, θάηη πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 είλαη φηη αλακέλνπκε
πεξηζζφηεξα έζνδα.
Παπιίδεο: Μηιά ν πξνυπνινγηζκφο γηα έζνδα εθκεηάιιεπζεο δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε
αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Απηέο δελ ηηο δηαρεηξίδεηαη ην Ν.Π. ΚΑΠΑ; Γηαηί βξίζθνληαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ; Σν πνζφ είλαη 2.000€. Ο Γήκνο έρεη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ
δελ ηηο έρεη παξαρσξήζεη ζην ΚΑΠΑ;

Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ 12.000€. Δκείο ιέκε φηη έρνπκε πξφβιεκα ζηα
θνηκεηήξηα θαη πξνυπνινγίδνπκε φηη ζα δψζνπκε νηθνγελεηαθφ ηάθν;
Γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ πξνβιέπεηαη έλα πνζφ 50.000€. Σψξα
πνπ ζα γίλεη ε Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή Ν.Π. θαη ζα έρεη δηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκφ ζα
ζπλερίζεη ν Γήκνο λα πιεξψλεη ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ; Τπάξρεη
πξφβιεςε γηα απηφ; Γηαηί κε 50.000€ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάπνην έξγν ζηνλ Γήκν.
Γήκαξρνο: Γελ πιεξψλεη ν Γήκνο ηε ζίηηζε, είλαη ρξήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ.
Παπιίδεο: Καηλνηφκεο ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο 89.000€.
Σα έζνδα πνπ πξνυπνινγίζηεθαλ (ηνλ Γεθέκβξην ήξζε ζέκα γηα ηελ άξδεπζε θαη ην
ζπδεηήζακε) γηα ηέιε άξδεπζεο θαη αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2019 είλαη πεξίπνπ 70.000€.
Απηφ ην πνζφ είλαη απηφ πνπ έιεηπε απφ εθεί γηα λα ηζνζθειηζηεί;
Δδψ θαη ρξφληα κηινχκε γηα έλα δάλεην ηεο ΓΔΤΑΒ απφ ηνλ Γήκν θαη ζπλέρεηα κπαίλεη ην
ίδην πνζφ. Απηφ κεηψλεηαη, ζα κεησζεί, έρεη γίλεη κηα δηαδηθαζία απνπιεξσκήο φια απηά ηα
ρξφληα; Έρεη γίλεη θάηη θη απιά κεηαθέξεηαη έηζη θάζε ρξφλν; Μηινχκε γηα 213.000€.
Γελ πξνβιέπεηαη πνπζελά πνζφ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δίθηπν Citiesnet. Γελ ζπκκεηέρνπκε
εθεί, δελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο;
ηελ ΚΔΠΑ ζπλερίδνπκε λα δίλνπκε 900.000€. Απηφ δίλεηαη γηαηί ε ΚΔΠΑ απνδεηθλχεη
φηη ρξεηάδνληαη ηφζα ρξήκαηα γηα κηζζνδνζίεο θη έξγα; Βιέπσ φηη θάζε ρξφλν δίλνπκε έλα
ζπγθεθξηκέλν πνζφ. Σν πνζφ απηφ θάζε ρξφλν πηζαλφλ λα είλαη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν, εκείο
γηαηί βάδνπκε ην ίδην πνζφ;
Απφ ηα παξειζφληα έηε αλ ηα πξνζζέζνπκε φια ηα πνζά θη αλ πεξηκέλεηε λα εηζπξάμεηε
είλαη 10.000.000€ θαη κπαίλνπλ ζηα έζνδα. Αλ βάδνπκε ηφζα έμνδα πηζηεχεηε φηη ηα 9.600.000€
ζα ηα εηζπξάμνπκε; Δίλαη κελ ηζνζθειηζκέλνο ν πξνυπνινγηζκφο αιιά κε νθεηιέο απφ
παξειζφληα έηε 9.600.000€ πεξίπνπ.
Τπάξρεη θσδηθφο πνπ αθνξά αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ ΑΝΖΜΑ 20.000€.
Εεηήζεθε θάηη ηέηνην απφ ηελ ΑΝΖΜΑ απφ φινπο ηνπο Γήκνπο θαη ζα δνζνχλ ζε θάπνηνλ
κειεηεηή γηα έξγα ή ζα πάλε ζε κηζζνδνζίεο; Έρεη αιιάμεη θάηη ζηελ ΑΝΖΜΑ θαη ζα πάκε ζε
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ; Πνηνο ην εηζεγείηαη απηφ;
Τπάξρεη πνζφ 20.000€ γηα έμνδα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. Αξθεί ην πνζφ απηφ;
Δπίζεο πξέπεη λα αιιάμεηε ηνλ θσδηθφ 6231.001, γηαηί ε ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ζα
γίλεη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία.
Σειηθά ππάξρεη θάπνηνο λα καο εμεγήζεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνλ φξν πξντφλ Γέθπξαο
Αθψλ Κνχζηνπ κε 550.000€ ηη ζεκαίλεη; Γει. ε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή καο δίλεη 550.000€ απφ
ηελ δσξεά θη ππάξρεη ππφινηπν; Σνλ θσδηθφ ηνλ βάδνπκε γηα πνηνλ ιφγν; Με απηφ ην πνζφ
ηειεηψλνπκε;
Μαξθνχιεο: Απφ ηα κε εηζπξαρζέληα, ηη πνζφ αθνξά ην 2019 θαη ηη πξνγελέζηεξα έηε;
Κνξσλάο: Ζ εξψηεζή κνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξψηεζε πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ παξάηαμε
ηνπ θ.Μαξθνχιε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ εηζήγεζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη δηαβάδνληαο ην έγγξαθφ ηεο, κφλν ε ηειεπηαία παξάγξαθνο αθνξά
δεδνκέλα ηεο ππεξεζίαο, ην ππφινηπν αθνξά ην ηερληθφ θνκκάηη.
Δπί ηεο πξφηαζεο πνπ θαηαηέζεθε, εζείο ζα κπνξνχζαηε ηηο επί κέξνπο πξνηάζεηο λα ηηο
θσδηθνπνηήζεηε; Αλ κπνξνχζαηε γηαηί δελ ην θάλαηε;
Ζ πξφηαζε απηή, θξηζείζα σο απηνηειήο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γήκνπ;
Γ.αδαθιίδεο: Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ εγψ άλνημα θσδηθφ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ γηαηί δηαπίζησζα φηη ηελ πεξαζκέλε ρξνληά εηζπξάμακε θάπνηα ρξήκαηα νίθνζελ.
Δπεηδή είδα φηη έρεη κηα ηαθηηθφηεηα απηή ε είζπξαμε, αληί ζηε λέα ρξνληά λα αλνίγνπκε λέν
θσδηθφ, απνθάζηζα λα αλνίμσ ηψξα έλαλ θσδηθφ κε ελδεηθηηθφ πνζφ. Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα
αθνξά γήπεδν κηαο θνηλφηεηαο.
Παπιίδεο: Σα παξαρσξήζακε ζην Ν.Π. ΚΑΠΑ.
Γ.αδαθιίδεο: Δγψ αλαθέξσ ηη είδα ζηα ζηνηρεία κνπ. Δηζπξάμακε κηθξφ πνζφ απφ
δηαθήκηζε ζε γήπεδν, ην έθαλα θαη γηα ηερληθνχο ιφγνπο.
Γηα ηνπο ηάθνπο δελ γλσξίδνπκε νχηε πφζνη ζα απνβηψζνπλ νχηε πφζνη ζα ρξεηαζηνχλ.
Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ είδα εηζπξάρζεθαλ θάπνηα ρξήκαηα, ηα ίδηα ρξήκαηα θαη ζηνλ ίδην
θσδηθφ εγγξάθεθαλ ζηνλ λέν πξνυπνινγηζκφ.

Παπαδφπνπινο: ηα θνηκεηήξηα ηεο Βέξνηαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ θαη ηηο αλάγθεο
πνπ έρνπκε ππάξρεη πξφζθαηξε δπζρέξεηα, κπνξεί γηα θάπνηεο εκέξεο θη αλάινγα κε ηα ζπκβάληα
λα ζηξηκσρηνχκε θαη λα έρνπκε κφλν 1-2 ηάθνπο δηαζέζηκνπο αθνχ εμππεξεηήζνπκε φινπο ηνπο
πνιίηεο. Μέρξη ηψξα δελ αληηκεησπίζακε πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.
Σν πξφβιεκα πνπ ππήξμε ιχζεθε κε ηε δηαθνπή ησλ παξαηάζεσλ πνπ δίλακε γηα 1-2 έηε.
Απφ εθεί θαη πέξα έρνπκε έξζεη ζε επαθή κε θάπνηνπο ζπκπνιίηεο πνπ θαη κέζσ απηήο ηεο
απφθαζεο πηέζηεθαλ είηε λα αγνξάζνπλ είηε λα θάλνπλ εθηαθή. Σνλ Γεθέκβξην θάλακε 3
εθηαθέο ζε ζπκπνιίηεο πνπ δελ είρε γίλεη εθηαθή θαη πηζαλφηαηα λα κελ κπνξνχζε θαλείο λα ηνπο
βγάιεη απφ εθεί πέξα.
Με ηηο απνθάζεηο πνπ ιάβακε ην 2019 ιχζακε ην ζέκα νξηζκέλσλ πνπ δελ πξνρσξνχζαλ
ζε εθηαθή ησλ δηθψλ ηνπο αλζξψπσλ. Γελ απμάλνπκε ηνπο ηάθνπο πνπ ζέινπκε λα πνπιήζνπκε.
ηη απνθάζεηο έρνπκε ιάβεη απηέο εθαξκφδνπκε θη είλαη πεξηζζφηεξν έλα κέηξν ηαθηνπνίεζεο
θαη πίεζεο λα γίλνπλ εθηαθέο αηφκσλ πνπ είραλ πεζάλεη πξηλ απφ πνιιά ρξφληα. Τπάξρεη πιένλ
θαλνληθή ξνή θη νη εθηαθέο γίλνληαη κε απηήλ ηε δηαδηθαζία.
Γ.αδαθιίδεο: χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ππνρξενχηαη λα δψζεη
απαληήζεηο φηαλ ππνβιεζνχλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, ζηελ πεξίπησζή καο απφ ηελ παξάηαμε
ηνπ θ.Μαξθνχιε, πιελ φκσο πέξα απφ εκάο ππάξρεη ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ην ηκήκα
ηνπξηζκνχ, πνπ καο δίλνπλ ζηνηρεία θαη εκείο θάλνπκε ηηο αλάινγεο θαηαρσξήζεηο. Με ηελ ίδηα
ινγηθή ζπληάμακε ην έγγξαθν πνπ ζηνλ βαζκφ πνπ καο άγγηδε ην απαληήζακε.
Αλ κπνξνχζακε λα ηα θσδηθνπνηήζνπκε γηαηί δελ ηα θάλακε; Δηπψζεθε απφ ηνλ Γήκαξρν
φηη ππάξρεη λνκνζεηηθφ θελφ, πνπ λαη κελ θαηαζέηνληαη πξνηάζεηο πιελ φκσο δελ δηεπθξηλίδεη
πνηνο ζα απνθαζίζεη γηα ηηο αιιαγέο ησλ θσδηθψλ θαη ηε κεηαθνξά ησλ πνζψλ γηα λα
ηζνζθειηζηνχλ νη πξνηάζεηο. Τπεξεζηαθά δελ κπνξεί λα γίλεη. Γελ κπνξψ σο ππεξεζηαθφο
παξάγνληαο λα θάλσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ζ λνκνζεζία φκσο δελ δηεπθξηλίδεη φηη απηφο πνπ
θαηαζέηεη ηελ πξφηαζε πξέπεη λα ηελ έρεη ηζνζθειηζκέλε. Γελ κπνξνχκε λα θαηεγνξήζνπκε ηνλ
θ.Μαξθνχιε φηη θαηέζεζε ειιηπή ελαιιαθηηθή πξφηαζε, έθαλε ηα πξνβιεπφκελα.
Ο Γήκαξρνο μέξεηε ηη είπε γηα ηελ πξφηαζε; Να ηελ πεξάζνπκε, αιιά ηη λα βάινπκε ζηα
έζνδα; Έηζη είπακε ηειηθά φηη φπνηα αιιαγή πξνθχςεη κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πξψηε αλακφξθσζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Αλ ν λφκνο καο έδηλε ηε δπλαηφηεηα σο ππεξεζία λα ιάβνπκε ηελ απφθαζε
ζα ην θάλακε. Γελ έρεη φκσο μεθαζαξηζηεί πνηνο ζα ηελ πάξεη.
Αζιάλνγινπ: Κε Μαξθνχιε ν πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη δεζκεπηηθφο, είλαη φκσο
ξεαιηζηηθφο θαη δείρλεη ηε βνχιεζε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξγα θαη πξνκήζεηεο. Αλ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ή φρη, νιφθιεξα ή κηζά, άπηεηαη άιινπ ζέκαηνο.
Ζ ξεαιηζηηθφηεηα απμάλεη κε ηελ πξψηε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θη είλαη ε
πξψηε εμνκάιπλζή ηνπ, γηαηί καο ιείπεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε
ζχληαμή ηνπ θαη κέρξη ηηο 31-12-2019. Οη ππφινηπεο αλακνξθψζεηο είλαη γηα ηελ εμνκάιπλζή ηνπ
κέρξη απηφο λα ζπκπέζεη κε ηνλ απνινγηζκφ θαη δείρλεη ηε βνχιεζε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε
θάπνηα έξγα. Αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ή φρη είλαη πνιιέο θνξέο ζέκα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή
άιισλ ζπγθπξηψλ.
Καηά ηε γλψκε κνπ θ.Μαξθνχιε έπξεπε λα ππνβάιιεηε έλαλ θαηλνχξην πξνυπνινγηζκφ.
Θα έπξεπε δει. θάζε λνχκεξν λα πξνυπνινγηζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ. Άξα ζα έπξεπε λα ππνβάιιεηε έλαλ λέν πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα δηέθεξε ζε
απηά ηα ζεκεία.
Κε Γνπιηίδε ην 1,8% είλαη επάλσ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θη φρη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. ην
ηερληθφ πξφγξακκα ηα πνζνζηά είλαη αθφκε κεγαιχηεξα, ην ηερληθφ πξφγξακκα έρεη πνζνζηά
επάλσ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, εθεί ζεσξψ φηη πξέπεη λα ηα ππνινγίζεηε θαη θαηφπηλ κε
πιεζπζκηαθά θξηηήξηα.
Θα γίλνπλ θέηνο ζνβαξέο πξνζπάζεηεο λα εηζπξαρζνχλ ηα αλείζπξαθηα πνζά, κε πην
ζθιεξά κέηξα πίεζεο θαη λνκίδσ φηη ζα πάκε θαιχηεξα ην 2020 ζε ζρέζε κε άιιεο ρξνληέο. Σν
Διεγθηηθφ πλέδξην ζα καο πηέζεη πνιχ θαη ζε απηφ ην θνκκάηη
Λπθνζηξάηεο: Κε Παπιίδε ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε πνπ ςεθίζακε ην ζρέδην δξάζεο
γηα ηνλ ηνπξηζκφ (θαη ην νπνίν ζηείιακε θαη ζηνλ ΔΟΣ) αλαιχζακε ηηο δαπάλεο ηηο νπνίεο
αλαθέξαηε. Σν πνζφ ησλ 89.000€ αθνξά έλα πξφγξακκα πνπ είλαη εγθεθξηκέλν θαη πεξηκέλνπκε
λα πινπνηεζεί.

ζν γηα ην πνζφ ησλ 20.000€ αθνξά έμνδα θηινμελίαο, έληππα, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο
θιπ.
Γ.αδαθιίδεο: Μηα πξψηε δνπιεηά πνπ ζα θάλεη ε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ γηα ηηο
αλείζπξαθηεο νθεηιέο είλαη ε εθθαζάξηζε ησλ απαηηήζεσλ. Έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ
παιηέο εγγξαθέο πνπ απηήλ ηε ζηηγκή δελ καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηηο δηεθδηθήζνπκε κε
θαηαζρέζεηο εηο ρείξαο ηξίησλ θαη κε αλαγθαζηηθά κέηξα. Τπάξρεη π.ρ. ζε έλαλ ρξεκαηηθφ
θαηάινγν φλνκα ή νλφκαηα ρσξίο λα ππάξρεη ΑΦΜ. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ πσο έρεη γίλεη απηή
ε ρξέσζε ρσξίο λα γλσξίδνπκε αλ είλαη θπζηθά πξφζσπα ή εηαηξίεο. Σέηνηα ρξέσζε ππάξρεη ζηελ
κεγάιε νθεηιή ηνπ ειιείκκαηνο πνπ δελ είλαη ζε έλα πξφζσπν, είλαη ζε δχν θαη ιέεη ζε
νιφθιεξνλ θαη αιιειεγγχσο. Απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηεί γηαηί πξέπεη λα δνχκε απφ
ηα 9.000.000€ πφζα πξαγκαηηθά είλαη εηζπξαθηέα ππφινηπα, πξέπεη δει. λα κεησζνχλ θαη κεηά,
αθνχ δηαπηζησζνχλ πφζα είλαη λα ιάβνπκε ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα ηα εηζπξάμνπκε.
Γηα ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα ηνπ 2018 θαη 2019, ηα ζηνηρεία απηά είλαη απφ ηνλ
απνινγηζκφ. Γηα ην 2019 πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ γηαηί ν
απνινγηζκφο ζα γίλεη ηνλ Μάην. Απηφ φκσο πνπ κπνξψ λα ζαο πσ γηα ην 2018 είλαη φηη έρνπλ
βεβαησζεί 373.011,49€ θη έρνπλ εηζπξαρζεί 240.462,09€, άλσ δει. ηνπ 50%.
Απηφ ην αλαθέξσ σο επηηπρία γηαηί αλ δείηε ηνλ πίλαθα πνπ καο έδσζε ην ψκα Οξθσηψλ
Λνγηζηψλ ηνπ 2013 ζα δείηε φηη βεβαηψζεθαλ 1.096.000€ θη εηζπξάρζεθαλ 16.000€.
Μαξθνχιεο: Απηά φκσο ηα έρνπκε δεη ζηα αλείζπξαθηα
Γ.αδαθιίδεο: Δίλαη κέζα ζηα εηζπξαθηέα ππφινηπα. Μφλν γηα ην 2018 ηα έζνδα πνπ
βεβαηψλνπκε ζηελ ρξνληά ήηαλ ζην 0, φζα ήηαλ βεβαηνχκελα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ
ήηαλ ζην 2. Αλ κεηαθέξνπκε ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ παιηφηεξνπο ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο
είλαη ζην 3. Γηα ην 0 ινηπφλ, ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηνπ 2018 είλαη έλα λνχκεξν πνπ ζαλ πνιίηε θη
ππεξεζηαθφ παξάγνληα κε επραξηζηεί ηδηαίηεξα.
Απηφ βέβαηα δελ πξέπεη λα καο επαλαπαχεη, αιιά εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο θη απηφ
είλαη εθινγίθεπζε ησλ βεβαησζέλησλ, δελ κπνξνχκε λα βεβαηψλνπκε 1.000.000€ ζηνλ αέξα…
Βεβαηψζακε 343.000€ θη εηζπξάμακε ηα 240.000€ είλαη πνιχ θαιφ λνχκεξν γηα εκέλα, κηιψληαο
σο ππεξεζηαθφο παξάγνληαο.
Μαξθνχιεο: Σν ζέκα είλαη φηη ζήκεξα εκθαλίδνπκε πξνζδνθψκελα έζνδα 9.000.000€
Γ.αδαθιίδεο: Κε Μαξθνχιε δελ κπνξνχκε λα βάινπκε άιιν λνχκεξν.
Μαξθνχιεο: Δγψ ξσηψ πφζα απφ απηά δελ κπνξνχλ λα εηζπξαρζνχλ.
Πξφεδξνο: Πεξλνχκε ζηε δηαδηθαζία ησλ ηνπνζεηήζεσλ γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο κπνξνχλ, αλ επηζπκνχλ, λα νξίζνπλ εηδηθφ αγνξεηή.
Μειηφπνπινο: Δκείο σο δεκνηηθή παξάηαμε ζα νξίζνπκε εηδηθφ αγνξεηή ηνλ δεκνηηθφ
ζχκβνπιν Η.Σζαλαμίδε.
Μπαηζαξά: πδεηνχκε ζήκεξα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ
2020, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία.
Δίλαη ν πξψηνο πξνυπνινγηζκφο ηεο λέαο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, φπσο απηή πξνέθπςε απφ
ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 2019, ζηελ νπνία έρνπκε ηελ ηηκή λα ζπκκεηέρνπκε,
αιιά θαη ηελ ηεξάζηηα επζχλε πνπ απνξξέεη απφ απηήλ. Σνλίδνπκε φηη εδψ ζπκκεηέρνπκε σο
απνθιεηζηηθά απηνδηνηθεηηθνί θη φρη σο θνκκαηηθά φξγαλα, ρσξίο βέβαηα λα απεκπνινχκε ηελ
θνκκαηηθή καο ηαπηφηεηα, ηηο αξρέο, ηηο αμίεο θαη ηηο ηδέεο καο.
Ο ππφ ζπδήηεζε πξνυπνινγηζκφο είλαη θαηά ηελ άπνςή καο έλαο πξνυπνινγηζκφο πνπ
παξνπζηάδεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ ρσξίο λα εληππσζηάδεη.
Σν ιέσ απηφ δηφηη δελ πεξηέρεη ίζσο ηνπο ηεξάζηηνπο πφξνπο πνπ εγθπκνλνχλ ηνλ θίλδπλν
λα κελ εηζπξαρζνχλ πνηέ, νχηε ην κεγαιεπήβνιν ηερληθφ πξφγξακκα πνπ πηζαλφλ λα κελ
πινπνηεζεί πνηέ ή ε πινπνίεζή ηνπ λα απαηηεί πνιιά ρξφληα, θάηη ην νπνίν δπζηπρψο ζηηγκάηηζε
ηνλ Γήκν καο.
Άιισζηε θαηά ηελ άπνςή καο έλαο πξνυπνινγηζκφο δελ πξέπεη λα εληππσζηάδεη, αιιά λα
πείζεη, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ δπλαηφηεηα
πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, λα είλαη δει. έλαο πξνυπνινγηζκφο
ξεαιηζηηθφο, επέιηθηνο, φρη απιά εθηειεζηένο αιιά εθηειεζηφο, πινπνηήζηκνο, επηηεχμηκνο.
Θεσξνχκε φηη ν παξψλ πξνυπνινγηζκφο πιεξνί φια ηα αλσηέξσ θαη δηαζέηεη ηα βαζηθά
ζηνηρεία, είλαη ηζνζθειηζκέλνο, καο ελεκεξψλεη γηα ηα έζνδα θαη ηηο πεγέο άληιεζήο ηνπο,
θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Γήκνπ θη φιεο ηηο ελ γέλεη αλάγθεο ηνπ θαη πξνηείλεη έλα

ηερληθφ πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ,
βαζηθή αξρή θαη ζέζε ηνπ πξνγξάκκαηφο καο.
Άιισζηε, θπξίαξρν ζχλζεκά καο ήηαλ θαη παξακέλεη «ηα κηθξά πνπ ζπλζέηνπλ ηα
κεγάια». Κάηη γηα ην νπνίν έρνπκε επηθξηζεί εδψ κέζα θαη καο έρνπλ εηξσλεπηεί.
Σα κεγάια ηα αθήλνπκε γηα άιιεο πην θηιφδνμεο παξαηάμεηο νη νπνίεο πξνηείλνπλ έξγα
κφλν γηα εληππσζηαζκνχο, ρσξίο θνζηνιφγεζε θαη δπζηπρψο ρσξίο λα πιεξνχλ ηηο αληηθεηκεληθέο
ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπο.
πνηνο αλαηξέμεη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ παξαηάμεσλ ζα κπνξέζεη λα ηα δεη, λα δεη ην
πάξθηλγθ ησλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ πίζσ απφ ην παιηφ Γηθαζηηθφ Μέγαξν, ηλ αλάπιαζε ηεο
θνίηεο ηνπ Σξηπνηάκνπ θαη πνιιά άιια πνπ πεξηγξάθνληαη κε γιαθπξφ ηξφπν ζηα δηάθνξα
πξνγξάκκαηα.
Θα ήζεια λα αλαθεξζνχκε επηγξακκαηηθά ζε θάπνηα έξγα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο, έξγα πνπ απνηεινχλ θαη πξνηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηφο καο. Έξγα πνπ
αλαθέξνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, παηδηθέο ραξέο, ε νινθιήξσζε ησλ
εξγαζηψλ ηεο γέθπξαο Αθψλ Κνχζηνπ θη ε παξάδνζή ηεο ζηνπο πνιίηεο, θαηλνηφκεο ηνπξηζηηθέο
ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πφιεο. Έρεη γίλεη ζπδήηεζε γηα ηα πξνγξάκκαηα
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πφιεο ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..
Δπίζεο κηινχκε γηα ην πνιηηηζηηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ ζηελ παιηά πφιε, αγξνηηθή νδνπνηία,
χδξεπζε θη απνρέηεπζε ζε φιεο ηηο Γ.Δ. θη φρη κφλν ζηα ζηελά φξηα ηεο Βέξνηαο.
ίγνπξα ζα ζέιακε πνιιά πεξηζζφηεξα, ν ερζξφο ηνπ θαινχ είλαη πάληα ην θαιχηεξν,
βξηζθφκαζηε φκσο αθφκε ζηελ αξρή κηαο ηεηξαεηίαο θαη ζπδεηνχκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
πξψηνπ έηνπο απηήο.
Δπηπιένλ γλσξίδνπκε φινη φηη ν θάζε πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη δεζκεπηηθφο θη ηδηαίηεξα
απηφο γηα ηνλ νπνίν ζπδεηνχκε, επηδέρεηαη αλακνξθψζεσλ, θάηη γηα ην νπνίν καο έρνπλ
δηαβεβαηψζεη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θη αληηδήκαξρνη.
Δπηθπιαζζφκαζηε σο παξάηαμε, δειψλνπκε δε φηη κε ηε ζπκκεηνρή καο ζηε δηνίθεζε
βξηζθφκαζηε φρη κφλν ζε ζπλερή δηάινγν θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκαξρν, αιιά θαη ζε ζπλερή
επαγξχπλεζε θη φηη ζα παξαθνινπζνχκε απφ θνληά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ππφ ζπδήηεζε
πξνυπνινγηζκνχ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ δειψλνπκε φηη σο παξάηαμε ςεθίδνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
έηνπο 2020 θαη ην αληίζηνηρν ηερληθφ πξφγξακκα.
Παπιίδεο: Υαίξνκαη πνπ πξνεγήζεθε πξηλ απφ εκέλα ε επηθεθαιήο ηεο άιιεο παξάηαμεο
γηαηί είρα θαθνκάζεη.
Απηφ φκσο πνπ κε πξνβιεκάηηζε απφ ηελ ηνπνζέηεζε πνπ άθνπζα είλαη φηη γίλεηαη
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηφο καο θη αλαξσηήζεθα, ηειηθά απηφο ν πξνυπνινγηζκφο είλαη πηζηή
εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο; Σεο άιιεο παξάηαμεο; Καη ησλ δχν; Γηαηί ην καο είλαη θηεηηθφ θη είλαη
θαηάθηεζε πνπ δελ πίζηεπα φηη έρεη ζπκβεί.
Άθνπζα θάπνηνπο λα εηξσλεχνληαη γηα ηα κεγάια έξγα θαη ηα αλεθάξκνζηα. Απηνί
κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο, εκείο ζα κείλνπκε πηζηνί ζηηο αξρέο καο θαη ζα πηέδνπκε ηε
δηνίθεζε γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη λα αζρνιείηαη φρη κφλν κε ηα κηθξά, αιιά θαη κε
θάπνηα άιια πνπ ζα ραηξφκαζηε αξγφηεξα φηαλ θαηαζθεπαζηνχλ θαη ηα αθήζνπκε
παξαθαηαζήθε ζηα παηδηά καο θαη γηα ηα νπνία ζα ιέκε φηη φινη καδί ζπλεξγαζηήθακε γηα λα ηα
θάλνπκε θαη θαηαθέξακε λα αθήζνπκε θάηη ζε απηήλ ηελ πφιε.
ηελ πξνεγνχκελε ζεηεία ηεο δεκνηηθήο αξρήο έιεηπα απφ απηήλ ηελ αίζνπζα, αιιά
πάληα ραηξφκνπλ ηηο εθδειψζεηο ηνπ «Φηιίππεηνπ Γξφκνπ» πνπ είραλ μεθηλήζεη ζηε ζεηεία κνπ
(αλ θη ε ηδέα δελ ήηαλ δηθή κνπ, νη δξνκείο θη ν ζχιινγφο ηνπο ην δήηεζαλ), βειηηψζεθε απφ
άιινπο ζηελ πνξεία θαη ηψξα ραηξφκαζηε γηαηί κεηά απφ ρξφληα αθήζακε θάηη ζε απηήλ ηελ
πφιε.
Αλ ζέιεηε λα κνηξάδνπκε απιά ηα ίδηα έζνδα, απηφ κπνξεί λα ην θάλεη θη Γεληθφ
Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ. Αλ ζέιεηε λα βγαίλνπκε κφλν θσηνγξαθίεο κε πξσζππνπξγνχο γηα λα ηηο
βάινπκε ζην βηνγξαθηθφ καο θαη απηφ ζαο αξθεί, εγψ πξνηηκψ απηφ πνπ έθαλε ν Καξαληθφιαο,
πνπ ρσξίο λα είλαη πξνζθεθιεκέλνο θαη ρσξίο θσηνγξαθίεο αθνινπζνχζε ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη
δηεθδηθνχζε πφξνπο γηα ηα 3-5 Πεγάδηα ή γηα λα βξεη επελδπηέο γηα λα θάλεη άιια έξγα. Θα
επηζπκνχζα ν Γήκνο καο λα είλαη δηεθδηθεηηθφο θαη λα βξίζθεη ρξήκαηα πέξα απφ ηα ίδηα έζνδα,
π.ρ. απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.

Κάπνηε καο είρε επηζθεθζεί ν γεληθφο Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνχ θαη ππνζρέζεθε έξγα ζηνλ
ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Απηά ηα «μέλα» ρξήκαηα είλαη
πνπ πξέπεη λα έξζνπλ ζηελ πφιε θαη γηα απηφ απαηηείηαη λα έρνπκε νξγαλσκέλνπο θαθέινπο,
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, κειέηεο, ψξηκνπο θαθέινπο.
Ζ κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ είλαη πεξίπνπ 8.000.000€,
δει. πεξίπνπ ην 1/5 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Αλ ζεσξήζνπκε φηη είλαη ην 20% ίζσο πξέπεη λα
πξνβιεκαηηζηνχκε, φπσο πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχκε θαη κε ηα 9.600.000€ πνπ είλαη
αλείζπξαθηεο νθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ θαη ππνινγίδνληα ζηα 45.000.000€ ηνπ ζπλφινπ, δει.
πεξίπνπ ην ¼. Πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχκε γηαηί δελ γίλεηαη απφ ηε κηα πιεπξά λα ιέκε φηη δελ
κπνξνχκε λα ηα εηζπξάμνπκε φια, φπσο είπε θη ν θ.αδαθιίδεο θη απφ ηελ άιιε πιεπξά λα ιέκε
φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ξεαιηζηηθφο.
Γηα λα είκαζηε θαη κεηαμχ καο εηιηθξηλείο, φηαλ δαπαλνχκε ρξήκαηα απφ ίδηα έζνδα ηη
πνιηηηθφ φξακα έρνπκε; Σα ίδηα έζνδα είλαη ρξήκαηα γηα ηα νπνία θάλνπκε θνπκάλην εκείο, φρη
απηά πνπ ππάξρνπλ γηα έξγα έηνηκα γηα λα ηα δηεθδηθήζνπκε θαη ηα παίξλνπλ νη άιινη Γήκνη.
Τπάξρνπλ έξγα ζηνλ «ΦΗΛΟΓΖΜΟ» γηα παηδηθέο ραξέο, ππάξρεη ην ΔΠΑ, ππάξρεη ην LEADER
πνπ δελ κηιά γηα ηε Βέξνηα αιιά γηα ηνπο άιινπο νηθηζκνχο, κπνξνχκε λα θηλεζνχκε
ζπγθεθξηκέλα θαη λα θάλνπκε κειέηεο θαη λα ηα δηεθδηθήζνπκε, γηαηί θάηη ηέηνην θάλνπλ θη νη
άιινη Γήκνη θη εκείο ζα κείλνπκε πίζσ. Απηφ φκσο δελ είλαη επηηπρία καο.
Σα ίδηα έζνδα είλαη πεξίπνπ 3.000.000€. Απφ ηα 13.400.000€ πνπ είλαη φια ηα
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηα ίδηα έζνδα είλαη κφλν ην 22%. Θα είκαζηε φινη καο
ηθαλνπνηεκέλνη αλ δηεθδηθήζνπκε θαη πάξνπκε θη άιια έξγα θη απηφ ην πνζνζηφ δηαθνξνπνηεζεί.
Γηα λα ην πεηχρνπκε φκσο απηφ πξέπεη λα θηλεζνχκε δηαθνξεηηθά γηα λα δηεθδηθήζνπκε ηα
ρξήκαηα. Σα ίδηα έζνδα πφηε ζα ηα εηζπξάμνπκε, πφηε ζα δεκνπξαηήζνπκε ην έξγν θαη πφηε ζα
ην θαηαζθεπάζνπκε; Γη’ απηφ θαη κεηαθέξνληαη ηα έξγα απφ πξνυπνινγηζκφ ζε πξνυπνινγηζκφ.
ίγνπξα θάπνηα δηαρεηξηζηηθά πνζά ηεο ηάμεο ησλ 5-10.000€ ζα ππάξρνπλ πάληα. Μηινχκε φκσο
γηα έξγα πνπ ζε απηήλ ηελ πφιε ζα αθήζνπλ ην ζηίγκα ηνπο.
Σα έξγα δελ είλαη κφλν βνχιεζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο, είλαη θη απηά πνπ έρεη αλάγθε ε
θνηλσλία γηα λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο. Δίκαζηε φινη κάξηπξεο θαη ζηελαρσξηφκαζηε φηαλ
άιιεο πφιεηο πεγαίλνπλ κπξνζηά θαη θάλνπλ έξγα. Δκείο γηαηί δελ θαζφκαζηε λα ζρεδηάζνπκε θαη
λα γίλνπκε κηα ηέηνηα πφιε; Γηαηί πξέπεη λα βιέπνπκε ηνπο ζπλδεκφηεο καο ζηηο γηνξηέο λα
θεχγνπλ θαη λα πεγαίλνπλ ζε άιιεο πφιεηο;
Σα κνληέια πνπ εθαξκφζηεθαλ κέρξη ηψξα κε θαξάβηα θαη ηξαγνπδηζηέο δελ ζέισ λα ηα
ζρνιηάζσ θαη λα ηα θξηηηθάξσ γηαηί ζήκεξα δελ είλαη κηα ηέηνηα κέξα. Ίζσο φκσο θάπνηε θη εζείο
πξέπεη λα ςαρηείηε θαηά πφζν απηά θνζηίδνπλ αλάινγα ή ηαηξηάδνπλ ζε απηήλ ηελ πφιε. Ίζσο
πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηείηε γηαηί νη άλζξσπνη πνπ έξρνληαη εδψ, πξνηείλνπλ θη εκείο ηα
πηνζεηνχκε ελψ νη άιιεο πφιεηο θάλνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.
Αθνχσ γηα παξάδεηγκα 900.000€ γηα ηελ ΚΔΠΑ. Δδψ δελ κπνξέζακε λα ηνπο πνχκε φηη
θέηνο ζα πάξνπλ 850.000€, νχηε ηνλ κηζζφ ηνπ Γ/ληή πνπ ζπληαμηνδνηήζεθε δελ αθαηξέζαηε.
Γελ θάζνκαη ζηελ ΚΔΠΑ, δψζηε θαη 1.000.000€, απιά πείηε ην καο. Σν ζέκα δελ είλαη
κφλν ε ΚΔΠΑ, ην ζέκα είλαη φηη ζην δειηίν ηχπνπ δελ θαίλνληαη θάπνηα πξάγκαηα. ηαλ κηινχκε
γηα 300-400 εθδειψζεηο πξέπεη λα δείηε φηη θάπνηεο εθδειψζεηο γίλνληαη δσξεάλ θη νη δσξεάλ
εθδειψζεηο φηαλ ζπκπέθηνπλ κε εθδειψζεηο ζπιιφγσλ ή άιιεο εθδειψζεηο πνπ είλαη κε
εηζηηήξην, ηφηε απηφ δελ είλαη ζσζηφο αληαγσληζκφο.
Μπνξεί ε παξάηαμε ηεο θ.Μπαηζαξά λα ζπλεξγάδεηαη καδί ζαο, λα κνηξάδεηαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη λα ηα ςεθίδεη φια, φκσο εγψ πηζηεχσ φηη ράζαηε κηα επθαηξία λα θάλνπκε κηα
μερσξηζηή ζπλεδξίαζε γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα θη εθεί φινη λα νκνλνήζνπκε θαη λα ζέζνπκε
θάπνηα πξάγκαηα, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη θάζε παξάηαμε λα θάλεη ηηο δηθέο ηηο πξνηάζεηο.
Δκείο δελ θαηαζέζακε πξφηαζε θαη δηθαησζήθακε γηαηί ήξζε έγγξαθν ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεοζηηο 7-1-2020 κε ην νπνίν καο ελεκέξσλε φηη
δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν νχηε ζηηο αλακνξθψζεηο πξνυπνινγηζκνχ, δηφηη πξέπεη
λα έρνπκε θαηαζέζεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε. Μαο θνηλνπνίεζαλ επίζεο θαη ηελ ζρεηηθή εγθχθιην
ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019. Άξα ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε καο ιέεη πσο
φηη ςεθίδακε κέρξη ηφηε ήηαλ ιάζνο, ε παξάηαμε ηνπ θ.Μαξθνχιε έηξεμε λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο
ζηηο 16-1-2020 θαη ζηηο 17-1-2020 ε αξκφδηα ππεξεζία απαληά επί ηεο πξφηαζεο θη έρνπκε απηά
ηα απνηειέζκαηα.

Αλ ζέινπκε ζπλαίλεζε, ζπλεξγαζίεο απηά λα ηα θάλνπκε ζηελ πξάμε. ηαλ θάπνηνη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη ή αξρεγνί δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο αο κελ είλαη ε
απαμίσζε ε πξψηε αληίδξαζή καο. Αο ηελ κειεηήζνπκε, αο ηελ δνχκε θαη θπζηθά θάηη ηέηνην δελ
ζα ην θάλεη ε ππεξεζία. Ζ ππεξεζία ζα θάλεη κελ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε αιιά δελ ζα κπαίλεη
ζηελ νπζία γηαηί θάηη ηέηνην απαγνξεχεηαη απφ ηε λνκνζεζία. Λνγηθά πξέπεη λα εθηηκήζεη ην
έξγν, λα ην βάιεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, αλ ρξεηαζηεί ζα πάξεη ρξήκαηα απφ ην απνζεκαηηθφ ή απφ
έλα άιιν θνλδχιην γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξφηαζε. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ.
Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην θ.Αζιάλνγινπ φηαλ είλαη κφλν 231.000€ θαη δελ θαιχπηεη νχηε
ηηο 2 κηζζνδνζίεο πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα έρνπκε ζηνλ Γήκν…
Αζιάλνγινπ (εθηφο κηθξνθψλνπ): Κακκία…
Παπιίδεο: Σφηε δπζθνιεπφκαζηε λα θάλνπκε ηέηνηεο θηλήζεηο…
Σειηθά ν Γήκνο έρεη κπεξεθέηηα ή δελ έρεη θαη δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε; Αιιηψο δελ
θνιιάκε ζηα 50.000€
Κάλεη ν επηθεθαιήο κηαο παξάηαμεο πξφηαζε γηα θάπνηα έξγα, έζησ λα μεθηλήζνπλ. Γελ
κπνξνχκε λα ηνπ ιέκε φηη δελ κπνξνχκε λα ην εληάμνπκε.
Θα πεξίκελα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ λα ππάξρνπλ θάπνηα πξάγκαηα, δελ ζα θάλνπκε εκείο
ηψξα πξνηάζεηο, εκείο ηηο θξαηήζακε, γηαηί ππάξρνπλ κεγάια θελά ζηε λνκνζεζία θη είλαη αλ
ζέιεηε κηα θνξντδία ην λα ιέκε λα γίλνπλ πξνηάζεηο αιιά λα είλαη ηζνζθειηζκέλεο. Ηζνζθειίζηε
ηα εζείο, θάληε αλ ζέιεηε θαη ηηο πξνηάζεηο εζείο.
Δκείο σο Γήκνο πξέπεη λα ζέζνπκε ζηφρνπο, ζε θάπνηα πξάγκαηα λα δψζνπκε
δηαθνξεηηθή ζεκαζία. Αλ ζέινπκε έζνδα ζα πξέπεη λα δνχκε θάπνηα πξάγκαηα, φινη νη Γήκνη
έρνπλ θαιέζεη ηνπ δεκφηεο λα δηνξζψζνπλ ηα η.κ. ησλ θηηξίσλ εηδάιισο απφ κηα εκεξνκελία θαη
κεηά ζα έρνπλ πξφζηηκα. Αο δείμνπκε ελδηαθέξνλ λα απμήζνπκε ηα έζνδα, είλαη πνιινί πνπ κέρξη
πξηλ απφ ιίγα ρξφληα έξρνληαλ ζηνλ Γήκν θη έιεγαλ βάιε π.ρ. 50η.κ. Απμάλνληαο ηα η.κ. θεξδίδεη
ν Γήκνο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηκέλνπκε απφ ην ΣΑΗΠΔΓ λα καο πάξεη πξάγκαηα γηα λα ηα
πνπιήζεη ε Διιάδα θη εκείο λα κελ αζρνινχκαζηε κε θάπνηα πξάγκαηα γηα λα απμήζνπκε ηε
δπλακηθή καο γηα λα ηα επελδχζνπκε θάπνπ.
Γελ γίλεηαη φιε ε Διιάδα λα πξνζπαζεί λα ιχζεη ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, απφ ηε κηα
κεξηά λα θέξλνπκε κνπζνπικάλνπο θαη κεηά λα ηξέρεη ε θπβέξλεζε λα επηδνηήζεη ην λενγέλλεην
παηδί θη εκείο σο Γήκνο λα κελ θάλνπκε ηίπνηε γηα ηνπο πνιχηεθλνπο θαη ηνπο ηξίηεθλνπο, ή αλ
ζέιεηε λα δνχκε θη εκείο σο Γήκνο ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα ζηεξίμνπκε νηθνγέλεηεο κε λέν
παηδί.
Σν ζέκα είλαη λα θάλνπκε πξνηάζεηο πνπ δελ ζα καο αιινηψζνπλ ηνλ ραξαθηήξα θαη ζα
ζηεξηρζνχκε ζε θάπνηα πξάγκαηα. Σν λα κνηξάδνπκε 5.000 γηα Ζ/Τ, 5.000€ εθεί, 55.000€
αιινχ… Τπάξρνπλ θαη θάπνηα ηληεξλεηηθά πξάγκαηα ζην ππφγεην ηνπ Γήκνπ, θάπνηα
ηειεθσληθά θέληξα θαη κπνξνχλ λα καο γιπηψζνπλ απφ θάπνηα έμνδα γηα λα κελ πιεξψλεη
5.000€ ν Γήκνο θαη λα ζηξέςνπκε απηά ηα ρξήκαηα ζε άιιεο δξάζεηο.
100.000€ γηα δηθαζηηθέο αμηψζεηο. Απηφ πνπ γίλεηαη ζηνλ Γήκν, επεηδή δελ είκαζηε φπσο
πξέπεη θαη πεγαίλνπλ θάπνηνη ζηα δηθαζηήξηα θαη δηθαηψλνληαη, δελ ζέισ λα ην αλαιχζσ. Δίλαη
πνιιά ηα ρξήκαηα θαη δελ είλαη κφλν 100.000€, ήδε 60.000€ ρξσζηά κηα επηρείξεζε. ρη απφ ηελ
πίζσ πφξηα έμνδα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Δίπαηε φηη ηνλ Φεβξνπάξην ζα θάλεηε ηελ πξψηε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Μηιάκε επνκέλσο γηα έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ πάιη ζα γίλεη ζνπξσηήξη, αθνχ απφ ηνλ
Φεβξνπάξην ζα μεθηλήζνπκε ηηο αλακνξθψζεηο.
Δκείο απηήλ ηε θνξά ζα ςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θη αο κελ είκαζηε επραξηζηεκέλνη
γηαηί δελ δείρλεηε πλεχκα ζπλεξγαζίαο. Γελ δερφκαζηε φηη είλαη πξνυπνινγηζκφο δπν
παξαηάμεσλ, δερφκαζηε φηη κπνξεί λα πξνέθπςε κεηά απφ ζπλεξγαζία, αιιά απηά ηα «καο» ηα
θηεηηθά δελ ηα πηζηεχνπκε, δελ καο αξέζνπλ, γηαηί αιιηψο ζα ππήξρε θαη ζρέδην πάλσ ζε ηη έρνπλ
ζπλεξγαζηεί νη δπν παξαηάμεηο γηα λα ηνλ πινπνηήζνπλ.
Δκείο γηα ηνλ πξψην ρξφλν θαη γηα πξψηε θνξά ζα ηνλ ζηεξίμνπκε, ζαο ιέκε φηη δελ καο
ηθαλνπνηεί απφιπηα γηαηί πξέπεη λα θάηζνπκε ζην Γ.. ρσξίο αληηπαιφηεηεο λα νξγαλψζνπκε
θαιχηεξα θαη λα κηιήζνπκε γηα θαιχηεξα πξάγκαηα γηα ηνλ Γήκν καο.
Μαξθνχιεο: Πξφεδξε, θ.θ. δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη επρέο είλαη γηα ηνπο πνιίηεο. Δκείο σο
δηνίθεζε έρνπκε ππνρξέσζε λα ζέζνπκε ηνλ εαπηφ καο ζηελ δηάζεζε ησλ πνιηηψλ, λα δψζνπκε

ηνλ θαιχηεξν εαπηφ, ψζηε λα πινπνηεζνχλ νη επρέο ησλ πνιηηψλ γηα κηα θαιχηεξε Βέξνηα θη έλα
θαιχηεξν αχξην.
Θα μεθηλήζσ κε κηα παξαδξνκή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ρξφλν εηζαγσγήο, πνπ θαηά έλαλ
πεξίεξγν ηξφπν έκεηλε αζρνιίαζηε, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2020.
Δπεηδή ηελ επζχλε γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο
ηελ έρεη ε δηνίθεζε (επηπρψο γηα εκάο, δπζηπρψο γηα ηε δηνίθεζε), δελ βάδνπκε κέζα ηελ
νηθνλνκηθή θαη ηελ ηερληθή ππεξεζία γηαηί ζεσξνχκε φηη κε ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο ππεξβάιεη θαη θέξλεη ηειηθά ζε πέξαο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα
λσρειηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηε δηνίθεζε, ε νπνία ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 ηνλ εηζάγεη πξνο
ζπδήηεζε ηνλ Γελάξε ηνπ 2020. Απηφ λνκίδσ φηη πξέπεη λα έρεη ζπκβεί ζε ειάρηζηνπο Γήκνπο
ζηελ Διιάδα θαη πεξηζζφηεξν ζε Γήκνπο πνπ είραλ πξνβιήκαηα κε πξνυπνινγηζκνχο ησλ
Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ θαη ησλ αλσκαιηψλ πνπ δεκηνπξγνχζαλ απηνί νη πξνυπνινγηζκνί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ησλ Γήκσλ.
Γελ μέξσ αλ ε ζπγθεθξηκέλε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ν
πξνυπνινγηζκφο απηφο ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηε δεκνηηθή παξάηαμε ηεο θ.Μπαηζαξά, ειπίδσ
φηη δελ ζπλέβαιε ζε απηήλ ηελ θαζπζηέξεζε, κάιινλ ζα επηηάρπλε ηελ θαηάξηηζε θαη ηε
ζπδήηεζή ηνπ. Θεσξψ φηη είλαη έλα βήκα φηη ηειηθά ν πξνυπνινγηζκφο ζπδεηείηαη ηνλ Γελάξε θαη
δελ ζπδεηείηαη καδί κε ηνλ απνινγηζκφ.
ζνλ αθνξά ηνλ εηδηθφ λνκηθφ ζπιινγηζκφ πνπ έθαλαλ θάπνηα κέιε ηνπ Γ.. (ησλ θ.θ.
Κνξσλά θαη Αζιάλνγινπ), ν θ. Αζιάλνγινπ καο είπε φηη έπξεπε λα θαηαζέζνπκε λέν
πξνυπνινγηζκφ.
Αζιάλνγινπ (εθηφο κηθξνθψλνπ): Καηά ηε γλψκε κνπ…
Μαξθνχιεο: Ο θ.Αζιάλνγινπ έρνληαο κηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ζηε δηάζεζή ηνπ καο
θέξλεη έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ νκνινγεί φηη ζην ηέινο φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο απνινγηζηεί ζα
είλαη 10.000.000€ έμσ. Μάιηζηα επαίξεηαη εμ απηνχ θαη δεηά απφ ηελ αληηπνιίηεπζε ε νπνία
πξνθαλψο δελ δηαζέηεη ππεξεζία λα ζπληάμεη θαηλνχξην πξνυπνινγηζκφ.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη απφ κφλν ηνπ ην γεγνλφο φηη θάλεηε 10-15 αλακνξθψζεηο
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε ρξφλν, πξέπεη λα ζαο δεκηνπξγεί έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ηη δελ θάλεηε
ζσζηά. Καη δελ είλαη φηη θάλαηε 1-2 θνξέο πξνυπνινγηζκφ, έρεηε θάλεη κέρξη ζήκεξα 6 θνξέο
μεθηλψληαο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015.
ζνλ αθνξά ηνλ λνκηθφ ζπιινγηζκφ ηνπ θ.Κνξσλά, εγψ επειπηζηνχζα φηη θάπνηνη μέξνπλ
λα δηαβάδνπλ θαη αληηιακβάλνληαη ην ηη δηαβάδνπλ «νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο … ηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή».
Ση δελ θαηαιαβαίλεηε θαη ηη δελ θάλακε εκείο φπσο έπξεπε λα ην θάλνπκε; Αλ ιείπεη απφ
ηελ ζπλεδξίαζε ε αηηηνινγηθή έθζεζε θη ε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο δελ είλαη δηθή
καο επζχλε αιιά δηθή ζαο θαη πξέπεη απηφ λα ην αληηιεθζείηε, γηαηί εγείξεη δεηήκαηα
λνκηκφηεηαο ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε, αθνχ ιείπεη απηφ ην ζηνηρείν πνπ ην βάδεη σο πξνυπφζεζε ν
λφκνο. Καη μέξεηε φηη ππήξμε πξνεγνχκελν κε απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ αθπξψζεθε απφ ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ρσξίο λα πξνζθχγεη θαλέλαο. Δγθαινχληαη κέιε ηνπ Γ.. πνπ θάλνπλ
ην απηνλφεην, απηφ πνπ επηβάιιεηαη λα θάλνπλ, λα πξνζθεχγνπλ ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή
αιιά ρσξίο λα έρεη πξνζθχγεη θαλείο ζηελ αξκφδηα αξρή αθπξψζεθε ε απφθαζε επεηδή δελ
ππήξρε εηζήγεζε, δελ αθνινπζήζεθε ε πξφηαζε ηεο ππεξεζίαο.
Γηα πνηνλ ιφγν έξρεζηε εδψ θαη πνπιάηε εμππλαθηδηζκνχο ιέγνληαο αλ κπνξεί λα ζηαζεί
ζαλ πξνυπνινγηζκφο. Γελ ην θαηαιαβαίλεηε φηη δελ κπνξεί λα ζηαζεί; Οη πξνηάζεηο απφ κφλεο
ηνπο κπνξνχλ λα ζηαζνχλ; Πεξηκέλακε λα δνχκε πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ θαζελφο απφ εζάο ζηε
ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αλ έρεηε βάιεη ην δαρηπιάθη ζαο. ρη κφλν πκψλ θαη ησλ εηέξσλ,
πνπ είλαη ζπλππεχζπλνη γηα απηφ ην ράιη.
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Θ.Κνξσλάο κηιά εθηφο
κηθξνθψλνπ)
Μαξθνχιεο: ρη, δελ θαηάιαβεο, εγψ είπα φηη δελ θαηαιαβαίλεηο ηη δηαβάδεηο, κνπ
θαίλεηαη φηη δελ θαηαιαβαίλεηο θαη ηη αθνχο…
Ο λφκνο ιέεη φηη γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θη είλαη δηαθξηηέο, γηα θάζε πξφηαζε
πξέπεη λα γίλεη ςεθνθνξία, αλ δελ ην θαηαιαβαίλεηε δηαβάζηε ην μαλά θαη ζα ην δείηε. Έπξεπε λα
ππάξρεη εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θη αηηηνινγηθή έθζεζε.
Γήκαξρνο: Τπάξρεη θ.Μαξθνχιε.

Μαξθνχιεο: Αλ ππάξρεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε… Γελ είλαη πξφηαζε απηφ πνπ κνπ
θέξαηε.
Γήκαξρνο: Βεβαίσο, έρεη κνηξαζηεί θηφιαο.
Μαξθνχιεο: Απηφ πνπ κνπ θέξαηε; Γηα απηφ ιέηε; Απηφ είλαη εηζήγεζε ή αηηηνινγηθή
έθζεζε; Ζ ππεξεζία ιέεη φηη δελ έρεη αλάγθε εθηέιεζεο απηνχ ηνπ έξγνπ; Απηή είλαη αηηηνινγηθή
έθζεζε; Απηφ ιέηε εζείο; Σφζε ζπνπδή εθδειψλεη ε ππεξεζία γηα λα απαληήζεη ζε κηα πξφηαζε;
Θέισ λα κνπ πείηε εζείο, ζπκθσλείηε ή δελ ζπκθσλείηε κε ηελ κεηεγθαηάζηαζε ησλ
θνηκεηεξίσλ;
Γήκαξρνο (εθηφο κηθξνθψλνπ): Θα ζαο απαληήζσ…
Μαξθνχιεο: Ναη ή φρη;
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη ν Γήκαξρνο κηιά εθηφο κηθξνθψλνπ)
Μαξθνχιεο: Πξφεδξε αληέρσ ζηνλ δηάινγν, δελ έρσ πξφβιεκα…
ζνλ αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ, εζείο βιέπεηε φηη απηφο ν
πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη θαξκπφλ; Γελ έξρεηαη γηα αθφκε κηα θνξά ε γέθπξα Αθψλ Κνχζηνπ; Ζ
ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ Καξαλαζηάζε;
Δίλαη ξεαιηζηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο θ.Αζιάλνγινπ θαη θ.Μπαηζαξά; ηαλ νκνινγείηε
φηη απφ ηα 9.000.000€, απφ ηα 360.000€ πήξακε ηα 200.000€, αλ ηα αθαηξέζνπκε καο κέλνπλ
8.800.000€ απφ παξειζφληα έηε ζα κπνξέζνπκε λα ηα εηζπξάμνπκε; Γηαηί ν θ.αδαθιίδεο ιέεη φηη
βεβαηψλακε νθεηιέο πνπ δελ ζα κπνξνχζακε λα εηζπξάμνπκε, επνκέλσο ζηεξίδεηαη ή φρη ζε
εζθαικέλα δεδνκέλα απηφο ν πξνυπνινγηζκφο;
Ση δελ θαηαιαβαίλεηε φηαλ ζαο ιέκε εκείο φηη δελ είλαη ξεαιηζηηθφο θη εζείο απαληάηε φηη
είλαη ξεαιηζηηθφο; Ρεαιηζηηθφο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο φηαλ θηάλνπκε ζην ζεκείν λα
απνινγίζνπκε θη ε απφθιηζε δελ είλαη παξαπάλσ απφ 10%. Δδψ έρνπκε 25% απφθιηζε κεηαμχ
πξνυπνινγηζκνχ-απνινγηζκνχ έηνπο 2018. Πφζν θαιφ πξνυπνινγηζκφ θάλεηε;
Έρνπκε κηα γεληθφηεξε πνιηηηθή λα «ρατδεχνπκε απηηά». ζνλ αθνξά ην δήηεκα απηφ
είλαη ζαθήο ε ηνπνζέηεζε ηεο παξάηαμήο καο φηη απηφ πνπ ζα κπνξνχκε λα εηζπξάμνπκε πξέπεη
λα ην δηεθδηθνχκε. Πξέπεη λα δηεθδηθνχκε ηελ είζπξαμε ησλ πνζψλ πνπ νθείινπλ ζπλδεκφηεο καο
είηε ηξίηα άηνκα θαη θάλνπλ ρξήζεηο ππεξεζηψλ. Πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα κέηξα εθείλα ψζηε λα
ππνρξεσζνχλ θάπνηνη λα πιεξψζνπλ νθεηιέο πνπ πνιιέο θνξέο ππεξβαίλνπλ θαη ηελ πεληαεηία.
Τπήξμε δπλαηφηεηα κε ηνλ λ.4611 ηεο ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ. Δθφζνλ θάπνηνη δελ έρνπλ ππαρζεί
ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο βεβαίσζεο ησλ νθεηιψλ ζηε ΓΟΤ.
Να πξνρσξήζνπκε ζε απηφ ην κέηξν ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εηζπξάμνπκε ηα πνζά εθείλα
πνπ νπζηαζηηθά ζα απνδνζνχλ ζηνπο δεκφηεο, κε δεδνκέλν φηη κε ηελ εθηέιεζε βαζηθψλ έξγσλ
ζα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ δσήο.
Ζ δηθή καο παξάηαμε θαηέζεζε πξφηαζε θαη ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή επηηξνπή, φπνπ
ρσξίο θακηά αηηηνινγία δελ ηέζεθε θαλ ζε ςεθνθνξία ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Δκείο
θαηαζέζακε ηελ πξφηαζε θαη ζην Γ.. θαη λνκίδσ φηη ηα ζέκαηα πνπ αθνξά απηή ε πξφηαζε είλαη
δεηήκαηα πνπ απφ ην ζχλνιν ησλ παξαηάμεσλ έρνπλ κλεκνλεπζεί σο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο,
φπσο είλαη ε έξεπλα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη είλαη θνζηνινγεκέλεο, παξά ην γεγνλφο φηη
ηέζεθαλ δεηήκαηα γηα αθνζηνιφγεηεο πξνηάζεηο. Μηινχκε γηα εθπφλεζε κειεηψλ γηα έξεπλα
ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ σο πεξηθεξεηαθνί ρψξνη ζηάζκεπζεο θφζηνπο 3.500€.
Γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο θάησ απφ ηελ Διηά θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο κε πξνβιεπφκελν θφζηνο 2.500€.
Γηα ηερληθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθφξεζε ηεο πφιεο κε
πξνβιεπφκελν θφζηνο 6.000€.
Γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ησλ θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ κε πξνβιεπφκελν θφζηνο 6.000€.
Γηα ηελ αλάπιαζε ηεο θνίηεο ηνπ Σξηπνηάκνπ κε πξνβιεπφκελν θφζηνο 5.000€.
Γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο, πξνηείλνπκε ηελ αζθαιηφζηξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ
ραιηθνζηξσκέλνπ δξφκνπ απφ ην super market «ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ» κέρξη ην δηαινγεηήξην
ηνπ Δθαηφ κε πξνβιεπφκελν θφζηνο 20.000€, θαζψο δελ απαηηνχληαη απαιινηξηψζεηο νχηε
ζνβαξή ππφβαζε, αιιά ζα απνθέξεη κεγάιν φθεινο θαζψο εμππεξεηείηαη ε θπθινθνξηαθή
δηαζχλδεζε.
Σέινο, παξέκβαζε ζην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν κε ηελ ηνπνζέηεζε «έμππλνπ» θσηεηλνχ
ζεκαηνδφηε ζηελ νδφ ηξαηνχ, ζην χςνο ηνπ πιάηαλνπ, έλαληη ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο

γηα ηελ αζθαιή έμνδν ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, σο επίζεο θαη γηα ηε δηέιεπζε ησλ
καζεηψλ.
Δχρνκαη, εθφζνλ πηνζεηεζεί ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ απφ ην Γ.. θαη ηεζεί πξνο
ςήθηζε, ζα ςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ελ ζπλφισ. Βέβαηα, ηεξνχκε ηηο επηθπιάμεηο καο θαη
καθάξη λα δηαςεπζηνχκε, λα έρνπκε ηηο εηζπξάμεηο, γηαηί κεγάινο βξαρλάο είλαη νη αλείζπξαθηεο
νθεηιέο.
Κνξσλάο: Δπί πξνζσπηθνχ. Αλαθέξζεθε ην φλνκά κνπ. Οπδέπνηε ηνπνζεηήζεθα,
εξσηήζεηο έθαλα.
Αλ ν θ.Μαξθνχιεο απφ ηηο εξσηήζεηο κνπ εθκαηεχεη θαη ηελ ηνπνζέηεζή κνπ, θαιά θάλεη.
Γελ κπνξεί φκσο ζε εξσηήζεηο πνπ θάλσ θαη παίξλσ θαη ηελ απάληεζε απφ ηελ ππεξεζία,
λα ζεσξεί ηελ απάληεζή κνπ φηη είλαη απηή πνπ εξκελεχεη απηφο.
Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θη επεηδή ν θ.Μαξθνχιεο δελ ξσηήζεθε, ν θ.Μαξθνχιεο θη ε
παξάηαμή ηνπ θαηαζέηεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ απηνηειή πξφηαζε ή ζπκθσλεί κε
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη πξνζζέηεη άιια επηά ζεκεία; Δηζεγείηαη δει. επηπιένλ
46.000€ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ; Πξέπεη λα ην μεθαζαξίζνπκε.
Πξφεδξνο: Ννκίδσ φηη απηφ είπε. Αλ ςεθίζνπκε ππέξ ηεο πξφηαζήο ηνπ ζα ςεθίζεη θαη ην
ζχλνιν.
Κνξσλάο: Σα έμνδά καο είλαη 45.000.000€ ζπλ 46.000€
Μαξθνχιεο (εθηφο κηθξνθψλνπ): Σφζν δχζθνιν είλαη λα ην θαηαιάβεηο;
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κηινχλ εθηφο κηθξνθψλνπ)
Μαξθνχιεο: Πξφεδξε εζείο ην θαηαιάβαηε, είπα θαη θάηη άιιν. ε φια ηα Γ.. έιεγα γηα
ηνλ πξνυπνινγηζκφ φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα κε ζπκθσλνχκε κε απηφλ, αιιά δελ ηνλ ςεθίδακε
γηαηί δελ ππήξραλ θάπνηεο πξνβιέςεηο.
Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο εκείο ιέκε ζήκεξα φηη δελ ηνλ ςεθίδνπκε γηαηί δελ
πεξηιακβάλνληαη απηά. Σελ επφκελε θνξά, κε δεδνκέλν φηη ζα έρνπκε θη άιια ζηνηρεία, ζα γίλεη
θαιχηεξε δνπιεηά, λα είζηε ζίγνπξνη γη’ απηφ. Καη βέβαηα επεηδή εζείο ην θαηαιάβαηε, αθήλσ ηνλ
ζπλάδειθν ζηελ θξίζε ζαο.
Σζαλαμίδεο: Γηα εκάο ν πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη κφλν αξηζκνί ζε έλα ινγηζηηθφ αξρείν,
είλαη έλαο ράξηεο, έλα θχιιν πνξείαο ζε πνηα θαηεχζπλζε ζα θηλεζεί ν Γήκνο.
ε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα, αθφκε θη αλ απηή είλαη έλαο Γήκνο, ν πξνυπνινγηζκφο θαηά
ηε γλψκε καο νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα εηζεγεηηθή έθζεζε. Έλαο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο
κηα ζνβαξή εηζεγεηηθή έθζεζε φπνπ ζα αλαιχνληαη νη αξρέο ζχληαμεο, νη ζηφρνη, νη
πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα κέζα πνπ ζέινπκε γηα λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο θαηά ηελ άπνςή καο
είλαη κηζή δνπιεηά, γηαηί δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε πνπ δελ ζπκκεηείρε ζηελ
ζχληαμή ηνπ λα θαηαλνήζεη βαζηθά κεγέζε ηνπ. Κάηη μεθίλεζε λα καο πεη ν θ.Αζιάλνγινπ
πξνεγνπκέλσο γηα δείθηεο αιιά ην άθεζε ζηελ κέζε.
Απηή ε εηζεγεηηθή έθζεζε έιεηπε θη απφ ηνλ απνινγηζκφ, άξα είλαη θάηη πνπ δελ
ζπκβαίλεη ηπραία. Πηζηεχσ φηη ηελ επφκελε θνξά φιεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ λα
ζπλνδεχνληαη απφ κηα ζνβαξή εηζεγεηηθή έθζεζε.
Παξ’ φιε ηελ έιιεηςε ηεο έθζεζεο, εκείο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε κέζα απφ
ηα λνχκεξα θάπνηα πξάγκαηα.
Ο πξνυπνινγηζκφο ζηελ πνιηηηθή ηνπ βάζε επζπγξακκίδεηαη απζηεξά, κε βάζε θαη ην
ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ θαηάξηηζή ηνπ, κε ην αληηιατθφ δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην, ηνπο
κλεκνληαθνχο λφκνπο πνπ δηακφξθσζαλ δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο.
Οη πφξνη, ην χςνο ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, ην πιαίζην κέζα
ζην νπνίν θηλείηαη ν πξνυπνινγηζκφο καο είλαη πξνζδηνξηζκέλν κέζα απφ ην κεζνπξφζεζκν
πξφγξακκα 2018-2022.
Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο παηά ζε ζίγνπξν έδαθνο, είλαη ελ πνιινίο έλα copy
paste ηη θάλακε ην πξνεγνχκελν έηνο, κηθξέο πξνζαξκνγέο θαη ην θέξακε ζηα κέηξα καο.
Παηά γεξά ζηηο πξφζθαηεο απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο πνπ δηαηεξεί ηα ηέιε
αληαπνδνηηθφηεηαο ζε πςειφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ νη δεκφηεο καο, δει.
έρνπκε ηε ζπλέρηζε ηεο ίδηαο αληηιατθήο θνξνκπερηηθήο πνιηηηθήο.
Έρεηε κάζεη λα θνηηάηε πίζσ, ζην ίδην αληηιατθφ κνλνπάηη, δελ ζέιεηε λα δείηε
δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα. Πνπ ζεκαίλεη ηη; Να βάινπκε θάπνηα θξηηήξηα πσο ζα θαηαλέκνπκε ηα
έζνδα, απφ πνχ ζα πξνέξρνληαη, λα δνχκε πνηνη πιεξψλνπλ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, πσο ζα

θνξνινγήζνπκε ηελ κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία, ηα κεγάια θαηαζηήκαηα, ηα κεγάια εηζνδήκαηα,
ψζηε λα δψζνπκε αλάζα ζηα αζζελέζηεξα ηκήκαηα ησλ δεκνηψλ καο.
πλάδειθνη, απφ ηα 14.671.104€ ηαθηηθά έζνδα, ηα 6.930.000€ είλαη αληαπνδνηηθά. Μηα
πεξαηηέξσ αλάιπζε ζα καο βνεζνχζε λα δνχκε απφ πνχ πξνέξρνληαη απηά ηα έζνδα, πνηνη
πιεξψλνπλ απηά ηα έζνδα. Καη ζε ηειηθή αλάιπζε ηη παίξλνπλ; Παίξλνπλ ππεξεζίεο πνπ
ζηεξίδνληαη ζε εξγαδφκελνπο κε θνηλσθειή εξγαζία, κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 8 κελψλ,
κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, δει. ηελ άιιε φςε ησλ αληηιατθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζηνλ ρψξν ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο βξίζθνπλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπο.
Δκθαλίδεη ν πξνυπνινγηζκφο έζνδα απφ αθίλεηε πεξηνπζία 408.000€ θη αληίζηνηρα έρεη
πξνβιέςεηο γηα κε είζπξαμε 441.000€. Απηφ είλαη έλα δήηεκα. Πξέπεη λα έρνπκε εηθφλα ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη λα δνχκε πσο κπνξνχκε λα ηελ αμηνπνηήζνπκε θαη αμηνπνίεζε δελ είλαη
κφλν ε εθκίζζσζε. Δίλαη ε παξαρψξεζε ρψξσλ ζε δεκφηεο, ζε θνξείο, πνπ κπνξνχλ λα ηελ
αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα, απφ ην λα ράλνπκε ρξήκαηα, φπσο αλαθέξεη ν πξνυπνινγηζκφο.
Έγηλε πνιιή ζπδήηεζε γηα ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Ζ
έθθξαζε εηζπξαθηέα θαλεξψλεη θαη ηνλ δπλεηηθφ ηεο ραξαθηήξα, έηζη παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο
πξνβιέςεηο, φηη δελ ζα εηζπξάμνπκε 9.602.000€. Δίλαη κεγάιν ην λνχκεξν θαη πξέπεη λα καο
πξνβιεκαηίζεη. Πξέπεη λα δνζεί ιχζε ψζηε λα κελ κεηαθέξεηαη απφ έηνο ζε έηνο θαη λα δνχκε αλ
κε απφθαζε ηνπ Γ.. αθνχ εμεηάζνπκε πνηνη νθείινπλ θη φζνη απνδεδεηγκέλα δελ κπνξνχλ ή δελ
έρνπλ λα πιεξψζνπλ πξέπεη νη νθεηιέο ηνπο λα δηαγξαθνχλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα κελ
εθηεινχληαη εληνιέο αλαγθαζηηθψλ εηζπξάμεσλ-πιεηζηεξηαζκψλ.
Ο θ.Παπιίδεο κίιεζε γηα θνηλσληθή επαηζζεζία, γηα βνήζεηα ζε ηξίηεθλνπο θαη
πνιχηεθλνπο. Σν πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζε εππαζείο νκάδεο είλαη 10.000€. Δίλαη κεγάιν; ρη,
είλαη αζηείν.
Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ 1.000€ θαη δίλνπκε 70.000€ γηα ην παλεγπξάθη πνπ
ζηήζεθε ηα Υξηζηνχγελλα. Με 70.000€ ζε ζπιιφγνπο ζα είρακε πξαγκαηηθφ πάξηπ, ζα είρε
αλαγελλεζεί ε πφιε πνιηηηζηηθά.
Δλίζρπζε αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ 3.000€. Σα παηδηά καο αζινχληαη θαη πιεξψλνληαη, κηα
κπάια ηνπ ράληκπνι θνζηίδεη 15-20€, δελ πξέπεη νη ζχιινγνη απηνί λα εληζρπζνχλ νπζηαζηηθά θαη
ηα παηδηά καο λα θάλνπλ αζιεηηζκφ ρσξίο λα βάινπκε ην ρέξη ζηελ ηζέπε;
ηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο ν θ.ηδεξφπνπινο είρε ζέζεη νξζά θάπνηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ην θνκκάηη ησλ εμφδσλ θαη ζηηο κειέηεο δελ
αλαθέξεηαη πνπζελά γηα κειέηε γηα αληηππξηθή, αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ή ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Πξνθαλψο δελ αθνχηε ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ζαο.
Δκείο σο ιατθή πζπείξσζε δελ κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία λα θαηαζέζνπκε δηθή καο
ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηαηί ζα ήηαλ ππνρξεσηηθά θνκκέλε θαη ξακκέλε ζην αζθπθηηθφ πιαίζην
θαη ζηελ αλεπαξθή θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Θα θαηαζέζνπκε φκσο ζηνλ ιαφ έλα ζρέδην δξάζεο,
κηα δξάζε αληεπίζεζεο ψζηε λα έξζνπλ ζην πξνζθήλην νη ζχγρξνλεο αλάγθεο, νη δπλαηφηεηεο
θάιπςήο ηνπο αιιά θη νη πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα έρεη έλα πην ειπηδνθφξν κέιινλ.
Υξεηάδεηαη λα θνηηάμνπκε κπξνζηά, ζηελ πξννπηηθή ελφο άιινπ δξφκνπ αλάπηπμεο πνπ
δελ ζα έρεη φπσο ηψξα επίθεληξν ηελ θεξδνθνξία ησλ ρξεκαηηθψλ νκίισλ.
Σα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα, κε κηα νηθνλνκία κε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ αιιά
θαη πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε κπνξνχλ λα θαιχςνπλ νινθιεξσκέλα ηηο αλάγθεο ζε έξγα,
ππνδνκέο, θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Με βάζε απηήλ ηε ινγηθή εκείο δελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Σδήκα: ίγνπξα γελλψληαη δηάθνξα ηερληθά δεηήκαηα ζηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ελφο
πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο πξέπεη λα γίλνπλ βειηησηηθέο
θηλήζεηο κε ην πνπ ζα πξνθχςνπλ λέα έζνδα φπσο πξναλέθεξε ε επηθεθαιήο ηεο παξάηαμήο καο,
ε θ.Μ.Γεσξγηάδνπ θη ν θ.Αζιάλνγινπ.
Απηφ ζην νπνίν πξέπεη λα ζηαζνχκε είλαη ην αλαπηπμηαθφ ζηίγκα πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο
πξνυπνινγηζκφο, θάηη πνπ απνηέιεζε θαη θνκβηθφ ζεκείν ησλ πξνηάζεσλ ηεο παξάηαμήο καο.
Λππνχκαη πξαγκαηηθά πνπ άθνπζα ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ λα αλαιψλνληαη ζε
κηα δηαρείξηζε ηεο κηδέξηαο, πφζα επξψ πάλσ ή θάησ, αιιά λνκίδσ φηη πξέπεη λα ζηαζνχκε ζην
θαίξην θαη ην θαίξην είλαη πσο ζα δψζνπκε αλαπηπμηαθφ ζηίγκα ζηνλ Γήκν. Άξα νη πξψηεο
βειηησηηθέο θηλήζεηο πνπ ηπρφλ ζα γίλνπλ ζηελ πξψηε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζα
πξέπεη λα είλαη ζε πνζά πνπ αθνξνχλ ην πνιηηηζηηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ, ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή

ηεο πφιεο, ηελ βηψζηκε αζηηθή αλάπιαζε θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θίλεζεο ζηελ πφιε θαη
ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο πνπ αθνξνχλ ηελ παηδεία.
Να ζηαζψ θαη ζην γεγνλφο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη ηνλ αξκφδην
αληηδήκαξρν. Μέζα ζε απηφ ην ηερληθφ πξφγξακκα έλα πνιχ κεγάιν κέξνο αθνξά ηα ζρνιεία,
ησλ εμσξατζκφ ηνπ θηηξίνπ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ θαη ηα γήπεδα πνπ ζα αλαθαηαζθεπαζηνχλ,
ην ζρνιείν ζηνλ Άγην Γεψξγην κε ηελ επέθηαζή ηνπ θαη ηηο λέεο ηνπαιέηεο, ην 2 ν ΓΔΛ Βέξνηαο
θαη ην 4ν Νεπηαγσγείν. Έξγα πνπ ήηαλ απαίηεζε ρξφλσλ, φπσο θαη ην ζρνιείν ηεο Αγίαο
Βαξβάξαο. Απηφ είλαη πνιχ ζεηηθφ θαη λνκίδσ φηη κε κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ζα
πινπνηεζνχλ πνιχ ζχληνκα πξνο αλαθνχθηζε ησλ ζρνιείσλ.
ζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Παπιίδε, ζαο απαζρνιεί πνιχ θαη ην αθνχκε ζε θάζε
ζπλεδξίαζε, ε δηθή καο παξάηαμε δελ ζεσξεί φηη ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο πφιεο ηα ζπδεηά
θάπνηνο ζην πεδνδξφκην. Σα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο πφιεο ζπδεηνχληαη κε θαθέινπο θαη
πξνηάζεηο, φπσο πνιχ σξαία ζπλεζίδεηε λα ιέηε εζείο εδψ φηαλ αζθείηε θξηηηθή. Πξνηάζεηο θη
απφςεηο ηηο νπνίεο δπζηπρψο δελ αθνχζακε ζήκεξα.
Γελ αθνχζακε θακηά ζπγθεθξηκέλε αλαπηπμηαθή πξφηαζε, παξά κφλν γηα άιιε κηα θνξά
γθξίληα, ελ αληηζέζεη κε εκάο πνπ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θη απφςεηο καο πέξαζαλ ζην ηερληθφ
πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
ζνλ αθνξά ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Μαξθνχιε, ηελ πξφηαζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ», θαηά ηελ άπνςή κνπ δελ ζεσξψ φηη
αλαθαιχπηεη θαλείο ηελ Ακεξηθή. Καηαξρήλ δελ απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε,
παίξλνληαο αθνξκή απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ θ.Κνξσλά, αθνξά έλα ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ. Αλ
ζέιεηε λα κπσ θαη ζηελ νπζία, 5.000€ γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Σξηπνηάκνπ; Απηή είλαη ε
αλαπηπμηαθή ηξνρηά ηεο πφιεο; Γελ ζπκθσλψ νχηε επί ηεο νπζίαο, παξά ηαχηα ζα πσ φηη νη
δεκφηεο ηεο πφιεο θνπξάζηεθαλ λα αθνχλ κνλίκσο γθξίληα θαη ζε ηη δηαθσλνχκε θη φρη ζε ηη
ζπκθσλνχκε.
Δγψ λνκίδσ φηη απηή ε πξφηαζε, έζησ θαη κε θνζηνινγεκέλε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία,
δηφηη θαηαηέζεθε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζπλ πάλσ ζε απηφ ην
πξφγξακκα θαη λα ηελ ςεθίζνπκε ζπλνιηθά. Δηιηθξηλά δελ έρσ θαηαιάβεη φιε απηήλ ηελ γθξίληα.
Μηραειίδεο: Ο πξνυπνινγηζκφο φπσο φινη μέξνπκε είλαη έλα εξγαιείν πνπ ην απιψλνπκε
θη απφ εθεί θαη κεηά βιέπνπκε πσο ζα πνξεπηνχκε θη αλαιφγσο ην καδεχνπκε ή ην πξνζζέηνπκε.
Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πνξεία ησλ Γήκσλ.
Βέβαηα πξέπεη λα θάλνπκε κηα δηάθξηζε θαη λα πνχκε ην εμήο: Κάπνηεο παξαηάμεηο δελ
θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο, εδψ φκσο ππάξρεη κηα πνιηηηθή απφθαζε.
Ζ δηθή κνπ παξάηαμε δελ θαηέζεζε ελαιιαθηηθή πξφηαζε, φρη επεηδή δελ είπε πξνηάζεηο ή
δελ είρε πξνεθινγηθφ πξφγξακκα, είλαη φκσο κηα επθαηξία λα δείμνπκε ζχκπλνηα θαη λα πάκε λα
δνπιέςνπκε φινη καδί ζε θάηη πνπ πξφηεηλε ε δεκνηηθή αξρή θαη θπζηθά επηθνπξηθά ζα δνχκε
πνιιέο αλακνξθψζεηο πνπ ζα ηηο δνπιέςνπκε φινη καδί θαη δελ είλαη ψξα ζηελ πξψηε
ζπλεδξίαζε ηνπ έηνπο λα θάλνπκε αςηκαρίεο γηα ην αλ έρσ εγψ αλαπηπμηαθφ βιέκκα ή πσο ην
βιέπεη ν θαζέλαο.
Βέβαηα Γήκαξρε φια απηά ζα είραλ ιπζεί, αλ είραηε θάλεη κηα ζπλδηάζθεςε κε ηνπο
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ πην λσξίο, νπφηε ζα είραλ ιήμεη φια απηά ηα ζέκαηα πνπ θάπνηνο ηα
ζεσξεί αλαπηπμηαθά ή κε θαη ζα είραλ πεξάζεη ζε έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα ήηαλ απφ θνηλνχ.
ήκεξα φκσο απηφ πνπ έρνπκε λα δνχκε είλαη θάηη ην νπνίν έρεη θαηαζέζεη ε παξνχζα
δεκνηηθή αξρή, κπνξεί λα δηαθσλψ ζε κεξηθά ζεκεία ή λα ζπκθσλψ ζε πνιιά ή λα πξνζζέζσ
άιια 5 έξγα, φκσο ν ρξφλνο είλαη κπξνζηά καο θαη ζα ην δνχκε ζηελ πνξεία. Π.ρ. κηα κεγάιε
δηαθσλία είλαη νη αλείζπξαθηεο νθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ, ηα νπνία αθνξνχλ έλα πνιχ κεγάιν
πνζφ, πνπ αλ ην είρακε ελδερνκέλσο ζήκεξα λα κηινχζακε δηαθνξεηηθά. αο ζπκίδσ κφλν ηα
ηέιε άξδεπζεο πνπ ήηαλ 230.000€ θαη δελ ζα αλαγθαδφκαζηαλ λα πξνβνχκε ζε αχμεζε ησλ
ηειψλ θαηά 17%.
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο .Αζιάλνγινπ κηιά εθηφο
κηθξνθψλνπ)
Μηραειίδεο: Έηζη ινηπφλ ζε έλαλ πξνυπνινγηζκφ ππάξρνπλ ηα κηθξά θαη ηα κεγάια.
Απηνί βέβαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα νξακαηηζηνχλ ηα κεγάια ζπκβάινπλ ζηα κηθξά. Σα κηθξά θαη
ηα κεγάια φκσο είλαη κηα έλλνηα ππνθεηκεληθή πνπ ν θαζέλαο ηα αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά.

Σν πξφγξακκα ηνπ θαζελφο, αλ ζα ην ηεξήζεη κε κηα δέζκεπζε ζην Γ.., κε κηα έθθξαζε
ςήθνπ ή φρη είλαη κηα πνιηηηθή απφθαζε, φκσο εκείο δελ πήξακε απφθαζε λα κελ ςεθίζνπκε ην
ηερληθφ πξφγξακκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ή λα ηα ςεθίζνπκε αληίζηνηρα επεηδή είκαζηε
αιπζνδεκέλνη ζε κηα θαξέθια.
Δκείο είπακε φηη ην ςεθίδνπκε γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, δελ καο θξαηά ε έκκηζζε
ζρέζε νχηε ε «θαξέθια». Γηα λα θάλσ θαη κηα πξφβιεςε (θαη ζα ην δείηε ζηελ πνξεία γηαηί είλαη
πξαγκαηηθφηεηα), απηνί πνπ ζήκεξα ζεσξνχλ ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ξεαιηζηηθφ, πξνβιέπσ φηη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2023 δελ ζα ηνλ βιέπνπλ ξεαιηζηηθφ γηαηί πνιχ
απιά ζα έρεη ιήμεη ην πξνηθνζχκθσλν.
Γνπιηίδεο: Φέηνο κπαίλσ ζηελ έθηε ρξνληά σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη ζε απηφλ ηνλ
έθην ρξφληα βιέπσ γηα άιιε κηα θνξά ηνλ ππνβηβαζκφ ηεο πεξηνρήο απφ φπνπ θαηάγνκαη, ε νπνία
θαηά ηνλ λνκνζέηε είλαη ε ηζηνξηθή έδξα ηνπ Γήκνπ.
Έμη ρξφληα ππνβηβαζκφο, 1,8% θη επηκέλσ φηη ηα 10.000.000€ ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ
είλαη ηεο ΓΔΤΑΒ, φρη ηνπ Γήκνπ. 1,8% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη γηα ηελ Γ.Δ. Βεξγίλαο. Κάπνηε
ρηππηφκαζηαλ γηα λα κελ έξζνπκε ζηε Βέξνηα, καο έθεξαλ κε ην δφξη, ζε ιίγν ζα ηειεηψζνπλ νη
γνπξνπλνραξέο θαη ζα αξρίζνπκε λα θσλάδνπκε γηα λα θχγνπκε απφ ηε Βέξνηα.
Άθνπζα ζπλάδειθν, ηελ θ.Σδήκα, ε νπνία ζηελ νκηιία ηεο αλαθέξζεθε 4-5 θνξέο ζηελ
αλάπηπμε ηεο πφιεο. Ζ αλάπηπμε δελ είλαη κφλν γηα ηελ πφιε, είλαη θη νη ππφινηπεο Γ.Δ. Μφλν
γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ είπαηε. Φπζηνινγηθφ είλαη, δελ ζα αθήζνπκε λα
πέζεη ην ζρνιείν…
Δγψ δελ κπνξψ λα ςεθίζσ απηήλ ηελ θαηάζηαζε γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά. Άθνπζα
ηνλ αληηδήκαξρν λα κηιά γηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, κάιινλ μερλάηε φηη εκείο έρνπκε εηεζίσο θαη
πεξίπνπ 400.000 επηζθέπηεο. Αλ θαλνλίζνπκε γηα ηνπο 400.000 επηζθέπηεο πνπ πηζαλφλ
κειινληηθά λα μεπεξάζνπλ ηνπο 700.000, λνκίδσ φηη θαιχπηνπκε φινλ ηνλ ππφινηπν Γήκν.
Γελ κπνξψ λα ηνλ ςεθίζσ γηαηί κνπ ζπκίδεη θη εθείλε ηελ θαηάζηαζε, φηαλ έζεηα ζέκα κε
ηνλ ΥΟΑΠ θαη ηελ Αξραηνινγία θαλείο δελ κε άθνπγε θαη ζαο είρα πεη αλ πεξάζεη ε απφθαζε
απηή δπηηθά ηνπ Αιηάθκνλα ηη ζα θάλαηε; ε 3 κήλεο ήξζε ε αλανξηνζέηεζε θαη ηξέραηε φινη εδψ
κέζα γηα λα ζψζεηε ηηο δηθέο ζαο πεξηνπζίεο μερλψληαο πάιη εκάο.
Απηφ κνπ ζπκίδεη θη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο θαη ηνλίδσ μαλά φηη θάπνηε, λα μέξεηε,
ηειεηψλνπλ νη γνπξνπλνραξέο.
Κ.Θενδσξίδεο: Ζ ςήθηζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί
ηελ θνξπθαία πξάμε ηνπ Γ.. θη φινη δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρνπλ ζνβαξέο αδπλακίεο.
Απφ ηνπο πξνιαιήζαληεο αληηιακβάλνκαη φηη ςάρλνπκε θνηλφ ηφπν. Κνηλφ ηφπν, νχησο
ψζηε λα θαηαζέηνπκε απφ θνηλνχ πξνυπνινγηζκφ, ηερληθφ πξφγξακκα θη φινη καδί λα ην
ςεθίδνπκε θαη λα ζηεξίδνπκε ηελ πινπνίεζή ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.
Γηαπηζηψλνπκε φκσο θαη ζνβαξέο αδπλακίεο. Αδπλακίεο πνπ αξρηθά έρνπλ λα θάλνπλ κε
ηνπο πφξνπο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Έρεη λα ςεθηζηεί λφκνο πνπ λα ζεζκνζεηεί πφξνπο
απφ ην 1989 θαη ζην φλνκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ πεξηθνπεί απηνί νη πφξνη.
Έξημα κηα καηηά ζηε ΑΣΑ. Ζ ΑΣΑ ςεθίζηεθε ην 1989 κε ηνλ λ.1832. Γηα ηνπο
Γσξγηαλνχο πξφζεμα φηη κε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα αληηζηνηρνχλ κφλν 6.500€.
Έλα άιιν ζηνηρείν θη απηφ αθνξά εκάο ζαλ Γήκν είλαη ε ελίζρπζε ηεο κεραλήο ηνπ
Γήκνπ. Τπάξρνπλ αδπλακίεο θαη ην μέξνπκε φινη.
Σν γεγνλφο φηη δελ ζπκκεηείρακε ζηελ θηλεηηθφηεηα δεκηνχξγεζε ξσγκέο αληί λα
ζπκπιεξσζνχλ θελά. Απφ φηη μέσ ηψξα έγηλαλ ηα πεξηγξάκκαηα ηνπ ΟΔΤ θαη ηψξα
ζπκκεηέρνπκε ζηελ θηλεηηθφηεηα, ράζακε φκσο θαηά ηελ άπνςή κνπ πνιχηηκν ρξφλν.
Τπέβαιια κηα εξψηεζε γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα, φρη αλ είλαη δπλαηφο ν επηκεξηζκφο ησλ
πηζηψζεσλ αλά Γ.Δ., αιιά αλ απηφ έρεη θάπνηα ζθνπηκφηεηα. Δπηπρψο πήξα απάληεζε απφ ηνλ
αληηδήκαξρν, ε νπνία ελ κέξεη κε ηθαλνπνηεί θαη βεβαίσο κνπ δίλεη ην εξέζηζκα λα θάλσ κηα
ζπδήηεζε καδί ηνπ θαη λα ην δσ ζε βάζνο. Ήηαλ κηα επράξηζηε έθπιεμε γηα εκέλα.
Γελ ζέισ λα πεξηηηνινγήζσ, απηφ πνπ ζεκείσζα πξψην-πξψην γηα λα ζίμσ είλαη ην
γεγνλφο φηη καο έρεη δνζεί γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ έλαο αλαιπηηθφο πίλαθαο,
φρη εηζεγεηηθή έθζεζε πνπ λα αηηηνινγεί ην θάζε έζνδν θη έμνδν θη απηφ είλαη ζνβαξή αδπλακία,
είλαη ζνβαξή παξάιεηςε θαη ζα πξέπεη λα δεζκεπηνχκε φινη φηη δελ ζα επαλαιεθζεί.

Αλ έρεη αλάγθε ν Γήκνο ηε ζπκκεηνρή φισλ καο ζηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ζα ζπκκεηέρνπκε. Έρνπκε ππνρξέσζε θη εκείο έρνπκε επζχλε θαη ζε εκάο
επηκεξίδεηαη επζχλε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.
Θα πάσ ελδεηθηηθά ζηα έμνδα, είρα ζθνπφ λα πσ κεξηθά πξάγκαηα παξαπάλσ αιιά δελ
ζέισ λα θαηαρξαζηψ ηνλ ρξφλν ζαο. Έρνπκε ηαρπδξνκηθά ηέιε 30.000€, ηελ επνρή ηεο
πιεξνθνξηθήο. Μήπσο πξέπεη λα ην μαλαδνχκε απηφ; Έρνπκε ηειεθσληθά-ηειεγξαθηθά ηέιε
55.000€. Μήπσο πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θάπνηνλ άιιν πάξνρν; Καηά ηα άιια κε έρεη θαιχςεη ν
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμήο καο.
πκεσλίδνπ: Ήξζε ζηα ρέξηα καο έλαο πξνυπνινγηζκφο ηνλ νπνίν πξνζπαζήζακε λα
αμηνινγήζνπκε γηα λα απνθαζίζνπκε αλ ζα ηνλ ςεθίζνπκε ή φρη.
Ζ ζπλνιηθή εληχπσζε πνπ απνθνκίδνπκε είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κίδεξν, ρσξίο πξννπηηθέο
αλάπηπμεο πξνυπνινγηζκφ, ρσξίο πξννπηηθή γεληθά, κηα ζπλεζηζκέλε δηαρείξηζε θνλδπιίσλ κε
γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κφλν. Οη πεξηζζφηεξνη θσδηθνί έρνπλ ηίηιν ζπληήξεζε,
πξνκήζεηα πιηθψλ, απνθαηάζηαζε βιαβψλ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε αλαθαηαζθεπή.
Απαξαίηεηα φια απηά, αιιά πέξα απφ φηη είλαη δείγκα ζηαζηκφηεηαο απφ ηελ θχζε ηνπο, ε γεληθή
θη αφξηζηε αλαθνξά ηνπο δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη θαλείο θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπο κε
ην αλάινγν θνλδχιην.
Γηα λα κελ αλαθέξσ φηη ηελ επνρή πνπ άιινη Γήκνη έρνπλ θάλεη άικαηα κπξνζηά εκείο
έρνπκε θνλδχιηα γηα ειεθηξνθσηηζκφ ρψξσλ, γεπέδσλ θιπ. Γει. ην 2020 εκείο αζρνινχκαζηε κε
ην λα παξέρνπκε ειεθηξνθσηηζκφ.
ια απηά είλαη θπζηθφ λα γίλνπλ. Αθφκε θη αλ ν Γήκνο ιεηηνπξγνχζε κε ηηο ππεξεζίεο
ηνπ είλαη απηνλφεην φηη ζα γηλφηαλ γηαηί θαιχπηνπλ πάγηεο θαη ηξέρνπζεο αλάγθεο. Πνιχ ιίγεο
είλαη νη εμαηξέζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη θάηη πνπ καο θάλεη λα έρνπκε ειπίδεο φηη ν Γήκνο
καο ζα αθνινπζήζεη ηελ επνρή καο.
Απφ φια απηά βάδνπκε ζηα ζεηηθά ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ηηο
θαηλνηφκεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πφιεο, ην ζρέδην αζηηθήο
θηλεηηθφηεηαο γηα ηα νπνία βέβαηα δελ έρνπκε εηθφλα θαηά πφζν ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα
αληαπνθξίλνληαη ζην έξγν πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί.
Βιέπνπκε βέβαηα θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο γέθπξαο Αθψλ Κνχζηνπ, είλαη δήηεκα ηηκήο λα
κελ ππάξρεη ζε πξνυπνινγηζκφ επφκελεο ρξνληάο. Δπίζεο, ραηξφκαζηε πνπ ζα γίλεη πεξίθξαμε
ζην θνιπκβεηήξην.
Διπίδνπκε φηη αλάκεζα ζηα θνλδχιηα πνπ αλαθέξνληαη γεληθφινγα, ψζηε λα κελ
αληηιακβάλεηαη θαλείο ηη αθνξνχλ, λα ππάξρνπλ θαη θάπνηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο νη βξνρνπηψζεηο πνπ είρακε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ε αλαθχθισζε,
ε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.
Χο άηνκα δελ ήκαζηε παξφληεο ζηελ ςήθηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ, απφ ηε
κηθξή φκσο εκπεηξία εδψ, απηφ πνπ είδακε λα έξρνληαη επαλεηιεκκέλα ζέκαηα αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ κε κεηαθνξά θνλδπιίσλ απφ θσδηθφ ζε θσδηθφ, πνιιέο θνξέο θαη γηα κεγάια
πνζά καο δίλεη ηελ εληχπσζε φηη θάηη δελ γίλεηαη φπσο πξέπεη.
Αλ ππνζέζνπκε θη έρνπκε ιφγν λα ην θάλνπκε, φηη θάηη ηέηνην ζα επαλαιεθζεί θη απηφλ
ηνλ ρξφλν, ζεκαίλεη φηη ζαθψο ππνβαζκίδεηαη ε παξνχζα ςεθνθνξία. Λακβάλνληαο φια απηά
ππφςηλ ζεσξνχκε φηη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο απνηειεί κηα γξαθεηνθξαηηθή δηεθπεξαίσζε ρσξίο
φξακα θαη κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λα αθνξά δαπάλεο, πνπ ζεκαίλεη ζηαζηκφηεηα.
Μέρξη ηψξα δψζακε ην ζηίγκα καο, φηη δελ θάλνπκε αληηπνιίηεπζε γηα ηελ αληηπνιίηεπζε
θαη ζηεξίδνπκε φηη είλαη γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ, γηα ην ζέκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φκσο δελ
κπνξνχκε λα δψζνπκε ιεπθή επηηαγή θαη ζεηηθή ςήθν, κηιψληαο εθ κέξνπο ηεο παξάηαμήο κνπ.
Μειηφπνπινο: πδεηνχκε ζήκεξα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ
Γήκνπ.
Δηπψζεθε ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ζπληάρζεθε απηφο ν πξνυπνινγηζκφο, δει.
πξνυπνινγηζκφο θαηά πσο ζέιεη ε ησξηλή θπβέξλεζε θη νη πξνεγνχκελεο θη φια ηα αζηηθά
θφκκαηα θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ν πξνυπνινγηζκφο έρεη ηελ πιήξε ζπκθσλία φισλ ησλ
παξαηάμεσλ, κε θξηηηθή ζε ειάζζνλα δεηήκαηα.
Να εμεγήζεηε θχξηνη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ζηνλ ιαφ ηνπ Γήκνπ γηαηί ήζαζηε ζε
μερσξηζηέο παξαηάμεηο θαη δελ ήζαζηε ζε κία, εθ’ φζνλ θαη ζε απηήλ ηελ θνξπθαία δηαδηθαζία
θαίλεηαη φηη ζπκθσλείηε ζρεδφλ ζε φια.

Ση είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ πνπ ζπδεηνχκε ζήκεξα; Γελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά
λα ελζσκαηψλεη φιεο ηηο αληηδξαζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ είρακε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνπο
Γήκνπο. Σελ ηεξάζηηα κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γήκσλ, ηελ αληαπνδνηηθφηεηα παληνχ
θαη ηη είλαη ε αληαπνδνηηθφηεηα; Γηα λα πιεξψζεηο δεκφηε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα νπνηαδήπνηε
ππεξεζία ζνπ παξέρεη ν Γήκνο πξέπεη λα βάιεηο βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε. Αλαηξνπή ησλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζε φινλ ηνλ Γήκν, ηδησηηθνπνίεζε, απνζάζξσζε ππεξεζηψλ, θνξνκπερηηθή
πνιηηηθή θαη κηα ζεηξά άιισλ πξαγκάησλ.
Σαπηφρξνλα, πέξα απφ έλαλ ηέηνην θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ ςεθίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο
επηηαγέο φισλ απηψλ πνπ έξρνληαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, έξρεηαη θη ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ λα καο
πεη ηη ζα ςεθίζνπκε.
νπ ιέεη φηη δελ ζα ςεθίζεηο θαηά, ζα ςεθίζεηο ιεπθφ ή ζα απνδερηείο απηφλ ηνλ
αληηιατθφ πξνυπνινγηζκφ. Έρνπκε δηαβάζεη ηνπο λφκνπο, ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, ηηο
εγθπθιίνπο θαη ην ιέσ σο επηθεθαιήο παξάηαμεο φηη θαηαςεθίδνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Καηαςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θη αο πεξάζεη φηη ζέιεη κέζα ζηελ απφθαζε.
Σν ηερληθφ πξφγξακκα πνπ πξνηείλεη ε δεκνηηθή αξρή απνηππψλεη αθφκε θαη ζε απηφ ην
επίπεδν απηήλ ηελ αληηιατθή πνιηηηθή πνπ ζηεξίδεη ε δεκνηηθή αξρή θη φιεο νη άιιεο παξαηάμεηο
πνπ ζπκθσλνχλ κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Σα έξγα ζηα ρσξηά είλαη ειάρηζηα, ππάξρνπλ ειάρηζηα πνζά γηα ηα ζρνιεία, γηα ην λεξφ,
ηελ άξδεπζε, ηελ απνρέηεπζε, ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη ηνλ εξαζηηερληθφ αζιεηηζκφ.
Τπνρξεκαηνδφηεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ππνβάζκηζε ππεξεζηψλ, θνξνκπερηηθή πνιηηηθή,
θάλεθε απηφ απφ ηελ επηβνιή επηπιένλ ηειψλ ζηελ άξδεπζε, ρψξηα απφ ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ
απνηεινχλ ζηελ νπζία ηελ βαζηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θη είλαη ζηα ίδηα επίπεδα.
Σν κφλν πνπ κέλεη είλαη ν ιαφο ηνπ Γήκνπ λα δηεθδηθήζεη ηα έξγα πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ.
Δκείο σο Λατθή πζπείξσζε ιέκε φηη αξθεηά απφ ηα έξγα πνπ εμππεξεηνχλ ιατθέο
αλάγθεο, φπσο έρνπκε δείμεη θαη ζην παξειζφλ ζα ηα ςεθίζνπκε θη απηφ ζα ζπλερίζνπκε λα
θάλνπκε. Καηαςεθίδνπκε θαη ηηο δπν πξνηάζεηο.
Θ.Θενδσξίδεο: ήκεξα ελ κέξεη έρσ ραξεί γηαηί είδα λεθάιηεο ηνπνζεηήζεηο. Πηζηεχσ φηη
είλαη πνιχ ζνβαξά ηα ζέκαηα γηα λα κελ πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ιχζε. ινη καδί πξέπεη λα
πξνζπαζήζνπκε.
Υάξεθα ηδηαίηεξα θαη δελ δηαθσλψ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θ.Μηραειίδε, εμίζνπ δελ
δηαθσλψ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ θ.Μαξθνχιε, εμάιινπ λα κελ ην θξχςσ πξνεθινγηθά είρα
παξφκνηεο ηνπνζεηήζεηο θαη λνκίδσ φηη φινη καδί πξέπεη λα βνεζήζνπκε ψζηε λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ.
Γελ πξέπεη φκσο λα δηπιίδνπκε ησλ θψλσπα θαη λα θαηαπίλνπκε ηελ θάκειν, πξέπεη λα
πξνρσξήζνπκε θαη πξέπεη αλ ρξεηαζηεί θακηά θνξά λα πξνρσξήζνπκε θαη ιίγν άθνκςα, έμσ απφ
ηα ζηελά φξηα πνπ κεξηθέο θνξέο νη λφκνη καο επηβάινπλ.
Πξέπεη λα γίλνπλ πξάγκαηα πνπ ζέινπκε θαη λα επηκέλνπκε ζε απηά.
Διπίδσ φηη ζα γίλνπλ αλαπξνζαξκνγέο ζηελ πνξεία ηνπ έηνπο, δηαθνξεηηθά αλ δελ
παξαδερζνχκε φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θη είλαη αξθεηά, απιψο βαπθαιηδφκαζηε θη
αζρνινχκαζηε κε ηα ίδηα.
Σνλ πξνυπνινγηζκφ απηφλ ζα ηνλ ςεθίζσ, αιιά ζα ήζεια ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ κε
θάπνηεο πξνζαξκνγέο λα πξνρσξήζνπκε, ηηο νπνίεο νη ζπλάδειθνη ιίγν σο πνιχ ηηο έρνπλ δψζεη
ζην ζψκα.
Κνξσλάο: Θεσξψ φηη είλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη κηα απφ ηηο
θνξπθαίεο απνθάζεηο ηνπ Γ.., άιισζηε είλαη ην κεγαιχηεξν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, αλ δελ
ππάξρεη πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηε.
ήκεξα έρνπκε ηελ επράξηζηε ζπγθπξία γηα πξψηε θνξά λα κπνξεί λα θαηαηεζεί
ελαιιαθηηθή πξφηαζε, ε νπνία θαη θαηαηέζεθε. Μπνξνχκε θη φινη νη ππφινηπνη πνπ αλήθνπκε ζε
άιιε δεκνηηθή νκάδα λα θξίλνπκε θη απηήλ ηελ πξφηαζε, γηαηί ζεσξψ πξηλ ςεθίζεηο θάηη λα
κπνξείο λα ην θξίλεηο.
Βέβαηα φηαλ κηινχκε γηα έλα θνξπθαίν δήηεκα φπσο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ζεσξεηηθά
ζα πξέπεη ε πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα έγγξαθν πνπ ζα εκπεξηέρεη ηα
βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζθνπνχ πνπ πξέπεη λα επηηειέζεη.
Καηαλνψ ηελ αδπλακία ηεο παξάηαμεο ηνπ θ.Μαξθνχιε λα βξεη ηνπο αληίζηνηρνπο
θσδηθνχο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (ζεσξψ φηη είλαη πνιχ εχθνιν ζε έλα έγγξαθν κε επηά

παξεκβάζεηο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία λα βξεζνχλ νη θσδηθνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κπνπλ
ηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα αιιά απηφ δελ έγηλε).
ην έγγξαθν πνπ έρσ κπξνζηά κνπ δελ θαίλεηαη πνπζελά ην βαζηθφηεξν, πνηα είλαη ηα
έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Μαξθνχιε, πνηα ηα έμνδα θαη ην απνζεκαηηθφ
θεθάιαην; Απηφ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά. Αλαθέξνληαη ηα επηά ζεκεία θαη ην ζεσξεηηθφ θφζηνο
πνπ ην έρνπλ «βαπηίζεη» ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.
Καηά ζπλέπεηα πξφθεηηαη γηα κηα πξφηαζε ε νπνία ζηεξείηαη ηεο ζηνηρεηψδνπο
«ζνβαξφηεηαο». Πσο επνκέλσο ζα αμηνινγήζσ εγψ κηα πξφηαζε πνπ δελ αλαθέξεη θαλ ην
θιείζηκν; Έζνδα, έμνδα, απνζεκαηηθφ θεθάιαην.
Σν γεγνλφο λα θαηαζέηνπκε κηα πξφηαζε πξνθεηκέλνπ λα αξλεζνχκε αηηηνινγεκέλα ηελ
άιιε πξφηαζε πνπ έξρεηαη φπσο ηελ ζηνηρεηνζεηεί ε νηθνλνκηθή ππεξεζία, απηφ είλαη «ράηδεκα
ζηελ πιάηε» θη φρη ηίπνηε άιιν.
Καηά ζπλέπεηα ζεσξψ θαιή ηελ ελέξγεηα ηεο παξάηαμεο ηνπ θ.Μαξθνχιε, παξ’ φια απηά
ηελ επφκελε θνξά θαιφ ζα είλαη ηελ επφκελε θνξά λα έξζεη κε πην κεγάιε ζνβαξφηεηα θαη
ζαθήλεηα.
πσο μέξνπκε φινη, ν πξνυπνινγηζκφο σο έγγξαθν δελ ζπληάζζεηαη ηνλ Γεθέκβξην, ην
πξψην ζρέδην βγαίλεη ηνλ Αχγνπζην θη απνζηέιιεηαη ζην Παξαηεξεηήξην. Ο θ.Μαξθνχιεο πνπ
πξνυπήξρε σο επηθεθαιήο παξάηαμεο ζα κπνξνχζε λα έρεη ζε γλψζε ην πξνζρέδην ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2019 θη επί εθείλνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα θάλεη ηηο
παξεκβάζεηο ηνπ. Οχηε απηφ ην έθαλε, θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα θαηαινγίδνπκε πάληα
ζηελ ππεξεζία φηη ήηαλ απξνεηνίκαζηε, απξνεηνίκαζηνη ήηαλ νη ίδηνη γηαηί δελ είραλ ην ζρέδην
απηφ.
Παπαδφπνπινο: Ήζεια λα δεηήζσ ηνλ ιφγν γηα παξεκπίπηνλ δήηεκα Πξφεδξε αιιά δελ ην
έθαλα, γηαηί εδψ κέζα δελ κπνξνχκε λα μεζηνκίδνπκε φηη καο έξρεηαη ζην θεθάιη. Απηφ δελ έγηλε
κηα θνξά, έγηλε πνιιέο θνξέο θη εδψ κέζα εηπψζεθαλ πξάκαηα θαη ζάκαηα θαη πέξαζαλ. Πξέπεη
θάπνηα ζηηγκή λα δνχκε ηη γίλεηαη, ππάξρνπλ θάπνηνη «άηαθηνη» πνπ ιέλε φηη λα’ λαη. Κη εγψ
εμεγείξνκαη πνιιέο θνξέο, θσλάδσ, αιιά δελ κηιψ έηζη.
Πξφεδξνο: Αθήζηε λα ην θξίλνπκε εκείο θ.Παπαδφπνπιε.
Παπαδφπνπινο: Πξφεδξε, αθνχ ην ζέζαηε έηζη, ην έθξηλε ν ιαφο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Πξφεδξνο: Άιιν ην έλα θη άιιν ην άιιν…
Παπαδφπνπινο: Γελ πξέπεη λα ιέγνληαη εδψ κέζα ηέηνηα πξάγκαηα, θάπνηνη άλζξσπνη
μεθεχγνπλ. Αθήλεηε απηφ ην πξάγκα λα γίλεηαη, ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα αθνχζσ θάηη ηέηνην ζα
πξάμσ αλάινγα.
Αλάπηπμε θαη πξσηνπνξία δελ είλαη λα αγνξάδσ παγθάθηα 5.500-6.000€ ην έλα γηα λα έρεη
έλα πάλει θαη wi-fi. Αλάπηπμε δελ είλαη λα θεχγεη ην απνξξηκκαηνθφξν θαη λα πέθηεη θάησ ην
βαξέιη θαη λα θπιάεη. Σα απνξξηκκαηνθφξα καο είλαη παιηά αιιά είλαη ζπληεξεκέλα. Πνιιέο
θνξέο αθνχζακε θαη θξηηηθή εδψ κέζα φηη ζπαηαινχκε ρξήκαηα γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. Ζ
ζπληήξεζε είλαη ην Α θαη ην Χ.
Φέηνο ήξζε ε ψξα θη ππάξρνπλ ιεθηά γηα λέα απνξξηκκαηνθφξα. Δίκαζηε θαιά
νηθνλνκηθά, ηειείσζαλ θάπνηεο ππνρξεψζεηο θαη κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνηα έξγα, πάληα φκσο
βήκα-βήκα.
Αλ δνχκε κπξνζηά καο ηελ αλάπηπμε, είκαζηε εδψ 41 άηνκα, φινη καδί πξνεμάξρνληνο
ηνπ Γεκάξρνπ ζα δνχκε θάπνηα πξάγκαηα, ζα ηα θέξνπκε εδψ γηα λα ηα ςεθίζνπκε γηα λα
βνεζήζνπκε ζηελ αλάπηπμε, γηαηί ν Γήκνο απφ κφλνο ηνπ δελ θάλεη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή.
Έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο εδψ κέζα γηα ην πνπ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία κε ηα λέα
θνηκεηήξηα. Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λέσλ θνηκεηεξίσλ βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην ησλ
εγθξίζεσλ, ηειεηψλεη απηή ε δηαδηθαζία θαη πάκε ζην επφκελν βήκα γηα ηηο κεηαθνξέο.
Δπίζεο, απφ πνχ πξνθχπηεη φηη φια πξέπεη λα ηα δίλνπκε δσξεάλ; Να δψζνπκε ηελ
πεξηνπζία καο ζε Ν.Π. λα ηελ αμηνπνηήζνπλ, αιιά πξνρζέο πήγακε λα δψζνπκε έλα νηθφπεδν ζε
έλαλ ζχιινγν πνπ βνεζά αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο θαη είπαλ θάπνηνη λα δεηεζεί αηηηνινγηθή
έθζεζε γηα ην αλ βγαίλεη ή φρη ην πξφγξακκα. Ση ζα κνπ πείηε, ηα 3,68€/η.κ. πνπ είλαη γηα ηα
θαηαζηήκαηα, πνπ αλάινγα κε ηα η.κ. πνπ έρεη ν θαζέλαο πιεξψλεη; Να μέξνπκε ηη ιέκε, λα
ρξεψλνπκε ζηνπο άιινπ θη φινη νη ππφινηπνη δσξεάλ; Να πιεξψζεη ην κεγάιν θεθάιαην ην
θφζηνο θιπ.; Σα αληαπνδνηηθά ηέιε θξίλνληαη έηζη θη έλαο πξνυπνινγηζκφο δελ ζπληάζζεηαη
φπσο ην έρνπκε εκείο ζην κπαιφ καο κε απιά καζεκαηηθά. Πξέπεη λα ππαθνχεη ζε θάπνηνπο

λφκνπο θαη θαλφλεο ηνπο νπνίνπο αλ δελ ηνπο ζέινπκε ζην θξάηνο, πάκε θαη ςεθίδνπκε γηα ην
θξάηνο απηνχο πνπ ν θαζέλαο επηιέγεη θαη λνκίδεη φηη ηνλ εθπξνζσπνχλ ζε απηφ ην ζέκα.
Μειηφπνπινο: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. ήκεξα Πξφεδξε ζπδεηνχκε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Γελ ζα αθνχζνπκε ηνλ Γήκαξρν, ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ;
Γήκαξρνο: Δγψ ζα θιείζσ ηε ζπδήηεζε…
Μαξθνχιεο: Γειαδή δελ ζα ηνπνζεηεζεί γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ; Έρνπκε έλα δήηεκα κε
ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο.
Ο Γήκαξρνο έθαλε πξφηαζε λα πεξηιεθζνχλ νη πξνηάζεηο απηέο ζην ζρέδην
πξνυπνινγηζκνχ, αλ ηζρχεη απηφ αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα.
Γήκαξρνο: Γελ έρσ πεη θάηη ηέηνην θ.Μαξθνχιε, είπα φηη είλαη απνδεθηφ λα ςεθηζηεί θη ε
δηθή ζαο πξφηαζε σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε.
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κηινχλ εθηφο κηθξνθψλνπ)
Παπιίδεο: Δλψ φινη μέξνπκε ηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα έπξεπε λα είκαζηε έηνηκνη γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, επεηδή θάπνηα πξάγκαηα αθνχζηεθαλ γηα ηνλ Αχγνπζην, φινη νη Γήκνη
πξνζπαζνχλ λα ηειεηψζνπλ ηε δηαδηθαζία κέρξη ηνλ Γεθέκβξην.
Δπίζεο, φινη ζαο μέξεηε φηη ζε απηήλ ηελ αίζνπζα ηνπ Γ.. ν ζπλδπαζκφο καο ήξζε κε
πξνηάζεηο, δελ είρε γθξίληα, ήξζε κε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο.
Δκείο σο ζπλδπαζκφο ζα ςεθίζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, γηαηί πάληα ζε έλαλ
πξνυπνινγηζκφ ηα 2/3 είλαη ππνρξεψζεηο, ζπληεξήζεηο, αλαγθαία πξάγκαηα θαη ζπλερηδφκελα
έξγα. Σν 1/3 φκσο ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε έξγα, φξακα, ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζαο είπακε
φηη απηφ δελ καο ηθαλνπνηεί.
Γηα λα απαληήζσ ινηπφλ ζηε ιέμε γθξίληα πνπ αθνχζηεθε, ίζσο βέβαηα ην λεαξφ ζε απηήλ
ηελ αίζνπζα δεκηνπξγεί άιιεο εληππψζεηο, εκείο ήξζακε εδψ κε πξφηαζε γηα ηνλ πχξγν ηεο
πιαηείαο Χξνινγίνπ πνπ είλαη ζήκα θαηαηεζέλ γηα απηήλ ηελ πφιε θαη παξαθαιέζακε λα αλνίμεη
κηα ηέηνηα ζπδήηεζε θαη κεηά ιχπεο καο είδακε φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κηιάκε γηα έλα πνζφ
κφλν 30.000€.
Μεηά ιχπεο καο, παξφηη θέξακε ζε επφκελν ζηάδην ηελ αλάπιαζε ηεο θνίηεο Σξηπνηάκνπ,
είδακε φηη έρεη κφλν 8.000€ γηα κηα κειέηε θη απηφ κε ηε ΓΔΖ.
Παξφια απηά είπακε φηη ζα ηνλ ςεθίζνπκε γηαηί ήξζακε κε θιίκα ζπλαίλεζεο. Αλ εζείο
αληηδήκαξρε θαηνξζψζαηε λα βάιεηε θάπνηα ζρνιεία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ζεσξείηε
πεξήθαλα πξφγξακκά ζαο, ραιάιη ζαο, αιιά εκείο λνκίδνπκε φηη ν πήρεο είλαη ρακειά θαη
κπνξνχκε φινη καο θαη γηα απηφ έθαλα ηελ πξφηαζε παξά ην φηη ππάξρνπλ θελά ζηε λνκνζεζία,
λα θέξεηε ζε μερσξηζηή ζπλεδξίαζε ην ηερληθφ πξφγξακκα πξηλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, γηα λα
κπνξέζνπκε λα θαηαζέζνπκε πξνηάζεηο. Πηζαλφλ λα έρεη δίθην ν θ.Μειηφπνπινο πνπ ιέεη φηη καο
ππνρξεψλνπλ λα ςεθίζνπκε θάπνηα πξάγκαηα θαη καο απαγνξεχνπλ λα ςεθίζνπκε κε άιινλ
ηξφπν.
Γθξηληάδνληαο, φπσο θη ν θ.Θενδσξίδεο γηα ηα ηειεθσληθά ηέιε, δελ ην θάλνπκε γηαηί
θάπνηνη είλαη ζπάηαινη, ην θάλνπκε γηαηί ίζσο λα κπνξέζνπκε λα γιπηψζνπκε θάπνηα ρξήκαηα
γηα λα ηα δψζνπκε γηα έξγα. Τπάξρνπλ ηα εξγαιεία γηα φια απηά, κελ ην βιέπεηε ζαλ γθξίληα.
Κάλακε θάπνηεο πξνηάζεηο γηα έζνδα, γηα ηα η.κ. ησλ ζπηηηψλ, γηα έζνδα απφ πψιεζε
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ. Δκείο ζεσξνχκε φηη κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηα έζνδα γηα λα
θάλνπκε θη άιια πξάγκαηα.
Να βιέπεηε ζπλαηλεηηθά ηα πξάγκαηα θη φρη είκαζηε εκείο θη άιινο θαλείο.
Μαξθνχιεο: Αλαθνξηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο αληηδεκάξρνπ, δελ αληηιέγσ απηά πνπ
είπε ζην Γ.., ζα ηεο ππελζπκίζσ ηε δεκφζηα επηζηνιή πνπ είρε απνζηείιεη ζηα Μ.Μ.Δ. κε ηελ
νπνία νπζηαζηηθά γθξίληαδε γηα ηε δηνίθεζε Βνξγηαηδίδε.
Ζ δηαθνξεηηθή πεξίζηαζε ζε φιε ηελ ηζηνξία είλαη φηη ηφηε δελ ππεξεηνχζε ηε δηνίθεζε,
ζήκεξα ηελ ππεξεηεί απφ ηε ζέζε ηεο αληηδεκάξρνπ πνπ λνκίδσ φηη είλαη θαη έκκηζζε, παξά ην
γεγνλφο πσο θαιείηαη άκηζζε.
ζνλ αθνξά ηα πεξί ζνβαξφηεηαο, κέρξη ζήκεξα απηφ πνπ θάλνπκε ππεχζπλα ζε απηήλ
ηελ αίζνπζα είλαη λα θάλνπκε αληηπνιίηεπζε, γηαηί απηφο είλαη ν ξφινο καο θη νη πξνηάζεηο καο
πάληα είλαη ηεθκεξησκέλεο θαη ζηεξίδνληαη ζε λνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ καο
παξέρεη ν λφκνο.
Μεξηθνί δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ φηη ε ζέζε ηνπο εδψ είλαη λα θάλνπλ πξνηάζεηο.
Απηφ πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπκε δηαπηζηψζεη είλαη φηη θαλέλαο απφ απηήλ ηε δηνίθεζε θαη πνιχ

πεξηζζφηεξν απηνί πνπ επαίξνληαη φηη είλαη ζνβαξνί (κάιινλ πξφθεηηαη γηα ζνβαξνθαλείο) δελ
έρνπλ αλνίμεη ην ζηφκα ηνπο λα θάλνπλ κηα πξφηαζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Να ηνπο ππελζπκίζσ φηη ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππνβιήζεθε ζην Παξαηεξεηήξην
ζηηο 3-1-2020, ζχκθσλα κε απηά πνπ έρνπκε ππφςε.
Πξφεδξε, αλ ηπρφλ δελ ππάξμεη ελαξκφληζε ησλ πξνηάζεσλ καο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζα
πεξηνξηζηνχκε ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ έρνπκε λα ςεθίζνπκε ηελ πξφηαζή καο
μερσξηζηά θη ελλνείηαη φηη δελ ζα ςεθίζνπκε ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Μειηφπνπινο: Γηα εκάο ζήκεξα ςεθίδεηε έλαλ πξνυπνινγηζκφ (θαη θάπνηνη πνπ θάλνπλ
πσο δελ ςεθίδνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ) κε ηα εμήο απνηειέζκαηα θαη κε ζπκθσλία: ηελ αδπλακία
εθηέιεζεο έξγσλ, αθφκα θαη κηαο απιήο ζπληήξεζεο απφ ηνλ Γήκν ή κειεηψλ. ηνπο ιηγνζηνχο
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνκέσλ θη
ππεξεζηψλ, ζηα ειιηπή κέζα θη νρήκαηα ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζηνπο άιινπ ηνκείο, ζηα θηίξηα
ηνπ Γήκνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπληεξεζνχλ, ζηελ θνξνκπερηηθή πνιηηηθή ηεο δεκνηηθήο αξρήο.
ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνκέσλ θη ππεξεζηψλ, ηελ απνζάζξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ην ηζάθηζκα
ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηε γελίθεπζε ηεο ειαζηηθήο κνξθήο εξγαζίαο, ηελ εγθαηάιεηςε
ρσξηψλ, ζπλνηθηψλ ηεο πφιεο, ζρνιείσλ, αζιεηηθψλ ρψξσλ, ζην ζηνίβαγκα παηδηψλ ζε
αθαηάιιειεο ζρνιηθέο αίζνπζεο, ζηελ κε χπαξμε έξγσλ γηα λα κελ δηαθφπηεηαη ε χδξεπζε ιφγσ
παιαηφηεηαο ησλ ππνδνκψλ, ζηα ηξνθεία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, ζηα δίδαθηξα γηα θάζε παξνρή
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
Απηφο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο, ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε δελ είλαη ηίπνηε
άιιν παξά πξφζζεζε θάπνησλ αξηζκψλ ζηελ ήδε ππάξρνπζα πξφηαζε θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζα
ςεθίζνπκε αξλεηηθά θαη ζηηο δπν πξνηάζεηο.
Σδήκα: Κε Μαξθνχιε κάιινλ δελ κε πξνζέρεηε θαιά. ηη έρσ πεη ζηηο επηζηνιέο κνπ πξηλ
ηελ εθινγή κνπ ζηελ ζέζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ ηζρχνπλ ζην αθέξαην.
ηελ ηνπνζέηεζή κνπ αλαθέξζεθα ξεηά ζην πνηα είλαη ε δηθή κνπ ζηφρεπζε θαη πνηα
είλαη ε άπνςή κνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ. ηη είπα εκπεξηέρεηαη ζε φιεο ηηο επηζηνιέο κνπ, ηηο
νπνίεο ππνζηεξίδσ ζην αθέξαην θαη θπζηθά δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηε κέρξη ζήκεξα.
ζνλ αθνξά ην πνίεκα πεξί «θαξέθιαο», ακνηβήο θιπ., νθείιεηε σο λνκηθφο λα μέξεηε φηη
νπδείο δεκφζηνο ππάιιεινο κπνξεί λα παίξλεη δηπιφ κηζζφ φηαλ θαηέρεη ζέζε επί ζεηεία ζε
απηνδηνηθεηηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα δψζεη ηνλ κηζζφ πνπ έπαηξλε.
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ θ.Μηραειίδε, ν νπνίνο επίζεο δηαζέηεη «θαξέθια» θαη δήηεζε ν
ίδηνο λα δηαζέηεη «θαξέθια» σο αληηπξφεδξνο ηνπ ΓΖΒΡΔΣΑ θαη μέξεη πνιχ θαιά, φπσο θη εγψ
έηζη θη απηφο φηη είκαζηε δεκφζηνη ππάιιεινη.
Γη’ απηφ αο ζηακαηήζεη απηφ ην πνηεκαηάθη θη νη θηλήζεηο εληππσζηαζκνχ θη φια απηά πνπ
ζε θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. αθνχκε, γηαηί εγψ θη νη πνιίηεο έρνπλ θνπξαζηεί.
Μηραειίδεο: ηαλ ην γίδη πάεη ζηελ γθιίηζα ηνπ ηζνκπάλε λα μπζεί ηηο ηξψεη.
Σδήκα: Σζνκπάλεο είζηε;
Μηραειίδεο: Γίδη είζηε; Δγψ κηα παξνηκία είπα…
Πξφεδξνο: πλάδειθνη αο απνθεχγνπκε ηέηνηνπ είδνπο ζπδεηήζεηο…
Μηραειίδεο: Απηνί ινηπφλ πνπ επηθαινχληαη έκκηζζεο ζέζεηο, θ.Σδήκα πείηε καο πνηα
είλαη ηα ρξήκαηα ηεο νξγαληθήο ζαο ζέζεο; Πνηνο είλαη ν κηζζφο ζαο ζηνλ Γήκν θαη πνηνλ
επηιέμαηε; Δίλαη βνιηθφηεξν λα είζηε ζηελ αληηδεκαξρία κε εηδηθή άδεηα θαη λα κελ πεγαίλεηε
ζηελ ππεξεζία ζαο ή είλαη θαιχηεξα λα είζηε ζηελ ππεξεζία ζαο θαη λα αζθείηε ηα θαζήθνληα
άκηζζα;
Δπεηδή είπαηε γηα ηε ζέζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ ΓΖΒΡΔΣΑ, ζαο πιεξνθνξψ φηη εγψ
δελ δήηεζα θακία ζέζε αθελφο θαη αθεηέξνπ ηα 120€ πνπ ιακβάλεη ν αληηπξφεδξνο θαη πξέπεη λα
ηα επηιέμσ φπσο είπαηε θαη πξηλ, δελ ζα δηάιεγα ηα 120€ θαη λα ράζσ ηνλ κηζζφ κνπ πνπ είλαη
1.200€.
Άξα ινηπφλ ζθεθηείηε θαιά ηη ιέηε θαη κε ζπγθξίλεηε αλφκνηα πξάγκαηα.
Δζείο αζθείηε δηνίθεζε θαη απνθαζίζηε αλ είζηε ζηελ ζπκπνιίηεπζε ή ηελ αληηπνιίηεπζε.
Ση ζα θάλεηε ην 2023 φηαλ ζα ςεθίδεηε πξνυπνινγηζκφ θαη δελ ζα είζηε ζηε δηνίθεζε; Γηαηί δελ
ζα είζηε θαη γξάςηε απηφ πνπ ζαο ιέσ.
Θα έξζεη εθείλε ε ψξα θαη ζα δσ πηα είλαη ε ξεαιηζηηθή θαη πνηα ε κε ξεαιηζηηθή
πξφηαζε, γηαηί απηή ε θνλζέξβα έρεη εκεξνκελία ιήμεο. Ζ θνλζέξβα ιήγεη, απιά ηφηε ζα ην
θαηαιάβεηε θαη λα δσ ηφηε ηη ζα πείηε ζηνλ θφζκν, φζνη πξναιείθνληαη λα θαηέβνπλ γηα

Γήκαξρνη. ηη ηψξα εκείο ηα πξάγκαηα ηα ιέκε φπσο έρνπλ, αιιά ηφηε ζαο ιέγακε ςέκαηα; ¨ε ζα
ιέηε φηη ηφηε ήηαλ θαιά αιιά ζήκεξα είλαη θαιχηεξα άξα εγψ ζα θαηεβψ γηα Γήκαξρνο.
Σηο αιήζεηεο ζα ηηο πνχκε θαη ηφηε θη αθήζηε ηνπο ιενληαξηζκνχο θαη ηηο ηζηνξίεο. Ήκνπλ
παξαζηαηηθφηαηνο θη εηιηθξηλέζηαηνο, λα είζηε θη εζείο εηιηθξηλείο. Απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα
πνπ ζαο έρσ βάιεη. Πφζα παίξλεηε ζηελ νξγαληθή ζαο ζέζε θαη πφζα επηιέμαηε λα πάξεηε; Γηαηί
δελ πήξαηε ηελ άκηζζε ζέζε;
Πξφεδξνο: Απηφ δελ είλαη επί ηεο παξνχζεο…
Σδήκα: Κε Μηραειίδε πάηε ζηελ ππεξεζία ζαο λα κάζεηε γηαηί κάιινλ δελ γλσξίδεηε ηνπο
λφκνπο, δηαβάζηε θαιχηεξα θη ειάηε…
Κνξσλάο: Οπδέπνηε έςεμα ηνλ θ.Μαξθνχιε πξνζσπηθά θαη ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο
φηη δελ είλαη ζνβαξνί θη είλαη ζνβαξνθαλείο.
Δίπα φηη ε πξφηαζε κε ην έγγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο φπσο έξρεηαη ζηεξείηαη
ζνβαξφηεηαο θη απηφ ζεσξψ φηη είλαη δεδνκέλν δηφηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ςεθίζνπκε ηελ
πξφηαζε ηνπ θ.Μαξθνχιε φπσο έξρεηαη κε ην έγγξαθν απηφ, είλαη ζίγνπξν φηη ηελ επφκελε κέξα
ν Γήκνο δελ ζα έρεη πξνυπνινγηζκφ, γηαηί πξνυπνινγηζκφο ζε δχν ζειίδεο θαη ρσξίο λα
αλαθέξνληαη ηα πξνβιεπφκελα έζνδα θη έμνδα δελ ππάξρεη.
Σν έγγξαθν πνπ έθεξε ν θ.Μαξθνχιεο ζηεξείηαη ζνβαξφηεηαο θη φρη φηη δελ είλαη
ζνβαξφο.
Δκείο σο δεκνηηθή αξρή έρνπκε κάζεη θαη ζηελ θξηηηθή, είηε είλαη θαινπξναίξεηε είηε
θαθνπξναίξεηε.
ήκεξα, φπσο ηφληζα θ.Μαξθνχιε, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ σο αληηπνιίηεπζε ήξζε ε ψξα
λα θξηζείηε θη εζείο θαη ζηελ θξίζε ηε δηθή κνπ ην έγγξαθν πνπ ζήκεξα πξνζθνκίζαηε είλαη
ειιηπέο θη αλεπαξθέο. Σν έγγξαθν θη ε πξφηαζε πνπ θαηαζέηεηε είλαη πιήξσο αλεπαξθέο.
Βέβαηα δελ θηαίηε εζείο γη’ απηφ, εζείο θάλαηε κηα πξφηαζε, ζα έπξεπε ε νηθνλνκηθή
ππεξεζία λα ζαο απαληήζεη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε φηη ε πξφηαζή ζαο είλαη αλεπίδεθηε
εθηηκήζεσο, γηαηί δελ θέξεη νχηε έλα ζηνηρείν πνπ λα ζπλεγνξεί φηη απηφ είλαη πξνυπνινγηζκφο.
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Π.Παπιίδεο κηιά εθηφο
κηθξνθψλνπ)
Κνξσλάο: Δδψ ιέεη φηη εθηηκνχληαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο.
Παπιίδεο: Έβαιε πνζφ…
Κνξσλάο: Ση πνζφ έβαιε; Πνηα είλαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ;
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Π.Παπιίδεο κηιά εθηφο
κηθξνθψλνπ)
Κνξσλάο: Γελ έρσ ζέκα θη εγψ αληέρσ ζηνλ δηάινγν…
Δπνκέλσο ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε Πξφεδξε θη εδψ πξέπεη λα είκαζηε εληφο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, φηαλ πξνηείλσ ελαιιαθηηθά ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ πξέπεη ην ζρέδην λα είλαη
επαξθέο θαη λα κπνξεί λα ζηαζεί ζηνλ έιεγρν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
Σν έγγξαθν δχν ζειίδσλ κπνξεί λα απνηειέζεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ;
αθέζηαηα θαη φρη.
Απηφ πνπ δελ πξνβιέπεη ν λνκνζέηεο ην πξνβιέπεη ε πξαγκαηηθφηεηα. Αλ ζήκεξα δελ
ςεθίζνπκε ηελ πξφηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο Ο.Δ. θαη ςεθίζνπκε ηε δηζέιηδε
πξφηαζε ηνπ θ.Μαξθνχιε δελ ζα έρνπκε πξνυπνινγηζκφ. Γελ ππάξρεη ζέκα θάιπςεο
λνκνζεηηθνχ θελνχ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ακείιηθηε. Θέιεη θσδηθνχο, ζέιεη ζρέδην, ζέιεη
πξνβιεπφκελα έζνδα θη έμνδα. Γελ ππάξρεη ηίπνηε εδψ θαη γη’ απηφ είπα θ.Μαξθνχιε φηη ζήκεξα
πξψηε θνξά θξίλεζηε θαη θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ γλψκε ην έγγξαθφ ζαο είλαη αλεπαξθέο θη
ειιηπέο.
Μαξθνχιεο: Δπί πξνζσπηθνχ.
Πξφεδξνο: Γελ ππάξρεη πξνζσπηθφ, ν θ.Κνξσλάο δελ είπε φηη δελ είζηε ζνβαξφο αιιά φηη
ε πξφηαζή ζαο… Γελ ζαο έζημε πξνζσπηθά.
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κηιά εθηφο κηθξνθψλνπ)
Μαξθνχιεο: Γηα λα πάξσ ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ πξέπεη λα εμεγήζσ ην πξνζσπηθφ.
Δκείο θξηλφκαζηε γηα θάηη πνπ δελ έρεη θξηζεί λνκνηερληθά.
Ο θ.Κνξσλάο δελ μέξεη πφζεο απνθάζεηο έρνπλ αθπξσζεί επεηδή είλαη ηφζν επηκειήο ν
ίδηνο, κε φζεο απνθάζεηο έρεη ςεθίζεη ππέξ, πνπ ηειηθά απηέο έρνπλ αθπξσζεί απφ ηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε.

Σν πξνζσπηθφ έγθεηηαη ζην εμήο: Απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθαινχκαη φηη ε πξφηαζε πνπ
θαηέζεζα δελ πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ, κνπ απνδίδεη αλεπάξθεηα.
Πξφεδξνο: Ζ αλεπάξθεηα κπνξεί λα είλαη πνιηηηθή.
Μαξθνχιεο: ρη Πξφεδξε, ιέεη φηη ε πξφηαζε πνπ θαηέζεζα δελ είλαη απηή πνπ πξέπεη.
Πξφεδξνο: Λππάκαη θ.Μαξθνχιε, ζαο έρσ δψζεη πνιιέο θνξέο ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ,
ηψξα δελ ηνλ έρεηε.
Μαξθνχιεο: Απηφ ζα ην θξίλεη ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Οη απνθάζεηο δελ θξίλνληαη
απφ ηνλ θ.Κνξσλά
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κηιά εθηφο κηθξνθψλνπ)
Μαξθνχιεο: Δγψ ηα άθνπζα φια, εζχ δελ μέξεηο ηη ιεο, εζχ δελ έρεηο γλψζε απηψλ πνπ
ιεο. Δζχ πνπ είζαη εδψ πεο κνπ πφζεο θνξέο αθπξψζεθαλ απνθάζεηο…
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη δεκνηηθνί ζχκβνπινη κηιά εθηφο κηθξνθψλνπ)
Σδήκα: Δπί πξνζσπηθνχ. Θέισ λα θιείζσ ην δήηεκα θη ππελζπκίδνληαο ηε
ζπγθαηαβαηηθφηεηα θαη ην αίζζεκα ζπδήηεζεο πνπ κε δηαπλέεη, ηηο αηρκέο ηηο μεθίλεζε ν
ζπλάδειθνο, δελ είρα ζθνπφ λα ζίμσ ηέηνην δήηεκα.
Οθείισ φκσο λα ηνπ ππελζπκίζσ φηη εθηίζεηαη γηαηί λα ζέιεη λα κηιήζνπκε γηα λνκηθέο
δηαηάμεηο ηηο γλσξίδσ πνιχ θαιά.
Σν κέινο ελφο Ν.Π. παίξλεη ηαπηφρξνλα θαη ηνπο δπν κηζζνχο ζε αληίζεζε κε ηνλ
αληηδήκαξρν.
Ο αληηπξφεδξνο ελφο Ν.Π. είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο θαη παίξλεη θαη ηα δπν.
Μηραειίδεο: Θα ην θιείζσ θη εγψ ινηπφλ θαη ζα πσ ηεο θ.Σδήκα λα ξσηήζεη ηνλ
ζπλάδειθφ ηεο πνπ είλαη Πξφεδξνο ηνπ Ν.Π. αλ σο αληηπξφεδξνο ακείβνκαη ή φρη.
Γήκαξρνο: Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ.Κνξσλά φηη ζήκεξα είλαη κηα ζεηηθή εκέξα, γηαηί γηα
πξψηε θνξά θαηαηίζεληαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο.
Θα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Μαξθνχιε; ρη. Γηαηί δελ ζα
κπνξνχζακε λα ηελ ππνζηεξίμνπκε; Αθελφο δηφηη ππάξρνπλ θελά θαη ζε απηφ θηαίεη ην
λνκνζεηηθφ θελφ, ζα έπξεπε λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλε ε λνκνζεζία φζνλ αθνξά ην πνηνο
απνθαζίδεη γηα ηνλ θσδηθφ απφ ηνλ νπνίν ζα πάξνπκε ιεθηά.
Ο Γ/ληήο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο είπε, κα είλαη δπλαηφλ λα απνθαζίζσ ηα ιεθηά θη
απφ πνχ ζα πξνέιζνπλ ηα ρξήκαηα πνπ ζέιεη ν θ.Μαξθνχιεο; σζηφ γηαηί ν Γ/ληήο δελ θάλεη
πνιηηηθή.
ε θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δηνίθεζε γηαηί ηφηε δελ ζα είρε λφεκα ε
ελαιιαθηηθή πξφηαζε θάπνηαο άιιεο παξάηαμεο, επνκέλσο ζεσξψ φηη θάπνηα ζηηγκή κειινληηθά
ζα έξζεη εγθχθιηνο πνπ ζα ιέεη φηη ν πξνηείλσλ είλαη απηφο πνπ ζα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα
πεη απφ πνχ ζα πξνέιζνπλ ηα ρξήκαηα.
Δγψ δελ είκαη αληίζεηνο ζην λα ςεθηζηεί ε πξφηαζε ηνπ θ.Μαξθνχιε φπσο έρεη
θαηαηεζεί, δελ ζεκαίλεη φκσο φηη ζπκθσλνχκε κε απηήλ.
Βέβαηα δελ είλαη κφλν ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη, δελ γίλεηαη λα έξρεηαη κηα πξφηαζε πνπ λα
καο ιέεη γηα κειέηε κεηεγθαηάζηαζεο θνηκεηεξίσλ κε πξνβιεπφκελν θφζηνο 6.000€ φηαλ εδψ θαη
πάλσ απφ έλαλ ρξφλν γίλνληαη πξφδξνκεο εξγαζίεο γηα ηε κεηαθνξά ζηα λέα λεθξνηαθεία.
Ση ελλνψ κε ηηο πξφδξνκεο εξγαζίεο; Ξέξνπκε θαηαξρήλ φηη πξέπεη λα γίλεη ηνπνγξαθηθφ
κηαο κεγάιεο έθηαζεο 108 ζηξεκκάησλ, λα πάξνπκε ηελ έγθξηζε απφ ην Γαζαξρείν γηαηί έρεη
ιφγν ζε απηφ, θαζφηη είλαη θαη δαζηθή πεξηνρή. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα κεησζνχλ ηα
ζηξέκκαηα θαη ηα 108 γίλνληαη 81, πνπ ζεκαίλεη επαλαπξνζδηνξηζκφο νξηζκέλσλ πξαγκάησλ.
Ξέξνπκε φηη πξέπεη λα θάλεη έιεγρν ε Αξραηνινγία, ε νπνία ζηηο πξψηεο ηνκέο πνπ έθαλε
ζεσξεί φηη βξήθε ζεκάδηα αξραίνπ νηθηζκνχ ζην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη πην ςειά θη απηφ ζεκαίλεη
αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε ηεο επηθάλεηαο. πσο είπε θη ν θ.Παπαδφπνπινο έγηλαλ απφ ηελ
Αξραηνινγία ηνκέο θαη ζην ρακειφ θνκκάηη ηνπ αγξνηεκαρίνπ γηα λα δνχκε ηη γίλεηαη.
ια απηά έγηλα κέζα ζε έλα έηνο, άξα εγψ δελ κπνξψ λα δερηψ ηελ πξφηαζε γηα
κεηεγθαηάζηαζε ησλ λεθξνηαθείσλ θαη λα γίλεηαη ε εξψηεζε, κα δελ ζέιεηε ηελ
κεηεγθαηάζηαζε; Δίλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη ηέηνηα εξσηήκαηα; Γη’ απηφ ην δνπιεχνπκε εδψ θη
έλαλ ρξφλν θαη κφλν κε ηε βνήζεηα ηεο ππεξεζίαο. Πέξα απφ απηά έγηλε θαη πδξνινγηθή κειέηε
θαη κηα πξνκειέηε γεσινγηθή, γηα λα δνχκε αθελφο πνπ είλαη ν πδξνθφξνο νξίδνληαο θη αθεηέξνπ
πνην είλαη ην είδνο ηνπ εδάθνπο γηα λα πνχκε αλ είλαη θαηάιιειν ή αθαηάιιειν.

Σν ίδην ζα έιεγα θαη γηα ηελ αλάπιαζε ηεο θνίηεο ηνπ Σξηπνηάκνπ. ηαλ έρεηο κηα κειέηε
πνπ «ηξέρεη» θαη γηα ηελ νπνία δελ έρεηο αθφκε απνηειέζκαηα, δελ κπνξνχκε λα ζπδεηνχκε γηα
λέα κειέηε. Γηα λέα κειέηε ζα ζπδεηήζνπκε αλ ιήμεη απηή ε κειέηε θαη δελ απέδσζε ηα
αλακελφκελα ή φηη θφιιεζε θάπνπ θαη δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη. Άξα ινηπφλ δελ κπνξνχκε λα
ζπκθσλήζνπκε κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Μαξθνχιε θαη ζα ςεθίζνπκε ππέξ ηεο πξφηαζεο πνπ έρεη
θαηαηεζεί απφ ηελ Ο.Δ.
Θα πξέπεη φκσο λα πνχκε θάπνηα πξάγκαηα. αο είπα φηη είλαη ζεηηθή εκέξα θαη μέξεηε
πφηε ζα είλαη αθφκε πην ζεηηθή; Γηαηί άθνπζα ηα ιεγφκελα ηνπ θ.Παπιίδε. ηαλ ζην επφκελν Γ..
ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα βγσ θαη λα πσ φηη κέζα ζε απηέο ηηο εβδνκάδεο πνπ πέξαζαλ έγηλε
ξαληεβνχ (θαη ηνλ θαιψ απφ ηψξα) κε ζθνπφ λα δνχκε πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο πνπ έρεη λα
θαηαζέζεη γηα ηε βειηίσζε πνπ ζεσξεί.
Ζ πξφζθιεζε είλαη αλνηθηή θαη πξαγκαηηθά ζέισ ζην επφκελν Γ.. λα έρσ ηε δπλαηφηεηα
λα πσ απηφ ην πξάγκα.
Αθνχζακε φηη ν Γήκνο πξέπεη λα βξίζθεη ιεθηά. Μα απηφ έθαλε ζηελ πξνεγνχκελε
ζεηεία, έςαρλε ζπλερψο λα βξίζθεη ιεθηά θαη ζα ζπλερίζεη λα ην θάλεη. Βέβαηα αλ εμαηξέζνπκε
θάπνηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ν «ΦΗΛΟΓΖΜΟ» πνπ έδσζε ζε φινπο ηνπ Γήκνπο ιεθηά,
κπήθακε ζε πνιχ απζηεξέο δηαδηθαζίεο γηα λα θεξδίζνπκε ρξήκαηα.
Σν ζρέδην βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο βαζκνινγήζεθε, ήηαλ αληαγσληζηηθφ θη είρακε
ηελ δεχηεξε θαιχηεξε πξφηαζε ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κεηά ηε Θεζζαινλίθε, γη’ απηφ θαη
πήξακε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ πνιινχο άιινπο Γήκνπο. Γελ καο ηα ράξηζε θαλείο απηά ηα
ρξήκαηα θαη ζεκαίλεη φηη θαηαζέζακε ψξηκεο κειέηεο θαη θαθέινπο. Σν ίδην έγηλε θαη ζε άιια
πξνγξάκκαηα είηε απηά ιέγνληαη ελεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο, LEADER, ΠΔΠ θαη ΔΠΑ.
Γηαηί γίλνληαη ηφζεο αλακνξθψζεηο πξνυπνινγηζκνχ; Ννκίδσ φηη ην έζεζε εχζηνρα ν
θ.Μηραειίδεο. Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη έλα εξγαιείν ζαλ δίρηπ πνπ ην καδεχεηο θαη ην απιψλεηο
θη έηζη αθξηβψο είλαη, εηδηθά φηαλ δελ έρεηο φια ηα ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη, ηδηαίηεξα γηα ηελ
θαζεκεξηλφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα θάλεηο έλαλ θαηαξρήλ πξνυπνινγηζκφ, ζηε ζπλέρεηα ζα
δεηο πνπ πνλάο πεξηζζφηεξν, ζα πάξεηο ιεθηά απφ έλαλ θσδηθφ θαη ζα βάιεηο ζε άιινλ. Δπηπρψο
πνπ έρνπκε θη απηφ ην εξγαιείν γηαηί αλ δελ έρεηο ηα απαηηνχκελα ρξήκαηα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα
έρεηο ηα εξγαιεία γηα λα κπνξείο λα αληαπεμέιζεηο. Έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη ε αλακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
Κε Θενδσξίδε δελ ράζακε πνιχηηκν ρξφλν ζηελ θηλεηηθφηεηα, απιά δελ ηεξήζεθε κηα
ζπκθσλία θπξίσλ πνπ έιεγε φηη νη Γήκνη δελ ζα κπνπλ ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία.
Παξ’ φια απηά ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο θηλεηηθφηεηαο ππήξμαλ θάπνηνη Γήκνη πνπ
κπήθαλ (φρη πνιινί), αιιά έθαλαλ ηε δεκηά. ε απηήλ ηελ πεξίνδν κπήθακε ζρεδφλ φινη.
Αο δνχκε ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνθαλψο ππάξρνπλ θη
αδχλαηα ζεκεία. Σν αδχλαην ζεκείν είλαη νη νθεηιέο παξειζφλησλ εηψλ. Δίλαη δπλαηφλ λα
καδέςνπκε φια απηά ηα ρξήκαηα; Πξνθαλψο φρη.
Με ραξνπνηεί φκσο ηδηαίηεξα πνπ άθνπζα θαη ηνλ θ.Μηραειίδε ζε ξαδηνθσληθή
ζπλέληεπμε θαη ζήκεξα ηνλ θ.Μαξθνχιε λα ιέλε φηη «εκείο ζα βάινπκε πιάηεο» γηα λα
καδεπηνχλ ηα ρξήκαηα.
ηελ θ.Μπαηζαξά δελ θάλσ αλαθνξά γηαηί απηφ ην έρνπκε ζπδεηήζεη θαη’ επαλάιεςε θη
έρνπκε ζπκθσλήζεη.
Δπνκέλσο βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα ζνβαξή ζπκθσλία ζην λα πξνζπαζήζνπκε λα
πάξνπκε ηα ρξέε καο.
Γελ γλσξίδσ αλ ε βεβαίσζε ζηε ΓΟΤ είλαη αξθεηή, γηαηί ε βεβαίσζε ζηε ΓΟΤ ζεκαίλεη
θάπνηα ηπραηφηεηα γηα ηα έζνδα πνπ ζα έξζνπλ. Αλ ππάξρεη φκσο πξαγκαηηθή δηάζεζε λα
καδεπηνχλ ρξήκαηα θη αλ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη δελ
είλαη κφλν ηα «θνξφηδα» πνπ πιεξψλνπλ, ζα ραξνχκε πνιχ λα θαλεί απηή ε θαιή δηάζεζε, δηφηη
είλαη δχζθνιν λα καδεπηνχλ απηά ηα ρξήκαηα. Σν βιέπνπκε άιισζηε φηαλ ε πνιηηεία θάλεη μαλά
θαη μαλά ξπζκίζεηο γηα ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη πάιη δελ ηα θαηαθέξλεη, παξά ην φηη ηίζεληαη
ζνβαξφηεξα ζέκαηα φπσο θαηαζρέζεηο θιπ.
Δπηηξέςηε κνπ λα θάλσ κηα παξέλζεζε θαη λα επαλέιζσ ζε θάηη πνπ έρσ πεη ζην
παξειζφλ κε αθνξκή θαη ηα ρξήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ Γήκν. Θα είλαη εγθιεκαηηθφ ιάζνο λα
δνζεί ν ΔΝΦΗΑ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζα είλαη αθφκε κηα πιεγή ζπζζψξεπζεο ρξεψλ

ζηνπο Γήκνπο. Θα είλαη νιέζξην, άζρεηα κε ην πνπ αλήθεη ν θαζέλαο πνιηηηθά. Σν κφλν πνπ ζα
θαηαθέξεη είλαη ζπζζψξεπζε ρξεψλ ή ζα θάλεη ηνπο Γήκνπο φηη είλαη ε πνιηηεία.
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Κ.Θενδσξίδεο κηιά εθηφο
κηθξνθψλνπ)
Γήκαξρνο: Τπάξρνπλ ηξφπνη θ.Θενδσξίδε, απηφο φκσο είλαη ν ρεηξφηεξνο ηξφπνο, απηφ
δελ πξέπεη λα γίλεη.
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γ.Μειηφπνπινο κηιά εθηφο
κηθξνθψλνπ)
Γήκαξρνο: Δγψ κηιψ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηαξγεζεί ν ΔΝΦΗΑ, απηφ δελ ην
απνθαζίδεη ην Γ..
Αο πάκε ζηα ζεηηθά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο πξνυπνινγηζκφο ζα απμεζεί ηνπ ρξφλνπ θαηά
ηνπιάρηζηνλ 5.000.000€ εθ ησλ νπνίσλ ηα 4.200.000€ αθνξνχλ ηα ηξία έξγα ηνπ ζρεδίνπ
βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο. Σα δχν απφ ηα ηξία έξγα πξνυπνινγηζκνχ 3.500.000€ είλαη
ηειεησκέλα θαη ηα ππφινηπα 700.000€ αθνξνχλ έξγν πνπ έρνπκε ππνρξέσζε ζχληαμεο
θπθινθνξηαθήο κειέηεο.
Πξφζθαηα θαηαζέζακε πξφηαζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Φηιίππεηνπ Γπκλαζηεξίνπ
πεξίπνπ 800.000€ θη έρνπκε θαηά ζέζεη θη άιιεο πξνηάζεηο πνπ είλαη ππφ εμέηαζε θαη γη’ απηφ
αλέθεξα ην παξαπάλσ πνζφ αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη φηη ην πξνζσπηθφ καο είλαη ιίγν. Αλ έρνπκε 15-20 έξγα
πξνο εθηέιεζε είλαη δχζθνιν γηα ην πξνζσπηθφ λα αληαπεμέιζεη. Ο αξηζκφο ηνπο είλαη
πεπεξαζκέλνο θαη παξά ηηο ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπλ δελ κπνξνχλ λα ηα
πξνιάβνπλ φια.
Πάγην αίηεκά καο πξνο ηελ πνιηηεία είλαη λα γίλνπλ πξνζιήςεηο ηδίσο ζηελ ηερληθή θαη
ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία. Διπίδνπκε φηη θάπνηα ζηηγκή ζα μεθχγνπκε απφ απηήλ ηε κέγγελε πνπ
ιέγεηαη απαγφξεπζε πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε κε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο,
εηδάιισο είηε πξέπεη λα θιείζνπλ νη Γήκνη είηε λα απεπζχλνληαη ζε ηδηψηεο γηα λα θάλνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο, πξάγκα πνπ δελ ζέινπκε θαη δελ ζπκθσλνχκε.
Έλα άιιν ζεηηθφ είλαη φηη φπσο είπακε θαη ζην παξειζφλ ηα 2019 ήηαλ ε ηειεπηαία ρξνληά
πνπ πιεξψζακε ην κεγάιν δάλεην ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. πσο είπε θη ν θ.Αζιάλνγινπ ηα
ηνθνρξενιχζηα πνπ απνκέλνπλ απφ εδψ θαη πέξα είλαη πεξίπνπ 250.000€/έηνο, ην νπνίν είλαη
κηθξφ σο πνζφ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ καο.
ηελ πξνεγνχκελε ζεηεία έγηλε πνιχ δνπιεηά, είηε νλνκάδεηαη ζπκκάδεκα νηθνλνκηθψλ,
είηε εμεχξεζε ρξεκάησλ, παξαγσγή κειεηψλ θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη δεκφηεο καο λα
απνιαχζνπλ θάπνηα πξάγκαηα παξαπάλσ ζηελ παξνχζα ζεηεία. ρη κφλν απηά πνπ απηήλ ηε
ζηηγκή είλαη θνζηνινγεκέλα, είλαη πνιιά αθφκε πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πξνκειέηεο (π.ρ.
γπκλαζηήξην θάησ απφ ηελ Διηά) θη ειπίδνπκε φηη ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ ην
πξνζσπηθφ πνπ έρνπκε λα θάλνπκε φια απηά πνπ ζέινπκε.
Πξφεδξνο: Ζ ζπδήηεζε νινθιεξψλεηαη θαη ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία θαη ησλ
δχν πξνηάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο εηδηθήο ζπλεδξίαζεο παξάιιεια, δει. ηελ πξφηαζε ηεο Ο.Δ.
θαη ηελ πξφηαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Α.Μαξθνχιε.
Γήκαξρνο: Δλλνείηαη φηη δελ κπνξεί δεκνηηθφο ζχκβνπινο λα ςεθίζεη θαη ηηο δπν
πξνηάζεηο.
Σζηνχληαο: Γε λνκίδσ φηη κπνξεί λα κπεη σο πξφηαζε ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ε
πξφηαζε ηνπ θ.Μαξθνχιε.
ήκεξα ζπδεηνχκε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ππάξρεη ε θαηάζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ
ηελ Ο.Δ. θαη κηα πξφηαζε. Γελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε σο πξνυπνινγηζκφ ή λα βάινπκε λέα
ζηνηρεία θαη πξνηάζεηο ζηνλ ήδε εγθξηζέληα απφ ηελ Ο.Δ. πξνυπνινγηζκφ.
Αλ αιιάμνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ κήπσο πάιη πξέπεη λα ζηαιεί ζην Παξαηεξεηήξην;
Παπιίδεο: Ζ απνξία κνπ είλαη ζην πσο ζα ςεθίζνπκε. ηηο πξνηάζεηο ηνπ θ.Μαξθνχιε
εκπεξηέρνληαη δχν πξνηάζεηο θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ κε απνηέιεζκα
λα επηθαιχπηνληαη.
(Αδχλαηε ε απνκαγλεηνθψλεζε δηφηη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Α.Μαξθνχιεο κηιά εθηφο
κηθξνθψλνπ)
Παπιίδεο: Ο λφκνο ιέεη φηη θη νη δπν πξνηάζεηο ηίζεληαη πξνο ςήθηζε, δελ ιέεη αλ κπαίλεη
ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ πξνο ςήθηζε. Μηιά γηα πξνηάζεηο. Πσο ζα γίλεη απηφ;

Αο κε δίλεη ν θαζέλαο ηελ εξκελεία πνπ απηφο ζεσξεί. Ρσηψ ηνλ Πξφεδξν, είλαη ζνβαξφ,
δελ ζέινπκε λα είλαη άθπξε ε απφθαζε. Έρνπκε ήδε αξγήζεη λα δνχκε ηη γίλεηαη γηα λα κελ
κπινθάξεη θη άιιν ν Γήκνο.
Πξφεδξνο: Ζ εξκελεία πνπ δίλεηαη γηα ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Μαξθνχιε είλαη φηη παξάιιεια
κε ηε δηθή ηνπ πξφηαζε αζπάδεηαη θαηά ηα ππφινηπα ηελ πξφηαζε ηεο Ο.Δ.
Παπιίδεο: Δίλαη ινγηθφ απηφ, απηέο είλαη πξνηάζεηο
Πξφεδξνο: Απφ κφλεο ηνπο νη πξνηάζεηο δελ ζηέθνληαη.
Παπιίδεο: Δίλαη πξνηάζεηο…
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ ςεθίζεη ππέξ ησλ πξνηάζεσλ, ζα
ρξεηαζηεί ν πξνυπνινγηζκφο λα πάεη ζην Παξαηεξεηήξην;
Γήκαξρνο: Θα πάεη γηα έιεγρν ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο
Παπιίδεο: Αλ είλαη ηφζν απιφ, νη ππφινηπεο πξνηάζεηο ηνπ θ.Μαξνχιε είλαη θφζηνπο
31.500€. Αθαηξέζηε απφ ην Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην 31.500€ λα ηα ςεθίζνπκε λα ηειεηψλνπκε.
Γήκαξρνο: Σηο δπν πξνηάζεηο ηηο αλέθεξα ελδεηθηηθά, ην θπξηφηεξν φκσο είλαη ην
δηνηθεηηθφ ξίζθν πνπ αλαιακβάλνπκε ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο πξνηάζεηο.
Ζ πξφηαζή καο είλαη ζπγθεθξηκέλε θη σο έρεη. Γελ βάδνπκε θάηη παξαπάλσ, ε πξφηαζε
απηή πήγε ζην Παξαηεξεηήξην, δηνξζψζεθε θη απηή είλαη ε πξφηαζε πνπ δεηνχκε λα
ππεξςεθηζηεί. Γελ πξνζζέηνπκε ηίπνηε, ιέγνληαο ζηνλ θ.Μαξθνχιε κε θαιή δηάζεζε φηη θάηη
άιιν κπνξνχκε λα ην δνχκε ζηελ 1ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Παπιίδεο: Ση καο εκπνδίδεη λα ςεθηζηνχλ απηέο νη πξνηάζεηο; Δίπαηε πξνεγνπκέλσο φηη
δελ κπνξνχλ λα ςεθηζηνχλ θη νη δπν πξνηάζεηο.
Πξφεδξνο: Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα ηίζεληαη πξνο ςεθνθνξία νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο.
Λέκε θαη πάιη φηη κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.Μαξθνχιε ελζσκαηψλεηαη θη ν πξνυπνινγηζκφο, δει.
αζπάδεηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη πξνζζέηεη απηά ηα επηά έξγα.
ζνη ςεθίζνπλ ηε κηα πξφηαζε δελ κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ ηελ άιιε.
Μηραειίδεο: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Θεσξψ φηη πξέπεη λα ςεθίζνπλ θη νη Πξφεδξνη ησλ
Κνηλνηήησλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπο.
Πξφεδξνο: Έρεη μαλαγίλεη απηφ;
Μηραειίδεο: Πνιιέο θνξέο.
Γήκαξρνο: Οη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ δελ ςεθίδνπλ, ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Πξφεδξνο: Οη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ςεθίδνπλ φηαλ ηίζεληαη ζέκαηα ηεο Κνηλφηεηάο
ηνπο.
Μηραειίδεο: Δγψ ζαο ην είπα.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ» κε επηθεθαιήο ηνλ Α.Μαξθνχιε;
Τπέξ ηεο πξφηαζεο απηήο ςήθηζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο,
.ηνπγηάλλνο, Κ.Σξνρφπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ επί ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο
Γήκνπ Βέξνηαο, έηνπο 2020;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ είθνζη ελληά (29) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Ζ.
Σζηθιίδεο, Β. Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ. Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο,
.Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο,
Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο, Ν.Λαδφπνπινο, Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο,
Γ.Μηραειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλφπνπινο.
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Γεκεξηδίδεο, Γ.Ράιιε, Α.πκεσλίδνπ,
Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο, Γ.Γνπιηίδεο.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 15-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 425/2019 απφθαζε ηνπ Γ..
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 8/2019 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
4.- Σν κε αξ. πξση. 895/16-1-2020 έγγξαθν ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ» κε επηθεθαιήο ηνλ Α.Μαξθνχιε
5.- Σν απφ 17-1-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.

6.- Σηο απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, φπσο απηέο
αλαπηχρζεθαλ ζηε ζπδήηεζε ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
7.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
8.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη
184 ηνπ λ.4635/2019, θαζψο θαη ηεο ππ’ αξηζ. νηθ. 55905/29-7-2019 Κ.Τ.Α.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο 2020, ην νπνίν έρεη σο εμήο:

ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020
Κ.Α.Δ.

Περηγραθή

Γράζε

Γηεύζσλζε

Δλόηεηα

11.000,00

Πεγή
τρεκαηοδόηεζες
ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Β

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟΤΝ
ΝΈΟ

3.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Σ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

Προηεηλόκελος

02.10.7131.001

Πξνκήζεηα επίπισλ θαη ζθεπψλ

02.10.7134.001

Πξνκήζεηα ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ

02.10.7134.002

Πξνκήζεηα ελεξγνχ εμνπιηζκνχ γξαθείνπ θαη
πεξηθεξεηαθψλ απηψλ

24.500,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Σ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.10.7134.004

Πξνκήζεηα Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ

20.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Σ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

24.500,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Σ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Σ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Σ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.10.7134.005
02.10.7134.006

Πξνκήζεηα εμππεξεηψλ (Servers) θαη πιηθψλ
επηζθεπήο απηψλ
Αλαλέσζε θαη αλαβάζκηζε αδεηψλ ρξήζεο
πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ

02.10.7326.001

Δμεηδηθεπκέλεο Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο

5.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

02.10.7521.001

πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή
εηαηξία κε ηελ επσλπκία Γίθηπν Διιεληθψλ Πφιεσλ
γηα ηελ Αλάπηπμε

9.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

Α

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

20.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

Α

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

15.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

15.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΝΈΟ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΝΈΟ

02.10.7521.002
02.20.7135.001
02.20.7135.002
02.20.7135.003
02.20.7135.004

Καηαβνιή αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ
Γ.Βέξνηαο ζηελ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΝΟΜΟΤ
ΖΜΑΘΗΑ Α.Δ. - Αλαπη. Αλψλ.Δηαηξεία ΟΣΑ»
Πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ
Βέξνηαο
Πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Απ.
Παχινπ
Πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ
Βεξγίλαο
Πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ Γνβξά

02.20.7135.005

Πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ πιηθνχ ΓΔ
Μαθεδνλίδνο

15.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

02.20.7135.008

Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ Γ.Δ. Βέξνηαο

24.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.20.7135.009

Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ Γ.Δ. Απ.Παχινπ

24.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

02.20.7135.010

Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ Γ.Δ. Γνβξά

7.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΝΈΟ

02.20.7135.011

Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο

7.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

02.20.7135.012

Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ Γ.Δ. Βεξγίλαο

6.200,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ
ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ
ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΝΈΟ
ΝΈΟ

02.20.7135.013
02.20.7135.014
02.20.7135.016
02.20.7325.001
02.20.7325.002

Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ θάδσλ
απνβιήησλ
Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ γηα ηελ
ππεξεζία θαζαξηφηεηαο
Πξνκήζεηα Τιηθψλ θαη Δμνπιηζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ
Κηεληαηξείνπ-Καηαθπγίνπ Βέξνηαο
Μηθξνεπεθηάζεηο δηθηχνπ θσηηζκνχ θαη κεηαηνπίζεηο
ζηχισλ
Αλαθαηαζθεπή ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ππαίζξηνπ θσηηζκνχ

5.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

5.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Ε

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

55.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

7.200,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.20.7335.001

πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ ππαίζξησλ
εγθαηαζηάζεσλ (αλειθπζηήξεο, ζεκαηνδφηεο,
ζπληξηβάληα, κεγαθσληθέο θιπ)

12.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.20.7336.001

Κάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο

20.000,00

ΑΣΑ ΠΤΡ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

15.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

9.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΝΈΟ

3.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

1.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΝΈΟ

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΝΈΟ

1.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

3.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

5.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

7.743,80

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΤΝΔΥ

5.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

5.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

5.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.25.7135.001
02.25.7135.002
02.25.7135.003
02.25.7135.004
02.25.7336.001
02.25.7336.002
02.25.7336.003
02.25.7411.009
02.30.6117.001
02.30.6233.001
02.30.6233.002
02.30.6261.001

Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ - πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ
αξδεχζεσλ Γ.Δ. Απ. Παχινπ
Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ - πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ
αξδεχζεσλ Γ.Δ. Βεξγίλαο
Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ - πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ
αξδεχζεσλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο
Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ - πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ
αξδεχζεσλ Γ.Δ. Γνβξά
πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γ.Δ Βεξγίλαο
πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Μαθεδνλίδνο
πληήξεζε δηθηχσλ άξδεπζεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Απ. Παχινπ
Αξδεπηηθφ δίθηπν Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Αγίαο
Βαξβάξαο Γήκνπ Βέξνηαο
Τπεξεζία ππνζηήξημεο γηα ηε κειέηε δηαρείξηζεο
θπθινθνξίαο ζηε Βεξγίλα
Μίζζσζε θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο γηα έθηαθηεο
αλάγθεο Γ.Δ. Βέξνηαο
Μίζζσζε Γθξέηληεξ γηα θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ
ζπληήξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ δηθηχνπ Γ.Δ.Μαθεδνλίδνο
πληήξεζε ππνζηέγνπ ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ
αξρνληηθνχ αξάθνγινπ

02.30.6261.005

02.30.6261.006

02.30.6261.007

02.30.6261.008

Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ ζρνιηθψλ θηηξηψλ
Γ.Δ. Βέξνηαο (Γνκηθά-ηδεξηθά-ΞπινπξγηθάΥξσκαηηζκνί)
Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ ζρνιηθψλ θηηξηψλ
Γ.Δ. Απ.Παχινπ (Γνκηθά-ηδεξηθά-ΞπινπξγηθάΥξσκαηηζκνί)
Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ ζρνιηθψλ θηηξηψλ
Γ.Δ. Γνβξά (Γνκηθά-ηδεξηθά-ΞπινπξγηθάΥξσκαηηζκνί)
Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ ζρνιηθψλ θηηξηψλ
Γ.Δ. Βεξγίλαο (Γνκηθά-ηδεξηθά-ΞπινπξγηθάΥξσκαηηζκνί)

20.000,00

ΑΣ Υ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

20.000,00

ΑΣ Υ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

20.000,00

ΑΣ Υ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΝΈΟ

20.000,00

ΑΣ Υ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΝΈΟ

02.30.6261.009

Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ ζρνιηθψλ θηηξηψλ
Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο (Γνκηθά-ηδεξηθά-ΞπινπξγηθάΥξσκαηηζκνί)

14.600,00

ΑΣ Υ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

02.30.6261.010

Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ δεκνηηθψλ
θηηξηψλ Γ.Δ. Βέξνηαο (Γνκηθά-ηδεξηθά-ΞπινπξγηθάΥξσκαηηζκνί)

2.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

2.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

2.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΝΈΟ

2.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΝΈΟ

2.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

02.30.6261.011

02.30.6261.012

02.30.6261.013

Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ δεκνηηθψλ θηηξηψλ
Γ.Δ. Απ.Παχινπ (Γνκηθά-ηδεξηθά-ΞπινπξγηθάΥξσκαηηζκνί)
Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ δεκνηηθψλ θηηξηψλ
Γ.Δ. Γνβξά (Γνκηθά-ηδεξηθά-ΞπινπξγηθάΥξσκαηηζκνί)
Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ δεκνηηθψλ θηηξηψλ
Γ.Δ. Βεξγίλαο (Γνκηθά-ηδεξηθά-ΞπινπξγηθάΥξσκαηηζκνί)

02.30.6261.014

Τπεξεζία ζπληήξεζεο νηθνδνκηθψλ δεκνηηθψλ θηηξηψλ
Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο (Γνκηθά-ηδεξηθά-ΞπινπξγηθάΥξσκαηηζκνί)

02.30.6261.015

Τπεξεζία θαηαζθεπήο λέσλ ειεθηξνινγηθψλ &
πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γήκνπ
Βέξνηαο

15.000,00

ΑΣ Υ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.6261.016

Τπεξεζία θαηαζθεπήο λέσλ ειεθηξνινγηθψλ &
πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γήκνπ
Βέξνηαο

4.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.6261.017

πληήξεζε θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ
ΓΔ Βέξνηαο

15.000,00

ΑΣ Υ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

ΑΣ Υ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

ΝΈΟ

02.30.6261.018

πληήξεζε θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ
Γ.Δ Απ.Παχινπ,Βεξγίλαο,Γνβξά θαη Μαθεδνλίδνο

15.000,00

ΑΣ Υ

ΤΠΖΡΔΗΑ

02.30.6261.019

πληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ

15.000,00

ΑΣ Υ

15.000,00
2.000,00

02.30.6261.020
02.30.6261.021

πληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γήκνπ
Βέξνηαο
πληήξεζε θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ
ΓΔ Βέξνηαο

02.30.6261.022

πληήξεζε θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ
ΓΔ Απ.Παχινπ ,Βεξγίλαο, Γνβξά θαη Μαθεδνλίδνο

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

02.30.6261.023

πληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ

7.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.6261.024

πληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γήκνπ
Βέξνηαο

7.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.6261.025

πληήξεζε αλειθπζηήξσλ Γήκνπ Βέξνηαο

5.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.6261.026

πληήξεζε πλαγεξκψλ-Μεγαθσληθψλ θαη
Δγθαηαζηάζεσλ Αζζελψλ ξεπκάησλ ζρνιηθψλ θαη
δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γήκνπ Βέξνηαο

3.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.6262.001

Απνμήισζε θαη ηνπνζέηεζε ζηάζεσλ

5.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

50.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

12.179,05

ΑΣΑ ΥΤ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΝΈΟ

9.423,79

ΑΣΑ ΥΤ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΤΝΔΥ

12.179,05

ΑΣΑ ΥΤ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

9.423,79

ΑΣΑ ΥΤ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

02.30.6262.002
02.30.6262.007
02.30.6262.008

Αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ LAN θαη δεκηνπξγία
δνκεκέλεο θαισδίσζεο
πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Βεξγίλαο
πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Μαθεδνλίδνο (2019)

02.30.6262.009

πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ Βεξγίλαο (2019)

02.30.6262.010

πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ Μαθεδνλίδνο

02.30.6263.001

πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ

25.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

02.30.6264.001

πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ

1.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

8.500,00
22.800,00

02.30.6264.002
02.30.6278.001

Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο κίζζσζεο πνδειάησλ
Γ.Βέξνηαο
Τπεξεζίεο θχιαμεο αλειθπζηήξα πάξθνπ Αγ.
Αλαξγχξσλ

ΤΝΔΥ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ
ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ
ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

ΝΈΟ
ΝΈΟ

02.30.6412.001

Μεηαθνξέο πεξηπηέξσλ

02.30.6662.001

Πξνκήζεηα ςπρξήο αζθάιηνπ γηα ηε ζπληήξεζε νδψλ

02.30.6662.002
02.30.6662.003
02.30.6662.004
02.30.6662.013

Πξνκήζεηα αιαηηνχ γηα απνρηνληζκφ νδψλ Γήκνπ
Βέξνηαο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ
Πξνκήζεηα αιαηηνχ γηα απνρηνληζκφ νδψλ Γ.Δ.
Μαθεδνλίδνο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ
Πξνκήζεηα ρξσκάησλ θαη πιηθψλ νξηδφληηαο θαη
θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο
Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη πηζηνπνίεζε
ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο

02.30.6662.016

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ-ζηδεξηθψλ-μπινπξγηθψλνηθνδνκηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηεο
Γ.Δ. Βέξνηαο

02.30.6662.017

Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλΚιηκαηηζκνχ-Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλΠπξφζβεζεο-Όδξεπζεο-Απνρέηεπζεο γηα ηε
ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξηψλ Γ.Δ.

02.30.6662.018

3.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

24.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

11.200,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

20.000,00

ΑΣ Υ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

ΝΈΟ

20.000,00

ΑΣ Υ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ-ζηδεξηθψλ-μπινπξγηθψλνηθνδνκηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο
Γ.Δ. Βέξνηαο

2.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.6662.019

Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλΚιηκαηηζκνχ-Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλΠπξφζβεζεο-Όδξεπζεο-Απνρέηεπζεο γηα ηε
ζπληήξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ Γ.Δ. Βέξνηαο

2.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.6662.020

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ-ζηδεξηθψλ-μπινπξγηθψλνηθνδνκηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη
δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Απ. Παχινπ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

02.30.6662.021

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ-ζηδεξηθψλ-μπινπξγηθψλνηθνδνκηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη
δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Γνβξά

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΝΈΟ

02.30.6662.022

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ-ζηδεξηθψλ-μπινπξγηθψλνηθνδνκηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη
δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Βεξγίλαο

8.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΝΈΟ

02.30.6662.023

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ-ζηδεξηθψλ-μπινπξγηθψλνηθνδνκηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη
δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

02.30.6662.027

Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλΚιηκαηηζκνχ-Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλΠπξφζβεζεο-Όδξεπζεο-Απνρέηεπζεο γηα ηε
ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξηψλ Γ.Δ. Απ.
Παχινπ
Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλΚιηκαηηζκνχ-Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλΠπξφζβεζεο-Όδξεπζεο-Απνρέηεπζεο γηα ηε
ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξηψλ Γ.Δ.
Γνβξά
Πξνκήζεηα πιηθψλ Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλΚιηκαηηζκνχ-Δγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλΠπξφζβεζεο-Όδξεπζεο-Απνρέηεπζεο γηα ηε
ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ
Γ.Δ.Βεξγίλαο, Μαθεδνλίδνο
Πξνκήζεηα πιηθψλ νδνζηξσζίαο

02.30.6671.001

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ

02.30.6662.024

02.30.6662.025

02.30.6662.026

02.30.7131.004
02.30.7135.001

Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζεηεζε πηλαθίδσλ ηξνραίαο - ΚΟΚ
θαη πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ

15.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

15.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΝΈΟ

15.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

3.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

70.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

1.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

24.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.7135.011

Πξνκήζεηα πιηθψλ ππξφζβεζεο

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

02.30.7135.017

Ζιεθηξνθσηηζκφο γεπέδνπ Φπηείαο

27.720,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7135.019

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

190.000,00

ΓΧΡΔΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΑΖ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

35.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ ΑΠΔ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

125.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

50.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

87.555,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

42.500,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7321.001
02.30.7321.004
02.30.7321.005
02.30.7321.006
02.30.7321.007
02.30.7321.012

Απνθαηάζηαζε αθηλήηνπ απφ δσξεά Κνξλειίαο ρήξαο
Δπζ. Καξαλαζηάζε
Καηαζθεπή εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο θαη επηζθεπή
ρψξσλ πγηεηλήο γεπέδνπ ζηελ θνηλφηεηα Γηαβαηνχ
Καηαζθεπή αζιεηηθνχ δαπέδνπ 1νπ Λπθείνπ Γήκνπ
Βέξνηαο
Αληηθαηάζηαζε ζηέγεο ζε θηίξην ηνπ Μνπζηθνχ
ρνιείνπ Βέξνηαο θαη δηακφξθσζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ
Καηαζθεπή εμφδνπ θηλδχλνπ θαη νινθιήξσζε
ππξνπξνζηαζίαο 1νπ Γεκ.ρνιείνπ Βέξνηαο
Πξνζαξκνγή ρψξνπ θαη δεκηνπξγία γεπέδνπ
θαιαζνζθαίξηζεο/ ρεηξνζθαίξηζεο/ πεηνζθαίξηζεο ζην
Μνπζηθφ ρνιείν Βέξνηαο

02.30.7321.014
02.30.7321.015

Δπέθηαζε- δηαξξχζκηζε Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Αγ.
Γεσξγίνπ
Δμσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί 10νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ
Βέξνηαο

100.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΤΝΔΥ

24.800,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7321.016

Καηαζθεπή ππφζηεγνπ 2νπ ΓΔΛ

16.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7321.025

Δγθαηάζηαζε πδξαπιηθνχ αλειθπζηήξα ζε θηίξην κε
ζπληδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο επί ηεο νδνχ Βνχιαο
Υαηδίθνπ 10

30.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7322.001

Αλάπιαζε Πιαηείαο Πιαηάλσλ

50.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7322.002

Καηαζθεπή πχξγνπ Πιαηείαο Χξνινγίνπ

30.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7323.005

Οδνθσηηζκφο νδνχ Ρσκαλίαο

30.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7323.007

Δλδνδεκνηηθή νδνπνηία Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βέξνηαο

82.319,98

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ
ΤΝΔΥ

150.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

Γηάλνημε νδψλ ζηελ πεξηνρή "Γηνηδαιίθηα"

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7323.010

Γηάλνημε νδψλ Γ. Δ. Απ.Παχινπ (πεξηνρή επέθηαζεο
Μαθξνρσξίνπ)

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

02.30.7323.011

Καηαζθεπή θπθιηθψλ θφκβσλ

207.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

124.864,60

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

39.690,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

231.880,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΝΈΟ

ΝΈΟ

02.30.7323.008

Δλδνδεκνηηθή νδνπνηία ινηπψλ Γ.Δ. Γήκνπ Βέξνηαο

02.30.7323.009

02.30.7323.012
02.30.7323.013
02.30.7323.014

02.30.7323.020

02.30.7323.021
02.30.7323.022
02.30.7323.026

Γηαπιάηπλζε νδνχ Πηεξίσλ απφ νδφ Μαλδειαξά έσο
νδφ Απφιισλνο
Γηάλνημε νδψλ Γ.Δ. Απ.Παχινπ (πεξηνρή επέθηαζεο
Μαθξνρσξίνπ)
Αγξνηηθή Οδνπνηία ζην αγξφθηεκα Σξηιφθνπ Γήκνπ
Βέξνηαο
Δλδνδεκνηηθή νδνπνηία ινηπψλ Γ.Δ. Γήκνπ Βέξνηαο
(2020)
Γηαπιάηπλζε αλσλχκνπ νδνχ έλαληη δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ ζηελ θνηλφηεηα Καζηαληάο
Δλδνδεκνηηθή νδνπνηία Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βέξνηαο
(2020)
Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο γέθπξαο Αθψλ Κνχζηνπ

87.749,47

ΑΣΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

30.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ ΑΠΔ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

200.000,00

ΑΣΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

550.471,58

ΓΧΡΔΑ ΚΟΤΗΟΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7323.028
02.30.7323.031
02.30.7323.032
02.30.7324.002
02.30.7324.003
02.30.7324.004
02.30.7326.004
02.30.7326.007
02.30.7326.008

Παξνρή ππεξεζίαο Σερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ην έξγν
""Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο γέθπξαο Αθψλ Κνχζηνπ"
Γηάλνημε-Γηακφξθσζε Κνηλνηηθνχ δξφκνπ ζην Ο.Σ.1
ζηελ θνηλφηεηα Καζηαληάο
Αλαθαηαζθεπή ηνηρίσλ επί ησλ νδψλ Δπηθνχξνπ θαη
Λάξλαθαο
Γηακφξθσζε πεδνδξνκίνπ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν
θεθηάο
Αλαθαηαζθεπή πεδφδξνκνπ νδνχ Αξηζηνηέινπο ζηελ
Σ.Κ. Βεξγίλαο
Καηαζθεπή πεδνδξνκίνπ Γηαβαηνχ ζηα Ο.Σ. 15 & 24
Καηαζθεπή λέαο πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ θιεηζηνχ
θνιπκβεηεξίνπ Βέξνηαο
Γηακφξθσζε απιήο θνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο
Παηξίδαο
Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο αξδεπηηθψλ δηθηχσλ
θαη αληιηνζηαζίσλ

8.376,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

30.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ ΑΠΔ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

29.371,08

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

5.123,28

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΤΝΔΥ

73.402,92

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΤΝΔΥ

50.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓ ΑΠΔ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

30.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΤΝΔΥ

9.400,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

160.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

02.30.7326.009

Αλάπιαζε πιαηείαο Μαθξνρσξίνπ

02.30.7326.010

Ζιεθηξνθσηηζκφο γεπέδνπ Σξηπνηάκνπ

20.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.7326.012

Καηαζθεπή ηζηκεληαπιάθσλ ζηελ θνηλφηεηα Γηαβαηνχ

15.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ ΑΠΔ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

02.30.7331.004

πληήξεζε θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ
Γ.Δ.Βέξνηαο (2019)

6.944,00

ΑΣΑ Υ ΥΤ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7331.005

πληήξεζε θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ
Γ.Δ. Απ. Παχινπ, Βεξγίλαο, Γνβξά θαη Μαθεδνλίδαο
(2019)

8.432,00

ΑΣΑ Υ ΥΤ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΤΝΔΥ

02.30.7331.012

πληήξεζε θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ
Γ.Δ.Βέξνηαο (2019)

3.720,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7331.013

πληήξεζε θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ
Γ.Δ. Απ. Παχινπ, Βεξγίλαο Γνβξά θαη Μαθεδνλίδαο
(2019)

ΤΝΔΥ

3.596,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

02.30.7331.025

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζηέγεο, ςεπδνξνθψλ θαη
ρξσκαηηζκψλ Γεκνη.ρνιείνπ Αγίαο Βαξβάξαο ΓΔ
Βέξνηαο θαη ζπληήξεζε ακθηζεάηξνπ 16νπ Γεκνη.
ρνιείνπ Βέξνηαο

47.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7332.001

Αλαθαηαζθεπή Πιαηείαο Κνπκαξηάο

30.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7333.004

πληήξεζε νδψλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ Γ.Δ. Βέξνηαο
(2019)

02.30.7333.007

200.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

πληήξεζε αγξνηηθψλ δξφκσλ (2019)

50.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7333.008

πληήξεζε αγξνηηθψλ δξφκσλ

19.810,63

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.7333.009

πληήξεζε νδψλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ Γ.Δ. Απ.
Παχινπ. Γ.Δ. Βεξγίλαο, Γ.Δ. Γνβξά θαη Γ.Δ.
Μαθεδνλίδνο

200.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΤΝΔΥ

02.30.7333.011

Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη επηθίλδπλσλ
θαηαζηάζεσλ

20.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.7333.012

Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαη επηθίλδπλσλ θζνξψλ
νδψλ, πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη
Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

02.30.7333.014

πληήξεζε θαη ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη
θηγθιηδσκάησλ νδψλ πφιεο θαη Γ.Δ.

50.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.7333.015

πληήξεζε νδψλ Γ.Δ. Απ.Παχινπ, Βεξγίλαο, Γνβξά
θαη Μαθεδνλίδνο (2019)

242.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΤΝΔΥ

02.30.7333.018

πληήξεζε νδψλ θαη θνηλνθειψλ ρψξσλ Γ.Δ. Βέξνηαο

179.610,53

ΑΣΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.7333.019

Γηαγξάκκηζε νδψλ θαη δηαβάζεσλ (2020)

50.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

83.627,30

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

90.000,00

ΑΣΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

44.925,19

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

250.000,00

ΑΣΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

60.000,00

ΑΣΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΝΈΟ

5.000,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

41.480,98

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

11.021,07

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7334.001
02.30.7334.002
02.30.7334.003
02.30.7334.004
02.30.7334.005
02.30.7334.006
02.30.7334.011
02.30.7334.012

πληήξεζε θνηλνρξήζησλ θαη θνηλνθειψλ ρψξσλ Γ.Δ.
Βέξνηαο (2019)
πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γ.Δ. Απ.Παχινπ
(2020)
πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Απ. Παχινπ (2019)
πληήξεζε θνηλνρξήζησλ θαη θνηλνθειψλ ρψξσλ Γ.Δ.
Βέξνηαο (2020)
πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Γνβξά
πληήξεζε έξγνπ Αλάπιαζεο
πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Απ. Παχινπ
πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Γνβξά

02.30.7334.013
02.30.7336.005
02.30.7411.001
02.30.7411.002
02.30.7411.003

πληήξεζε θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ Γ.Δ.
Βέξνηαο
Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ρψξνπ Σερλψλ & Θεάηξνπ
Άιζνπο
Μειέηε βειηίσζεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο ζε πεξηνρέο
ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ
ηαηηθή κειέηε ειέγρνπ θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 8νπ
12/ζέζηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ
'Δθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ππξαζθάιεηαο ζρνιηθψλ
θηηξίσλ Γήκνπ Βέξνηαο

36.246,82

ΑΣΑ ΥΤ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

50.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

21.892,20

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

17.050,00

ΑΣΑ ΥΤ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

10.000,00

ΑΣΑ Υ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.7411.007

Μειέηε επαλάρξεζεο θηηξίσλ δσξεάο Υαηδίθνπ

5.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.30.7411.026

Αληηπιπκκεξηθή κειέηε Σξηπνηάκνπ
χληαμε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ
έξγνπ "Οξγαλσκέλνο ρψξνο δηάζεζεο αδξαλψλ κε
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζηε ζέζε "Ληκάθηα" Σ.Κ.
θεθηάο, Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο, Γήκνπ Βέξνηαο, ΠΔ
Ζκαζίαο
Μειέηε ζηαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηεχρε
δεκνπξάηεζεο ηνπ αθηλήηνπ απφ δσξεά Κνξλειίαο
ρήξαο Καξαλαζηάζε

8.000,00

ΓΔΖ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

3.690,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΤΝΔΥ

6.841,24

ΓΧΡΔΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΑΖ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

15.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

4.833,31

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7411.028

02.30.7411.039

02.30.7411.046

Δθπφλεζε κειέηεο ζηεξέσζεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ αξραίνπ ηείρνπο ζηελ
πεξηνρή ηεο ππφ θαηαζθεπή Γέθπξαο Κνχζηνπ

02.30.7411.047

Μειέηε βηνθιηκαηηθνχ-πνιηηηζηηθνχ δηθηχνπ
δηαδξνκψλ ζηελ Παιηά Πφιε ηεο Βέξνηαο

02.30.7411.048

Δθπφλεζε ειέγρνπ, επαλειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ην πξφηππν ELOT
HD 384 ησλ θηηξίσλ ηνπ Γ.Βέξνηαο

29.629,06

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7412.001

Μειέηε ηκήκαηνο νδνχ πθηάο Παιαηηηζίσλ

63.264,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

19.430,81

ΑΣΑ ΥΤ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

80.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

122.711,73

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΤΝΔΥ

4.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.30.7412.005
02.30.7412.007
02.30.7412.008
02.35.6117.001

Μειέηε επίιπζεο θαηλνκέλσλ αζηάζεηαο θαη
νιίζζεζεο ηνπ ηακηεπηήξα Xαξάδξαο
Μειέηεο πδξνγεσηερληθήο θαη γεσινγηθήο
θαηαιιειφηεηαο γηα ηα λέα λεθξνηαθεία
Μειέηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηνιηζζήζεσλ νδψλ
Γήκνπ Βέξνηαο
Δπηζεψξεζε θαη πηζηνπνίεζε παηδηθψλ ραξψλ Γήκνπ
Βέξνηαο

02.35.6233.001

02.35.6233.002

Μίζζσζε γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο γηα θνπή
επηθίλδπλσλ δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο
Γ.Δ. Απ. Παχινπ
Μίζζσζε γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο γηα θνπή
επηθίλδπλσλ δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο
Γ.Δ. Γνβξά

02.35.6262.002

Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαη επηθίλδπλσλ θζνξψλ
αξκνδηφηεηαο Γηεχζπλζεο Π.Κ.Π.Π

02.35.6262.003

Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαη επηθίλδπλσλ θζνξψλ
παηδηθψλ ραξψλ Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ

02.35.6262.004

πληήξεζε πνηηζηξψλ

02.35.6264.001

πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ

02.35.6279.001

Κνπή αγξηφρνξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βέξνηαο

02.35.6279.002

Κνπή αγξηφρνξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γνβξά

02.35.6279.003

Κνπή αγξηφρνξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Απ. Παπινπ.

02.35.6279.004

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΤΝΔΥ

Δ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΤΝΔΥ

ΝΈΟ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

3.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

15.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΝΈΟ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

Κνπή αγξηφρνξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βεξγίλαο

8.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΝΈΟ

02.35.6279.005

Κνπή αγξηφρνξησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαθεδνλίδνο

5.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

02.35.6279.006

Φεθηνπνίεζε ραξηψλ Γεκνηηθψλ Γαζνθηεκάησλ

3.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ
ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ
ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

3.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

3.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

ΝΈΟ

ΝΈΟ

02.35.6279.007
02.35.6662.001
02.35.6662.002

Τπεξεζία πινηφκεζεο δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο κε γεξαλνθφξν φρεκα
Πξνκήζεηα πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ άξδεπζεο πάξθσλ
θαη παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ Βέξνηαο
Πξνκήζεηα πιηθνχ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ
ησλ πάξθσλ θαη παηδηθψλ ραξψλ

02.35.6662.003

Πξνκήζεηα πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ άξδεπζεο πάξθσλ
θαη παηδηθψλ ραξψλ ινηπψλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

02.35.6662.004

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ- ζηδεξηθψλ- μπινπξγηθψλνηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο- Καζαξηφηεηαο- Πνι.
Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ. Βέξνηαο

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.35.6662.005

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ- ζηδεξηθψλ- μπινπξγηθψλνηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο- Καζαξηφηεηαο- Πνι.
Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ.Απ.Παχινπ.

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

02.35.6662.006

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ- ζηδεξηθψλ- μπινπξγηθψλνηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο- Καζαξηφηεηαο- Πνι.
Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ. Γνβξά.

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΝΈΟ

02.35.6662.007

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ- ζηδεξηθψλ- μπινπξγηθψλνηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο- Καζαξηφηεηαο- Πνι.
Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ.Βεξγίλαο

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΝΈΟ

02.35.6662.008

Πξνκήζεηα ρξσκάησλ-ζηδεξηθψλ-μπινπξγηθψλνηθνδνκηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ρψξσλ αξκνδηφηεηαο
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο- Καζαξηφηεηαο- Πνι.
Πξνζηαζίαο ζηε Γ.Δ Μαθεδνλίδνο

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

02.35.6672.001

Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ

1.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.35.6692.001

Πξνκήζεηα ζπφξσλ, θπηψλ, δελδξπιιίσλ

4.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.35.6693.001

Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ

4.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

15.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΝΈΟ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΝΈΟ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΝΈΟ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΝΈΟ

1.866,02

ΑΣΑ ΥΤ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΤΝΔΥ

9.966,24

ΑΣΑ ΥΤ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

12.672,56

ΑΣΑ ΥΤ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΤΝΔΥ

02.35.7131.001
02.35.7131.003
02.35.7131.004
02.35.7131.005
02.35.7131.006
02.35.7131.007
02.35.7322.003
02.35.7322.004
02.35.7322.005

Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ γηα ηελ
ππεξεζία πξαζίλνπ
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ
ραξψλ Γ.Δ. Βέξνηαο
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ
ραξψλ Γ.Δ. Γνβξά
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ
ραξψλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ
ραξψλ Γ.Δ. Βεξγίλαο
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ
ραξψλ Γ.Δ. Απ. Παχινπ
Αλαθαηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. Γνβξά γηα
πηζηνπνίεζε (2016)
Αλαθαηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. Απ.Παχινπ γηα
πηζηνπνίεζε (2016)
Αλαθαηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο γηα
πηζηνπνίεζε (2016)

02.40.7112.001
02.40.7112.004
02.40.7413.001

Απεπζείαο αγνξά νηθνπέδνπ γηα δεκνηηθφ ζρνιείν ζην
Ο.Σ. 91 ηεο πφιεο "Βέξνηα"
Απεπζείαο αγνξά νηθνπέδνπ ζην Ο.Σ. 321 ηεο Βέξνηαο
ραξαθηεξηζκέλν σο ρψξνο ζρνιείνπ
Πνιενδφκεζε, Μειέηε Γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο
θαη πξάμε εθαξκνγήο ζην Γ.Γ. Αζσκάησλ

50.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

30.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

20.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

1.500,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.40.7413.002

Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ πίλαθα 3
ηνπ άξζξνπ 16 ηεο απνθ. 69269/5387/90 Κ.Τ.Α. ζην
Γ.Γ. Αζσκάησλ

02.40.7413.003

Κηεκαηνγξάθεζε, Πνιενδφκεζε, Μειέηε Γεσινγηθήο
Καηαιιειφηεηαο θαη Πξάμε Δθαξκνγήο ζηελ Π.Δ. 25
θαη ζε ηκήκα ησλ Π.Δ. 15 θαη 7 ηεο πφιεο Βέξνηαο

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.40.7413.004

Κηεκαηνγξάθεζε, Πνιενδφκεζε, Μειέηε Γεσινγηθήο
Καηαιιειφηεηαο θαη Πξάμε Δθαξκνγήο ζηελ Π.Δ. 23
θαη ζε ηκήκα ησλ Π.Δ. 24 θαη 14 ηεο πφιεο Βέξνηαο

11.116,13

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.40.7413.005

Πξάμε εθαξκνγήο ζηελ Γ.Δ Απ. Παχινπ

20.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

02.40.7413.007

Κηεκαηνγξάθεζε, Πνιενδφκεζε, Μειέηε Γεσινγηθήο
Καηαιιειφηεηαο θαη Πξάμε Δθαξκνγήο ζηηο
πνιενδνκηθέο ελφηεηεο ΠΔ1β ηνπ νηθηζκνχ Βεξγίλαο
θαη ζηελ ΠΔ2β ηνπ νηθηζκνχ Παιαηηηζίσλ

20.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΜΔΛΔΣΖ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ

ΤΝΔΥ

02.40.7421.001

Απνδεκηψζεηο ιφγσ ξπκνηνκίαο

50.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.40.7421.003

Απνδεκίσζε απαιινηξίσζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
4νπ λεπηαγσγείνπ Βέξνηαο

20.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

165.097,58

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

12.450,30

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

10.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

2.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

24.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

02.40.7421.004

02.40.7421.005

02.40.7425.001
02.40.7425.002
02.45.6262.001

Απνδεκίσζε δηθαηνχρσλ γηα ηελ εθ λένπ επηβνιή ηεο
ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ζε αθίλεηα πνπ
εκπίπηνπλ ζην Ο.Σ. 145 ηεο πφιεο Βέξνηαο θαη
βξίζθνληαη επί ηεο νδνχ Πιαηάλσλ
Απνδεκίσζε δηθαηνχρσλ γηα ηελ εθ λένπ επηβνιή ηεο
ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ζε αθίλεηα πνπ
εκπίπηνπλ ζηα Ο.Σ. 26α 26β ηνπ νηθηζκνχ Μέζε ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο
Γαπάλεο γηα θαηεδαθίζεηο απζαηξέησλ θαη επηθίλδπλσλ
& ξπκνηνκνχκελσλ θηηζκάησλ
Γαπάλεο γηα εθηέιεζε βαζηθψλ θνηλφρξεζησλ
πνιενδνκηθψλ Έξγσλ
πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Γ.Δ. Βέξνηαο

02.45.6262.002

02.45.6277.001
02.45.6693.001
02.60.7341.002
02.60.7341.003

πληήξεζε λεθξνηαθείσλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ
Τπεξεζίεο ηαθήο εθηαθήο θιπ ζηα Γεκνηηθά
Κνηκεηήξηα Βέξνηαο
Πξνκήζεηα βηνελδχκνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
θνηκεηεξίνπ Βέξνηαs
Λεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο
γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ζην Γήκν Βέξνηαο
Γνκή Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ: Κνηλσληθφ
Παληνπσιείν, Κνηλσληθφ Φαξκαθείν Γήκνπ Βέξνηαο

24.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

24.800,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

4.000,00

ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

8.000,00

ΔΠΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Ζ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

18.000,00

ΔΠΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Ζ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

24.000,00

ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Σ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

ΝΈΟ

02.60.7341.004

ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ)

02.60.7341.005

Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο σο ελδηάκεζνπ θνξέα
ΒΑΑ Βέξνηαο

5.900,00

ΔΠΑ ΒΑΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Σ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.60.7341.006

Καηλνηφκεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο
ηεο πφιεο ηεο Βέξνηαο» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020 ΔΠΑ

89.900,00

ΔΠΑ ΒΑΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ

Ε

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.61.6662.001

Αλαθαηαζθεπή ηνπ δαπέδνπ γεπέδνπ αληηζθαίξεζεο
Ράρεο (πξνκήζεηα)

18.341,00

ΓΓΑ- ΠΓΔ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.64.7132.001

Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΝΈΟ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.64.7135.001
02.64.7135.002

02.64.7135.004

02.64.7135.005

Πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ
Γ.Βέξνηαο (Πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ)
Πξνκήζεηα-ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ
αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
(ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ)
Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ Γήκνπ
Βέξνηαο (ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ-ΓΡΑΔΗ
ΠΔΡΗΒΑΛ.ΗΟΕΤΓΗΟΤ)
Μεηαηξνπή αίζνπζαο Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Νέαο
Νηθνκήδεηαο ζε εθζεηήξην παιαηψλ αγξνηηθψλ
εξγαιείσλ ,εμνπιηζκνχ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πεξηνρήο (ππνέξγν 2)

02.64.7323.002

Αληηζηεξίμεηο νδψλ

02.64.7323.003

Απνθαηαζηάζεηο νδνπνηίαο εληφο ησλ νηθηζκψλ Γ.Δ.
Μαθεδνλίδνο

630.600,00
78.796,00

ΤΠΔ- ΦΗΛΟΓΖΜΟ
ΗΗ
ΤΠΔ- ΦΗΛΟΓΖΜΟ
ΗΗ

239.010,00

ΤΠΔ- ΦΗΛΟΓΖΜΟ
ΗΗ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

207.248,64

ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Δ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

46.836,54

LEADER

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

105.000,00

ΤΠΔ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΤΝΔΥ

25.265,77

ΤΠΔ

ΔΡΓΟ

02.64.7326.002

Αγξνηηθή Οδνπνηία αγξνθηεκάησλ Μαθξνρσξίνπ θαη
Νέαο Νηθνκήδεηαο Γήκνπ Βέξνηαο
Αγξνηηθή Οδνπνηία ζην αγξφθηεκα Σξηιφθνπ Γήκνπ
Βέξνηαο
Καηαζθεπή αξδεπηηθψλ ππνδνκψλ νηθηζκνχ
Υαξάδξαο
Αλάδεημε Οηθηζκνχ ειίνπ

02.64.7326.003

Καηαζθεπή Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ ζηελ Κπςέιε

02.64.7326.005

Αλάπιαζε πιαηείαο Μαθξνρσξίνπ

280.000,00

LEADER

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

02.64.7326.006

Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ θεξθίδσλ ζην γήπεδν Αγίνπ
Γεσξγίνπ

307.520,00

LEADER

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΤΝΔΥ

02.64.7331.001

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζηέγεο, ςεπδνξνθψλ θαη
ρξσκαηηζκψλ Γεκ. ρνιείνπ Αγίαο Βαξβάξαο ΓΔ
Βέξνηαο θαη ζπληήξεζε ακθηζεάηξνπ 16νπ Γεκ.
ρνιείνπ Βέξνηαο (ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ)

364.100,00

ΤΠΔ- ΦΗΛΟΓΖΜΟ
ΗΗ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.64.7331.002

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
Βέξνηαο

336.000,00

ΔΠΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

680.000,00

ΔΠΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

630.000,00

ΔΠΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

112.000,00

ΤΠΔ- ΦΗΛΟΓΖΜΟ
ΗΗ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΤΝΔΥ

103.000,05

LEADER

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΤΝΔΥ

02.64.7323.004
02.64.7323.005
02.64.7326.001

02.64.7331.003
02.64.7331.004
02.64.7331.005

Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 6νπ θαη 13νπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Βεξνίαο
Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 16νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
Βέξνηαο
Παξεκβάζεηο ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ Αγ.Γεσξγίνπ
(ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ)

380.680,00
487.320,00

ΤΠΔ- ΦΗΛΟΓΖΜΟ
Η
ΤΠΔ- ΦΗΛΟΓΖΜΟ
Η

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΤΝΔΥ

72.259,38

ΤΠ-ΑΓΡ-ΑΝΑΠΣ

ΔΡΓΟ

Γ

48.899,22

ΔΠΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ
ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

9.350,80

ΘΖΔΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

ΤΝΔΥ
ΤΝΔΥ

02.64.7331.006

πληήξεζε-επηζθεπή-αλαβάζκηζε αίζνπζαο
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Νέαο
Νηθνκήδεηαο γηα δεκηνπξγία εθζεηεξίνπ ηνπηθήο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (ππνέξγν 1)

02.64.7333.001

Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε ηερληθά ηεο Γ.Δ. Βέξνηαο

37.417,38

ΤΠΔ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.64.7333.002

Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε ηερληθά ηεο Γ.Δ. Βεξγίλαο
Απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε ηερληθά ηεο Γ.Δ.
Μαθεδνλίδνο

17.128,22

ΤΠΔ

ΔΡΓΟ

Γ

ΤΝΔΥ

4.500,00

ΤΠΔ

ΔΡΓΟ

Γ

ΤΠΔ- ΦΗΛΟΓΖΜΟ
ΗΗ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΓΗΝΑ
ΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ
ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ
/ ΒΔΡΓΗΝΑ /
ΓΟΒΡΑ /
ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ

ΔΠΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ

ΓΖΜΟ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

02.64.7333.004

02.64.7333.006

πληήξεζε νδψλ Γ.Δ Απ.Παχινπ, Βεξγίλαο, Γνβξά
θαη Μαθεδνλίδνο (2019)

02.64.7341.001

Λεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο Γήκνπ Βέξνηαο

240.000,00
9.600,00

ΤΝΔΥ

ΤΝΔΥ

02.64.7341.005
02.64.7341.006
02.64.7421.001

Αγξνηηθή νδνπνηία ζην αγξφθηεκα Αγίνπ Γεσξγίνπ
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αγξνηηθή νδνπνηία ζην αγξφθηεκα Μαπξνδελδξίνπ
Μαθξνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Απαιινηξηψζεηο ζην Ο.Σ. 487α γηα ηελ απφθηεζε θαη
δηακφξθσζε ειεχζεξσλ ρψξσλ ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο
ΤΝΟΛΟ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

108.760,15

ΔΠΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΓΟΒΡΑ

ΤΝΔΥ

29.928,51

ΔΠΑ

ΔΡΓΟ

Γ

ΓΔ ΑΠ ΠΑΤΛΟΤ

ΤΝΔΥ

650.000,00

ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ

Γ

ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ

ΤΝΔΥ

13.398.060,75

Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 1 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

Ζ.
Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Γ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Υ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
.
Κ.
Π.
Α.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αρηζηοκέλες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μηταήι οσκειίδες
Γ.
.
Α.
Η.
Α.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Παπά
Σζαπξάλεο
ηδεξφπνπινο
Καξαβαζίιεο
Καξαγηάλλεο
Βχδαο
Καξακήηζνο

Αθρηβές απόζπαζκα
Βέροηα 23-1-2020
Ο Γήκαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

