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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ’ αξηζκ. 15εο/2018 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο
ΠΔΡΗΙΖΨΖ
Θέκα: Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο έηνπο 2019 θαη Οινθιεξσκέλνπ
Πιαηζίνπ Γξάζεο έηνπο 2019.
ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 191/2018
Πηνλ Άγην Θήξπθν, ζήκεξα 7 Γεθεκβξίνπ 2018, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 18:00 κ.κ.,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γήκνπ Ηθαξίαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση.: 6581/3-12-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο
Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Π θ. Δηξ. Καπξνγεψξγε, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010(ΦΔΘ Α' 87/7-6-2010).
Γηαπηζηψζεθε απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πσο ππήξρε λφκηκε
απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 21 κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 17 κέιε, απφληα 4
κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
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ΑΠΟΛΣΔ

Καπξνγεψξγε Δηξήλε Ξξφεδξνο Γ.Π
Θφρπιαο Πσηήξηνο Αληηδήκαξρνο
Ιαξδάο Ληθφιαoο
»»
Θνπληνχπεο Πηπιηαλφο
»»
Θαξίκαιε – Ιαξδά Βαζηιηθή »»
Ρέζθνο Ππχξνο
Θαινγεξήο Γεψξγηνο
Θαξνχηζνο Φαλνχξεο
Ονχζνο Ζιίαο
Κνπξζειάο Δπάγγεινο
Θαδάιαο Σξηζηφδνπινο
Ρζαληέο Πηέθαλνο
Θαιακπφγηαο Ληθφιανο
Κπηλίθνπ Καξία
Θαιακάξαο Ληθφιανο
Πηακνχιεο Θσλζηαληίλνο
Ξεξξήο Θσλζηαληίλνο

1.
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Πηακνχινο Πηπιηαλφο Γήκαξρνο
Κάδαξεο Κηράιεο
Πηαπξηλάδεο Σξηζηφδνπινο
Μεξνχ Σξηζηίλα
Θαξνχηζνο Αλδξέαο

Πηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε ν θ Ξνιίηεο Αξγχξεο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδε ν Γήκαξρνο Πηακνχινο
Πηπιηαλφο, ν νπνίνο βξηζθφηαλ εθηφο Ηθαξίαο γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο (ζπλέδξην Θ.Δ.Γ.Δ),
ηνλ νπνίν αλαπιήξσζε ν αληηδήκαξρνο Ιαξδάο Ληθφιανο.
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Κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
αλαθεξφκελε ζην κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν θ. Λ. Ιαξδά, ν νπνίνο έζεζε ππ’ φςηλ ηνπ ζψκαηνο ηελ παξαθάησ εηζήγεζε
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019.
«Θπξίεο & θχξηνη ζπλάδειθνη αξρηθά ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ,νςηλ ζε πνην γεληθφ
πιαίζην εληάζζεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ
Ζ πεξηθνπή θξαηηθψλ πφξσλ πξνο ηνπο Γήκνπο (πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε
θνξνινγία ηνπ ιανχ) δηαλζίζηεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απφ ηελ πξνπαγάλδα πεξί
«νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο ησλ ΟΣΑ» θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ γηα
ηελ «ζσηεξία ηεο ρψξαο».! Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε πεξηθνπή πφξσλ γηα ηνπ Γήκνπο ην
δηάζηεκα 2009-2018 λα είλαη πάλσ απφ 60% ησλ ΘΑΞ θαη λα δηακνξθψλεηαη ε ζρέζε
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ ζην 30% θαη απφ ηνπο «ίδηνπο
πφξνπο» ζην 70%. Ζ βίαηε πξνζαξκνγή ησλ δήκσλ ζην «αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ»
εθθξάζηεθε φρη κφλν κε ηελ δξαζηηθή κείσζε πφξσλ, αιιά θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ
θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, κε ηελ ζπγρψλεπζε θαη θαηάξγεζε
δνκψλ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ. Ρν έκςπρν δπλακηθφ είλαη πνιχ πίζσ απφ ηηο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη
πεξηζζφηεξν ηελ δπλαηφηεηα ηνπ δήκνπ λα παξεκβαίλεη άκεζα ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη.
Ζ Ρνπηθή Γηνίθεζε γεληθά θαη ν Γήκνο καο εηδηθφηεξα ζηεξνχληαη γηα κηα αθφκα ρξνληά
ηνπο εληειψο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα θαιπθζνχλ ζηνηρεησδψο νη ζπζζσξεπκέλεο
αλάγθεο γηα λέα ζχγρξνλα ζρνιεία, παηδηθνχο ζηαζκνχο, γηα απνθαηάζηαζε ησλ γεκάησλ
απφ ιαθθνχβεο νδνζηξσκάησλ, γηα αμηνπξεπείο ρψξνπο άζιεζεο, πνιηηηζκνχ, γηα
νινθιήξσζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ γηα αληηπιεκκπξηθή, αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θ.ιπ.
Σαξαθηεξηζηηθά ε θξαηηθή επηρνξήγεζε (ηελ νπνία βαζίδνληαη ζε κεγάιν κέξνο ηα έζνδα
καο), γηα κηα αθφκα ρξνληά βαίλεη δηαξθψο κεηνχκελε αθνχ ην ζχλνιν ηεο θξαηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζπδεηηέηαη ζην θνηλνβνχιην γηα ην 2019
δηακνξθψλεηαη ζε 2δηο 472 εθ. Δίλαη κεησκέλε δειαδή σο ζχλνιν ζε ζρέζε κε πέξζη
θαηά 862 εθαηνκκχξηα. Νη ΘΑΠ ζηνπο δήκνπο είλαη κεησκέλνη θαηά 740 εθαηνκκχξηα (απφ
2.402 ζε 1.760) γηα δε ηηο Ξεξηθέξεηεο θαηά 73 εθαηνκκχξηα. Δπηπιένλ ζηνηρείν πνπ
επηβεβαηψλεη ηα παξαπάλσ είλαη θαη νη επηρνξεγήζεηο απφ ην Ξ.Γ.Δ πνπ θαηαγξάθνληαη
ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη αλέξρνληαη ζην πνζφ ηνπ 1.027 εθ. Πνζφ κεησκέλν ζε
ζρέζε κε πέξζη θαηά 153 εθαηνκκχξηα.
Θπξίεο & θχξηνη ζπλάδειθνη, είδακε ηελ ζπλερηδφκελε κείσζε ηεο θξαηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο αλά έηνο, αο δνχκε ηψξα ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ ιεγφκελσλ ηδίσλ εζφδσλ
(πνπ αθνξνχλ ηέιε, θφξνπο, αληαπφδνζε θιπ). Νη “ίδηνη πφξνη” δήκσλ -Ξεξηθεξεηψλ δειαδή νη
θφξνη θαη ηα ηέιε πνπ κπαίλνπλ απεπζείαο ζηνπο δεκφηεο πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ ζε
2.614 εθαηνκκχξηα. Πνζφ πνπ μεπεξλά θαηά 194 εθαηνκκχξηα ηελ θξαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε θαη πνπ αλαδείρλεη ηελ θπξία θαη ζηαζεξή ηάζε, πνπ είλαη ε θαξδηά
ησλ αληηδξαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε, λα ιεηηνπξγεί δειαδή φιν θαη
πην εληαηηθά σο θνξνεηζπξαθηηθφο κεραληζκφο, πιάη ζηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη ζε βάξνο
πάληα ησλ εξγαηηθψλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ είλαη απηά πνπ ζηαζεξά επηβαξχλνληαη.
Δδψ λα πξνζζέζνπκε θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ κπαίλνπλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ “γηα ηα
πιενλάζκαηα” ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο κε ηνλ ζηφρν λα αλέιζνπλ ζε 244εθ γηα ην 2019.
Ρν 2018 αλήιζαλ ήδε ζε 438 εθαηνκκχξηα. Έλα ζηνηρείν πνπ δείρλεη θαη ηη εμππεξεηεί ν
ιεγφκελνο ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο πνπ είλαη απαξάβαηνο θαλφλαο
θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δήκσλ .
Ρα πιενλάζκαηα πξνυπνζέηνπλ θαη εδσ ην ηζάθηζκα ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ, ηελ ζπξξίθλσζε ππεξεζηψλ, δηθαησκάησλ, ηελ αληαπφδνζε θνθ. Έηζη έρεη
επηηεπρηεί ην ιεγφκελν “λνηθνθχξεκα” βαζηθφ αθήγεκα αληηκεηψπηζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο
θξίζεο (π.ρ ζπάηαιν θξάηνο, θαηαλαιψζακε πεξηζζφηεξν απφ ηη παξάγακε θιπ) θαη ηψξα έρεη
κεηαηξαπεί ζπλεπηθνπξνχλ ην αθήγεκα ηεο “εζληθήο αλαζπγθξφηεζεο”, ηεο “δίθαηεο
αλάπηπμεο ” θιπ.
Όια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε θαηαβνιή ην 2018 κέξνπο ησλ παξαθξαηεζέλησλ
πφξσλ πνπ δεκηνπξγεζήθαλ απφ ην 2010 θαη κεηά, απνηππψλνπλ γηα ηνλ Γήκν Ηθαξίαο ηελ
εμήο θαηάζηαζε ηα θνλδχιηα πνπ ζα καο παξαζρεζνχλ απφ ηελ Θπβέξλεζε γηα έξγα θαη
παξεκβάζεηο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 507.270€ (ΑΣΑ & Πνιηηηθή πξνζηαζία), ελψ ηελ ίδηα
ζηηγκή πιεξψζακε γηα παξάδεηγκα κφλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ
πνπ αθνξνχλ ηελ ππξθαγηά ηνπ 1993 απνδεκηψζεηο πνπ κέρξη ζηηγκήο θηάλνπλ ηηο
300.000€.
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Ρν ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ δελ απνδφζεθαλ ζηνπο Γήκνπο θαη Ξεξηθέξεηεο κφλν
ηειεπηαία ηξηεηία (2015-2018) αγγίδνπλ ηα 6 δηζ. επξψ, ηα νπνία θαηεπζχλζεθαλ ζηηο
κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο «δαλεηζηέο» θαη φρη πξνο φθεινο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ.
Νη πφξνη απηνί είλαη ρξήκαηα πνπ έρεη ήδε πιεξψζεη ν ιαφο απφ ηελ άκεζε θαη έκκεζε
θνξνινγία θαη ππνρξενχηαη ηα Θξάηνο, λα ηα επηζηξέςεη κέζσ ππεξεζηψλ θαη έξγσλ.
Δπνκέλσο απηά ηα ρξήκαηα ηα ρξσζηά ην θξάηνο θαη πξέπεη λα απνδνζνχλ άκεζα
θαη δηαρξνληθά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Θαιιηθξάηε». Ξξνθχπηεη επνκέλσο λέν δήηεκα
παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ πνπ έρεη ήδε πιεξψζεη ν ιαφο. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ: Απφ ην 2009 κέρξη ζήκεξα νη ΘΑΠ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο
αλάγθεο έρνπλ κεησζεί θαηά 62% (2009: 2.433.129,00€ – 2018: 1.347.242 €).
Ζ ΑΣΑ ην 2009 ήηαλ 1.979.730€, θαη θέηνο θαινχκαζηε λα πξνγξακκαηίζνπκε γηα κηα
αθφκα ρξνληά κε 425.370 € (αληηζηνηρνχλ 50 επξψ αλά θάηνηθν).
Απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππεξέηεζαλ θαη ππεξεηνχλ νη κέρξη ζήκεξα θπβεξλήζεηο
ΠΑΟΘ-ΛΓ θαη ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ.
Κέζα ζ' απηφ ην ερζξηθφ πνιηηηθννηθνλνκηθφ ηνπίν γηα ηελ ηνπηθή δηνίθεζε,
ζπληάζζεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ καο γηα ην 2019.
Έλαο πξαγκαηηθά θηινιατθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ δελ κεηαηξέπεη ηηο αλάγθεο καο ζε
εκπφξεπκα, πξνυπνζέηεη έλαλ άιινλ δξφκν αλάπηπμεο γηα ηνλ νπνίν αγσληδφκαζηε.
Πηνλ αληίπνδα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη, δνπιεχνπκε κε γλψκνλα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ νμπκέλσλ ιατθψλ αλαγθψλ, εμαληινχκε φπνηα πεξηζψξηα ππάξρνπλ
θαη αλνίγνπκε δξφκνπο γηα λα πάξεη αλάζα ε ιατθή νηθνγέλεηα. Θάλνπκε πξάμε ηελ
δέζκεπζε καο λα είκαζηε ιατθή αληηπνιίηεπζε ελάληηα ζηελ αζθνχκελε αληηιατθή πνιηηηθή
ηνπ θεθαιαίνπ-ΔΔ θαη ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ.
 Ζ Γεκνηηθή Αξρή βξέζεθε ζηαζεξά ζην πιεπξφ ησλ εξγαδφκελσλ, ζηήξημε ηελ
πάιε γηα ηα δίθαηα αηηήκαηα ηνπο.
 Πηεξίμακε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ γηα κφληκε θαη ζηαζεξή
εξγαζία, ηνλ αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ιεγφκελα «θνηλσθειή πξνγξάκκαηα», γηα κφληκε
ζηαζεξή δνπιεηά θαη πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.
 Ξήξακε κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
 Πηεξίμακε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζηελ θαηάξγεζε ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ.
 Θαιχςακε, ρσξίο θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ «ίδηα έζνδα» ην 10% ηεο κείσζεο ησλ
απνδνρψλ πνπ επέθεξε ην 2016 ε θπβεξλεηηθή κείσζε ζηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο.
 Απμήζακε ην κεησκέλν σξάξην ησλ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ ΗΓΑΣ ζε πιήξεο σξάξην, κε
πφξνπο ηνπ Γήκνπ, δηφηη ε θπβέξλεζε δελ ρξεκαηνδνηεί ηε δηαθνξά ηεο κηζζνδνζίαο γηα ην
πιήξεο σξάξην εξγαζίαο ηνπο.
 Ξξνρσξήζακε ζε παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ΗΓΝΣ ζηηο ππεξεζίεο θαζαξφηεηαο ζε ζχλνιν
18 εξγαδφκελσλ θαη έρνπκε ππνζηεξίμεη ζηελ πξάμε ησλ δηθαζηηθφ αγψλα πνπ δίλνπλ γηα
παξακνλή ζηελ εξγαζία ηνπο.
 Απφ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2016 ιεηηνπξγεί παηδηθφο ζηαζκφο θαη ζηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ
λεζηνχ, ζηελ Γ.Δ Οαρψλ ζε δεκνηηθφ θηήξην αλαθαηληζκέλν.
 Γηεθδηθνχκε πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε πιήξε εξγαζηαθά θαη
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ βειηίσζε ησλ παξνρψλ ζηνπο δεκφηεο καο.
 Γηεθδηθνχκε κνληκνπνίεζε φισλ ησλ εξγαδφκελσλ
κε ζπκβάζεηο ΗΓΝΣ κέζσ
πξνγξακκάησλ , αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο φπσο είλαη νη
ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο, νη εξγαδφκελνη ζην «Βνήζεηα ην πίηη», κε ρξεκαηνδφηεζε φισλ
ησλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ απφ ηνλ θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ.
 Ππκβάιακε κε δηαθξηηφ ηξφπν ζηηο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ γεία ζηα λεζηά καο.
 Ξήξακε ζαθή ζέζε ζην ζέκα ηεο εκπινθήο ησλ δήκσλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο
πιεηζηεξηαζκνχο δειψλνληαο φηη δελ ζα επηηξέςνπκε γηα κηθξννθεηιέο ζην δήκν, γηα
αλζξψπνπο θαη λνηθνθπξηά πνπ δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ, λα γίλνπλ θαηαζρέζεηο ζηελ
πεξηνπζία ηνπο. Λα θηλδπλέςεη ην ζπηηηθφ ηνπο θαη λα είλαη αθνξκή ν Γήκνο θαη νη νθεηιέο
ζε απηφλ.
 Αλαδείμακε ην ζέκα ηεο απαγνξεπηηθήο ηηκήο ησλ θαχζηκσλ ζην λεζί καο.
 Κπήθακε κπξνζηά ζηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ επαλαθνξά
ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΞΑ ζηα λεζηά καο .
Θπξίεο & θχξηνη ζπλάδειθνη, ζε εθαξκνγή ηνπ «αξηζηεξνχ» κλεκνλίνπ, ε ΘΑ ησλ
πνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ κε ηηο νδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
πξνυπνινγηζκψλ γηα ην έηνο 2019 θάλεη ζαθή ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε
ζπλέρηζε ησλ πεξηθνπψλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ γεληθφηεξα.
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Ππγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ, νη δήκνη θαινχληαη γηα κία αθφκε θνξά λα
πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάγθε άζθεζεο πεξηνξηζηηθήο πνιηηηθήο ζηηο δαπάλεο, κε
ππνρξέσζε ζπγθξάηεζεο απηψλ ζηα ρακειφηεξα δπλαηά επίπεδα, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαξηίζνπλ ηζνζθειηζκέλνπο ή πιενλαζκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. Γειαδή,
επηδείλσζε ηεο ππνιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ πνπ ηηο έρνπλ αλάγθε ηα ιατθά ζηξψκαηα,
επηδείλσζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ηεο αχμεζεο ηεο θνξνιφγεζεο, ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ
ησλ ππεξεζηψλ, σο ν κφλνο θαη ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο εμεχξεζεο ρξεκάησλ!
Κάιηζηα, ε ΘΑ αλαθέξεη ελδεηθηηθά κηα ζεηξά δαπαλψλ πνπ ζα πξέπεη νη δήκνη λα
πεξηνξίζνπλ, φπσο:
 Γαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Έρνληαο, θπζηθά, πιήξε
επίγλσζε φηη ε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ζήκεξα ππάξρεη φρη σο έθηαθηε αλάγθε, αιιά
γηαηί ιείπεη ην απαξαίηεην θαη αλαγθαίν πξνζσπηθφ, χζηεξα κάιηζηα θαη απφ ηελ απφθαζε
πεξί αλαζηνιήο ησλ πξνζιήςεσλ.
 Πξναηξεηηθέο δαπάλεο, θαη κάιηζηα φρη κφλν απηέο ησλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
ζπιιφγσλ, αιιά θαη ζε φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηελ Θνηλσληθή Ξνιηηηθή θαη ηελ βνήζεηα ησλ
Γήκσλ ζηα πην επαίζζεηα θαη επάισηα ζηξψκαηα.
 Δπηπιένλ, κε βάζε ηελ ΘΑ ηα έζνδα απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξίδνληαη κε γλψκνλα ην θφζηνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, ζε ζπλδπαζκφ φκσο κε ην
χςνο ησλ εζφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ εληφο ηνπ έηνπο. Αλ δελ θαιχπηνληαη,
ηφηε ζα πξέπεη λα επηθέξεηαη αχμεζε ζηνλ θαζνξηζκφ χςνπο ησλ ηειψλ.
 Ωο δηέμνδν, ζηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο, ε θπβέξλεζε, πξνηξέπεη ηνπο δήκνπο, πνπ
δελ κπνξνχλ λα ηζνζθειίζνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, «λα ζπλνκνινγνχλ δάλεηα κε
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ρξεψλ ηνπο». Ξξαθηηθά ε θπβέξλεζε
πξνηξέπεη ηνπο Γήκνπο, πνπ βξίζθνληαη ζην θφθθηλν, λα πξνρσξήζνπλ ζε δαλεηαθέο
ζπκβάζεηο, πνπ ζα επηβαξχλνπλ παξαπέξα ηνπο δεκφηεο, θαζψο γηα λα αληαπνθξηζνχλ νη
δήκνη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε λέα θνξνεπηδξνκή, ζπξξίθλσζε ή ηδησηηθνπνίεζε
ππεξεζηψλ, αθφκα θαη μεπνχιεκα ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. Κε ιίγα ιφγηα, επηβεβαηψλεηαη ε
ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ δξαζηηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα νη δήκνη θαινχληαη λα πεξηνξίζνπλ ην φπνην
θνηλσληθφ έξγν παξέρνπλ θαη λα εμππεξεηνχλ αθφκα ιηγφηεξνπο.
ε απηφ ην πιαίζην, ν Γήκνο καο θαιείηαη λα ζπληάμεη, θαη εκείο ζαλ πκβνχιην λα
ςεθίζνπκε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2019. Έγηλε πξνζπάζεηα
ελεκέξσζεο φισλ ησλ παξαηάμεσλ γηα απηή ηελ θαηάζηαζε πξηλ θηάζνπκε ζηελ ζεκεξηλή
ζπλεδξίαζε.
Έγηλε πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη παξαηεξήζεηο ησλ παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο ζε
παιηφηεξνπο πξνυπνινγηζκνχο (π.ρ δξάζεηο ζηήξημεο φζσλ έρνπλ δξακαηηθή αλάγθε –
απνζπάζακε ρξεκαηνδφηεζε γηα Θέληξν θνηλφηεηαο, θηινμελία κεηαλαζηψλ –ππάξρεη
ζρεηηθφο θσδηθφο γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζην θηήξην ηνπ γεξνθνκείνπ) , βεβαία ππάξρνπλ
θαη πξνηάζεηο πνπ δελ εμαξηάηαη ε πινπνίεζε ηνπο κφλν απφ ηηο δίθεο καο πξνζέζεηο
(θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ζχκθσλα κε ηηο
«κλεκνληαθέο» επηηαγέο).
Θαηαζέηνπκε, ινηπφλ, ζήκεξα έλαλ πξνυπνινγηζκφ, έηζη ψζηε λα κπνξεί πξψηα θαη
θχξηα ν Γήκνο λα ιεηηνπξγήζεη. Φπζηθά, ν πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη έλα απιφ ινγηζηηθφ
θχιιν, φπνπ θαηαγξάθνληαη έζνδα θαη έμνδα. Απνηειεί ζε έλαλ βαζκφ έθθξαζε κηαο
πνιηηηθήο θαη ιέκε ζε έλαλ βαζκφ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
 Γηαηί απνδεηθλχεηαη θαζεκεξηλά φηη ζήκεξα ν «απηνδηνηθεηηθφο» ραξαθηήξαο ησλ
Γήκσλ δελ πθίζηαηαη. Ζ αθχξσζε ηεο απαιιαγήο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζε κηα ζεηξά
δήκνπο απφ ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, ή νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί πνπ ππφθεηληαη νη
Γήκνη είλαη αηξάληαρηα παξαδείγκαηα.
 Γηαηί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ειέγρεηαη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε, αληηθεηκεληθά δελ επηηξέπεηαη λα εθθξαζηεί ζην 100% ε πνιηηηθή καο
πξφηαζε. Αγσληδφκαζηε π.ρ γηα ηελ θαηάξγεζε θάζε είδνπο θνξνινγίαο. Παξ΄ φια απηά
καο ππνρξεψλνπλ λα έρνπκε αληαπνδνηηθά ηέιε. Ζ δηαηήξεζή ηνπο, φκσο, ζε πνιχ
ρακειά επίπεδα απνηειεί γηα εκάο κηα πξάμε αλαθνχθηζεο γηα ηνλ ιαφ.
Πε φηη αθνξά ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο εηδηθφηεξα λα ηνληζηνχκε φηη δελ
θαιχπηνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ, φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία.
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Πρεηηθά κε ηα αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ δηαρεηξηδφκαζηε ζηνλ δήκν Ηθαξίαο λα ηνλίζνπκε φηη
ε παξνπζία καο ζηελ δηνίθεζε έρεη ζπγθξαηήζεη ηα ηέιε ζε ρακειά έσο πνιχ
ρακειά επίπεδα. Ζ παξνπζία καο επίζεο δελ έρεη επηηξέςεη λα εμαπισζεί ε ιεγφκελε
αληαπφδνζε θαη φπνπ ππάξρεη είλαη ζε έλα ζπκβνιηθφ επίπεδν. Δλψ ε αλαινγία «ηδίσλ»
εζφδσλ θαη θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο δηαηεξείηαη ζε πνζνζηά πνπ δελ ζπλαληηέηαη
ζε θαλέλα άιιν δήκν ηεο ρψξαο γηα πάλσ απφ κηα 20εηηα !!
Δλεκεξσηηθά ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο καο παξαιάβακε κηα νθεηιή ζηελ ΓΔΖ (δηα ηεο
νπνίαο εηζπξάηηνληαη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ), κηα νθεηιή ηεο ηάμεσο ησλ
220.538€, ηα νπνία «θιεξνδνηήζεθαλ» ζηελ ζεκεξηλή δηνίθεζε ρσξίο θακηά εμήγεζε.
Ππλεπψο έπξεπε λα αληηκεησπίζνπκε ην δήηεκα ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο ζην λεζί. Γηαηί
δηαθνξεηηθά δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα βειηησζνχλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη λα
πξνζιεθζεί πξνζσπηθφ. Κε απηφ ην ζθεπηηθφ γηα πξψηε θνξά ζηνλ εληαίν δήκν
Ηθαξίαο θαζηεξψζεθαλ εληαίνη ζπληειεζηέο ζην ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ ψζηε νη δεκφηεο λα πιεξψλνπλ αλαινγηθφηεξα
ηέιε. (Γηα θαηνηθία 0,63€/ηκ θαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε ζε 1,17€/ηκ)
Θαηφπηλ απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ (Γηα λα
πεξηνξίζνπκε ηελ «καχξε ηξχπα» ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ πιεξψλεη ν δήκνο πξνζδηνξίζακε
πνηεο παξνρέο θξαηάκε, πνηεο δηαθφπηνπκε θαη πνηεο κεηαβηβάδνπκε ζηνπο ζπιιφγνπο πνπ
θάλνπλ ρξήζε ησλ παξνρψλ), θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ ησλ νθεηιψλ καο, ζηνλ φπνην
πξνρσξήζακε έηζη ψζηε θαη λα κελ απμάλεηαη ην ρξένο αιιά θαη λα απνθχγνπκε ηελ
δηαθνπή παξνρψλ ηνπ Γήκνπ. Έρνπκε σο απνηέιεζκα ην ρξένο ηνπ δήκνπ Ηθαξίαο ζηελ
ΓΔΖ λα κεησζεί ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ 2017 ζηηο 27.333,97€ απφ ηηο 220.538,87€, πνπ
παξαιάβακε ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2014 θαη ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ 2018 ππάξρεη γηα πξψηε
θνξά κεηά απφ πνιιά ρξφληα ζεηηθφ πξφζεκν.
Απμάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπκε απηέο ηηο ππεξεζίεο,
λα αζθήζνπκε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή, θαζηεξψλνληαο επλντθφηεξε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή
γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο νηθνλνκηθά δεκφηεο. Απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηα ρξήκαηα πνπ
ζα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα κηθξέο παξεκβάζεηο, ρξήκαηα πνπ ζήκεξα δηαζέηνπκε
γηα λα θαιχςνπκε ην έιιεηκκα ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ.
Πρεηηθά κε ηηο πάζεο θχζεσο νθεηιέο πξνο ηνλ δήκν Ηθαξίαο επηδηψθνπκε ηελ είζπξαμε
ησλ θαζπζηεξνχκελσλ κε ηνλ εμήο ηξφπν, μερσξίδνπκε κε θνηλσληθνηαμηθά θξηηήξηα
νθεηιέο θαη νθεηιέηεο. Νξηνζεηνχκε απηέο πνπ ζέινπκε λα εμειηρηνχλ άκεζα ( π.ρ
νθεηιέο απφ επηρεηξήζεηο, θαηάιεςε πεδνδξφκησλ, ελνίθηα ζε θηήξηα θαη ππνδνκέο ηνπ δήκνπ,
θιπ ) θαη απηέο πνπ πξνζπαζνχκε λα θαζπζηεξήζνπλ (π.ρ άπνξνη,)
Θπξίεο &
θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ρξφλν πνπ πέξαζε δνπιέςακε κε γλψκνλα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Ξήξακε πξσηνβνπιίεο, δηεθδηθήζακε πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε. Δμαληινχκε ηα πεξηζψξηα πνπ ππήξραλ γηα λα πάξεη αλάζεο ε ιατθή νηθνγέλεηα.
Θάλνπκε πξάμε ηελ πξνεθινγηθή καο δέζκεπζε λα είκαζηε ιατθή αληηπνιίηεπζε ελάληηα ζηελ
αζθνχκελε αληηιατθή πνιηηηθή θεθαιαίνπ, ΔΔ θαη ησλ θνκκάησλ πνπ ηελ ππεξεηνχλ.
Γηα ην 2019 ζα θηλεζνχκε ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηηο ίδηεο πξνηεξαηφηεηεο, νθείινπκε
φκσο λα επηζεκάλνπκε ζηνλ Ηθαξηαθφ ιαφ, φηη κε βάζε ηελ ζπλερηδφκελε αληηιατθή
πνιηηηθή, πνπ ππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο αλάθακςεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ζα
πνιιαπιαζηαζηνχλ νη δπζθνιίεο. Αληίζηνηρα ζα κεησζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ ζήκεξα
αμηνπνηνχκε ψζηε λα παίξλνπκε κέηξα γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ.
Πξνηεξαηφηεηα καο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ
έηζη ψζηε αληηκεησπίδνληαη ζηνηρεησδψο νη αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζε φιεο ηεο Γ.Δ.
Ζ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ γηα ηελ χδξεπζε θαη ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ. Ζ βειηίσζε
ηεο θαηάζηαζεο εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ ηνπ νδηθνχ δηθηπνχ ηνπ λεζηνχ, νη αλάγθεο γηα
δηαλνίμεηο δξφκσλ, γηα απνθαηάζηαζε ησλ «βνκβαξδηζκέλσλ» δεκνηηθψλ νδνζηξσκάησλ, γηα
δηάζηξσζε ησλ αγξνηηθψλ νδψλ.
Θπξίεο & θχξηνη ζπλάδειθνη
Γηα εκάο ε αληίδξαζε δελ βξίζθεηαη κφλν θαη θπξίσο, ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη
ζηνπο ηνίρνπο ηνπ Γεκαξρείνπ. Ζ ζχγθξνπζε γηα εκάο βξίζθεηαη ζην λα ζπλερίδνπκε λα
βάδνπκε εκπφδηα ζηελ άζθεζε ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο θπβέξλεζεο, δηεθδηθψληαο καδί κε ην
εξγαηηθφ - ιατθφ θίλεκα, ιχζεηο ζηα εθξεθηηθά ιατθά πξνβιήκαηα. Ξξνζπαζψληαο παξάιιεια
λα απνζπάζνπκε απφ ηελ Θπβέξλεζε, ηελ Δ.Δ. πφξνπο φρη γηα έξγα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ
«Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» αιιά γηα έξγα πνπ θαιχπηνπλ δσηηθέο ιατθέο αλάγθεο.
Λα ππελζπκίζνπκε φηη γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ην 2010 δηεθδηθνχληαη θαη
απνζπνχληαη επηπιένλ πφξνη θαη απηφ δελ έγηλε απφ κφλν ηνπ…..

5

Ζ πξνζπάζεηα δηεθδίθεζεο πφξσλ πέξα απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, έρεη
απνδψζεη κέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα επξψ γηα δηάθνξα έξγα αλαγθαίσλ
ππνδνκψλ (664.000 γηα αζιεηηθέο ππνδνκέο - 115.000 γηα ιηκεληθέο ππνδνκέο- 630.000 100.000 ζηελ Γ.Δ Ραρψλ θαη 530.000 ζηελ Γ.Δ Αγίνπ Θεξχθνπ γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ λεξνχ,
1.140.000€ γηα νδνπνηία - 600.000 Αξέζνπζα, 540.000 Ιαγθάδα, θιπ.)
Δπίζεο ε δηεθδίθεζε πφξσλ απφ ην ΔΠΑ εθηφο απφ απηά πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ
δξνκνινγεζεί (ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ ΠΔΠ Βνξείνπ Αηγαίνπ κε 4.290.000€ γηα ηελ
«Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε ιπκάησλ Αγ. Θεξχθνπ», θαη 123.885€ γηα ηελ «Κειέηε
γεληθνχ ζρεδίνπ χδξεπζεο Ηθαξίαο», ελψ έρεη εληαρηεί ζηηο ΟΥΔ ηνπ Π.Δ.Π Β. Αηγαίνπ ην
έξγν «Κεηαθνξά, Δπεμεξγαζία & Γηάζεζε ιπκάησλ νηθηζκνχ Θαξαβνζηάκνπ»
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.605.000€, ηέινο έρνπλ εμαζθαιηζηεί 180.000€, γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ θνηλφηεηαο) ζπλερίδεηαη ζηνρεχνληαο λα ακβιχλεη απηή ηελ
θαηάζηαζε ζε κεγάιν βαζκφ. Δλψ έρνπλ ππνβιεζεί θαη αλακέλνπλ αμηνιφγεζε πξνηάζεηο
πνπ μεπεξλνχλ ηα 18 εθαηνκκχξηα επξψ (13 εθαηνκκχξηα γηα έξγα δηαρείξηζεο
απνξξηκκάησλ), ζην ΠΑΑ 2014-2020 Ρνπηθφ Ξξφγξακκα LEADER – ζην Ξξφγξακκα
«Φηιφδεκνο» θιπ.
Αλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ απφ ηελ δηαζέζηκε εηεζίσο
επηρνξήγεζε (ΑΣΑ 425.370€) ηφηε ην γεγνλφο ηεο εμαζθάιηζεο κηαο επηπιένλ
ρξεκαηνδφηεζεο πνιιαπιάζηαο ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο πνπ ζα «πέζεη» ζην λεζί.
Πηζηεχσ φηη αλαδεηθλχεη θαη ηελ αμία ηεο δηεθδίθεζεο, αιιά θαη ην γεγνλφο ηεο
δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο πνπ ππεξαζπίδεηαη ε ζεκεξηλή δηνίθεζε ηνπ δήκνπ Ηθαξίαο.
Ξαξάιιεια ππνζηεξίδνπκε ηελ άκεζε αληίδξαζε φισλ ησλ εθιεγκέλσλ ηεο ρψξαο
κε ηνπηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ δελ πξέπεη λα κέλνπλ κέζα ζηα θηίξηα ησλ Γεκαξρείσλ, θαη
θιηκάθσζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ, κε ην πιαίζην πάιεο πνπ πξνηείλνπκε εδψ θαη
ρξφληα.
Όκσο θηλεηνπνηήζεηο γηα αλαηξνπή απηήο ηεο πνιηηηθήο, φρη γηα λα ππάξρεη απηή ε
πνιηηηθή θαη λα είκαζηε εκείο νη δηαρεηξηζηέο ηεο εμαζιίσζεο ηνπ ιανχ, γηαηί απηνί νη
αγψλεο φρη κφλν δελ θέξλνπλ απνηέιεζκα, αιιά απνηεινχλ θπκαηνζξαχζηε ηνπ θηλήκαηνο..
Γηεθδηθνχκε ινηπφλ ηδηαίηεξα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, επείγνληα κέηξα πνπ αλαθνπθίδνπλ ηηο
ιατθέο νηθνγέλεηεο θαη ηα ζέηνπκε σο αηηήκαηα πάιεο:
 Γξαζηηθή αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ γηα θνηλσληθή
πνιηηηθή, γηα ελίζρπζε ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ
Τπεξεζηψλ ζε απνξξίκκαηα, αζιεηηθέο ππνδνκέο, πνιηηηζκφ.
 Πιήξε επηζηξνθή ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ.
 Θακηά κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα είλαη ζηελ επζχλε ηνπ θεληξηθνχ
θξάηνπο γηα ηελ αλάπηπμε - ιεηηνπξγία ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε, γηαηί απηφ ζεκαίλεη
ηειηθά κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο ζηηο πιάηεο ηνπ ιανχ.
 Απνθιεηζηηθά Γεκφζην Γσξεάλ χζηεκα ζηνπο βαζηθνχο Θνηλσληθνχο Σνκείο ηεο
πγείαο- Πξφλνηαο θαη Παηδείαο κε πιήξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο.
 Κφληκε ζηαζεξή εξγαζία, πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γηα ηηο δηεπξπκέλεο αλάγθεο πνπ
πξνθχπηνπλ. Θαηάξγεζε ηεο απαγφξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ.
 Θακηά απφιπζε, κνληκνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
 Πξφγξακκα δεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), θαη αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, γηα
ζχγρξνλεο θηηξηαθέο θνηλσληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ πξνλνηαθψλ,
αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ. Έξγα αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο, αληηπιεκκπξηθήο –
αληηππξηθήο πξνζηαζίαο.
 Δπηπξφζζεηα κέηξα γηα ηα λεζηά θαη ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.
 Λα αλαηξαπεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζηζηά ηνπο Γήκνπο θαη ηηο
Πεξηθέξεηεο
πεδίν
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
θαη
θνξνεηζπξαθηηθνχ
κεραληζκνχ.
Γηα φια απηά θαη επεηδή γηα καο ν πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη κφλν ινγηζηηθή θαηάζηαζε θαη
πεξηγξαθή έξγσλ αιιά ν θαζξέθηεο ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη ζε φιν ην νηθνδφκεκα απφ
ηελ θεληξηθή εμνπζία κέρξη θαη ην Γήκν καο, ζαο θαινχκε λα εγθξίλεηαη ην ζρέδην ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη φια ηα πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα. Θαη σο
ειάρηζηε θίλεζε δηακαξηπξίαο απέλαληη ζε φια φζα αληηκεησπίδεη ν δήκνο Ηθαξίαο ζαο θαινχκε
λα εγθξίλεηαη ην ζρέδην ςεθίζκαηνο πνπ ζαο θνηλνπνηήζεθε, ζην νπνίν θαηαγγέιιεηαη ε
εθαξκνδφκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ζηνλ ρψξν ησλ Ο.Σ.Α»
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ΥΔΓΗΟ ΦΖΦΗΚΑΣΟ
ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΗΘΑΡΗΑ
Κε αθνξκή ηε ζπδήηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, ην Γεκνηηθνχ
πκβνχιηνπ ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο έρνληαο ππ’φςηλ:
Α) Σελ νηθνλνκηθή θαρεμία πνπ δηέπεη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη θαη’ επέθηαζε θαη ην
Γήκν Ηθαξίαο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ απαξάδεθηε ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη
ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ζην ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη νπνίεο
ζπζηεκαηηθά παξαθξαηνχλ πφξνπο πνπ εηζπξάηηνπλ ζην φλνκα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
παξά ηα φζα νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην ειιεληθφ ζχληαγκα.
Β) Όηη ν Γήκνο Ηθαξίαο απφ ηνπο Θ.Α.Π αλακέλεηαη λα εηζπξάμεη γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ
έμνδα πνζφ ππνδεέζηεξν ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ.
Γ) Σν εμαηξεηηθά αλεπαξθέο πνζφ ηεο ΑΣΑ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
θαιχςεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ καο.
Δθθξάδεη ηελ έληνλε δηακαξηπξία ηνπ θαη θαηαγγέιιεη ηε ζπλερηδφκελε απηή απαξάδεθηε θαηά
γεληθή νκνινγία πνιηηηθή θαη ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ –ΑΛ.ΔΙΙ, δηεθδηθψληαο :
 Γξαζηηθή αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ γηα θνηλσληθή
πνιηηηθή, γηα ελίζρπζε ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ
Τπεξεζηψλ ζε απνξξίκκαηα, αζιεηηθέο ππνδνκέο, πνιηηηζκφ.
 Πιήξε επηζηξνθή ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ.
 Θακηά κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα είλαη ζηελ επζχλε ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο
γηα ηελ αλάπηπμε - ιεηηνπξγία ζηελ Σνπηθή Γηνίθεζε, γηαηί απηφ ζεκαίλεη ηειηθά
κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο ζηηο πιάηεο ηνπ ιανχ.
 Απνθιεηζηηθά Γεκφζην Γσξεάλ χζηεκα ζηνπο βαζηθνχο Θνηλσληθνχο Σνκείο ηεο πγείαοΠξφλνηαο θαη Παηδείαο κε πιήξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο.
 Κφληκε ζηαζεξή εξγαζία, πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ γηα ηηο δηεπξπκέλεο αλάγθεο πνπ
πξνθχπηνπλ. Θαηάξγεζε ηεο απαγφξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ.
 Θακηά απφιπζε, κνληκνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
 Πξφγξακκα δεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), θαη αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, γηα
ζχγρξνλεο θηηξηαθέο θνηλσληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ πξνλνηαθψλ,
αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ. Έξγα αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο, αληηπιεκκπξηθήο –
αληηππξηθήο πξνζηαζίαο.
 Δπηπξφζζεηα κέηξα γηα ηα λεζηά θαη ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.
 Λα αλαηξαπεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζηζηά ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο
πεδίν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ.
Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην Ηθαξίαο ηέινο απεπζχλεη έθθιεζε ζηα φξγαλα ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο πνπ ζπκκεηέρεη (ΠΔΓ Βνξείνπ Αηγαίνπ – ΘΔΓΔ) γηα νπζηαζηηθή δηεθδίθεζε ησλ
νθεηινκέλσλ αιιά θαη ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ.
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβε ν Δθπξφζσπνο ηεο Παληθαξηαθήο Δλφηεηαο Αιιαγήο δεκνηηθφο
ζχκβνπινο θ Λ. Θαιακπφγηαο ν νπνίνο είπε ηα εμήο :
« Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ θαινχκαζηε λα ςεθίζνπκε ζήκεξα, δελ είλαη ν πξψηνο ηεο δεκνηηθήο
πεξηφδνπ. Ο ζεκεξηλφο πξνυπνινγηζκφο είλαη ν πέκπηνο θαη ηειεπηαίνο, ηνπ νπνίνπ ε εθηέιεζε ζα
δηαθνπεί απφ ηηο δεκνηηθέο εθινγέο. Κνηάδεη λα είλαη γηα ηε δεκνηηθή αξρή θάηη ζαλ νηθνλνκηθφο
απνραηξεηηζκφο. Πξφθεηηαη, αθφκε κία θνξά, γηα έλαλ πξνυπνινγηζκφ θησρφ, αληηαλαπηπμηαθφ,
πεξηνξηζηηθφ. Έλαλ πξνυπνινγηζκφ ειεγρφκελν θαη ππαγνξεπφκελν απφ ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ην νπνίν κέλεη λα δεηά κφλν, κε αθνξηζηηθφ ηξφπν, ν Π/Τ λα είλαη ξεαιηζηηθφο
θαη ηζνζθειηζκέλνο.
Σα αλαγάγεη φια ζε αξηζκνχο θαη θαηαιήγεη κε παξαηεξήζεηο γηα κεξηθέο ρηιηάδεο επξψ πάλσ ή
θάησ. Θαη ηελ κέζνδν απηή παξφηη ηελ θαηαγγέιιεη ηήξεζε ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ καο θαηά γξάκκα.
Γελ κπνξνχκε λα κελ ζηαζνχκε ζην γεγνλφο φηη απφ ηνλ πξψην πξνυπνινγηζκφ κέρξη θαη ηνλ
ζεκεξηλφ απνπζηάδεη πιήξσο ην φξακα θαη ε δηάζεζε ηεο αλάπηπμεο. Απφ ηνλ πξψην έσο θαη ηνλ
ζεκεξηλφ πέκπην πξνυπνινγηζκφ αζρνινχκαζηε κε έξγα θαη κειέηεο πνπ εγγξάθνληαη θαη
επαλεγγξάθνληαη θαη πέξαζαλ ηα ρξφληα κέρξη λα πινπνηεζνχλ, αλ πινπνηεζνχλ. Όζνλ αθνξά ηα
ζηνηρεία ηνπ απνινγηζκνχ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά θχιια κνπ καο δφζεθαλ, γηα ην έηνο
2018, ζε κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο ηνπ δήκνπ νη νπνίεο αθνξνχλ ηε δχζθνιε θαζεκεξηλφηεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο:
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 Φνξέαο 00, Γεληθέο ππεξεζίεο. Απφ 1.814.544 επξψ απνξξνθήζεθε κφλν ην 34% κε
πξφβιεςε ηεο Γεκνηηθήο αξρήο γηα απνξξφθεζε ζην 59% ζηηο 31/12/2018. Γελ εθηειέζηεθαλ απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 750.000 επξψ.
 Φνξέαο 10, Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. Απφ 887.930 επξψ απνξξνθήζεθε ην
42% κε πξφβιεςε ηεο Γεκνηηθήο αξρήο γηα απνξξφθεζε ζην 72% ζηηο 31/12/2018.
Γελ εθηειέζηεθαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 250.000 επξψ.
 Φνξέαο 15, Τπεξεζίεο Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Απφ 856.192
επξψ απνξξνθήζεθε κφλν ην 11 % κε πξφβιεςε ηεο Γεκνηηθήο αξρήο γηα απνξξφθεζε ζην 19%
ζηηο 31/12/2018. Γελ εθηειέζηεθαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 687.000 επξψ. Άξαγε ζηνλ
ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα αθήλνπκε αλεθκεηάιιεπηα ηφζα
ρξήκαηα; Δλψ παξάιιεια εζείο λα θαηαθεξαπλψλεηε ην Θξάηνο θαη φπνηνλ άιιν ζεσξείηαη
ππεχζπλν γηα ηελ απξαμία ηνπ θαη ηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο ηνπ;
 Φνξέαο 20, Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. Απφ 689.434 επξψ
απνξξνθήζεθε ην 35% κε πξφβιεςε ηεο Γεκνηηθήο αξρήο γηα απνξξφθεζε ζην 59% ζηηο
31/12/2018. Γελ εθηειέζηεθαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 282.000 επξψ. Λα ζεκεηψζνπκε
εδψ φηη απφ απηά ππάξρνπλ 24 μεραζκέλνη θσδηθνί κε 197.033 επξψ απφ ηα νπνία δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε νχηε έλα επξψ κέρξη ζήκεξα.
 Φνξέαο 25, Τπεξεζία Ύδξεπζεο θαη θαζαξηφηεηαο. Απφ 1.605.206 επξψ απνξξνθήζεθε ην
11% κε πξφβιεςε ηεο Γεκνηηθήο αξρήο γηα απνξξφθεζε ζην 12,5% ζηηο 31/12/2018.
Γελ εθηειέζηεθαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 1.400.000 επξψ. Θαη εδψ ππάξρνπλ εθηφο ησλ
άιισλ 55 παγσκέλνη θσδηθνί κε 1.243.000 επξψ απφ ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηήζαηε νχηε έλα επξψ
κέρξη ζήκεξα.
 Φνξέαο 30, Τπεξεζία ηερληθψλ έξγσλ. Απφ 2.156.319 επξψ απνξξνθήζεθε ην 11% κε
πξφβιεςε ηεο Γεκνηηθήο αξρήο γηα απνξξφθεζε ζην 18% ζηηο 31/12/2018. Γελ εθηειέζηεθαλ απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 1.770.000 επξψ. Παξαηεξνχκε θαη εδψ φηη ππάξρνπλ 105 θσδηθνί κε
1.474.000 επξψ απφ ηα νπνία είρε ν Γήκνο ηελ πνιπηέιεηα λα κε ρξεζηκνπνηήζεη νχηε έλα επξψ
κέρξη ζήκεξα.
 ην ζχλνιν ηνπ ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2018 Γηακνξθψζεθε ζηα 8.760.590 επξψ απφ ηα νπνία
θαηαθέξαηε λα εθκεηαιιεπηεί ν Γήκνο καδί κε ηηο κηζζνδνζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα πάγηα έμνδα
κφλν 2.000.000 επξψ κε πξφβιεςε φηη ζα απνξξνθεζνχλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 3.231.760 επξψ
νχηε ηα κηζά δειαδή θαη ζε πνζνζηφ 37%, γεγνλφο πνπ απνηππψλεη ηελ αδπλακία ηεο Γεκνηηθήο
αξρήο λα αληαπεμέιζεη ζηα θαζήθνληα ηεο. Δίλαη άιινο έλαο Πξνυπνινγηζκφο κε κεγάια ηακεηαθά
ππφινηπα πνπ δείρλνπλ αδπλακία δηαρείξηζεο θαη απνξξφθεζεο θαη ησλ ιίγσλ απηψλ πφξσλ πνπ
είλαη δηαζέζηκνη.
Δδψ εκείο ζα Γεκφηεο αλαξσηηφκαζηε γηα ην πψο καο εγγπφζαζηε φηη ζα εθηειεζηνχλ ηα λνχκεξα
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2019, θαη κε πνηφ ζθεπηηθφ καο θαιείηαη
λα ηνλ ςεθίζνπκε ; Γηαηί ην 2018 απηά δελ εθηειέζηεθαλ;
πλάδειθνη πσο απνηππψλνληαη νη πξνηάζεηο ζαο γηα αλαγθαία έξγα ππνδνκήο, γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ ηφπνπ, γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο , ηη φξακα έρεηε?
Γηαηί δε θαίλεηαη ε δηάζεζε ζαο λα ιεηηνπξγήζεη ην Σνπξηζηηθφ θαηαθχγην θαθψλ ζηνλ Άγην
Θήξπθν θαη ην Γεξνθνκείν; Αθνχ απνπζηάδνπλ νη απαξαίηεηνη θσδηθνί εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπο. Κάιινλ απηά ζα αθήζεηε ηελ επφκελε δεκνηηθή αξρή λα ηα δξνκνινγήζεη κεηά ην
2020;
Αιήζεηα γηαηί απφ ηα 9.000.000 επξψ ηνπ εθεηηλνχ Πξνυπνινγηζκνχ νχηε έλα ςίρνπιν δε
δηαηίζεηαη γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ζπκπνιηηψλ καο;
Δθηφο απφ ηα ρξήκαηα ησλ επηρνξεγήζεσλ (Θξάηνο - Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα), ε Γεκνηηθή αξρή
δε λνηάδεηαη θαη δε δίλεη νχηε έλα επξψ, γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ηφζν πνιχ θαηά η άιια
ππεξαζπίδεηε. Ση θάλεηε εζείο ηειηθά θαη φρη ην θξάηνο γηα ¨λα πάξεη αλάζα ε ιατθή νηθνγέλεηα¨;
Σελ ππνζηειέρσζε ηνπ Γήκνπ πνπ γηα απηφ θαηαγγέιιεηε ην θαθφ θξάηνο κε πνηφ ηξφπν
πξνζπαζεί λα ηελ αληηκεησπίζεη απηφο ν πξνυπνινγηζκφο; πσο ην έρεηε ζθεθηεί;
Κα θαη απηφ καο ην είπαηε. Γελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα θακία πξφζιεςε κφληκνπ
πξνζσπηθνχ! παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ εηζήγεζε ζαο καο ιέηε φηη ¨ Γηεθδηθείηε πξνζιήςεηο
κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε πιήξε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ βειηίσζε ησλ
παξνρψλ ζηνπο δεκφηεο καο¨. Πσο εθηφο απφ ηα κεγάια ιφγηα, ε δηεθδίθεζε ζαο απνηππψλεηε
ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ;
ε πνιιά Γεκνηηθά πκβνχιηα αθνχζακε εμαγγειίεο, φηη δειαδή κε ηελ αχμεζε ησλ Γεκνηηθψλ
ηειψλ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ν Γήκνο ζα κπνξέζεη λα πξνθεξχμεη ην ειάρηζηνλ κηα ζέζε ζε
αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ππεξεζίεο.
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Αληί απηνχ δεκηνπξγείηε θνλδχιηα θαη εληζρχεηε θσδηθνχο γηα ηελ πξφζιεςε πιεζψξαο επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ. Αλαξσηηφκαζηε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ε ιατθή ζπζπείξσζε δείρλεη ¨έκπξαθηα¨ ηελ
ππνζηήξημε ηεο ζην αίηεκα γηα κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία. Κήπσο ηειηθά εηδηθά απηή ηε ρξνληά
πνπ νη εθινγέο έθηαζαλ, ε εξγαζηαθή νκεξία κέζσ ζπκβάζεσλ, είλαη έλαο πνιχ σξαίνο ηξφπνο γηα
ηε δεκηνπξγία εθινγηθήο πειαηείαο;
Ζ ιατθή ζπζπείξσζε απφ φζν γλσξίδνπκε ηάζζεηε αληίζεηε ζηελ είζνδν ηδησηψλ ζηηο αληαπνδνηηθέο
ππεξεζίεο (Ύδξεπζε- θαζαξηφηεηα). Υσξίο πξνζσπηθφ ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο πσο ζα είλαη δπλαηφλ
θαη εξγνιάβνη λα κελ ππάξρνπλ θαη ππεξεζίεο λα παξέρνληαη; Σέινο νη ηδηψηεο εξγνιάβνη πνπ ν
Γήκνο καο ρξεζηκνπνηεί ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ηη δηαθνξεηηθφ έρνπλ απφ ηνπο ηδηψηεο πνπ κε θάζε
ηξφπν απνθεξχζζεη ;
Όπσο ζαο είπακε ζηε ζπδήηεζε γηα ην ηερληθφ πξφγξακκα φια απηά θαη πνιιά αθφκα πνπ θαηά
θαηξνχο ιέκε, ίζσο λα ηα απνηππψζεηε ζην πξνεθινγηθφ ζαο πξφγξακκα, φπνπ ηφηε ζα
θαηαγγέιιεηαη ηηο Θπβεξλήζεηο θαη ηηο πγθπβεξλήζεηο
γηα ηηο πεξηθνπέο ζηνπο πφξνπο ηεο
Απηνδηνίθεζεο, παξά ηα ηακεηαθά ππφινηπα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ζαο.
ηελ εηζήγεζε ζαο καο αλαθέξεηε φηη ¨Θάλνπκε πξάμε ηελ πξνεθινγηθή καο δέζκεπζε λα είκαζηε
ιατθή αληηπνιίηεπζε ελάληηα ζηελ αζθνχκελε αληηιατθή πνιηηηθή θεθαιαίνπ, ΔΔ θαη ησλ θνκκάησλ
πνπ ηελ ππεξεηνχλ¨. Λα ζαο ηνλίζνπκε φκσο φηη δελ είζαζηε αληηπνιίηεπζε, γηα λα βγάδεηε
θαηαγγειίεο θαη ςεθίζκαηα, αιιά νη Ηθαξηψηεο ζα ζαο θξίλνπλ γηα ηε δηαρείξηζε πνπ θάλεηε σο
Γεκνηηθή αξρή.
Σέινο ζα ζαο ζπκίζνπκε ηη καο έρεηε πεη θαηά θαηξνχο. Καο ιέηε φηη ν Πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη
κηα ινγηζηηθή θαηάζηαζε θαη πεξηγξαθή έξγσλ, αιιά ν θαζξέθηεο ηεο πνιηηηθήο, δειαδή είλαη κηα
θαη εμνρήλ πνιηηηθή πξάμε (κάιινλ φηαλ είλαη ησλ άιισλ!).
Ο Γήκαξρνο καο ιέεη: ν δηθφο καο απιά κνηξάδεη ηε θηψρεηα καο. Καο έρεηε πεη επίζεο θαη
επαλάιεςε, φηη είηε καο αξέζεη είηε δε καο αξέζεη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε αιιηψο, κηάο θαη δελ
ππάξρνπλ ρξήκαηα. Δκάο ινηπφλ δε καο αξέζεη θαη ηνλ θαηαςεθίδνπκε, αλ ζε εζάο αξέζεη
κπνξείηε λα ηνλ ςεθίζεηε αθνχ εζείο ηνλ θηηάμαηε, φζν θαη αλ ηνλ θαηαγγέιιεηε κε ηα ςεθίζκαηα
ζαο. Αιήζεηα αλ εζείο είζαζηε ζε ζέζε αληηπνιίηεπζεο ζήκεξα, απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ καο
θαιείηε λα ςεθίζνπκε, ζα ηνλ ςεθίδαηε;»
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβε ν Δθπξφζσπνο ηεο Ηθαξηαθεο ξηδνζπαζηηθήο απηνδηνίθεζεο
δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ Θ. Πηακνχιεο ν νπνίνο είπε ηα εμήο :
« Θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ πεξζηλνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζαο είρα πξνηείλεη λα ζπκκεηέρνπλ φιεο νη
δεκνηηθέο παξαηάμεηο. Οχηε θέηνο καο θαιέζαηε λα ζπκκεηάζρνπκε ζηελ ζχληαμή ηνπ θαη λα
θαηαζέζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο. Πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ε ζηάζε ζαο απηή αμηνινγείηαη απφ ηελ
θνηλσλία. Δκείο φζεο θνξέο καο δεηήζαηε ζπλαίλεζε γηα δηάθνξα έθηαθηα ζέκαηα ηελ είραηε θαη
ζα ηελ έρεηε. Απφ ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ πνπ καο ππνβάιαηε γηα έγθξηζε ιείπεη ε δηάζεζε
πηζηψζεσλ γηα θνηλσληθή πνιηηηθή. Υξεκαηνδφηεζε δειαδή φισλ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ηελ
πξνζηαζία αζηέγσλ θιπ. αο παξνπζηάδσ αλάινγεο δξάζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ αθνξνχλ
νηθνλνκηθά αζζελείο νκάδεο, άιισλ δήκσλ, φπσο ηεο Πάηξαο αιιά θαη ηεο Αηηηθήο. Θα έπξεπε
ζε φιε ηελ ζεηεία ζαο, λα έρεηε πξψην κέιεκα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. ε άιινπο δήκνπο θαηά
ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη απφ ηελ δεκνηηθή αξρή αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα
ηελ ζπλνιηθή πνξεία ησλ έξγσλ ζε πνζνζηφ απνξξφθεζεο (απηά πνπ εθηειέζζεθαλ, πνπ
εθηεινχληαη θαη πνπ είλαη έηνηκα πξνο εθηέιεζε). Δπίζεο αλαθέξνληαη θαη ηα ρξεκαηηθά ππφινηπα
ηνπ Γήκνπ. Ζ δεκνηηθή αξρή ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο δελ έρεη θάλεη αλάινγε ελεκέξσζε πνηέ.
Ο Γήκαξρνο γλσξίδεη φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη απνξψ γηαηί δελ καο ελεκεξψλεη ζρεηηθά.
Εεηψ λα κε ελεκεξψζεηε επίζεκα (κε έγγξαθν) γηα ηα πνζνζηά πινπνίεζεο ησλ έξγσλ
(νινθιεξσκέλσλ, ζε εμέιημε θαη ζε πξνγξακκαηηζκφ), αιιά θαη γηα ηα νηθνλνκηθά ππφινηπα ηνπ
ηακείνπ ηνπ Γήκνπ, ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Αλ δελ κνπ ηα δψζεηε εγγξάθσο,
ζα ζεσξήζσ φηη γίλεηαη ζθφπηκα θαη ζα ηα αλαδεηήζσ απφ ππεξθείκελε αξρή. Όπσο καο
ελεκεξψλεηε ζηελ εηζήγεζή ζαο, ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ραξάζζεη ην
Οηθνλνκηθφ Παξαηεξεηήξην. Δγψ ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ έρσ εθθξάζεη ηελ δηαθσλία κνπ θαη δεηψ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ λα ην ζπληάζζεη ζην ζχλνιφ ηνπ, ην δεκνθξαηηθά εθιεγκέλν δεκνηηθφ
ζπκβνχιην. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαηαςεθίδσ ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2019.
ρεηηθά κε ην ςήθηζκα πνπ ππνβάιαηε ζην ζπκβνχιην, δειψλσ φηη είλαη εγθισβηζκέλν ζε κηα
θξηηηθή, θνκκαηηθή αληηπαξάζεζε θαη εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηεο Ι.Α.. θαη ηνπ Θ.Θ.Δ.
Δλψ θαηαγγέιεηε ηηο ιάζνο επηινγέο ηεο Θπβέξλεζεο, δελ θάλεηε θακία αλαθνξά ζηηο ζεηηθέο
επηινγέο, φπσο είλαη ην Πξφγξακκα ΦΗΙΟΓΖΚΟ, ε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ησλ δήκσλ θαη αξθεηά
άιια. Δπίζεο πνπζελά δελ αλαθέξεηε θάηη, γηα ηελ λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή πνπ επηζπκεί λα
εθαξκφζεη ζηελ Σ.Α. ε Λ.Γ. Θεσξψ ην ςήθηζκα απηφ απαξάδεθην θαη δελ ζα ην ςεθίζσ.».
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Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβε ν Δθπξφζσπνο ηεο Απηφλνκεο ζπζπείξσζεο πνιηηψλ Ηθαξίαο
δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Θ. Ξεξξήο ν νπνίνο είπε ηα εμήο: « πκθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.
ηακνχιε, σο πξνο ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο φισλ ησλ παξαηάμεσλ ζηελ ζχληαμε ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε γηα ηελ κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζηηο
εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο έρνπκε πεί παιαηφηεξα. Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ λα αλαθέξσ
ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπκε πάξεη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ (ζπρλέο
αλαιχζεηο , ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ θιπ) θαη ηελ εγγξαθή πηζηψζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε
νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθχθισζεο πιηθψλ. Πξνηείλνπκε ηελ εγγξαθή πίζησζεο 10.000€
γηα ηελ εξγαζία απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ απηψλ απφ ηελ Ηθαξία. Πξνηείλνπκε επίζεο ηελ
εγγξαθή πίζησζεο 20.000€ ηνπιάρηζηνλ, γηα ηελ πξνζηαζία θαη πεξίθξαμε ππεξβνζθεκέλσλ
πεξηνρψλ. Κε ην πξφγξακκα απηφ ζα πξνζηαηεπζνχλ θαη ηα κηθξά θξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη
ζε θάπνηεο πεξηνρέο θαη ζπαηαιάκε πνιχ ζπρλά ρξήκαηα γηα ην θαζαξηζκφ ηνπο.
Γηα ηελ ςεθνθνξία δειψλσ παξψλ.»
Ν Αληηδήκαξρνο θ. Λ. Ιαξδά, ζηελ ηειηθή ηνπ ηνπνζέηεζε πξφζζεζε ηα έμεο:
 « Πρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ΠΔΑ, θαη ηελ εθηίκεζε ηεο φηη
ηφζν απφ ηνλ
πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ φζν θαη ηνπο πξνεγνχκελνπο
απηήο ηεο δεκνηηθήο ζεηείαο
«απνπζηάδεη πιήξσο ην φξακα θαη ε δηάζεζε ηεο αλάπηπμεο». Λα ππελζπκίζνπκε φηη εκείο
πνπ σο δηνίθεζε «δελ έρνπκε δηάζεζε γηα αλάπηπμε», έρνπκε θαηαθέξεη γηα πξψηε θνξά
ζηνλ εληαίν δήκν Ηθαξίαο λα δηεθδηθνχληαη θαη λα απνζπνχληαη επηπιένλ πφξνη εθηφο ηεο
ηζρλήο εηεζίαο επηρνξήγεζεο ηνπ δήκνπ, θαη απηφ δελ έγηλε απφ κφλν ηνπ…..
Ζ πξνζπάζεηα δηεθδίθεζεο πφξσλ πέξα απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
δήκνπ, έρεη απνδψζεη κέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα επξψ γηα δηάθνξα έξγα αλαγθαίσλ
ππνδνκψλ (664.000 γηα αζιεηηθέο ππνδνκέο - 115.000 γηα ιηκεληθέο ππνδνκέο- 630.000 100.000 ζηελ Γ.Δ Ραρψλ θαη 530.000 ζηελ Γ.Δ Αγίνπ Θεξχθνπ γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ λεξνχ,
1.140.000€ γηα νδνπνηία - 600.000 Αξέζνπζα, 540.000 Ιαγθάδα, θιπ.) Δπίζεο ε δηεθδίθεζε
πφξσλ απφ ην ΔΠΑ εθηφο απφ απηά πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ δξνκνινγεζεί (ρξεκαηνδφηεζε
κέζσ ηνπ ΠΔΠ Βνξείνπ Αηγαίνπ κε 4.290.000€ γηα ηελ «Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε
ιπκάησλ Αγ. Θεξχθνπ», θαη 123.885€ γηα ηελ «Κειέηε γεληθνχ ζρεδίνπ χδξεπζεο
Ηθαξίαο», ελψ έρεη εληαρηεί ζηηο ΟΥΔ ηνπ Π.Δ.Π Β. Αηγαίνπ ην έξγν «Κεηαθνξά, Δπεμεξγαζία
& Γηάζεζε ιπκάησλ νηθηζκνχ Θαξαβνζηάκνπ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.605.000€,
ηέινο έρνπλ εμαζθαιηζηεί 180.000€, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ θνηλφηεηαο) ζπλερίδεηαη
ζηνρεχνληαο λα ακβιχλεη απηή ηελ θαηάζηαζε ζε κεγάιν βαζκφ. Δλψ έρνπλ ππνβιεζεί
θαη αλακέλνπλ αμηνιφγεζε πξνηάζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηα 18 εθαηνκκχξηα επξψ (13 εθαηνκκχξηα
γηα έξγα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ), ζην ΠΑΑ 2014-2020 Ρνπηθφ Ξξφγξακκα LEADER – ηέινο
ζην Ξξφγξακκα «Φηιφδεκνο» κέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη πξφζθιεζε πνπ λα έρεη θιείζεη ρσξίο
λα έρνπκε θαηαζέζεη πξφηαζε.
Απηή είλαη κηα ζπλνπηηθή «αληηαλαπηπμηαθή» εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ.
Δζείο πνπ είραηε «φξακα θαη δηάζεζε γηα αλάπηπμε» ηη αθξηβψο θαηαθέξαηε ζην ζχλνιν
ηεο ζεηείαο ζαο… Δθηφο απφ ην παζεηηθφ ζηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο πνπ κφλν γηα ηελ
θαζαξηφηεηα -πνπ ηφζν ζπρλά καο θαηεγνξείηε φηη δελ θάλακε πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχζηελ αξρή ηεο ζεηείαο καο παξαιάβακε κηα νθεηιή ζηελ ΓΔΖ (δηα ηεο νπνίαο εηζπξάηηνληαη ηα
ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ), ηεο ηάμεσο ησλ 220.538€, ηα νπνία «θιεξνδφηεζεθαλ» ζηελ
ζεκεξηλή δηνίθεζε ρσξίο θακηά εμήγεζε. Πρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ λα ππελζπκίζνπκε φηη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ είλαη ε εθπφλεζε κειεηψλ θαη ε έθδνζε ζρεηηθψλ αδεηνδνηήζεσλ. Ρνκείο πνπ ε Π.Δ.Α
σο πξνεγνπκέλε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο δηέπξεςε δηα ηεο απξαμίαο ηεο, αθνχ δελ άθεζε
σο παξαθαηαζήθε θακία λέα κειέηε έθηνο απηψλ πνπ βξήθε ζηα αξρεία ησλ ππεξεζηψλ ησλ
ηξηψλ δήκσλ ηνπ λεζηνχ. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα καο πνπλ πνηα πξνεηνηκαζία έθαλαλ ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα ψζηε λα κπνξέζεη έζησ θαη κηα πξφηαζε λα ππνβιεζεί ζε θάπνηα
πξφζθιεζε……
Ρέινο ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάζαηε γηα ηελ «απνξξφθεζε ησλ πφξσλ πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ», ζαο ελεκεξψζακε θαη ζηελ ζρεηηθή ζπλεδξίαζε ηεο
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ζηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε φηη ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε εηζήγεζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αθφξα ην ηέινο Ηνπιίνπ, θαη γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη κηα ζεηξά έξγα απφ
απηά πνπ αλαθέξεηε (ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξσ ηα έξγα ηεο Τπεξεζίαο Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ
θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο) είηε έρνπλ πινπνηεζεί είηε πινπνηνχληαη, θαη ζηελ πξψηε
αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ην 2019 ζα είλαη απνηππσκέλε πην ζπγθεθξηκέλα ε εηθφλα ηνπ
πξνηεηλνκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.
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 « Πρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Ηθαξηαθεο Ρηδνζπαζηηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαη ηνλ
ηζρπξηζκφ ηεο φηη «δελ καο θαιέζαηε λα ζπκκεηάζρνπκε ζηελ ζχληαμή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
λα θαηαζέζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο», λα ππελζπκίζνπκε φηη ν ζπλάδειθνο θιήζεθε ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή ζηελ ζπλεδξίαζε γηα ηελ ζχληαμε ηεο εηζήγεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
ρσξίο λα είλαη θαλ κέινο ηεο επηηξνπήο, αθξηβψο γηα λα έρεη ελεκέξσζε θαη ζαθή εηθφλα
ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. Ν ζπλάδειθνο δελ πξνζήιζε νχηε ζηελ ζρεηηθή ζπλεδξίαζε,
νχηε θαλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχιηνπ πνπ ζπδήηεζε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 2019. Ωζηφζν φια ηα ζηνηρεηά πνπ δεηά είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ.
Γηα ηελ ζέζε πνπ εθθξάδεη θαη ηελ δηαθσλία ζρεηηθά «….κε ην φηη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ραξάζζεη ην Οηθνλνκηθφ Παξαηεξεηήξην» έρεη ελδηαθέξνλ ην φηη ν
ζπλάδειθνο δηαθσλεί κε ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ζηνλ ρψξν ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο
ε θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ πνπ ν ίδηνο ππνζηεξίδεη… αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ην ζρέδην ςεθίζκαηνο
πνπ θαηαζέηεη ε πιεηνςεθία, ζην νπνίν θαηαγγέιιεηαη ε εθαξκνδφκελε πνιηηηθή ηεο
θπβέξλεζεο ζηνλ ρψξν ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, σο ειάρηζηε θίλεζε δηακαξηπξίαο απέλαληη
ζε φια φζα αληηκεησπίδεη ν δήκνο Ηθαξίαο, ν ίδηνο ην θαηαςεθίδεη……»
 « Ρέινο γηα φια απηά ζαο θαινχκε κηα αθφκα θνξά λα εγθξίλεηαη ην ζρέδην ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη φια ηα πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη
ε εηζήγεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ- ρσξίο θακία πξνζπάζεηα σξαηνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεοθαη ην ζρέδην ςεθίζκαηνο, σο ειάρηζηε θίλεζε δηακαξηπξίαο απέλαληη ζε φια φζα
αληηκεησπίδεη ν δήκνο Ηθαξίαο.»

-

-

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ:
ηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010
Ρν άξζξν 77 ηνπ Λ. 4172/2013
Ρν άξζξν 266 ηνπ Λ.3852/2010 φπσο ηζρχεη
ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 76 θαη ηηο πεξηπη. δ’ θαη ε’ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Λ.3852/2010
ηηο παξ.1-3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Λ.3852/2010,
Ρελ ππ’ αξηζ. 2/2018 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
Ρν ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ γηα ην 2019 (182/2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ΑΓΑ: Ω62ΩΔ4-Θ2Λ)
ηελ ΘΑ 38347/25.07.2018 (Φ.Δ.Θ 3086/27.7.2018 ηεχρνο Β') κε ηελ νπνία παξέρνληαη
νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
Ρν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 971/16.11.2018 έγγξαθν ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Νηθνλνκηθήο
Απηνηέιεηαο ησλ Ν.Ρ.Α. (άξζξνπ 4 Λ.4111/2013) κε ζέκα «Γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ
Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α. επί ηνπ ρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2019 ηνπ ΓΖΚΟΤ ΗΘΑΡΗΑ»
Ρν ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο ηνπ έηνπο 2018, φπσο ζπληάρζεθε κε ηελ
αξηζ. 137/2018 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 6ΟΤΣΩΔ4-6Ω).
Κε ςήθνπο δψδεθα (12) ππέξ, ηέζζεξα (4) θαηά θαη κία (1) “παξψλ”
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΨΖΦΗΑ
Α. Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο έηνπο 2019, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ
αθφινπζν ζπλνπηηθφ πίλαθα εζφδσλ – εμφδσλ:
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Β. Δγθξίλεη ην Νινθιεξσκέλν Ξιαίζην Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο γηα ην έηνο 2019 σο εμήο:
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Γ. Ρν θείκελν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα θαη παξαξηήκαηα λα
ππνβιεζεί ζηνλ Διεγθηή Λνκηκφηεηαο (κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ζηνλ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο) γηα έιεγρν.
Γ. Ν πξνυπνινγηζκφο λα δεκνζηεπηεί ζχκθσλα κε ηηο θαηά λφκν δηαηππψζεηο.
Δ. Δγθξίλεη ην ζρέδην ςεθίζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ έρεη επηβιεζεί
ζηνπο ΝΡΑ απφ ηελ θπβέξλεζε.
Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη: Θαιακπφγηαο Ληθφιανο, Κπηλίθνπ Καξία, Θαιακάξαο Ληθφιανο
(Π.Δ.Α) θαη Πηακνχιεο Θσλζηαληίλνο (Ηθα.Ρη.Α) θαηαςήθεζαλ.
Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Ξεξξήο Θσλζηαληίλνο (ΑΠΗ) δήισζε «παξψλ».

Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 191/2018
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ

ΣΑ ΚΔΙΖ

ΔΗΡΖΛΖ ΚΑΤΡΟΓΔΩΡΓΖ

15

