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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Ν. ΥΙΩΣΑΚΗ): πλάδειθνη ζηελ Απηνδηνίθεζε,
θπξία Γήκαξρε, θχξηνη Γήκαξρνη, θχξηνη Γεκνηηθνί χκβνπινη, θχξηε
Πξφεδξε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θχξηε Πξφεδξε
ηεο

ΔΔΣΑΑ,

κε

κηα

θαζπζηέξεζε

ε

νπνία

νθείιεηαη

ζηελ

θαζπζηέξεζε πνπ έρεη ην πλέδξην, ινγηθή ζα έιεγα, φκσο κε πνιχ
κεγάιν ελδηαθέξνλ φπσο βιέπσ, βξεζήθακε εδψ, λα κηιήζνπκε
ιίγν γηα έλα πνιχ θξίζηκν ηνκέα ησλ δξάζεσλ ησλ δεκνηηθψλ, πνπ
είλαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ έξγσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.
Θα ήζεια πξηλ μεθηλήζσ ηελ εηζήγεζε, λα ζαο πσ φηη ππάξρεη
κηα θάξηα παξέκβαζεο, έρνπκε κνηξάζεη λνκίδσ ζε φιεο ηηο ζέζεηο.
Καιφ

είλαη

φπσο

έρεη

ππνγξάςεη

ε

ζπλάδειθνο

ε

θπξία

Γεξνπαλαγηψηε θαη φινη καδί λα ηηο θέξνπκε εδψ γηα λα πάξνπκε
κεηά ην ιφγν.
Θα

θάλσ

Πξφεδξνο

εγψ

ηνπ

κηα

Σακείνπ

κηθξή

εηζήγεζε.

Μεηά

Παξαθαηαζεθψλ,

ζα

ζα

κηιήζεη

δερηνχκε

ν
ηηο

εξσηήζεηο…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: πγλψκε, εληάμεη. Μεηά απφ εκέλα ζα κηιήζεη ν
εθπξφζσπνο

ηεο

Δπξσπατθήο

Σξάπεδαο

Δπελδχζεσλ,

κεηά

ν

Πξφεδξνο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ, κεηά ζα αθνινπζήζνπκε
εξσηήζεηο, ζα απαληήζνπκε εκείο, θαη ζην ηέινο ζα κηιήζεη θαη ν
Πξφεδξνο ηεο ΔΔΣΑΑ, ν θχξηνο Καινγεξφπνπινο, γηα λα ζπλδέζεη
φινπο εκάο κε ηελ ΔΔΣΑΑ, ε νπνία είλαη ε αλψλπκε εηαηξεία πνπ
ζπκκεηέρεη θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ναη, είλαη δχν νη Γήκαξρνη, λαη.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δίλαη… ηέηνηα αλαινγία, θπξία Γήκαξρε, πνιχ
κεγάιε θαη ηηκή καο. Απνδεηθλχεη απηφ φηη νη γπλαίθεο Γήκαξρνη
είλαη πεξηζζφηεξν εξγαηηθέο θαη πξαθηηθέο, π αξά νη άληξεο, πνπ ηα
πεξηκέλνπλ φια έηνηκα. Γηα λα έρσ ηξεηο γπλαίθεο Γεκάξρνπο εδψ,
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.
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ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ρη, φρη. Καη ζηνπο Γήκνπο θαη είλαη δπζηπρψο κηα
δεκαξρηαθή

πεξίνδνο

ε

νπνία

δελ

είρακε

πνιιέο

γπλαίθεο

Γεκάξρνπο θαη νθείισ λα πσ φηη ήηαλ θαθφ απηφ.
Λνηπφλ, θαισζνξίδσ φινπο φζνπο ήξζαλ απηή ηελ ψξα. Γχν
πξαγκαηάθηα γηα ηελ εηαηξεία καο.
Ζ

αλψλπκε

εηαηξεία

ΠΔΣΑ,

Πιεξνθφξεζε,

Δθπαίδεπζε,

Σνπηθή Αλάπηπμε, είλαη κηα εηαηξία πνπ ζπζηάζεθε ην 1990, κε
πξσηεξγάηε ηελ ΚΔΓΔ, ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο, ε
νπνία ζήκεξα έρεη ην 75 πεξίπνπ ηνηο εθαηφ ησλ κεηνρψλ, θαη
ζπκκεηέρεη

δεχηεξνο

κε

αμία

κεηνρψλ

είλαη

ην

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, αθνινπζεί ε Έλσζε Πεξηθεξεηψλ
Διιάδνο θαη ε Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσ λ Αηηηθήο. Καη φινη νη
κηθξφηεξνη

πνπ

βιέπεηε,

νη

αλαπηπμηαθέο

εηαηξείεο

θαη

νη

Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο, έρνπλ πνζνζηφ θάησ απφ 1%.
Έρνπκε έλα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ 13
κέιε. ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην, γηα λα κελ θνπξάδσ, ππάξρνπλ ηα
νλφκαηά καο. Γελ ζέινπκε ηφζν πνιχ λα ιέκε πνηνη είκαζηε, αιιά
λα θαλεί ζην ηέινο ηη δνπιεηά θάλνπκε.
Ζ εηαηξεία ηη δνπιεηά θάλεη. Τπνζηεξίδεη ηνπο ΟΣΑ Α’ θαη Β’
Βαζκνχ, δειαδή ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο, ζηνλ ζρεδηαζκφ
θαη ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ γηα ηε λ ηνπηθή θαη νηθνλνκηθή
αλάπηπμε,

ζηελ

ρξεκαηνδφηεζε

εμαζθάιηζε

θαη

επελδχζεσλ

ζε

δηεχξπλζε
ππεξεζίεο

πφξσλ

γηα

ηε

αληαπνδνηηθνχ

ραξαθηήξα θαη ζε ππνδνκέο αζηηθήο αλάπηπμεο, ζηελ πινπνίεζε
αληαπνδνηηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ Γήκσλ, ζηελ έληαμε ζε
ρξεκαηνδνηνχκελεο,

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

πξάμεηο,

θαη

ζηελ

πινπνίεζε απηψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ.
Ζ γεληθφηεξε θηινζνθία πνπ έρνπκε σο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
θαη απηφ ην νπνίν καο έρεη κεηαθεξζεί απφ ηελ ΚΔΓΔ, θαη ηνλ
Πξφεδξν, ηνλ θχξην Παηνχιε, θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, είλαη ην
εμήο, θαη εθεί πάλσ δνπιεχνπκε. Σα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ
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έρνπκε απηή ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν σο Γήκνη, δελ επαξθνχλ κε
ηηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ. Καλέλα ηερληθφ πξφγξακκα Γήκνπ δελ
κπνξεί λα βγεη κέζα απφ ην ΔΠΑ, απφ ηα ππ φινηπα πξνγξάκκαηα,
γηα λα κελ ηα

αλαθέξσ, ην LIFE, ην έλα, ην άιιν, πνπ θάλνπκε

φινη αηηήζεηο. Έρνπκε πνιχ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο, έρεηε πνιχ
πεξηζζφηεξεο αλάγθεο.
Τπάξρεη κηα ειεχζεξε αγνξά, φκσο ζε απηή ηελ ειεχζεξε
αγνξά πξέπεη λα επηιέμνπκε πνχ ζα πά κε θαη ζα πάκε ζε απηφλ ν
νπνίνο καο δίλεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Μέζα
απφ απηή ηελ θνπβέληα ζα βγεη απηφ πνηνο είλαη. Θα βγεη απηφ
πνηνο είλαη. Δίλαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζαο ην
ιέσ απφ ηελ αξρή, θαη κε ηε βνήζεηα πνπ έρ νπκε απφ ηελ
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ.
ιε απηή ε ηζηνξία πνπ ζα αλαιχζνπκε ζχληνκα, είλαη κηα
θνηλή αλ ζέιεηε πξνζπάζεηα ζεζκψλ, γηαηί ζεζκφο είλαη ε ΚΔΓΔ,
ζεζκφο είλαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζεζκφο είλαη ε
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ , ζεζκφο είλαη ε ΔΔΣΑΑ. ινη
εκείο νη ζεζκνί λα θάλνπκε έλα ηππνπνηεκέλν πξφηππν, αλ ζέιεηε,
ζρέδην, πνπ κέζα απφ απηά λα βνεζνχκε ηνπο Γήκνπο γηα λα
θάλνπλ πξάγκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ηα θάλνπλ κε ην ΔΠΑ,
κε ην LIFE, κε ηα άιια ζπγρξεκαηνδνηνχκελα.
Απηή είλαη ε βαζηθή ηδέα θαη απηφ ζα παξνπζηάζνπκε κε φζν
ην δπλαηφλ ιηγφηεξα ιφγηα εδψ, αιιά κε πάξα πνιχ δηάζεζε λα ζαο
εμππεξεηήζνπκε κε εξσηήζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη αχξην
κεζαχξην πνπ ζα πάηε ζην γξαθείν.
Πάκε γηα ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ΠΔΣΑ
Α.Δ.,

πνπ

ππνγξάςεη

είλαη
λα

κηα
ζαο

ζχκπξαμε
πσ

θαη

ε

γηα

ηελ

ΚΔΓΔ

Απηνδηνίθεζε.
καδί

κε

ην

Έρεη

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κία ζπκθσλία, έλα πξσηφθνιιν
ζπλεξγαζίαο, ν θχξηνο Παηνχιεο κε ηνλ θχξην Βαξιακίηε, θαη απηφ,
πάλσ ζε απηφ ην νπνίν εξγαδφκαζηε φινη.
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Απφ ην 2012 έρεη μεθηλήζεη, απφ ηνλ πξνθάηνρφ κνπ, θαη
πξνθάηνρφ ζαο λνκίδσ, θχξηε Βαξιακίηε, θαη ηνλ πξνεγνχκελν
Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΔ, ηνλ θχξην Αζθνχλε, απηή ε ζπλεξγαζία, θαη ε
νπνία

αθνξά…

είλαη

ελεξγή

ζήκεξα,

έρεη

αλαλεσζεί,

εί λαη

απνηειεζκαηηθή ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε
ησλ αλαπηπμηαθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ ΟΣΑ, ψζηε ε Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε λα επηηειέζεη ην αλαπηπμηαθφ ηεο ξφιν πνπ έρεη ζε
θάζε ηνπηθή θνηλσλία.
Δκείο ηη θάλνπκε. Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγν χκε επελδπηηθά
ζρέδηα ησλ ΟΣΑ Α’ θαη Β’ Βαζκνχ. Γειαδή έλα κηθξφ παξάδεηγκα.
Ήξζε έλαο Γήκνο, κεγάινο Γήκνο, απφ ηελ Πεινπφλλεζν θαη καο
είπε έρνπκε απηφ ην ηερληθφ πξφγξακκα ςεθηζκέλν γηα ην 2016,
αιιά εγψ απφ απηά ηα νθηψ έξγα πνπ έρεη ην ηερληθφ πξφγξακ κα
δελ κπνξψ κε ίδηνπο πφξνπο. Ση θάλακε; Πήγακε ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ, ελέθξηλε ηα έμη απφ απηά, αθνχ ηη έθαλε
Σα αμηνιφγεζε ηα έξγα θαη είδε αλ είλαη θαη

πξψηα;

αληαπνδνηηθά, γηαηί

θπζηθά δελ ζέιεη λα ράζεη ηα ιεθηά ηνπ. Θέιεη απηά ηα νπνία ζα
δαλεηνδνηήζεη, λα μέξεη φηη ζα πιεξσζνχλ. Απηά ινηπφλ ηα έξγα ηα
βάιακε κέζα, δαλεηνδνηήζεθε ν Γήκνο, πξνρψξεζε, δεκνπξάηεζε
θαη έβγαιε απηά ηα έμη έξγα απφ ηα νθηψ ηνπ ηερληθνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Δκείο ινηπφλ εθηφο απφ ηνλ εληνπηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ Γήκσλ, ηνπο ππνζηεξίδνπκε θηηάρλνληαο
ην

θάθειν

θαη

ππνζηεξίδνπκε

ηελ
ηελ

σξηκφηεηα

εμαζθάιηζε

ησλ

επελδπηηθψλ

ρξεκαηνδφηεζεο

ζρεδίσλ,

απφ

ηξίηνπο

ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο, δειαδή πιελ ηνπ δεκνζίνπ, δελ ην ιέκε
εδψ επζέσο, ζηελ νπζία αλαπηχζζ νπκε ηε ζπλεξγαζία κε ην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβάιινπκε φιεο
ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο ησλ ΟΣΑ ζε ζεζκηθνχο θαη ηδηψηεο
επελδπηέο κε ηελ πξνψζεζε ησλ έξγσλ ΓΗΣ, κε ηελ πιαηθφξκα
πνπ έρνπκε θαη ζα ζαο ηελ πσ ζην ηέινο, είλαη ε InvestOta.
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Υξεκαηνδφηεζε

επελδχζεσλ

ΟΣΑ,

ν

ξφινο

ηεο

ΠΔΣΑ.

Λνηπφλ, ν ξφινο καο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη
Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ γηα ην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην
Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ

θαη

Γαλείσλ,

θαη

ε

ζπγθέληξσζε

εθδειψζεσλ ελδηαθέξνληνο ε θ κέξνπο ησλ ΟΣΑ.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ έξγσλ ησλ ΟΣΑ Α’
θαη Β’ Βαζκνχ, πνπ ππνβάιινληαη πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Ζ ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ ζηελ σξίκαλζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο
ζρεδίσλ, έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ νηθν λνκηθά βηψζηκα θαη επηιέμηκεο
ρξεκαηνδνηήζεηο κέζσ δαλείσλ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ.
Καιψο θαη ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ θχξην Μαξθφπνπιν, Γήκαξρν
Γαιαηζίνπ.
Καη ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ ζηε δεκνπξάηεζε ησλ έξγσλ θαη
ζηελ

ππνγξαθή

ζπκβάζεσλ

κε

αλαδφρνπο,

απαξαί ηεηε

πξνυπφζεζε γηα ηε λ εθηακίεπζε ησλ δαλείσλ.
Άξα αλαιακβάλεη ε ΠΔΣΑ νιφθιεξν ην παθέην, λα θηηάμεη
θαθέινπο, λα θηηάμεη αηηήζεηο, λα ηηο ηξέμεη, λα είλαη θνληά ζην
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ, ηδηαίηεξα γηα Γήκνπο πνπ δελ είλαη θνληά
ζηελ Αζήλα, γηα Γήκνπο πν π έρνπλ ειιείςεηο δπλαηνηήησλ λα ηα
θάλνπλ φια κφλνη ηνπο. Γελ ζέινπκε θαλέλαλ λα πνχκε φηη δελ
κπνξείηε λα ηα θάλεηε κφλνη ζαο, απηφ λα ην μεθαζαξίζσ. Γελ ζέιεη
ε ΠΔΣΑ λα αληηθαηαζηήζεη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Αιιά είλαη
απηή πνπ βνεζά ηνπο Γήκνπο πνπ δε λ έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο. Ήξζε
Γήκνο νξεηλφο

απφ

ηελ Ήπεηξν.

Ζ Γήκαξρνο είρε

ειάρηζηεο

δπλαηφηεηεο, είπε αλ κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε εκείο. Απηφ
θάλακε, πήγακε ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ, ην ςάμακε.
Πψο γίλεηαη ηψξα ν δαλεηζκφο. Λνηπφλ, ηα δάλεηα ζε ΟΣΑ γηα
ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο
Δπελδχζεσλ

θαη

ηνπ

Σακείνπ

Παξαθαηαζεθψλ.

Απηφ

είλαη

ην

αληηθείκελφ καο ζήκεξα. Σα δηαζέζηκα θεθάιαηα είλαη πεξίπνπ 200
εθαηνκκχξηα

επξψ.

Δίλαη

επηιέμηκα

ην

ζχλνιν

ησλ

έξγσλ
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ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο . Γειαδή έξγα ηα νπνία εληάζζεηαη ζην
ηερληθφ ζαο πξφγξακκα θαη έρνπλ λα θάλνπλ… είλαη ελεξγεηαθά
φπσο ηα ιέκε κε ιίγα ιφγηα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο ζηφρνπο
ηνπ πξνγξάκκαηνο είθνζη -είθνζη-είθνζη θαη ηνπ πκθψλνπ ησλ
Γεκάξρσλ.
Δθεί

ε

ρξεκαηνδφηεζε

θ ηάλεη

κέρξη

θαη

ην

100%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ε δηάξθεηα απνπιεξσκήο είλαη
κέρξη 25 έηε.
Δλδέρεηαη κε κηα θαιή ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε κε ηνλ θχξην
Βαξιακίηε, λα ππάξρεη κηα πεξίνδνο ράξηηνο σο θαη ηξία ρξφληα
ζηνπο Γήκνπο πνπ ηνπο είλαη απαξαίη εην γηα λα πξνρσξήζνπλ
απηά ηα… αλάινγα ηα έξγα.
Καη ηέινο, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο επηηνθίνπ. Δίηε
λα

είλαη

ζηαζεξφ,

κε

ή

ρσξίο

πεξίνδν

ράξηηνο,

ή

λα

είλαη

θπκαηλφκελν, κε ή ρσξίο πεξίνδν ράξηηνο.
πλερίδσ.

Οη

γεληθνί

φξνη

θαη

νη

πξνυπνζέζεη ο

ρξεκαηνδφηεζεο, είλαη λα κπνξεί έλαο Γήκνο λα δαλεηζηεί. Γειαδή
ζχκθσλα κε ην άξζξν 264 ηνπ Ν.3852/10. Γηα φζνπο δελ ην
γλσξίδνπλ, απηφ ζεκαίλεη φηη ην εηήζην θφζηνο… είλαη ηα δχν
λνχκεξα, ην είθνζη, εμήληα, πνπ ην ιέκε θαη απιά. Γειαδή λα κελ
απαγνξεχεηαη απφ ην είθνζη -εμήληα. Ση είλαη ην είθνζη. Σν είθνζη
είλαη φηη ην εηήζην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ θάζε Γήκνπ,
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20% ησλ ηαθηηθψλ ηνπ εζφδσλ.
Γειαδή έλαο πνπ έρεη έζνδα ρίιηα αο πνχκε, δελ κπνξεί λα πξέπεη
λα δίλεη δηαθφζη α πελήληα ή ηξηαθφζηα ζην δάλεην, δελ βγαίλεη.
Καη ην δεχηεξν είλαη ην ζπλνιηθφ ρξένο ηνπ Γήκνπ ή ηεο
Πεξηθέξεηαο, πνπ πξνβαίλεη ζε δαλεηζκφ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη
ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ. Χο ζπλνιηθφ ρξένο εδψ
ζεσξνχληαη νη ζπλνιηθέο καθξνπξφ ζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν πνπ είπα πξνεγνπκέλσο.
Τπήξμε Γήκνο πνπ πήγακε κε ηα ζηειέρε καο, πήγακε κε… ν
θχξηνο Παηνχιεο θαη φινη λα βνεζήζνπκε, ζηελ Αηηηθή,
6
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δελ κπνξεί λα δαλεηνδνηεζεί. ε απηή ηελ πεξίπησζε νχη ε ην
Σακείν κπνξεί λα θάλεη ηίπνηε, αιιά γηα λα ην μεθαζαξίζσ, θαη
θακία ηδησηηθή

ηξάπεδα δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα, δηφηη ν λφκνο

απηφο είλαη δεζκεπηηθφο γηα ηνπο Γήκνπο θαη γηα φια ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα.
Γηα ηε ζχλαςε ηψξα ηνπ δαλείνπ, θαη γηα λα είλ αη ην έξγν
ψξηκν πξνο δεκνπξάηεζε, πάκε ζηε ζειίδα 12, μεπεξλάσ απηά φια
γηαηί είλαη πην πνιχ ηερληθά, λα κελ ζαο πάξσ ρξφλν, μέξσ φινη
καο πφζν θνπξαζκέλνη είκαζηε. Οη πξνυπνζέζεηο, ηα βαζηθά είλαη
ην 20-60 πνπ είπα, θαη ηα ππφινηπα ηα αλαιχνπκε άιιε ψξα.
πκθσλείηε, Πξφεδξε;
Ζ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ζπλνκνιφγεζε ελφο δαλείνπ
είλαη θαηαξρήλ κηα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά.
Μεη ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ αθνξά ηε
ζχλαςε ηνπ δαλείνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία
ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ν ζθνπφο, νη
φξνη θαη ε ηνθνρξενιπηηθή ηνπ δφζε, ζχκθσλα κε ην λφκν.
ηελ

απφθαζε,

θαζψο

θαη

ζηε

γλσκνδφηεζε,

πξέπεη

απαξαηηήησο λα θαζνξίδνληαη ν ζθνπφο ηνπ δαλείνπ, νη φξνη θαη ε
δφζε, φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο.
Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε αξρηθή, ή ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, πεξί αλαγθαηφηεηαο ζχλαςεο δαλείνπ, κε
αλαθνξά ζην ζθνπφ θαη ζην χςνο, ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζχλαςεο δαλείνπ, θαηάξηηζε ησλ
φξσλ πξφθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη θαζνξηζκφο ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, θαη ε
απνζηνιή πξφζθιεζεο πξνο φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα
θαηαξρήλ. Γελ κπνξνχκε λα πάκε θαηεπζείαλ κε επηινγή.
Ζ

δηνηθεηηθή

αμηνιφγεζε

ησλ

δηαδηθαζία

ζπλερίδεηαη

πξνζθνξψλ

απφ

κε
ηα

ηε

ζπγθέληξσζε,
ηδξχκαηα

ηα

ρξεκαηνπηζησηηθά, θαη ιήςε απφθαζεο θαη εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ
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πκβνχιην. Δθεί γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Καη ηέινο
ην

Γεκνηηθφ

πκβνχιην

απνθαζίδεη

πεξί

έγθξηζεο

πνηνπ

νξγαληζκνχ, ηεο ηξάπεδαο ηάδε ή ηνπ ηακείνπ ηάδε, κε ην νπνίν ζα
ζπλνκνινγεζεί ην δάλεην θαη ζα εγθξίλεη ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ
ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.
Σέινο, απνζηέιιεη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλ είσλ ην
ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη
ζχκθσλα κε ην έληππν ηνπ Σακείνπ.
Πξνρσξάεη ην Σακείν θαη ζπλεδξηάδεη, ζπλεδξηάδεη ην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ην νπνίν θαζνξίδεη ηνπο αθξηβείο
φξνπο ζχλαςεο απηνχ ηνπ δαλείνπ.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:
Οηθνλνκηθή
Γεκνηηθφ

πγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο κηα

Δπηηξνπήο,
πκβνχιην

ηηο

πάεη

παίξλεη

ζην

Γεκνηηθφ

απφθαζε

πκβνχιην,

πεξί

εγθξίζεσο

ην
ηνπ

ηδξχκαηνο, ηεο ηξάπεδαο «ρ» ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, κε ην νπνίν ζπλνκνινγείηαη ην δάλεην θαη νη
γεληθνί φξνη θαη ζηε ζπλέρεηα πάεη ν θάθεινο ζην Σακείν.
Γηα φιεο απηέο ηηο

δπλαηφηεηεο, γηα λα πάλε ζην Σακείν νη

θάθεινη, εδψ είλαη ε ΠΔΣΑ θαη απηή είλαη ε δνπιεηά καο, κεηά ηηο
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Αθφκα θαη γηα λα πάξεη
απφθαζε, Γήκαξρε, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, βνεζάκε εκείο πψο
πξέπεη λα γίλεη, ηδηαίηεξα ζε Γήκνπο πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε
βνήζεηα.
ηε

ζπλέρεηα

Παξαθαηαζεθψλ
δαλείνπ.

Μεηά

ην

θαζνξίδ εη
πεγαίλεη

Γηνηθεηηθφ
ηνπο
πάιη

πκβνχιην

αθξηβείο
ζην

φξνπο

Γεκνηηθφ

ηνπ

Σακείνπ

ζχλαςεο

πκβνχιην

ηνπ
πεξί

απνδνρήο ησλ φξσλ θαη έγθξηζε ηνπ δαλείνπ.
Σν

έλαην

είλαη

πκβνπιίνπ απφ ηνλ
Απνθεληξσκέλεο

έγθξηζε

ηεο

απφθαζεο

ηνπ

Γεκνηηθνχ

Γεληθφ Γξακκαηέα, φπσο είλαη ζήκεξα, ηεο

Πεξηθέξεηαο.

Γεκνπξαηείηαη

ην

έξγν

θαη

ππνγξάθεηαη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν. Πάλε φια ζην Διεγθηηθφ
8
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πλέδξην γηα πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, γηαηί κηιάκε φηη ζα είλαη γηα
έξγα πνπ ρξεηάδνληαη πξνζπκβαηηθφ έιεγρν. Καη ηέινο ππνγξάθεηαη
ε δαλεηαθή ζχκβαζε.
Απηή είλαη ε δηαδηθαζία. ε φια απηά ηα ζηάδηα απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο, ε ΠΔΣΑ κε ηα ζηειέρε ηεο, ηξία εθ ησλ νπνίσλ
βξίζθνληαη εδψ, είλαη θνληά ζαο θαη κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη.
Παξάιιεια λα πσ εδψ, γηαηί δελ ζα ην πσ πην θάησ, φηη ε
ΠΔΣΑ είλαη ζηε δηάζεζε ην π θάζε Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, εδψ
κηιάκε γηα Γήκνπο, γηα ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, θαη
γηα άιια αληηθείκελα πιελ ηνπ δαλείνπ. Απιψο ε ζεκεξηλή εκεξίδα,
εζπεξίδα, ελ πάζε πεξηπηψζεη απηή ε ζπλάληεζε εδψ, γίλεηαη
επεηδή έρνπκε ην Σακείν Παξαθαηαζ εθψλ θαη ζα επηθεληξσζνχκε
πεξηζζφηεξν εθεί, ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ. Αιιά κπνξνχκε λα
θάλνπκε θαη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, φπσο ήδε έρνπκε θάλεη κε
αξθεηνχο Γήκνπο.
Σψξα, πνηνη Γήκνη έρνπλ κέρξη ζηηγκήο πξνρσξήζεη. Κάπνηνη
βξίζθνληαη εδψ. Ο Άγηνο Γεκή ηξηνο, είλαη εδψ ε Γήκαξρνο, ε νπνία
ππέγξαςε κηα ζχκβαζε κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 2.583.503,
γηα ηελ θαηαζθεπή ππφγεηνπ πάξθηλγθ. Ο Γήκνο Αηγάιεσ, Βάξεο Βνχιαο-Βνπιηαγκέλεο,
Καιακάηα

είλαη

ν

Έδεζζαο,

Γήκνο

πνπ

Καιακάηαο,
είρε

νθηψ

Λαπξεσηηθήο.
έξγα

ζη ν

Ζ

ηερληθφ

πξφγξακκα θαη δαλεηνδνηήζεθε γηα ηα έμη. Λαπξεσηηθή, είλαη εδψ
ν Γήκαξρνο. Μήινπ, ήξζε κφιηο ν Γήκαξρνο Μήινπ, ν θχξηνο
Γακνπιάθεο. Σπξλάβνπ θαη Πχινπ Νέζηνξνο.
Θα κηιήζεη ηψξα ν θχξηνο Κνληνγηψξγνο, εθ κέξνπο ηεο
Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζε σλ, εθείλνο. Δγψ ζα ζαο κηιήζσ
ζην ηέινο θιείλνληαο γηα ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. Έρσ άιιν
έλα ζεκαηάθη, αιιά λα κελ κπιέμνπκε. Να ηειεηψζνπκε κε ην
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Λνηπφλ, απηή είλαη ε αξρηθή κνπ εηζήγεζε θαη φπνηνο ζέιεη
εξσηήζεηο, παξαθαιψ, θαη ζηελ πνξεία, έλα κηθξφ εηζεγεηηθφ εδψ.
Δπραξηζηψ πνιχ.
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Διάηε, θχξηε Κνληνγηψξγν.
ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ:

Καιεζπέξα

θαη

απφ

εκέλα.

Καηαξράο

λα

επραξηζηήζνπκε εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ,
ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο ΚΔΓΔ γηα ηελ ηη κή λα είκαζηε
ζήκεξα εδψ θαη ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ θαη γηα ην ρξφλν ζαο λα
έξζεηε ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο.
Μηα γξήγνξε καηηά γηα ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ.
Ζ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ έρεη κεηφρνπο ηεο ηα 28 θξάηε κέιε. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο δηεζλήο Οξγαληζκφο σο δαλεηζηήο θαη
δαλεηδφκελνο. Πεξίπνπ 400 κε 450 έξγα ην ρξφλν ζε 160 ρψξεο.
Καη

ηέινο,

ην

90%

ησλ

ρξεκαηνδνηήζεσλ

απεπζχλεηαη

εληφο

Δπξψπεο.
Οπζηαζηηθά

ην

Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην

ηεο

ηξάπεδαο,

ζην

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ηα θξάηε-κέιε θαη ε Δπηηξνπή. Έρνπκε
έδξα ην Λνπμεκβνχξγν, κε 33 γξαθεία ζην εμσηεξηθφ. Δίκαζηε κε
θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο. Οπζηαζηηθά δειαδή ηα επηηφθηα ηα
νπνία ρξεψλνπκε, είλαη γηα λα θαιχςνπκε ην θφζηνο ηεο ηξάπεδαο.
Καη ζηφρνο καο είλαη ε ππνζ ηήξημε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη έξγα αλαπηπμηαθνχ πεξηερνκέλνπ.
Σψξα, πνχ βξίζθνπκε πφξνπο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Ζ ηξάπεδα
βξίζθεη

πφξνπο

γηα

ρξεκαηνδφηεζε

εθδίδνληαο

νκφινγα

ζηηο

αγνξέο θαη ιφγσ ηεο αλψηαηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ
έρνπκε, ηα ηξία Α, πνπ είλαη ε πην ςειή πνπ ππάξρεη, έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα δίλνπκε θαη ρακειφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ζηα
έξγα ή ζηνπο ελδηάκεζνπο θνξείο, φπσο είλαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε

ην

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ

κπνξέζνπλ λα πξνσζήζνπλ

θαη

Γαλείσλ,

γηα

λα

ηα ρξήκαηα απηά ζηνπο ηειηθνχο

δηθαηνχρνπο.
ζνλ αθνξά ηελ ηξάπεδα επίζεο, ε ηξάπεδα ππάξρεη πάλσ
απφ πελήληα ρξφληα. Έρεη κηα ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία. Έρνπκε
γχξσ ζηα 2.500 άηνκα, ηξαπεδηθνχο, κεραληθνχο, νηθνλνκνιφγνπο
θαη
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πξνζσπηθφ

ζε

δεη ήκαηα

θνηλσληθά
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θνηλσληθννηθνλνκηθά.

Γειαδή

έλα

έξγν

γηα

λα

ην

ρξεκαηνδνηήζνπκε πξέπεη φλησο λα είλαη αλαπηπμηαθφ, δελ έρεη
ζεκαζία νη εμαζθαιίζεηο πνπ ζα πάξνπκε, αλ ην έξγν δελ έρεη
αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα δελ πξνρσξάκε.
Δδψ βιέπεηε έλα slide κε ηε δηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ. Βιέπεηε νη ηέζζεξηο κεγάιεο ρψξεο, Γεξκαλία, Γαιιία,
Ηηαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, πνπ έρνπλ απφ 16%, θαη ην ππφινηπν 35
πεξίπνπ θαηαλέκεηαη ζηηο ππφινηπεο 24. Ζ Διιάδα έρεη 1,2%.
Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΣΔΠ. Οη πξνηεξαηφηεηέο καο θπξίσο
είλαη ην πεξηβάιινλ, νη ππνδνκέο, ε θαηλνηνκία θαη νη κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο. Γξάζεηο έξγσλ θιηκαηηθήο αιιαγήο, είλαη αξθεηά
ζεκαληηθέο γηα εκάο. Καη ε ελ γέλεη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.
Δδψ θάπνηα λνχκεξα πνπ δείρλνπλ ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ
νη

ρξεκαηνδνηήζεηο

καο

παγθνζκίσο.

Βιέπεηε

φηη

ζε

ζέκαηα

εξγαζίαο έρνπκε ππνζηεξίμεη πεξίπνπ 4 εθαηνκκχξηα κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο. 10.000 άλζξσπνη έρνπλ θαιχηεξεο παξνρέο πγείαο
ιφγσ

ησλ

δαλείσλ

επσθεινχληαη

απφ

ηεο

ηξάπεδαο.

πξν γξάκκαηα

1,5

εθαηνκκχξην

δαλεηαθά

δηθά

καζεηέο
καο.

21

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη επσθεινχληαη απφ πφζηκν λεξφ ιφγσ ησλ
δαλείσλ ησλ δηθψλ καο. ηηο κεηαθνξέο επίζεο 380 εθαηνκκχξηα
επηπιένλ επηβάηεο. 2 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα ζπίηηα ππνζηεξίδνληαη
απφ ελεξγεηαθά έξγα ηεο ηξάπεδαο. 3 εθαηνκ κχξηα άλζξσπνη
επσθεινχληαη
αλάπηπμεο,

απφ

θαη

ρξεκαηνδνηήζεηο

ηέινο,

ζηηο

ζην

ρψξν

ηειεπηθνηλσλίεο

15

ηεο

αζηηθήο

εθαηνκκχξηα

άλζξσπνη έρνπλ φθεινο απφ ηα δάλεηα ηα νπνία δίλνπκε ζην ρψξν
απηφ θαη θπξίσο γηα λέεο ζπλδέζεηο.
Σα λνχκεξα ηα νπνία έρνπκε ζ ηελ Διιάδα φζνλ αθνξά
ρξεκαηνδνηήζεηο, βιέπεηε φηη ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα έρνπκε
γχξσ… ππνγξαθέο πεξίπνπ… ππνγξαθέο εθηακηεχζεηο πεξίπνπ
είλαη θνληά, είλαη γχξσ ζηα έμη δηο, νπφηε νπζηαζηηθά κηιάκε γηα 1,2
κε 1,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην ρξφλν. Σν 1,3 πεξ ίπνπ απφ ηα 80
ηα νπνία πξνζεγγίδνπκε ζε φιν ηνλ θφζκν.
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Σψξα,

φζνλ

αθνξά

έξγα…

ρξεκαηνδφηεζε

Οξγαληζκψλ

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νπζηαζηηθά ηξεηο είλαη νη βαζηθνί ππιψλεο.
Ο έλαο είλαη απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε. Ο δεχηεξνο είλαη κέζσ
ελδηάκεζσλ

ρξεκαηνπηζηση ηθψλ

νξγαληζκψλ,

φπσο

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Καη ν ηξίηνο κέζσ

ην

Σακείν

ρξεκαηνδνηηθψλ

εξγαιείσλ.
Δδψ έρνπκε ηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζεο, δεηψ ζπγλψκε
πνπ είλαη ζηα αγγιηθά. Σν πξψην βήκα πάλσ, πνπ έρνπκε ηε
ιάκπα, είλαη ε πξφηαζε ε νπνία έξρεηαη απφ ηνλ ππνςήθην
δαλεηδφκελν. Απηή κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ πνιχ απιφ
έλα γξάκκα, κε

ηξφπν, κε

έλα e mail. Υξεηαδφκαζηε λα μέξνπκε ηελ ηερληθή

πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ην θφζηνο, ην αξρηθφ θφζηνο ην
νπνίν πξνυπνινγίδεη ν ππνςήθηνο δαλεηδφκελνο. ηε ζπλέρεηα,
αθνχ θάλνπκε κηα, ζην δεχηεξν βήκα, κηα αλάιπζε εζσηεξηθά θαη
δνχκε

θαηά

πφζν

ηα

ζηνηρεία

πνπ

ιακβάλνπκε

κπνξνχλ

λα

ζηνηρεηνζεηήζνπλ έλα έξγν γηα εκάο, πξνρσξάκε ζην ηξίην, ζην
ηξίην βήκα, φπνπ είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε έγθξηζε
ηνπ ζρήκαηνο ηνπ επελδπηηθνχ . Σν ηέηαξην βήκα είλαη ε ππνγξαθή,
ζην

πέκπην

ζνβαξνχο

πξνρσξάκε

φξνπο

ζε

εθηακίεπζε.

παξαθνινχζεζεο

θαη

Μεηά

έρνπκε

αλαθνξψλ

αξθεηά

ηα

νπνία

ιακβάλνπκε γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. Καη ηέινο έρνπκε θπζηθά
ηελ απνπιεξσκή.
Σψξα, φζνλ αθνξά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, λα ζαο πσ ιίγα
πξάγκαηα. Απηά νπζηαζηηθά μεθηλήζακε θπξίσο ηελ πεξαζκέλε
πεξίνδν κε… πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013, κε ην Jeremy θαη
ην Jessica. Οπζηαζηηθά ην Jeremy ήηαλ έλα ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν
γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεη ο, ελψ ην Jessica γηα έξγα αζηηθήο
αλάπηπμεο.
Πψο
βιέπεηε

ιεηηνπξγνχλ
αξηζηεξά,

απηά.

απηφ

ην

Σακείν

ζπζηήλεηαη

Υαξηνθπιαθίνπ

νπζηαζηηθά

κέζα

πνπ
ζηελ

Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ σο έλα ινγαξηαζκφο. Γελ έρεη
λνκηθή
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πξνζσπηθφηεηα.

Δθεί

κπαίλνπλ

νη

πφξνη

απφ
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Γηαξζξσηηθά Σακεία. ηε ζπλέρεηα

εκείο θάλνπκε έλα δηαγσληζκφ

κε βάζε εζσηεξηθή δηαδηθαζία δηθηά καο θαη επηιέγνπκε ηα ΣΑΑ, ηα
Σακεία

Αζηηθήο

Αλάπηπμεο

θαη

ππνγξάθνπκε

επηρεηξεζηαθή

ζχκβαζε.
Δθεί πξνβιέπεηαη νη

γεσγξαθηθέο θαη πεξηνρέο πνπ ζα

ππνζηεξίμεη ην θάζε Σακείν θαη νη πφξνη απφ ην ινγαξηαζκφ ΣΥ1,
ην κπιε πάλσ, πεξλάλε ζην ινγαξηαζκφ επελδχζεσλ ηνπ θάζε
Σακείνπ. Σν Σακείν θπζηθά, κέζα ζηελ επηρεηξεζηαθή ζχκβαζε
ππάξρνπλ φξνη, πψο πξέπεη νη πφξνη λα πάλε απφ ην Σακείν ζηα
έξγα.
Οπζηαζηηθά

αλ

δελ

ππήξρε

δειαδή

ην

ρξεκαηνδνηηθφ

εξγαιείν, απηφ πνπ ζα γηλφηαλ είλαη φηη δελ ζα ππήξρε Σακείν
Υαξηνθπιαθίνπ, αιιά εδψ ζα είρακε αο πνχκε ην Τπνπξγείν ή κηα
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, νη επηδνηήζεηο ζα πήγαηλαλ κέζσ θάπνηνπ
ελδηάκεζνπ ζηα έξγα θαη κεηά δελ ζα επηζηξέθαλε, ζα επηζηξέθαλε
θάπνηεο αλαθνξέο γηα ην πψο ηα έξγα απηά, αλ έγηλαλ θαιά ή φρη.
Ζ δηαθνξά εδψ είλαη φηη βιέπεηε ζηα ηνμάθηα ηα θάησ πνπ
είλαη κε… δελ είλαη ζπλερφκελα γηαηί δελ μέξνπκε αλ ζα γίλεη ε
απνπιεξσκή. Ο ζηφρνο εδψ είλαη λα ππάξμε η απνπιεξσκή… νη
πφξνη, ζπγλψκε, λα δνζνχλ ζε έξγα πνπ έρνπλ έζνδα, λα ππάξμεη
απνπιεξσκή θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη λέα ζεηξά έξγσλ θαη
ελδερνκέλσο θαη δεχηεξε θαη ηξίηε θνξά. Απηή είλαη ε ινγηθή ησλ
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ.
αο επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καη εκείο επραξηζηνχκε, θχξηε Κνληνγηψξγε θαη
επρφκαζηε θαιή ζπλεξγαζία.
Θα παξαθαιέζσ ηνλ θχξην Βαξιακίηε, ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, λα πάξεη ην ιφγν.
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Καιεζπέξα. Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη ζχληνκνο
γηαηί μέξσ φηη είζηε θνπξαζκέλνη. Βέβαηα έρσ αξθεηά slide λα πσ.
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Καηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ηελ ΚΔΓΔ πνπ καο έθαλε απηή ηελ
ηηκή

λα

καο

θαιέζεη

λα

κηιήζνπκε

γηα

ηα

ρξεκαηνδνηηθά

πξνγξάκκαηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ.
Να πσ κε ηελ επθαηξία απηή φηη ηφζν κε ηε Γηνίθεζε ηε ο
ΚΔΓΔ,

φζν

θαη

κε

ηελ

ΠΔΣΑ,

φζν

θαη

κε

ηνπο

άιινπο

αλαπηπμηαθνχο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, φπσο είλαη ε
ΔΔΣΑΑ, φζν θαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
πνπ βξίζθνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή νπνπδήπνηε ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ

θαη

Γαλείσλ,

έρνπκε

κηα

άξηζηε

θαη

ζπλερή

ζπλεξγαζία. Άξα φια απηά πνπ θάλνπκε, απηφ πνπ ζέισ λα είλαη
θαζαξφ ζε φινπο ζαο, είλαη απνηέιεζκα ελφο δηαιφγνπ ζπλερνχο
θαη κηαο θνηλήο πξνζπάζεηαο λα βξνχκε ζην ηέινο ηηο θαιχηεξεο
ιχζεηο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε , κέζα ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο
πνπ βηψλεηε φινη ζαο.
Ξεθηλψληαο

λα

πσ

δπν

πξάγκαηα

γηα

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, πνπ θαιφ είλαη λα

ην

Σακείν

ηα μέξεηε φινη

ζαο, γηαηί ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ είλαη έλαο θνξέαο
θαη’ νπζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθ εζεο.
Δίλαη ν κφλνο θνξέαο πνπ φια απηά ηα ρξφληα ηεο θξίζεο
ρξεκαηνδνηεί θαη ζηεξίδεη αδηάθνπα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηφζν γηα
ηελ

αληηκεηψπηζε

αληηκεησπίδνπλ,

πξνβιεκάησλ

θπξίσο

δε

ζε

ξεπζηφηεηαο
ζέκαηα

πνπ

κπνξεί

ρξεκαηνδφηεζεο

λα

έξγσλ

ππνδνκψλ, πνπ ηα έρνπλ ηφζν πνιχ αλάγθε νη ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Σν Σακείν Παξαθαηαζεθψλ φπσο μέξεηε, είλαη έλαο θνξέαο
πνιχ παιηφο. ε ηξία ρξφληα απφ ηψξα ζα θιείζνπκε ηα εθαηφ
ρξφληα

κε

ηελ πθηζηάκελε

λνκηθή

κνξθή.

αλ δξαζηεξηφηεηα

ππάξρεη απφ ην 1839. Καη ν ιφγνο πν π έγηλε αλεμάξηεηνο θνξέαο,
απηφ έρεη ζεκαζία γηαηί ζα ην πσ, αιιά δελ ζα ην εμεγήζσ, ζα ην
θαηαιάβεηε

ην

ππνλννχκελν

κφλνη

ζαο,

ν

ιφγνο

πνπ

έγηλε

αλεμάξηεηνο θνξέαο είλαη γηα λα κελ κπνξεί ε θεληξηθή θπβέξλεζε
λα παίξλεη ηα ρξήκαηά ηνπ. Γηα απηφ έγηλε αλ εμάξηεηνο θνξέαο.
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Σψξα, πνηα είλαη ε θαηάζηαζε. Απφ πιεπξάο ελεξγεηηθνχ ην
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ είλαη ηξεηο θνξέο πεξίπνπ ε
Σξάπεδα Αηηηθήο. Δίκαζηε αξθεηά κεγάινη δειαδή, παξφηη δελ
έρνπκε ηελ πξνβνιή θαη ηε δεκνζηφηεηα πνπ έρεη ην ππφινηπν
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, γηαηί απηφ δελ καο ελδηαθέξεη.
Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ ζέισ λα μέξεηε, είλαη φηη ην Σακείν
έρεη κηα πνιχ ηζρπξή θεθαιαηαθή ζέζε. Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ηνπ Σακείνπ δηακνξθψζεθε πέξζη ζε 19,5%. Θπκίδσ φηη
ε ππνρξέσζε πνπ ππάξρε η γηα ηηο ηξάπεδεο γηα λα κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγνχλ, είλαη ε θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα λα είλαη ζην 8%. Γηα
απηφ ζηελ Διιάδα γίλνληαη θαη ζπλερείο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ησλ
ηξαπεδψλ. Γηα λα έρνπλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πάλσ απφ
ην 8%. Άξα είκαζηε ηζρπξά θε θαιαηαθνί.
Έρνπκε ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Απηφ είλαη έλα πνιχ
κεγάιν πιενλέθηεκα. Θα ζαο πσ φηη ην ιεηηνπξγηθφ καο θφζηνο
είλαη 6%. Δίλαη έλα δεκφζην πνπ ιεηηνπξγεί πξαγκαηηθά κε ηδησηηθά
θξηηήξηα,

ηδησηηθννηθνλνκηθά

θξηηήξηα

ζηηο

εζσηεξηθέο

ηνπ

ιεηηνπξγίεο θαη απηφ πηζηεχσ ην έρεηε θαηαιάβεη νη πεξηζζφηεξνη
πνπ ζπλαιιάζζεζηε καδί καο, γηαηί βιέπεηε ηελ αληαπφθξηζε πνπ
ππάξρεη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Σακείνπ πξνο φινπο εζάο.
Έρνπκε πνιχ ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη επίζεο ην μέξεηε
θαιχηεξα, μέξεηε φηη δελ ππάξρνπλ θφθθηλα δάλεηα απφ ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε

ζην

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ,

έηζη;

Καη

είλαη

θαηαλνεηφ. Οη πφξνη πνπ δηέξρνληαη, φινη δηέξρνληαη απφ ην
Σακείν, είλαη εθρσξεκέλνη ζην Σακείν, άξα ην Σακείν εθ ησλ
πξαγκάησλ δελ έρεη ηέηνηνπο θηλδχλνπο.
Άξα ηη ζέισ λα πσ κε φια απηά; Δίλαη έλαο πγηήο νξγαληζκφο,
πνπ πξέπεη λα ηνλ αγαπάηε θαη λα ηνλ εκπηζηεχεζηε, φπσο θαη
εθείλνο εζάο.
Μεξηθά πξάγκαηα γηα ηηο δξάζεηο ηνπ Σακείνπ, απηφ ην
ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηαξρήλ κηιήζακε γηα ην πξφγξακκα ηεο
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Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, πνπ κίιεζε θαη ν θχξηνο
Υησηάθεο. Να πσ φκσο εγψ δπν πξάγκαηα γηα ην πνχ βξηζθφκαζηε.
Σνλ ηειεπηαίν ελάκηζη ρξφλν έρνπκε εγθξίλεη θαη πξνεγθξίλεη,
θπξίσο

πξνεγθξίλεη

θαη

εγθξίλεη

ζηε

Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ,

ζπλέρεηα,

καδί

κε

ηελ

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα

χςνπο 125 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ.
Γείρλεη κηα κεγάιε ζηξνθή ησλ Γήκσλ πξνο απηφ ην πξφγξακκα.
Πξηλ απφ ελάκηζη ρξφλν νη αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ήηαλ θάησ απφ 10
εθαηνκκχξηα.

Άξα

έρνπκε

θάλεη

ην

ηειεπηαίν

δηάζηεκα,

εζείο

κάιινλ έρεηε θάλεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, έλα πνιχ κεγάιν αγψλα
γηα λα κπνξέζεηε κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο λα δεκηνπξγήζεηε
έξγα πξνο ηνπο πνιίηεο θαη απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα
φινπο καο θαη γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, γηαηί έμσ α πφ ηελ σθέιεηα
ηνπ έξγνπ, έρνπλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ γίλνληαη ηα έξγα, θαη
απαζρφιεζε
πνιιέο

αξθεηνί

θνξέο

ζηελ

άλζξσπνη,
ηνπηθή

θαη

θπζηθά

θνηλσλία,

άξα

πέθηνπλ

ρξήκαηα

δεκηνπξγείηαη

έλαο

πξφζζεηνο κνριφο αλάπηπμεο ζηηο πφιεηο ζαο.
Πήξακε δχν πξσην βνπιίεο. Μαο ελδηέθεξε πάξα πνιχ ην
ζέκα ηνπ πψο ζα βνεζήζνπκε ηνπο Γήκνπο λα σξηκάζνπλ θαη λα
πξνρσξήζνπλ γξεγνξφηεξα ηα έξγα.
Ζ πξψηε πξσηνβνπιία πνπ έρνπκε πάξεη έρεη απνθαζηζηεί
θαη έρεη εγθξηζεί απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Οηθνλνκηθήο
Πνιηηηθήο ηνλ Ηνχιην ηνπ πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνχ θαη εθθξεκεί ε
λνκνζεηηθή ξχζκηζε, είλαη ε επηρνξήγεζε ησλ κηθξψλ Γήκσλ, πνπ
δελ έρνπλ ππνδνκέο, φπσο είλαη νη λεζηψηηθνη, εθεί έρνπκε… εδψ
είλαη θαη ε Σήινο θαη άιινη Γήκνη, θαη νη κηθξνί νξεηλνί Γήκνη, πνπ
επίζεο δελ έρνπλ ππνδνκέο, ψζηε λα θαιχπηεη ην Σακείν ην θφζηνο
ησλ

κειεηψλ

γηα

ηα

έξγα

ηνπο.

Καηαιαβαίλεηε

απηφ

πφζν

ζεκαληηθφ είλαη, γηαηί απηνί νη Γήκνη θαη κε ηηο πεξηθνπέο πνπ
ππάξρνπλ ζηα έζνδά ηνπο, έρνπλ πξφβιεκα λα σξηκάζνπλ γξήγνξα
έξγα θαη άξα δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ, λα θάλνπλ θαη λα εθηειέζνπλ
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νχηε έξγα ηνπ ΔΠΑ, έ ξγα δειαδή πνπ δελ ρξεηάδεηαη θαζφινπ
δαλεηνδφηεζε.
Άξα ινηπφλ απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ έξγν. Θέισ λα πηζηεχσ
φηη ζα εμαζθαιίζνπκε ε ςήθηζε λα γίλεη έζησ απηνχ ηνπ άξζξνπ,
πνπ ήηαλ κέζα ζην πνιπλνκ νζρέδην, κέζα ζην κήλα, γηα λα
πξνρσξήζνπλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα.
Ζ δεχηεξε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε,
θαη εδψ ζα πνχκε αξθεηά

ζηε ζπλέρεηα, είλαη λα δηακνξθψζνπκε

νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα πξνο ηνπο Γήκνπο, κε ηε δηαδηθαζία
πξνηππνπνίεζεο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ θαη θάζεσλ ησλ έξγσλ, ψζηε
λα κπνξνχλ νη Γήκνη πην γξήγνξα λα πξνρσξήζνπλ ηα έξγα πνπ
ζέινπλ.
Ο δεχηεξνο άμνλαο πνπ έρνπκε θηλεζεί, είλαη ηα πξνγξάκκαηα
εμπγίαλζεο. Σα ζεσξνχκε πάξα πνιχ ζεκαληηθά γηαηί βνεζάκε θαη
εληζρχνπκε ηε ξεπζηφηεηα ησλ Γήκσλ.
Να πσ φηη έρνπκε μεθηλήζεη απφ πέξζη θαη ην μέξεηε, ην
πξφγξακκα

αλαρξεκαηνδφηεζεο

ησλ

δαλείσλ

ησλ

Γήκσλ ζην

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Απηφ φηαλ ζα νινθιεξσζεί,
ζα έρεη δεκηνπξγήζεη απφ κφλν ηνπ κηα ελίζρπζε ξεπζηφηεηαο ζε
φινπο ηνπο Γήκνπο, πάλσ απφ πελήληα εθαηνκκχξηα ην ρξφλν.
Πάλσ απφ πελήληα εθαηνκκχξηα ην ρξφλν.
Ήδε έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο
300 εθαηνκκπξίσλ θαη ζπλερίδνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ο
ζηφρνο καο είλαη κέρξη ηα κέζα ηνπ επφκελνπ θαινθαηξηνχ απηφ ην
πξφγξακκα λα έρεη θιείζεη, κε ηελ έλλνηα φηη φινη λα έρνπλ
αλαρξεκαηνδνηήζεη ηα δάλεηά ηνπο θαη λα παίξλνπλ ην φθεινο. Σν
φθεινο, θαηαιαβαίλεηε φινη, μεθηλά απφ ηε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ,
πνπ απνηεινχζε έλα παιηφ αίηεκα ηεο ΚΔΓΔ απφ παιηά , ην νπνίν
ζπκθσλήζεθε πέξζη, ην 2015, θαη κηα κηθξή επηκήθπλζε ηνπ
δαλεηζκνχ ηνπο.
Γεχηεξν κεγάιν έξγν ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, είλαη νη Γήκνη
πνπ

δελ

κπνξνχλ

λα

ηζνζθειίζνπλ

ηνπο

πξνυπνινγηζκνχο,
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θαηαιαβαίλεηε, ππάξρεη κηα αληίιεςε πνπ εκέλα δελ κνπ αξέζ εη
γηαηί απηνχο μαθληθά ηνπο βγάδνπκε, ηνπο ιέκε θφθθηλνπο Γήκνπο.
Ξέξεηε πνιχ θαιχηεξα εζείο απφ εκέλα φηη ε θπξηφηεξε αηηία πνπ
θάπνηνο Γήκνο θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή δελ κπνξεί λα θιείζεη
πξνυπνινγηζκφ, μεθηλά απφ ππνρξεψζεηο πνπ έξρνληαη απφ ην
παξειζφλ,

πνπ

μαθληθά

βγήθαλ

θάπνηεο

αλαγλσξηζηηθέο

απνθάζεηο, πνπ ηνπ αλαηξέπεη φιν ηνπ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ.
Σν

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ

ππνζηεξίδεη

απηέο

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο. Θεσξνχκε φηη είλαη ζεκαληηθέο αθελφο κελ γηαηί
εμαζθαιίδνπλ

ηε

ιεηηνπξγία

ησλ

Γήκσλ,

δηαθνξεη ηθά

δελ

ζα

κπνξνχζαλ λα θηλεζνχλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ζεκαληηθφ
γηαηί

ηα

ρξήκαηα

απηά

θπξίσο

πεγαίλνπλ

είηε

πάιη

ζε

εξγαδφκελνπο, πνπ είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν λα έρνπλ δηαθνξέο
απφ παιηά κε Γήκνπο, είηε κε πξνκεζεπηέο έξγσλ νη νπνίνη δελ
έρνπλ πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπο. Καη βέβαηα ππάξρεη θαη έλα κεγάιν
κέξνο

ηέηνηνπ

είδνπο

ππνρξεψζεσλ

πνπ

είλαη

αζθαιηζηηθέο

εηζθνξέο ή εηζθνξέο πξνο ηελ εθνξία.
Άξα φια ηα ρξήκαηα απηά πνπ πεγαίλνπλ, θαηαιήγνπλ είηε
πάιη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, γηαηί εθεί ρξσζηάηε ηα ρ ξήκαηα, είηε
θαηαιήγνπλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, πνπ επίζεο είλαη πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ.
Ο ηξίηνο άμνλαο ελεξγεηψλ αθνξά άιια πξάγκαηα, ηα νπνία
επίζεο ζεσξνχκε πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Θα κνπ επηηξέςεηε πνιχ
επηγξακκαηηθά λα ηα πσ.
Καηαξρήλ πήξακε κηα πξσηνβνπι ία, θαη κε ηελ επθαηξία λα
πσ φηη θαη ην πξφγξακκα ηεο επηρνξήγεζεο ησλ πιηθψλ ησ λ Γήκσλ
πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Κ νηλσθεινχο Δξγαζίαο, ησλ 51
πξψησλ Γήκσλ, φπσο θαη ην πξφγξακκα ησλ κειεηψλ…
Ν. ΥΙΩΣΑΚΗ: Δίλαη θάπνηνο εδψ ζπλάδειθνο, απφ ηνπο 51
Γήκνπο; Δληάμεη, εζείο.
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Κ.

ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ:

Καη

ην

πξφγξακκα

ησλ

κειεηψλ,

είλαη

επηρνξήγεζε θαη λα πνχκε φηη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ην
Σακείν πήξε απφθαζε λα θάλεη επηρνξήγεζε.
Απηφ ην πξφγξακκα, ηα δχν πξνγξάκκαηα γηα ην 2016, είλαη
15 εθαηνκκχξηα. Κα η ε πξφβιεςε πνπ έρνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
γηα ηελ επφκελε ρξνληά, είλαη επίζεο 15 εθαηνκκχξηα, κε ηελ
πξνυπφζεζε θπζηθά φηη ζα καο εγθξηζεί.
Γελ ζπδεηψ γηα ην πξφγξακκα Κνηλσθεινχο, ην μέξεηε πάξα
πνιχ θαιά φινη.
Γεχηεξνο κεγάινο άμνλαο, πνπ μεθεχγεη ι ίγν απφ απηά πνπ
έρνπκε

ζπλεζίζεη,

αιιά

ζέισ

απιά

λα

θαηαιάβεηε

πφζν

πνιπζρηδήο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σακείνπ, έρεη λα θάλεη κε ηελ
πξνθαηαβνιή

πνπ

δίλνπκε

ζηνπο

δηθαηνχρνπο,

κηθξνκεζαίεο

επηρεηξήζεηο, ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΠΑ, κέζσ
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ. Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πηζηέςηε
κε, πην ζεκαληηθφ απφ φια φζα ιέκε ζήκεξα, γηα ηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο. Ξέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε,
έλαο επαγγεικαηίαο γηα λα κπνξέζεη λα πάξεη έλα πξφγξακκα απφ
ην ΔΠΑ, ζ α πξέπεη λα ην εμνθιήζεη, γηα λα κπνξέζεη ζηε ζπλέρεηα
λα πάξεη ηα ρξήκαηα.
Ξέξεηε επίζεο πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά θαη μέξεηε
θαιχηεξα απφ εκέλα φηη νη ηξάπεδεο νχηε εγθξίλνπλ ηέηνηνπ είδνπο
δάλεηα πιένλ, νχηε δίλνπλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα απη ά, θαη ζε
φιεο πεξηπηψζεηο ηα δίλνπλ, ην θφζηνο είλαη πάξα πνιχ κεγάιν.
Φηάλεη πάλσ… γχξσ ζην 10% ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο.
Άξα θαηαιαβαίλεηε φηη ζα έπξεπε λα βξνχκε έλα ηξφπν γηα
λα κπνξέζνπκε λα κνριεχζνπκε ηελ αγνξά θαη λα βνεζήζνπκε
γξήγνξα λα πξνρσξήζνπλ επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, θαη ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.
Σν Σακείν έθαλε κηα πξφηαζε απφ πέξζη, έγηλε δεθηή, θαη
πηζηεχσ απηφ απνηειεί είδεζε, ίζσο λα ην ιέλε θαη ζηε δηπιαλή
αίζνπζα, κέρξη ηηο 15 Γεθέκβξε ζα ππνγξάςνπκε ηε ζχζηαζε ηνπ
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θαηαπηζηεπηηθνχ ινγαξηαζκνχ κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, θαη φινη
νη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ ηηο
πξνθαηαβνιέο

απηέο,

ζα

κπνξέζνπλ

λα

ηηο

πάξνπλ

απηνκαηνπνηεκέλα, ρσξίο λα έξζνπλ πνηέ ζην Σακείν, θαη κε έλα
θφζηνο εθάπαμ 32 €.
Καηαιαβαίλεηε πφζν ζεκαληηθφ έξγν είλαη απηφ θαη ρσξίο λα
κνηξάζνπκε ιεθηά, ρσξίο πηζησηηθφ θίλδπλν, αλ απηφ ήηαλ ην
εξψηεκα.

Γελ

ρξεκαηνδνηνχκε,

δελ

δαλείδνπκε

γηα

απηή

ηελ

πεξίπησζε, απιά ρξεζηκνπνηνχκε φηη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο
έρνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα εμαζθαιίζνπκε γξήγνξα λα θηλεζνχλ
απηά ηα πξνγξάκκαηα, ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο επελδπηέο.
Σξίηε κεγάιε δξάζε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Σακείνπ ζε
αλαπηπμηαθνχο θνξείο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο. Δίρακε ηελ
ΠΔΣΑ, πνπ είρακε θαη αχμεζε θεθαιαίνπ πέξζη. πκκεηέ ρνπκε ζηελ
ΔΔΣΑΑ.

Σν

Σακείν

πέξζη

γηα

πξψηε

θνξά

εληζρχνληαο

θαη

θαηαιαβαίλνληαο πφζν ζεκαληηθέο είλαη γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία νη
αλαπηπμηαθνί

θνξείο

πνπ

έρνπλ,

αιιά

θαη

νη

ζπλεηαηξηζηηθέο

ηξάπεδεο, ζπκκεηείρε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ θαη ζηηο (…)
απηέο. Καηαιαβαίλεηε φινη πφζν ζεκαληηθφ είλαη. Υζεο δηάβαδα φηη
ζηελ Παγθξήηηα, πνπ ζπκκεηείρακε, ήδε κεηέρεη ν ζηξαηεγηθφο
επελδπηήο, ν Μηράιεο ν άιιαο.
Καηαιαβαίλεηε ινηπφλ φηη ην Σακείν πφζν γξήγνξα πξνρσξά
πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα λα κπνξέζεη λα ζη εξίμεη πνηθηιφηξνπα
φιεο ηηο δξάζεηο.
Γελ κηιψ γηα δξάζεηο πνπ δελ θαίλνληαη πνηέ, φπσο είλαη ν
αγσγφο ΣΑΠ. Ο αγσγφο ΣΑΠ γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη, έπξεπε κέζα
ζε

ηξεηο

κήλεο

λα

γίλνπλ,

λα

ππνζηεξηρηνχλ,

δέθα

ρηιηάδεο

απνδεκηψζεηο απφ απαιινηξηψζεηο. Απηέο έγηλαλ ζε ρξφλν ξεθφξ
γηα ην Σακείν, γηαηί πξνρσξάκε ηαπηφρξνλα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ
Σακείνπ,

θαη

ελψ

ππήξρε

κηα

παξαγσγηθφηεηα

απφ

δέθα

εθθαζαξίζεηο αλά ππάιιειν ηελ εκέξα, ζηνλ αγσγφ ΣΑΠ απηέ
έθηαζαλ 150 ηελ εκέξα.
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Σέινο, έλα κεγάιν θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ
νη ζπλεξγάηεο ζαο, νη ππάιιεινί ζαο, νη δεκνηηθνί ππάιιεινη,
φπσο θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη ζπληαμηνχρνη, πνπ έρεη λα
θάλεη

κε

ηε

ξχζκηζε

ησλ

ζηεγαζηηθψλ,

ησλ

δφζεσλ

ησλ

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη ησλ επηζθεπαζηηθψλ δαλείσλ πνπ έρνπ λ
πάξεη

απφ

ην

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ.

Έλα

πνιχ

κεγάιν

πξφγξακκα. Ξεθίλεζε ηελ πξνεγνχκελε Γεπηέξα. Δίλαη ζε εμέιημε.
Καη λνκίδσ φηη ζα απνηειέζεη έλα πξφγξακκα πνπ ζα βνεζήζεη
πξαγκαηηθά ηνπο αλζξψπνπο λα απνπιεξψζνπλ ηα δάλεηά ηνπο θαη
λα

κπνξέζνπλ

ιακβάλνληαο

ππφςε

ηηο

πξαγκαηηθέο

ηνπο

δπλαηφηεηεο.
Απηά θαη πάκε.
Σψξα, δχν πξάγκαηα κφλν γηα ην πξφγξακκα πνπ έρνπκε κε
ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. Σα είπε πξηλ ν θχξηνο
Υησηάθεο, άξα δελ ζα ζηαζψ εδψ. Να πσ κφλν φηη είλαη φιεο απηέο
νη δξάζεηο πνπ ιέκε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έξγα πνπ θάλνπκε
βνεζνχλ

ζην

πεξηβάιινλ.

Άξα

δελ

είλαη

θαζαξά

κφλν

έλα

πξφγξακκα πνπ ζα ην ιέγακε ελεξγεηαθφ. Έρεη πνιιέο δξάζεηο,
πνπ έρνπλ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ θαη άξα εληάζζνληαη ζε απηφ
ην πξφγξακκα.
Να πσ κφλν θάηη πνπ ζέισ λα είλαη θαζαξφ ζε φινπο ζαο,
γηαηί είλαη θάηη πνπ είηε δελ μέξνπκε, είηε ππνηηκάκε, είηε αγλννχκε.
Τπάξρεη

ε

δπλαηφηεηα

απφ

ην

Σακείν,

εμ

ηδίσλ

πφξσλ,

λα

ρξεκαηνδνηήζεη θαη ηε κειέηε θαη ηελ απαιινηξίσζε ησλ ρψξσλ
πνπ ζα γίλνπλ ηα έξγα. Πξνυπφζεζε πά ληα απνηειεί λα γίλνπλ ηα
έξγα. Άξα ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Τπάξρεη θαη ην πξφγξακκα
ELENA

γηα

θάπνηεο

αμηνπνηήζνπκε

απφ

πεξηπηψζεηο,
ηελ Δπξσπατθή

πνπ

κπνξνχκε

Σξάπεδα

επίζεο

λα

Δπελδχζεσλ θαη

ινηπά.
πλερίδσ. Αλ ζέινπκε θάηη λα ξσηήζνπκε, ην ζπδεηάκε .
Πάκε ιίγν λα δνχκε…
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Να πξνζζέζσ δειαδή θαη εγψ, λα ην δηεπθξηλίζσ
απηφ, φηη ην Σακείν μέρσξα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή
Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, θάλεη θαη εθείλν ηηο δαλεηνδνηήζεηο ηνπ ζε
άιια πξάγκαηα, εθηφο απφ απηά, κε δηθνχο ηνπ πφξνπ ο, απιψο δελ
έρεη ηελ επηδφηεζε ηνπ επηηνθίνπ.
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Σψξα, απηφ πνπ ζέινπκε λα πνχκε ζε φινπο,
είκαζηε ζε κηα πεξίνδν πνπ πξαγκαηηθά νη πφξνη πνπ δηαζέηνπκε
είλαη ιίγνη. Δίλαη θξίκα λα κελ ηνπο αμηνπνηνχκε φινπο. Γχλακε
ινηπφλ είλαη ε αχμεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ, ησλ ζπλεξγηψλ, πνπ
κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κεηαμχ ηνπο νη θνξείο.
Άξα ινηπφλ, απηφ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε πξάμε. Απηή ηε
ζηηγκή έρνπκε θαη ηξέρνπκε

ηξία πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζηψλ. Έλα

κε ηελ ΠΔΣΑ, έλα κε ηελ ΔΔΣΑΑ, θαη έλα κε ην ΚΑΠΔ. Καη ε
βνχιεζή καο είλαη ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα λα δηεπξχλνπκε
ηνλ θχθιν ησλ θνξέσλ κε ηνλ νπνίν ην Σακείν ζα ζπλεξγάδεηαη
πξνθεηκέλνπ λα θάλεη πην απνηειεζκαηηθή ηε ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ θαη ησλ Γήκσλ.
Απηφ

πνπ

ζέισ

λα

πνχκε,

γηαηί

θάλνπκε

απηέο

η ηο

ζπλεξγαζίεο. Γηαηί απηφ πνπ πηζηεχνπκε θαη απηφ πνπ έρνπκε δεη
θαη απηφ πνπ μέξεηε θαιχηεξα απφ εκέλα, νη αλάγθεο πνπ έρνπλ νη
Γήκνη δελ είλαη κφλν ρξεκαηνδνηηθέο. Ίζσο λα ήηαλ εχθνια αλ ήηαλ
κφλν ρξεκαηνδνηηθέο. Δγψ παξαθνινπζψ ην πλέδξηφ ζαο δχν
κέξεο θαη βιέπσ φηη αλ εμαηξέζεηε ηηο θσλέο πνπ θάλεηε φινη θαη
δίθαηα, γηα ηε κείσζε ησλ πφξσλ, απφ εθεί θαη πέξα πιείζηα φζα
πξνβιήκαηα

αληηκεησπίδνπλ

νη

Γήκνη

γηα

λα

κπνξέζνπλ

λα

πξφγξακκα,

λα

πξνρσξήζνπλ ζηα δηθά ηνπο έξγα.
Με

απηή

κπνξέζνπκε

λα

ηελ

έλλνηα

μεθηλήζακε

θηηάρλνπκε…

κηα

έλα

πξνζπάζεηα

κάιινλ,

λα

θηηάρλνπκε φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πνπ
λα κε ζηέθνληαη κφλν ζην δάλεην θαη ζην θιαζηθφ πφζα ιεθηά κνπ
δίλεηο, πνην είλαη ην επηηφθην, ζαλ έλα παδάξη.
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Άξα πξνζπαζνχκε κέζα απφ απ ηέο ηηο ζπλεξγαζίεο, κε
δηαθξηηνχο ξφινπο ν θάζε θνξέαο, λα δψζνπκε νπζηαζηηθή βνήζεηα
ζηνπο Γήκνπο.
Ζ ΠΔΣΑ ινηπφλ, πνιχ σξαία αλαπηχρζεθαλ ην πεξηερφκελν
ζπλεξγαζίαο απφ ηνλ θχξην Υησηάθε. Απφ ηε κηα καο

ζηεξίδεη ζε

απηφ πνπ ιέκε ην λα καδέςνπκε θαη λα ηξέμνπκε ην πξφγξακκα γηα
λα γίλεη εθηθηή ε ρξεκαηνδφηεζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα έιεγα
εγψ θαη θάηη πνπ ην ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, κε ηελ έλλνηα
απηή ε ΠΔΣΑ θαη’ νπζία ζαο θάλεη έλα άηππν project management,
γηαηί παξαθνινπζεί ην έξγν απφ ηε ζηηγκή ηε ο ζχιιεςεο κέρξη ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ… αλαγθαζηηθά ην θάλεη απηφ,
γηαηί έηζη ζα πιεξσζεί απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ναη, δελ ην είπακε απηφ. Γελ επηβαξχλεηαη θαλέλαο
Γήκνο απφ ηε δνπιεηά ηεο ΠΔΣΑ. Ζ ΠΔΣΑ πιεξψλεηαη απφ ην
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, εθφζνλ αξρίζεη θαη γίλεηαη ε
εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ, κε έλα πνζνζηφ πνπ έρνπκε ππνγξάςεη.
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Άξα ινηπφλ, ε ΠΔΣΑ γηα λα πάξεη ηα ρξήκαηα,
παξαθνινπζεί αλαγθαζηηθά φιν ην έξγν. Άξα απηφ πνπ θάλεη θαη
απηφ πνπ ιέκε εί λαη απφ ηε ζηηγκή πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ
παξαθνινπζεί ηα πάληα, ζαο θάλεη θαη ζαο βνεζάεη ζε θάζε θάζε
ηνπ έξγνπ. Κάλεη δειαδή θαη ηνπο ρξφλνπο καδί. Καη αλ… εγψ ζα
έιεγα φηη ζα πξέπεη λα έρεη θαη απηφ ην ξφιν ή λα ην δίλεηε εζείο.
Γειαδή λα ζαο ρηππάεη θακπ αλάθη φηαλ ζαο θεχγνπλ ρξφλνη, φηαλ
θαζπζηεξεί

θάπνηνο

θνξέαο,

θαη

ην

βιέπνπκε

φηη

ίζσο

λα

θαζπζηεξεί θάπνηνο θνξέαο φρη ζε έλα έξγν, αιιά ζε αξθεηά έξγα.
Άξα λα θάλνπκε θάπνηεο θεληξηθέο παξεκβάζεηο.
Με ηελ έλλνηα απηή ν ξφινο ηεο ζε ηέηνηνπ είδνπο έξγα, πνπ
ζέινπλ

ρξφλν

γηα

λα

πξαγκαηνπνηεζνχλ,

είλαη

πάξα

πνιχ

ζεκαληηθφο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Σν μέξσ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Χξαία.
Λνηπφλ, ε ΔΔΣΑΑ. Ζ ΔΔΣΑΑ έρνπκε μεθηλήζεη πιένλ, έλα απφ
ηα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαη αληηκεησπίδεηε φινη, πφζν
κάιινλ φηαλ ρξεκαηνδνηνχκε θαη φηαλ έλα κέξνο ησλ ρξεκάησλ
δελ είλαη δηθφ καο, είλαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ,
έρνπκε θάπνηεο ππνρξεψζεηο, άξα πξέπεη λα είκαζηε φινη ζίγνπξνη
φηη ην έξγν ην νπνίν ρξεκ αηνδνηεζήθακε έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο εγθξίζεηο πνπ έρεη.
Άξα ε ΔΔΣΑΑ έξρεηαη εδψ πιένλ, κπαίλεη ζηελ νπζία ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη καο βνεζά γηα λα καο πεη φινπο, θαη εκάο θαη
εζάο γηα λα αηζζάλεζηε αζθαιείο, άζρεηα κε ην ηη ιέεη νπνη αδήπνηε
Δπηηξνπή

Παξαιαβήο,

φηη

πξαγκαηηθά

κε

ην

εμεηδηθεπκέλν

πξνζσπηθφ πνπ έρεη, φηη ην έξγν έρεη γίλεη.
Καη

εδψ

πάιη

ην

θφζηνο

ην

αλαιακβάλεη

ην

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Ζ ΔΔΣΑΑ ζα παίμεη αθφκε έλαλ ξφιν. Θα καο βνεζήζεη ζην
έξγν πνπ αλαθέξ ακε πξηλ κε ηηο κειέηεο, γηαηί απηφ πνπ καο
ελδηαθέξεη ζε απηφ ην πξφγξακκα, δελ είλαη ηφζν ην λα δψζνπκε ηα
ρξήκαηα γηα ηηο κειέηεο. Μαο ελδηαθέξεη απφ εθεί θαη πέξα λα
γίλνπλ ηα έξγα. Γηαθνξεηηθά ηα ρξήκαηα, έξρνκαη ζε απηφ πνπ
ιέγακε πξηλ γηα ηνπο κηθξν χο Γήκνπο, δηαθνξεηηθά ηα ρξήκαηα είλαη
επηζηξεπηέα.
Άξα ινηπφλ ε πξνζπάζεηα θαη απηφ πνπ ζα θάλνπκε κε ηελ
ΔΔΣΑΑ, είλαη απηφ. Αθελφο κελ λα δίλνπκε ηα ρξήκαηα, αιιά λα
παξαθνινπζεί θαη ηελ πνηφηεηα ησλ κειεηψλ πνπ γίλνληαη, θαη απφ
ηελ άιιε πιεπξά λα πα ξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ
απηψλ. Πάιη θαη φια απηά κε θφζηνο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ.
Έρνπκε ηέινο ην ΚΑΠΔ, κε ην νπνίν είλαη ν ηειεπηαίνο θνξέαο
κε ηνλ νπνίν αλαπηχμακε κηα ζπλεξγαζία. Κπξίσο εδψ έρνπκε ηα
ελεξγεηαθά. Δίλαη ν επίζε κνο θνξέαο

ηεο Πνιηηείαο γηα ζέκαηα

ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
24

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΟΣΑ ΜΔΩ ΣΟΤ ΣΠΓ ΚΑΙ ΔΣΔπ
Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΣΑ
02 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016
“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ”

Άξα εδψ ζέινπκε ηελ ηερληθή ζηήξημε θαη ηνπ Σακείνπ θαη ησλ
Γήκσλ γηα απηά θαη καο βνεζά ζε θάπνηεο θάζεηο πξνηππνπνίεζεο
θαη πηζηνπνίεζεο, πνπ ζα ηηο πνχκε ιίγν ίζσο αλ έρνπκε ιίγν
ρξφλν ζηε ζπ λέρεηα.
Άξα ινηπφλ, κε φιν απηφ ην πιέγκα θαη κε φια απηά πνπ ζα
θάλνπκε

ζηε

ζπλέρεηα,

πξνζπαζνχκε

λα

δηακνξθψζνπκε

έλα

πιέγκα δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ γχξσ απφ ηα πξνγξάκκαηά ζαο,
πνπ

λα

εμαζθαιίδνπλ φζν

ην

δπλαηφλ

πεξηζζφηεξεο

αλάγθεο

αληηκεησπίδεηε.
Μφλν θαη κφλν λα πνχκε ιίγν φηη γηα λα θάλνπκε έλα ηέηνην
νινθιεξσκέλν

πξφγξακκα,

καο

ελδηαθέξνπλ

πάξα

πνιιά

πξάγκαηα. Ξεθηλψληαο απφ ην πψο ρξεκαηνδνηείηαη απηφ ην έξγν,
πνπ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηείηαη… λα εληάζζεηαη ζην ΔΠΑ,

λα

ρξεκαηνδνηείηαη απφ εκάο, λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, λα ππάξρνπλ ίδηνη πφξνη ή νηηδήπνηε άιιν,
κέρξη ην πψο ζα ρξεκαηνδνηήζνπκε εκείο γηα φιεο απηέο ηηο
ελδηάκεζεο δξάζεηο πνπ ζαο έιεγα κε ηνπο άιινπο θνξείο, γηαηί θαη
απηφ

γηα

εκάο

είλαη

έλα

θφζηνο,

άξα

φηαλ

μεθηλάκε

έλα

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα κειεηνχκε φιεο απηέο ηηο
αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην έξγν. Σηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ
ζηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ, πνπ δπζθνιίεο δελ

είλαη κφλν νη

ηερληθέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε έλα έξγν. Κπξίσο εί λαη πνηα
είλαη

ε

θαηάζηαζε

ησλ

Γήκσλ

θαη

ε

δπλαηφηεηα

λα

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ έλα ηέηνην έξγν. Άξα αλάινγα
κε ην έξγν πνπ εληάζζεηαη ζε κηα ηέηνηα νινθιεξσκέλε θάζε, φια
απηά κειεηψληαη.
Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο, θαη φηαλ ιέκε θαηάζηαζ ε
ηεο αγνξάο ελλννχκε νη αλάδνρνη, νη πξνκεζεπηέο πνπ ζα θάλνπλ
απηφ

ην

έξγν.

Πνχ

βξηζθφκαζηε;

Βξηζθφκαζηε

ζε

κηα

αγνξά

νιηγνπσιηαθή, πνπ ππάξρνπλ δχν -ηξεηο παίθηεο θαη δελ; Δίλαη κηα
αγνξά πνπ καο ελδηαθέξεη… φηη θάλνπκε είλαη εηζαγφκελν; Δίλαη
κηα αγνξά πνπ πξέπεη λα δψζνπκε έλα ζήκα ζηνπο δηθνχο καο
25
ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΟΣΑ ΜΔΩ ΣΟΤ ΣΠΓ ΚΑΙ ΔΣΔπ
Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΣΑ
02 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016
“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ”

παξαγσγνχο

γηα

λα

αξρίζνπλ θαη

εθείλνη

λα

θαηαιάβνπλ φηη

ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη ππάξρεη πηζαλψο ζην κέιινλ λα γίλνπλ
θάπνηεο

επελδχζεηο

εθεί,

άξα

πξέπεη

λα

πξνζαξκφζνπλ

ηελ

παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία; Δίλα η φια απηά ζεκαληηθά γηα λα
κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θάηη ηέηνην.
Να

αλαθέξσ

έλα

παξάδεηγκα

πνπ

είλαη

θάηη

πνπ

καο

απαζρνιεί, θαη εκάο θαη ηελ ΚΔΓΔ θαη ηελ ΔΔΣΑΑ. Παηδηθέο ραξέο.
Οη παηδηθέο ραξέο, αλ ζα γηλφληνπζαλ φιεο νη παηδηθέο ραξέο ζηε
ρψξα, κηιάκε γη α έλα έξγν εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ. Καη λα
έρνπλ θπζηθά ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη, ηηο πξνδηαγξαθέο
πνπ

απαηηνχληαη.

Σν

εξψηεκα

ην

δηθφ

κνπ

είλαη:

δελ

ζα

κπνξνχζακε… πφζεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζήκεξα παξάγνπλ
ηέηνηα παηρλίδηα ζηελ Διιάδα; Μήπσο ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε,
εθφζνλ κπνχκε ζε απηφ ην έξγν, λα δψζνπκε έλα ζήκα ζε
εηαηξείεο. πνπ ππάξρεη ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ζηελ Διιάδα, γηαηί
νη πεξηζζφηεξεο είλαη μπινπξγηθέο απφ απηέο…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ.

ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ:

Καη

κεηαιιηθέο.

Να

κπνπλ

ζε

απηή

ηε

δηαδηθαζία, κε ηελ πξνυπφζεζε πνηα; Γηα λα κπνπλ ζε απηή ηε
δηαδηθαζία πξέπεη λα πηζηνπνηήζνπλ ην πξντφλ ην ζπγθεθξηκέλν
πνπ ζα απεπζπλζεί γηα λα κπνξέζνπλ λα ην πάξνπλ νη Γήκνη. Αλ ην
θάλνπκε αλάπνδα, δειαδή βγνχκε ζηελ αγνξά, θάλνπκε ηα έξγα θαη
κεηά

ε

δηθηά

καο

δξαζηεξηφηεηα

αξρίζεη

λα

αλαπηχζζεηαη,

θαηαιαβαίλεηε φηη ράλνπκε θάπνηεο επθαηξίεο ζαλ ρψξα.
Αιιά φια απηά είλαη πξάγκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ηα
ςάρλνπκε, ψζηε λα κπνξέζνπκε κέζα ζηελ αγνξά λα δψζνπκε ηα
ζήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα κπνξέζνπκε λα… Απηά δελ ζα
θαζπζηεξήζνπλ

ην

έξγν.

Αιιά

έγθαηξα

αλ

δψζνπκε

θάπνηα

κελχκαηα ζηελ αγνξά, απμάλνπκε ην φθεινο γηα ηε ρψξα.
Απφ εθεί θαη πέξα, μεθηλά κηα δηαδηθαζία, πνπ ηε βιέπεηε
αλαιπηηθά, έσο φηνπ θηάζνπκε ζην ζεκείν λα πνχκε φηη έρνπκε έλα
πξφγξακκα νινθιεξσκέλν.
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Σν πξψην ηέηνην πξφγξακκα πνπ θάλνπκε, ην νπνίν είλαη
πηινηηθφ γηα εκάο, πηινηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη ζε απηή ηε θηινζνθία
ζέινπκε

λα

εληάμνπκε

θαη

άιια

έξγα,

είλαη

ην

πξφγξακκα

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ νδνθσηηζκνχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:

Πεξίκελε έλα ιεπηφ λα πσ δπν πξάγκαηα γηα

απηφ.
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Ναη, πεο ην εζχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ρη, δελ ζα ην πσ ην πξφγξακκα.
Απφ εζάο έρνπλ έξζεη πνιινί λα ζαο πνπλ φηη ζα ζαο θάλνπλ
ηζάκπα ηελ αιιαγή ζηα θψηα κε led θαη δελ ζα πιεξψλεηε ηίπνηα
θαη ινηπά θαη ινηπά. Καη έλαο θαη δχν θαη ηξεηο θαη δέθα.
Κάπνηνη

πξνζπάζεζαλ

λα

θάλνπλ

θαη

έλαλ

δηαγσληζκφ.

Ννκίδσ έλαο κφλν έρεη μεθηλήζεη δηαγσληζκφ ζε φιε ηελ Διιάδα.
Γηα απηφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θαη κε
πξσηνβνπιία ηνπ θπξίνπ Βαξιακ ίηε, είπακε λα ηππνπνηήζνπκε
απηή ηε δηαδηθαζία, δειαδή λα γίλεη κία κειέηε, ε νπνία ζα έρεη ηελ
πηζηνπνίεζε απφ ην ΚΑΠΔ, ζα πηζηνπνηεί ην ΚΑΠΔ ηηο κειέηεο, ζα
ρξεκαηνδνηεί ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θαη ζα ηελ
θάλεηε κεηά ηε δνπιεηά εζείο. Καη ε κείο ζα βάινπκε κφλν… ζα
θάλνπκε ηε κειέηε γηα φπνηνλ ρξεηάδεηαη, ηνλ θάθειν κάιινλ, γηα
λα πάξεη ηε ρξεκαηνδφηεζε.
πκπιήξσζέ ην, Πξφεδξε. Γελ ζα ην πσ εγψ. Γηθή ζνπ ηδέα
είλαη. Απιψο εγψ ήζεια λα πσ φηη…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σνλ θάθειν.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σψξα ζα ζαο ηα πεη.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Πξνζπαζνχκε λα ηππνπνηήζνπκε ηε δηαδηθαζία, λα
κε γίλεηαη απηφο ν ρακφο πνπ γίλεηαη ζήκεξα. Καη φηη πάλε πνιινί
επηηήδεηνη…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψ λνπ)
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Γήκαξρε, απηφ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ναη, ν Γήκαξρνο Λαπξεσηηθήο, ν θχξηνο Λνπθάο.
Δίλαη θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΠΔΣΑ.
Γ. ΛΟΤΚΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο, ζπλάδειθνη.
Να

πνχκε

φηη

είλαη

έλα

πάξα

πνιχ

ζνβαξφ

ζέκα.

Γηα

παξάδεηγκα… Θα ήζεια λα βάισ θηφιαο ηνλ δαλεηζκφ ησλ ΓΔΤΑ.
Δίλαη εδψ θαη ν θίινο Γήκαξρνο απφ ην Ρέζπκλν…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΛΟΤΚΑ: Ζ ηξνπνινγία έηνηκε, ζα καο ελεκεξψζνπλ.
Πιεξψλνπκε

600.000

ην

ρξφλν

γηα

ην

ξεχκα

πνπ

θαηαλαιψλνπλ 32 αληιηνζηάζηα θαη δχν θαζαξηζκνί βηνινγηθνί, ηα
νπνία αληιηνζηάζηα είλαη πεπαιαησκέλα, νη αληιίεο δνπιεχνπλ φιε
ηε κέξα θαη φιν ην βξάδπ, 24 ψξεο, πνπ δελ είλαη απηή ε ιεηηνπξγία
ηνπο.
Αιιά πάσ πην πέξα. Αλ θάλνπκε ηέζζεξηο δεμακελέο πνπ
έρνπκε εληνπίζεη ηα ζεκεία, έρνπκε θάλεη κειέηε, θαηαξγνχκε ηα 27
αληιηνζηάζηα. Γεμακελέο λεξνχ. Γηαηί έρνπλ γίλεη… δειαδή εθαηφ
ζπίηηα, έγηλαλ ρίιηα, έγηλαλ δχν ρηιηάδεο, έβαδαλ ζσιήλεο, άιιεο
δηαηνκήο, γηα λα πάεη ην λεξφ ζηα βνπλά ην ζπξψρλαλε.
Λνηπφλ, ξεχκα ηψξα. Δίκαζηε απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Γήκνπο
ηεο ρψξαο, κε 15.000 θψηα νδνθσηηζκνχ. Υψξηα ηνπ Γήκνπ ηα δηθά
καο ηα θσηηζηηθά. Πιεξψλνπκε γχξσ ζην έλα επηαθφζηα ην ρξφλν.
Κάλακε κειέηε θαηαγξαθήο, δειαδή εληνπίζακε ζε ππφβαζξν
GIS κε αθξίβεηα πνχ είλαη α πηά ηα θψηα.
Σψξα αλέζεζα λα κνπ θάλνπλ ηνλ θάθειν, κε ην νπνίν ζα
θαηεβάζσ πξφηαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζην πκβνχιην.
Πψο ζα πάσ ζην πκβνχιην λα πσ ζέισ πέληε εθαηνκκχξηα… Απηφ
πνπ ιέηε είλαη ε δέζκεπζε πνζνχ, δελ είλαη… Θα ηνπο πσ πέληε
εθαηνκκχξηα,

ζα

κνπ

πνπλ,

σξαία,

πνχ

είλαη

ε

κειέηε

ε

νηθνλνκνηερληθή; Ση εμνηθνλφκεζε ζα έρνπκε; Πψο απνζβέλεη ην
δάλεην; Αλ ζα έρεη ζπλ -πιελ.
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Δπνκέλσο ζεσξψ φηη θαιά ηα βήκαηα, αιιά κία κειέηε
ζνβαξή πξέπεη λα είλαη κηα κειέηε νδνθσηηζκνχ.

Γηαηί έρνπκε

κάζεη λα θάλνπκε άζθνπεο ελέξγεηεο. Γειαδή ηα led ζα ηα βάινπκε
θαη ζηελ εμνρή; Δθεί πνπ δελ ρξεηάδεηαη, πνπ θσηίδεηαη δειαδή ην
βνπλφ; Πνπ δελ έρεη εθεί πέξα νχηε ακάμηα λα πεξλάλε; Καη επεηδή
έρεη θνιψλα, έρεη έλα κπξάηζν, ζα ην αιιάμνπκε, ζα βάινπκε led;
Δθεί ζέιεη κηα θαηαγξαθή πνηα θαηαξγνχκε, πνηα πξνζζέηνπκε, ην
χςνο ηνπ ζηχινπ κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο… δειαδή ηη ζέινπκε;
Θέινπκε δειαδή ην ίδην χςνο; Θα αθήζνπκε ηα ίδηα κπξάηζα; Καη
θπζηθά ζα βάινπκε θαηλνχξγηα κπξάηζα, αιιά ην πνχ ζα κπνχλε
θαη πνηνη θαηαξγνχληαη.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ, γηαηί άκα γίλεη θάηη απφ ην νπνίν
κεηά γίλεη πξφρεηξα θαη δελ πξνθχςεη φθεινο ζε ζρέζε κε ηελ
θαηαλάισζε

ελέξγεηαο,

θαη

ην

δάλεην

δελ

ζα

κπνξεί

λα

εμππεξεηεζεί κεηά, θαη εκάο ζην κέιινλ ζα καο πάξνπλ κε ηηο
πέηξεο.
Καη ην ζέκα είλαη ην εμήο. Σν ζέκα είλαη φηη έρνπκε κηιήζεη θαη
κε κειεηεηέο άπεηξνπο, έρνπκε κηιήζεη θαη κε εηαηξίεο πνπ καο
πιεζίαζαλ λα καο πνπλ πψο ζα γίλεη θαη ινηπά. Δκείο επεηδή ζα
είλαη ε επφκελε γεληά ζθαλδάισλ θαη παξακνλεχεη θαη ην ΓΟΔ θαη
νη εηζαγγειείο, πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί, γηαηί ηα
θσηηζηηθά είλαη απφ 150 € κέρξη 900 € ηηκή θαηαιφγνπ κε ην ΦΔΚ.
Γελ κπνξεί ινηπφλ έλαο Γήκνο λα βγάδεη δηαγσληζκφ κε 200 -300 €
θαη ν άιινο λα βγάδεη κε 800, ην ίδην πξάγκα. Πξνέιεπζε,
Βνπιγαξία, Ρσζία, θηλέδηθα, Κίλα. ηελ αξρή ιέγακε led, καγλεηηθή
επαγσγή. Σν κηζφ Πνιπηερλείν ήηαλ κε ηα

led, ην άιιν κηζφ

Πνιπηερλείν,

επαγσγή.

θαζεγεηέο,

κε

ηε

καγλεηηθή

Γειαδή

ρσξηζκέλνη ζηα δχν. Έρνπκε ραδέςεη θαη εκείο, δειαδή δελ μέξνπκε
ηη λα θάλνπκε.
Θέινπκε βνήζεηα, Πξφεδξε, θαη ζην Σακείν θαη ζηνλ θχξην
Υησηάθε,

λα

καο

θαζνδεγήζεηε,

λα

κπνξέζνπκε

έγθαηξα

λα

ηξέμνπκε, γηαηί θαη εκείο ζέινπκε κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο λα
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παξνπζηάζνπκε

ζηνλ θφζκν καο φηη θάλακε πέληε πξάγκαηα. Καη

εηδηθά κε ηα αληιηνζηάζηα.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Απηφ πνπ ήζεια λα πσ είλαη φηη, επεηδή ξσηήζαηε,
θπξία

Γήκαξρε,

πφηε,

ππνινγίδνπκε

κέζα

ζηνλ Ηαλνπάξην

λα

είκαζηε έηνηκνη λα ην θάλνπκε ην πξψην θαη κεηά λα πάκε θαη ζε
θάλα-δπν άιιν.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ηελ ηππνπνίεζε.
Διάηε, θχξηε Βαξιακίηε.
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Άξα λνκίδσ εηπψζεθε ε αλαγθαηφηεηα πξηλ, δελ
ζηέθνκαη εδψ. Πξέπεη λα δνχκε πνηα είλαη ε ζθέςε πάλσ ζε απηφ.
Δίλαη ηξεηο άμνλεο, ην έλα είλαη πξνηππνπνίεζε, ην δεχηεξν
είλαη ηερληθή βνήζεηα, ην ηξίην είλ αη νη ρξεκαηνδνηηθέο ιχζεηο. Απηνί
είλαη νη άμνλεο γηα ηνλ νδνθσηηζκφ.
Σψξα, πξνηππνπνίεζε, ηη ζεκαίλεη. Δίλαη ην πεξηερφκελν ηεο
ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο… Δδψ φκσο λα μεθαζαξίζνπκε θάηη.
Δίλαη άιιν ε κειέηε πνπ πξέπεη

λα γίλεη πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα

θαηαγξάςεη ηηο αλάγθεο πνπ έρεη, πνηα είλαη ε θαηάζηαζε θαη πνηεο
είλαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα έρεη γηα λα έρεη έλα ζχγρξνλν
θσηηζκφ ζηελ πφιε ηνπ, θαη είλαη άιιν απφ εθεί θαη πέξα ε
πξνκήζεηα έξγνπ.
Απηφ πνπ είρακε δεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζην π αξειζφλ,
ήηαλ φηη ην έξγν πνπ έβγαηλε γηα δεκνπξάηεζε, ήηαλ εληαίν. Έξγν…
Μειέηε θαη ε πξφηαζε καδί. Απηφ εθ ησλ πξαγκάησλ νδεγνχζε ζε
αξθεηέο αδπλακίεο, γηαηί ήηαλ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο έξγσλ θαη
έηξσγαλ

θαη

πάξα

πνιιέο

ελζηάζεηο,

γηα

απηφ

ην

ιφγν

δελ

πξνρσξνχζαλ.
Άξα ινηπφλ, απηφ πνπ εκείο πηζηεχνπκε είλαη φηη φηαλ ζα βγεη
ην

έξγν,

ην

έξγν

πξέπεη

λα

είλαη

πξνκήζεηα

ζπγθεθξηκέλσλ

θσηηζηηθψλ πνπ ζέιεηο. Απηφ είλαη απνηέιεζκα κηαο θαηαγξαθήο
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πνπ πξέπεη λα έρεη θάλεη ν Γήκνο ζηελ πεξηνρή ηνπ θαη κηαο
κειέηεο γηα ην ηη ζέιεη λα θάλεη.
Απηφ

πνπ

ζαο

δίλνπκε

εκείο

ηψξα,

ζε

φηη

αθνξά

ηελ

πξνηππνπνίεζε. Πξνηππνπνίεζε είλαη ην πεξηερφκελν πνπ πξέπεη
λα έρεη ε κειέηε πξνθεηκέλνπ ζην ηέινο λα θαηαιήμνπκε ζην θφζηνο
θαη ζην έξγν πνπ ζα θάλνπκε.
Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, έρεη λα
θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδνπκε ην θφζηνο ελφο έξγνπ θαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζην πψο θαηαιήγνπκε ζηελ θαιχηεξε
πξνζθνξά.
Καη απηφ ην ιέσ γηαηί; Γηαηί μέξεηε πνιχ θαιχηεξα απφ εκέλα
φηη έξγα πνπ έρνπλ ρξε καηνξνέο, πνπ έρνπλ δειαδή έζνδα θαη
έμνδα, ζε βάζνο πέληε, δέθα, δεθαπέληε ρξφλσλ, παίδεη πάξα πνιχ
κεγάιε ζεκαζία νη ππνζέζεηο, νη παξάκεηξνη δειαδή, πνπ βάδεη ν
θάζε κειεηεηήο ζηηο θφξκνπιεο πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα
βγάιεη ηελ απφδνζε ηνπ έξγνπ.
Άξα

ινηπφλ,

ην

πξψην

πξάγκα

πνπ

ιέκε

ζε

απηή

ηελ

πεξίπησζε, είλαη φηη απφ ηελ πιεπξά ηε δηθηά καο θαη ηνπιάρηζηνλ
γηα

ηα

έξγα

πνπ

έξρνληαη

ζην

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ

γηα

ρξεκαηνδφηεζε, ζα ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πνπ ζα
ππνινγίδεη ηελ απφδνζε απηνχ ηνπ έξγνπ.
Απηφ ην κνληέιν πνπ ζα ζαο δψζνπκε, θαη πνπ ζα είλαη
δσξεάλ θπζηθά γηα εζάο, είλαη ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
Τπνπξγείν Δλέξγεηαο ζηελ Ακεξηθή, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Θα
είλαη απιφ ζηε ρξήζε ηνπ. Απηφ ζα κπνξνχζε ελδερφκελα ε ΠΔΣΑ
λα βνεζάεη ζην λα ζπληάμεη θαη λα απνηππψζεη ηε κειέηε απηή θαη
ελδερφκελα θαη λα πεξάζεη φια ηα ζηνηρεία ζην κνληέιν απηφ…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Αθξηβψο. Θα κπνξνχζαηε ελδερφκελα, λαη. Ώζηε
λα κπνξνχκε λα βγάινπκε ην φθεινο.
Σψξα, ηη κέζνδν ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ππνινγίζνπκε πνην
έξγν

είλαη

ζπκθέξνλ

ή

φρη.

Μπαίλνπκε

θαζαξά

ζην…

ην
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απνηέιεζκά

καο

ζε

απηφ

ην

κνληέιν

πνπ

ζα

δείηε,

είλαη

ε

εζσηεξηθή απφδνζε ηεο επέλδπζεο, πνπ ζεκαίλεη ηη; εκαίλεη φηη
δελ είλαη ε θηελφηεξε ιχζε, δελ είλαη ε θηελφηεξε πάληα. Δίλαη
ζπλάξηεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηνπ θφζηνπο. Άξα κπνξεί
θάπνηνο λα έρεη θάπνην θσηηζηηθφ αθξηβφηεξν, αιιά θαη έξρνκαη θαη
ζαλ απάληεζε θαη ζηνλ Γήκαξρν πνπ έιεγε κφλν θαη κφλν κε ηα
θφζηε ηνπ θσηηζηηθνχ, αιιά εάλ απηά ηα θση ηζηηθά έρνπλ κηα
απφδνζε πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην θηελφηεξν, ελδερνκέλσο ην
ηειηθφ φθεινο γηα ην Γήκν λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξν.
Άξα ινηπφλ απηφ είλαη πνπ ζαο δίλνπκε ζαλ πξφηαζε θαη
ηνπιάρηζηνλ

έηζη

εκείο

ζα

αμηνινγνχκε

ηα

επελδπηηθά

ζαο

πξνγξάκκαηα.
Καη θπζηθά…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Θα ζαο πσ.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Θα ζαο πσ.
Σψξα, ζε φηη αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο. Δίλαη πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ ζέκα. Θα ππάξρνπλ πξνδηαγξαθέο πνπ πξνηείλνπκε
εκείο γηα λα κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε φηη κηα επέλδπζε πνπ ζα
γίλεη ζην ρψξν απηφ, ζα είλαη πνηνηηθή, ζα είλαη απηή πνπ πξέπεη λα
έρεη φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα κελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
θσηνγξαθηθή θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά λα εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα
πνπ πξέπεη λα έρεη έλα ηέηνην έξγν.
Απηφ ην πιαίζην ζηελ πξψηε θάζε. Θα

ζπλερίζσ, ζα ζαο

απαληήζσ, απιά πξέπεη λα δείηε θαη ην επφκελν πξηλ θαηαιήμνπκε
εθεί.
Σψξα, ην δεχηεξν πξάγκα πνπ καο ελδηαθέξεη, είλαη λα
εμαζθαιίζνπκε λα γίλεη ην έξγν κε ην… έηζη φπσο ηνλ έρνπκε πεη .
Ση βνεζάκε εδψ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζαο έρνπκε δψζεη ηα εξγαιεία
– εληφο εηζαγσγηθψλ – ηεο πξνηππνπνίεζεο, κέζσ ηνπ ΚΑΠΔ ζα
ππάξρεη ν έιεγρνο θαη ηεο κειέηεο θαη ηνπ ηεχρνπο δεκνπξάηεζεο,
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πξηλ ην βγάιεηε. Άξα αλ εθεί… γηαηί ν θάζε Γήκνο εθ ησλ
πξαγκάησλ έρεη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θαλέλαο καο πηζαλψο δελ
κπνξεί λα θαληαζηεί. Άξα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπκε θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο θαη νηηδήπνηε άιιν ππάξρνπλ, ζα ππάξρεη ηερληθή
ζπκβνπιή πξνο ηνπο Γήκνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζην ηέινο
ζην έξγν πνπ ζέινπλ.
Καη

θπζηθά

απηφ

πνπ

είλαη

ζεκαληηθφ,

είλαη

φηη

πξηλ

παξαιάβεη ην έξγν ε Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, πνπ θαη εδψ είλαη ην
ζέκα πνπ ιέγακε κε ηηο αδπλακίεο ησλ Γήκσλ, πφζνη ηερληθνί ζηνπο
Γήκνπο κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα παξαιάβνπλ έλα έξγν ελεξγεηαθήο
απφδνζεο νδνθσηηζκνχ;
Άξα ινηπφλ, ζα ππάξρεη ην ΚΑΠΔ, ην νπνίν ζα ειέγμεη ην
έξγν πνπ πξφθεηηαη λα ζαο παξαδνζεί, πξηλ ην παξαιάβεηε. Καη
θπζηθά ζα ππάξρεη απφ ην ΚΑΠΔ θαη ε πηζηνπνίεζε ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ηνπ έξγνπ, γηαηί ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε απηφ
πνπ έρεη πξνδηαγξά ςεη ζηελ αξρή.
Άξα

κε

απηφ

ην

πιαίζην

ιέκε

φηη

δηακνξθψλνπκε

κηα

δπλαηφηεηα λα αηζζάλεζηε αξθεηά άλεηνη, αξθεηά ζίγνπξνη, γηα ηηο
επηινγέο πνπ έρεηε θάλεη.
Σψξα, πφηε ζα είκαζηε έηνηκνη γηα λα μεθηλήζνπκε. Ση έρνπκε
θάλεη. Δίκαζηε ζηελ ηειηθή θάζε. Δίκαζ ηε ζηε θάζε νινθιήξσζεο
ησλ δηαβνπιεχζεσλ κε θνξείο ηεο αγνξάο, γηαηί απηφ πνπ ζπδεηάκε
καδί καο ελδηαθέξεη λα είλαη θάηη πνπ λα κπνξεί λα πεξπαηήζεη
ζηελ αγνξά, δειαδή φηη δελ βγάδνπκε θάηη απφ ην κπαιφ καο, πνπ
δελ ζα βξεζεί θαλέλαο αλάδνρνο ή ζα βξεζεί κφλν έλαο αλάδνρνο
λα ην θάλεη. Άξα ινηπφλ έρνπκε δεη απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα φιεο
ηηο κεγάιεο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηή ηελ αγνξά. Δίκαζηε
ζηε θάζε νινθιήξσζεο απηήο ηεο δηαβνχιεπζεο. Καη είκαζηε ζηε
θάζε

έλαξμεο

πηινηηθνχ.

Έρνπλ

επηιεγεί

δχν

Γή κνη

πνπ

ζα

θάλνπκε πηινηηθφ έξγν καδί ηνπο γηα απηά. Δθεί βξηζθφκαζηε.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Γελ ζα ήζεια λα ην πσ εγψ.
33
ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΟΣΑ ΜΔΩ ΣΟΤ ΣΠΓ ΚΑΙ ΔΣΔπ
Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΣΑ
02 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016
“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ”

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θα ην αλαθνηλψζνπλ νη Γήκαξρνη.
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Γελ ζα ήζεια λα ην πσ εγψ.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ )
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Ήηαλ έηνηκνη, ήηαλ ζηε θάζε απηή. Ήηαλ έηνηκνη,
γηα λα κε ράζνπκε ρξφλν. Γηαηί αλ μεθηλήζνπκε ηε δηαβνχιεπζε θαη
ην έλα… Σα θαηαιαβαίλσ φια απηά ζηνπο Γήκνπο. Πξέπεη λα
είκαζηε θαη ιίγν πξαθηηθνί φκσο. Ο ζθνπφο είλαη λα πξνρσξήζνπλ
ηα έξγα ηάρηζηα, ηνπιάρηζηνλ γηα απηνί πνπ ζέινπλ λα εληαρζνχλ
ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα.
Λνηπφλ, πξνρσξάκε; Πξνρσξάκε θαη θιείζακε απφ εκέλα.
Απφ εθεί θαη πέξα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, φπσο είπακε,
ρξεκαηνδφηεζεο. Απφ εθεί θαη πέξα ππάξρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα ην
πψο ζα ρξεκαηνδνηήζνπκε απηφ ην έξγν εθφζνλ επηιέμεηε λα γίλεη
κε πφξνπο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ
Σξάπεδαο

Δπελδχζεσλ.

Μέζα

απφ

θαη ηεο Δπξσπατθήο

εθεί

πξνζπαζνχκε

λα

εμαζθαιίζνπκε θαη ηελ εγγπεηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Μέζα απφ
ην ζρήκα καο πξνζπαζνχκε λα θ αιχπηνπκε θαη ηελ εγγπεηηθή
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη δηαθνξεηηθά ίζσο θαη
ην θφζηνο αλέβεη ή ζα πξέπεη ν αλάδνρνο εθ ησλ πξνηέξσλ λα
θέξεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη νηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηεί.
Δγψ

φκσο

λα

κε

κνλνπσιψ

άιιν

εδψ.

Καιχηεξα

αλ

ρξεηάδνληαη…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Αθξηβψο. Δπραξίζησο.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Πξνρσξάκε ζε εξσηήζεηο απφ εζάο, ζηνλ θχξην
Βαξιακίηε, ζε εκέλα ή ζηνλ θχξην Κνληνγηψξγν. πνπ ζέιεηε.
ΝΙΚΟΛ ΑΟΤ: …(εθηφο κηθξνθψλνπ)… Γεχηεξνλ, γηα πφζα ρξφληα ζα
είλαη. Καη ηξίηνλ, πνχ είλαη ν θφβνο καο θαη λνκίδσ φηη είλαη φισλ
θαη γηα απηφ θαη δελ μεθίλεζα λα θάλσ θάηη κε ην Jessica ην παιηφ
πνπ μέξεηε. Λέλε φηη ην φξην δσήο ησλ led είλαη νθηψ κε δέθα
ρξφληα. Μφιηο μνθιήζνπκε ην δάλε ην, μεθηλάεη ε αληηθαηάζηαζε ζηηο
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ιάκπεο πάιη. Άιια ηφζα πεξίπνπ ρξήκαηα. Αλ αθαηξέζνπκε… λα
βάινπκε θαη ηα κπξάηζα. Άξα ινηπφλ, εθεί ηη θάλνπκε; Γειαδή
βάδνπκε ηνλ εαπηφ καο φινη θαη εγψ ζαο ην ιέσ εηιηθξηλά, έρνπλ
έξζεη δέθα εηαηξείεο ζην Γήκν, θαη δελ α πνθάζηζα πνηέ, φηαλ έθαλα
ηελ εξψηεζε εθείλε θαλείο δελ κνπ έδσζε απάληεζε.
Καη γηα ην άιιν, ηα έξγα πνπ έρεηε βάιεη. Δπεηδή μέξεηε φηη,
έρνπκε επαθή καδί ζαο θαη κε ηνλ θχξην Υησηάθε, ηνλ Νίθν…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΝΙΚΟΛ ΑΟΤ:

ρη,

δελ

είλαη.

Απι νχζηαηα

δήηεζα

θάπνηα

έηζη

βνήζεηα.
Γηαηί ηππνπνηνχληαη ηφζν πνιχ ηα έξγα; Δγψ έρσ λα θάλσ
θάηη, ην νπνίν είλαη πνιχ πην αλαγθαίν απφ απηά πνπ έρεηε βάιεη
ζην θαηεβαηφ εθεί, ζηα έξγα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: αο έδσζε κηα ιίζηα…
ΝΙΚΟΛ ΑΟΤ: Γηαηί λα κελ κπνξνχκε λα θάλνπκε επηινγή ησλ
έξγσλ; Γηαηί έγηλαλ νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΝΙΚΟΛ ΑΟΤ: Δίλαη έλα πξφβιεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηα λεξά, κε ηα
πξνβιήκαηα, κε ξέκαηα. Γελ πξέπεη λα ηα θάλσ απηά; Γηαηί ιέλε
φινη κεηά ην 2004 πνπ έγηλαλ νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο, ηέξκα ε…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Φέξε ην έξγν πψο ην έρεηο βάιεη ζην ηερληθφ
πξφγξακκα, λα ην δνχκε.
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ:

Να απαληήζσ ιίγν ζε απηφ πνπ αλαθέξζεθε

ζηελ αξρή.
Καηαξρήλ, είλαη ζσζηφ απηφ. Γεια δή δελ έρνπλ φια κηα
απεξηφξηζηε

δηάξθεηα

δσήο.

Απηφ

πνπ

καο

ελδηαθέξεη

θαη

ε

ρξεκαηνδφηεζε ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα, ε πξφηαζε ε δηθή καο
είλαη λα κελ μεπεξλά ην νθηψ ρξφληα. Πφηε ζα ηελ θάλεηε ηελ
επέλδπζε απηή; Αλ ζηα νθηψ ρξφληα πνπ ιέκε εκείο, εμαζθαιί δεηαη
λα πιεξψλεηε ηε δφζε θαη ζαο κέλεη θαη θάηη. Απηφ ιέκε. Έηζη
απιά. Γηα λα κπνξέζεηε κεηά ζηε ζπλέρεηα, αλ μαλά ρξεηαζηεί λα
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ηελ θάλεηε ηελ επέλδπζε, λα ηελ μαλά θάλεηε. Έηζη είλαη φπσο ην
είπαηε. Άξα ινηπφλ απηή είλαη ε απάληεζε.
ίγνπξα φκσο παίδε η πνιχ κεγάιε ζεκαζία ν ηξφπνο πνπ ζα
θάλεηο έλα ηέηνην έξγν, γηαηί πνιιέο θνξέο φηαλ φιε ε δνπιεηά
γίλεηαη απφ θάπνπ πνπ ν Γήκνο δελ κπνξεί λα ηελ ειέγμεη θαη
αληίζεηα, (…) λα εκθαλίδεηαη θαη ζαλ ππφρξενο απέλαληί ηνπο, ην
έξγν

θνζηνινγηθά

λα

κελ

είλαη

απ φιπηα

ζπκθέξνλ

γηα

ην

Γήκν. Απηφ φκσο ζα ην αμηνινγήζεηε εζείο.
Ζ πξφηαζε ε δηθηά καο είλαη απηή. Μέρξη νθηψ ρξφληα, θαηά
θαλφλα λα κελ μεθεχγνπκε ζηα νθηψ ρξφληα θαη λα βγαίλεη λα
πιεξψλεηο ηε δφζε θαη λα ζνπ κέλεη θαη θάηη. Αλ δελ ζνπ κέλεη θάηη,
είλαη κφλν ε ελεξγεηαθή απφδνζε. Δίζαη ίζα ε βάξθα ίζα ηα λεξά
πνπ ιέλε. Αλ είλαη ιηγφηεξν, δελ ζε ζπκθέξεη ζε θακία πεξίπησζε
λα ην θάλεηο.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ:

Δίπα, κέρξη νθηψ. Ζ πξφηαζε ε δηθηά καο είλαη

κέρξη νθηψ. Απηφ είπα.
Να πσ ιίγν θαη γηα ηα λεξά πνπ είπε; Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη
ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ απφ ην 2012 θαη θπξίσο ην 2014 πνπ
βγήθε

ην

Πξνεδξηθφ

Γηάηαγκα,

δελ

ηνπ

επηηξέπνπλ

λα

ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ΓΔΤΑ. Γελ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο
ΓΔΤΑ.
Ξέξνπκε φινη επίζεο φηη νη ΓΔΤΑ έρνπλ ζεκαληηθή δαλεηαθή
επηβάξπλζε πξνο ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, νη νπνίεο
πιεξψλνληαη, εμνθινχληαη, κέζσ ησλ Γήκσλ. Καη’ νπζία δειαδή ηη
θάλνπκε; Γίλνπκε έλα πξφζζεην ρξένο ζηνπο Γήκνπο. Απηφ έρεη
ζπκβεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα ιέσ θ αιά;
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Γηαηί;
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: ρη, ιέσ ζήκεξα ηη γίλεηαη ζηελ πξάμε;
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: ρη, φρη. ηηο παιηέο ρξεκαηνδνηήζεηο… είλαη
εγγπεκέλεο. Άξα ιέσ ηα δάλεηα πνπ… Γελ κηιψ γηα θαηλνχξγην
δαλεηζκφ.

Μηιάσ

γηα

ηα

πθηζηάκελα.

Σα

πθηζηάκελα

δάλεηα

ζπλνιηθά φισλ ησλ ΓΔΤΑ πξνο ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ, είλαη
γχξσ ζηα 80 κε 90 εθαηνκκχξηα. Καη’ νπζία ηα ιεθηά απηά ηα
επηβαξχλνληαη νη Γήκνη.
Σν

πξφβιεκά

καο

είλαη

φη η

δελ

κπνξνχκε

λα

αλαρξεκαηνδνηήζνπκε απηά ηα δάλεηα, φπσο θάλνπκε κε ηνπο
Γήκνπο, κε ηα δάλεηα ησλ Γήκσλ, γηαηί θαη εθεί ηα επηηφθηα είλαη
πςειά.
Άξα ινηπφλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θχξην Μαξηλάθε, πνπ είλαη
Πξφεδξνο ησλ ΓΔΤΑ, έρνπκε δηακνξθψζεη κηα πξφηαζ ε λφκνπ,
γηαηί κφλν κε λφκν κπνξεί λα γίλεη de facto, λα ην πσ έηζη, ε
ηξνπνπνίεζε

απηψλ

ησλ

δαλεηζηηθψλ

ζπκβάζεσλ.

Θα

ηελ

θαηαζέζνπκε ηηο πξνζερείο κέξεο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα
λα

πάξεη

ην

δξφκν

πξνο

λνκνζέηεζε.

Θα

ζαο

θξαηήζνπκε

ελήκεξνπο γηα λα κπνξέζεηε λα ην αληηκεησπίζεηε.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: ρη 3,3. Απηφ πάεη ηέζζεξα θφκκα…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ: Γηψξγνο Μαξηλάθεο, Γήκαξρνο Ρεζχκλνπ θαη ηα
ππφινηπα ηα είπε ν Πξφεδξνο.
Λνηπφλ,

θχξηε

Πξφεδξε,

θαηαξρήλ

εγψ

ζέισ

λα

ζαο

επραξηζηήζσ γηα ην ζέκα απηφ. Ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ. Ήηαλ άδηθν
νη ΓΔΤΑ λα κελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζηελ αλαρξεκαηνδφηεζε. Γελ
μέξσ αλ ε γελλαηφηεηα θηάλεη κέρξη ζην λα γίλεηαη θαη ππνθείκελν
δαλεηζκνχ

λέσλ

δαλείσλ.

Αλ

δειαδή

ε

ηξνπνινγί α

πνπ

ζα

επηδηψμεηε, είλαη θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε… γηαηί ε πεξηγξαθή πνπ
έθαλε πξνεγνπκέλσο ν Γεκήηξεο ν Λνπθάο, ν Γήκαξρνο ηνπ
Λαπξίνπ, ηεο Λαπξεσηηθήο, απέβιεπε ζην λα κπνξνχλ νη ΓΔΤΑ λα
εθζπγρξνλίζνπλ

θαη

ηηο

εγθαηαζηάζεηο

ηνπο,

ψζηε

λα

έρνπκε
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εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαη είλαη κέζα ζηνπο ζηφρνπο θαη απηνχ
εδψ ηνπ δαλείνπ.
Απηφ φκσο ζέιεη, φπσο μέξεηε… Γελ έρσ ηειεηψζεη, ζα ζαο
θάλσ δχν πξάγκαηα ζπγθεθξηκέλα. Δίλαη κέζα ζηα πιαίζηα ινηπφλ
θαη ηεο θηινζνθίαο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπξσπατθή
Σξάπεδα.
Σν

άιιν

πνπ

ζέισ

λα

πσ

είλαη,

ζε

ζρέζε

κε

ηα

πξνεγνχκελα…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ: Ναη…
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Σν κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ θφζηνο είλαη ζηηο
ΓΔΤΑ.
Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ: Καη φρη κφλν απηφ, θχξηε Πξφεδξε. Αιιά μέξεηε φηη
πιεξψλνπκε νηθηαθφ ηηκνιφγην θαη έρνπκε θαη ην πξφβιεκα ζηηο
αξδεχζεηο, φηη φηαλ θχγνπλ απφ ηνπο Γήκνπο θαη πάλε ζηηο ΓΔΤΑ,
ε επηβάξπλζε ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη 30%. Απηφλ ηνλ παξαινγηζκφ
αθφκα δελ ηνλ έρνπκε…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ: Λέηε λα κελ έρνπκε θάλε η πξνζπάζεηεο; Δίλαη…
Παξαθνινπζείηε ηα έγγξαθα. Ξέξεη πνιχ θαιά ν θχξηνο Πξφεδξνο
φηη γηα ην ζέκα απηφ ηεο ηξνπνινγίαο ελάκηζη ρξφλν ηψξα ην
παιεχνπκε,

έρνπκε

ζχκκαρν

ην

Τπνπξγείν

Δζσηεξηθψλ,

ην

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πάληα θιείλεη ηα κάηηα ηνπ. Διπίδσ απη ή ηε
θνξά λα ηα έρεη αλνηρηά.
Κάηη

άιιν,

θχξηε

Πξφεδξε.

ε

ζρέζε

κε

ηα

έξγα

πνπ

αλαθαηεχνπκε ην ΚΑΠΔ ζηε κέζε…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ.

ΜΑΡΙΝΑΚΗ:

νπσζδήπνηε;

Αλ

Δίλαη

έλα

δειαδή

δψζεηε θαηεπζπληήξηεο

ζέκα.

θάλεηε

Πξέπεη
κηα

λα

ην

πεξηκέλνπκε

πξνηππνπνίεζε

θαη

καο

γξακκέο θαη έρνπκε ηε βνήζεηα ηεο ΠΔΣΑ

θαη ηεο ΔΔΣΑΑ, δελ ρξεηαδφκαζηε αθξηβψο ην ΚΑΠΔ, δηφηη θνβάκαη
φηη απηή ε ζπιινγηθή δξάζε, μέξεηε πνιχ θαιά φηη, είρακε θάλεη
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καδί ηελ πξψηε ζπλάληεζε ΚΑΠΔ – Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ, δελ
είλαη νη ρξφλνη πάξα πνιχ γξήγνξνη θαη δελ εμειίζζνληαη ηα
πξάγκαηα ηφζν θαιά.
Καη γηα λα θαηαιάβνπκε έλα έξγν, ζα πξέπεη λα

γίλεη θαη

έγθαηξα, γηαηί αλ κπνχκε ζηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν, ην ζέκα είλαη
φηη ππάξρεη πάληα ν ιατθηζκφο, θάλεηο λέν δαλεηζκφ θαη φια ηα
ππφινηπα πνπ αθνχγνληαη, θαη δελ πξνιαβαίλεη ε θνηλσλία λα
θαηαιάβεη φηη απνθηάο θηελφηεξε ελέξγεηα, ιηγφηεξε ξχπαλζε θαη
έρεηο θαη εμνηθνλφκεζε.
ια απηά ινηπφλ ηα ζέκαηα, εκείο ζέινπκε λα μέξνπκε,
είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζήζνπκε ην ρξνλνδηάγξακκα
κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΚΑΠΔ ή κπνξνχκε λα έξζνπκε θαη απφ κφλνη
καο θαη λα θάλνπκε ηε ζπλεξγαζία καδί ζαο;
Απηά πξνο ην παξφλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΑΣΔΡ ΑΚΗ: Παηεξάθεο. Δίκαη Γήκαξρνο ζην Γήκν εηείαο.
πλέρεηα απηφ πνπ είπε ν θχξηνο Μαξηλάθεο. Δάλ δερηνχκε
απηφ πνπ ιέεη, άξα ζα θάλνπκε ηελ πξνεηνηκαζία ηψξα ηεο
πξνέγθξηζεο, λα πξνεηνηκάζνπκε φζν κπνξνχκε θαη εκείο έλα
πξφηππν κειέηεο θαη λα ην ζπγθξίλνπκε κεηά κε ην δηθφ ζαο; Καη
ζηακαηάκε εκείο εδψ; Ή λα πξνρσξήζνπκε, φπσο ιέεη ν θχξηνο
Μαξηλάθεο;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θα ζαο απαληήζεη.
ΠΑΣΔΡ ΑΚΗ: Σν άιιν πνπ ήζεια λα ξσηήζσ. Πείηε φηη ζέινπκε
εκείο λα κπνχκε ζηνλ νδνθσηηζκφ θαη λα αγνξάζνπκε θαη θάπνηα
κεραλήκαηα ιέσ εγψ. Ζ πξφηαζε γηα ηελ πξνέγθξηζε ζα είλαη
εληαία ή κπνξεί λα γίλεη μερσξηζηά ή ηκεκαηηθά;
Γ. ΚΟΚΚΑΛΗ: Γεκήηξεο Κφθθαιεο, Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ
ηνπ Γήκνπ Βχξσλα.
Ήζεια,

γηα

Υξεκαηνδνηείηε
αληαπνδνηηθφηεηα,

λα
έξγα,

θαηαιάβσ,
είπαηε

αλαπηπμηαθά.

γηαηί

ζηελ

έρσ

αξρή,

Παξαδείγκαηα,

κπεξδεπηεί.
πνπ
ηη

έρνπλ
ελλνείηε

αλαπηπμηαθά, θαη αλ φια απηά ηα έξγ α πνπ ρξεκαηνδνηείηε έρνπλ ή
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δελ έρνπλ αληαπνδνηηθφηεηα έηζη φπσο εγψ ηελ θαηάιαβα. Γειαδή
ηη;

Απηφ

έρεη,

είλαη

εχθνιν.

Ζ

παηδηθή

ραξά,

ε

αζιεηηθή

εγθαηάζηαζε, ηη αληαπνδνηηθφηεηα; Δλλνψ… θαηαιαβαίλεηε. Αλ έρσ
κηα νηθνλνκία ζην ξεχκα, απνπιεξψλσ ην δάλεην. Ο.Κ., είλαη
εχθνιν.

ηαλ

θηηάμσ

αληαπνδνηηθφηεηα.

Καη

έλα
ηέινο

γήπεδν,
πάλησλ

δελ

θαη

έρσ

ηειηθά,

θάπνηα

νη

δφζεηο

πξνθαλψο κέζσ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ, έηζη δελ είλαη;
Κ. ΚΟΛΛ ΑΣΟ: Καιεζπέξα, είκαη ν Γήκαξρνο Σεκπψλ, Ο Κψζηαο
ν

Κνιιάηνο.

Σξία

εξσηήκ αηα

ζρεηηθά

κε

ηηο

πξνυπνζέζεηο

δαλεηνδφηεζεο.
Αλαθεξζήθαηε ζην 60%. Απηφ είλαη κε

βάζε ην κέζν φξν

ηξηεηίαο ζε απνινγηζηηθά ή ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ; Πξψηνλ.
Γεχηεξν εξψηεκα. Αλαθεξζήθαηε γηα ηελ απφθαζε πνπ ζα
πάξεη κεηά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γελ θαη άιαβα θαιά, αξθεί ε
ζρεηηθή πιεηνςεθία; Απηφ δηεπθξηλίζηε καο ιίγν.
Καη ηξίηνλ, φζνλ αθνξά θάζε έξγν νδνθσηηζκνχ ζα έρεη έλαλ
ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ, έηζη; Απηφ κεηά απφ δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία ζα δηακνξθσζεί άιιν πνζφ. Ζ ζχλαςε ηνπ δαλείνπ ζα
γίλεη ζρεηηθά κε ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ή κε ην απνηέιεζκα ηνπ
δηαγσληζκνχ;
Απηά.
Γ. ΛΟΤΚΑ: Ήζεια λα δσ ηξία πξάγκαηα, αλ είλαη επηιέμηκεο κέζα
ζην δαλεηζκφ. Σν πξψην είλαη ζηνλ νδνθσηηζκφ. Τπάξρεη κε
ζπληήξεζε θαη ρσξίο ζπληήξεζε. Αλ ε ζπληήξεζε είλαη επηιέ μηκε
δξάζε κέζα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Σν δεχηεξν είλαη, αλ δελ βάιεηο απηνκαηηζκφ, δελ θηάλεηο ην
70% νηθνλνκία, ζα παο ζην 50 -55. Αλ ν απηνκαηηζκφο είλαη
επηιέμηκε επίζεο δξάζε .
Καη ην ηξίην είλαη, ςεθίζηεθε ην θαινθαίξη έλαο λφκνο, γηαηί
κέρξη ηψξα είρακε δηθαίσκα λα βάδνπκε φπνπ έκπαηλε ζηα θηίξηά
καο κέρξη θηινβάη θσηνβνιηατθά. Φεθίζηεθε απφ ην Τπνπξγείν
Δλέξγεηαο ην θαινθαίξη, ηνλ Αχγνπζην, πνπ κπνξεί ν έλαο Γήκνο λα
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βάιεη ΑΠΔ κέρξη 1.500 θηινβάη, θαη εθεί πέξα λα πξνζζέζεη φιεο
ηηο αλάγθεο πνπ έρεη , δειαδή γηα παξάδεηγκα εγψ πιεξψλσ ζε
έλαλ βηνινγηθφ 250.000 €. Θα βάισ ην έλα βηνινγηθφ. Έρσ έλα
θηίξην ΔΠΑΛ, 16.000 κέηξα. Πιεξψλσ ην κήλα κφλν 10.000 ην
ξεχκα. Λνηπφλ, αλ θαη απηφ είλαη επηιέμηκε δξάζε, δειαδή ζε
νηθφπεδν δηθφ κνπ λα κπνξψ λα βάισ είηε αλεκνγελλήηξηεο, είηε
θσηνβνιηατθά.
Π. ΒΑΦΙΝΗ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ολνκάδνκαη Πέηξνο
Βαθίλεο θαη είκαη ν Γήκαξρνο Αινλλήζνπ.
Σν έλα πνπ ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σακείνπ, είλαη
αλ είλαη επηιέμηκε ε ρξεκαηνδφηεζε, ε απαιινηξίσζε γηα ηε
δεκηνπξγία ελφο δξφκνπ, αιιά πνπ δελ ζα ρξεκαηνδνηεζεί ν
δξφκνο. Δίλαη απιψο γηα ηελ σξηκφηεηα ελφο έξγνπ πνπ πξφθεηηαη
λα

εληαρζεί

ζε

ΔΠΑ.

Άξα

ινηπφλ

αλ

ζα

κπνξέζνπκε

λα

ρξεκαηνδνηήζνπκε κφλν ηελ απαιινηξίσζε θαη λα κπνξέζεη λα
είλαη ψξηκν ην έξγν 100%.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΒΑΦΙΝΗ: ρη, απφ ην Σακείν κφλν ηελ απαιινηξίσζε.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΒΑΦΙΝΗ: Σν ππφινηπν ζα εληαρζεί ζε ΔΠΑ, λαη.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΒΑΦΙΝΗ: Δίλαη πην… γηα ηε δηαδη θαζία, γηα λα κεησζεί ν
ρξφλνο, δηφηη κέρξη λα πάξεηο ρξήκαηα απφ ην ΔΠΑ γηα λα θάλεηο
ηελ απαιινηξίσζε, έρεη πεξάζεη… πάκε ζην ηέηαξην ΔΠΑ, ζην
πέκπην.
Καη

έλα

δεχηεξν

εξψηεκα.

Αθνξά

εζάο.

Πνηα

είλαη

ε

δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε, γηα παξάδεηγκα ζέινπκε
λα

αγνξάζνπκε

έλα

θαη λνχξγην

ιεσθνξείν,

έρσ

Γεκνηηθή

πγθνηλσλία. Θα θάλσ αίηεκα ζε εζάο θαη ζα πσ εγψ ελδηαθέξνκαη
λα θάλσ απηφ θαη εζείο ζα μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία; Πψο ζα γίλεη;
Γειαδή αθξηβψο πψο γίλεηαη; Δπεηδή δελ έρσ μαλά αζρνιεζεί κε
απηφ ην ζέκα.
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Δπραξηζηψ.
Φ.

ΣΟΜΠ ΑΝΟΓΛΟΤ:

Σζνκπάλνγινπ

Φψηεο

ιέγνκαη,

είκαη

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ ζην Γήκν Νέαο Ησλίαο.
Έλα εξψηεκα ην νπνίν ην έρσ ζέζεη ζηνλ θχξην Βαξιακίηε, ην
μέξεη, θαη θαη’ ηδίαλ, ην έρσ πεη θαη ζε άιιν πλέδξην πνπ έγηλε γηα
ηηο ζπγρξεκαηνδνηήζεηο, αιιά καο θαίεη .
Γηα πνην ιφγν, πάιη ζπλερίδσ λα κελ ην θαηαιαβαίλσ, έρνπκε
έλα Γεκαξρείν ην νπνίν δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο καο, δελ έρνπκε
ρψξν λα θηίζνπκε θαηλνχξγην Γεκαξρείν θαη λα μεθηλήζνπκε απφ
ηελ αξρή. Γίπια καο ππάξρεη έλα θηίξην ή δέθα θηίξηα ζηα φξηα ηνπ
Γήκνπ καο, ηα νπνία είλαη θαη ελεξγεηαθά ζσξαθηζκέλα, δειαδή δελ
ρξεηάδνληαη ηίπνηα, έρνπλ ηα πάληα, φηη ρξεηάδεηαη δειαδή ε
θαηλνχξγηα λνκνζεζία γηα λα κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε θαη είλαη
θαη ηζάκπα, γηαηί ηψξα ε θηεκαηαγνξά έρεη πέζεη. Γηα πνην ιφγν λα
κε ρξεκαηνδνηεζεί έλαο πγηήο Γήκνο, ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα πιεξψζεη ην δάλεηφ ηνπ, γηα ηελ απεπζείαο αγνξά θαη λα ην
κεηαθέξεη εθεί πέξα; Καη λα πξέπεη λα ςάρλεη λα βξεη έλα
νηθφπεδν, πνπ ελδερνκέλσο δελ ππάξρεη, λα μεθηλήζεη λα θηηάμεη
έλα Γεκαξρείν πν π ζα ηειεηψζεη ζε δψδεθα ρξφληα θαη ζα ζηνηρίζεη
θαη δέθα θνξέο παξαπάλσ.
Απηφ ήζεια λα ξσηήζσ θαη αλ ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο λα
βνεζήζεη θαη ε ΠΔΣΑ κέζσ απηνχ;
Ν. ΥΟΙΝΑΡ ΑΚΗ: Καηαξρήλ λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ ηφζν
ζεκαληηθή θαη αμηφινγε ελεκέξσζε, γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα.
Δπεηδή δελ ήκνπλ εδψ απφ ηελ αξρή, ην πξψην εξψηεκα
είλαη, ε ΠΔΣΑ σο ηειηθφο δηθαηνχρνο πνπ ζα ππνζηεξίδεη θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ, πψο ζα γίλεηαη; Με πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζην Ννκφ
ηνπ Γήκνπ, απφ ηελ Αζήλα; Πψο ζα γίλεηαη απηή δηαδηθα ζία;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:

Γελ

κπνξνχκε

λα

θάλνπκε

πξνζιήςεηο

ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Α, ε ηερληθή βνήζεηα. Θα ηελ αλαζέζεηε κε κηα
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ζηελ ΠΔΣΑ θαη ε ΠΔΣΑ ζα ηελ θάλεη κε ηα
ζηειέρε πνπ έρεη ή αλ ρξεηαζ ηεί ζα πάξεη εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Οη φξνη ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν
είλαη, ηππνπνηεκέλεο είλαη.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ν. ΥΟΙΝΑΡ ΑΚΗ: Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ζα

γίλεηαη απφ ηελ

Αζήλα ή ζα έξρνληαη θαη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ηνλ ηφπν ζνπ ζα γίλεηαη ην…
Ν. ΥΟΙΝΑΡ ΑΚΗ: Γεχηεξν εξψηεκα. Δπεηδή ηπραίλεη εγψ λα έρσ
κηα

ηδηαηηεξφηεηα,

κεγαιχηεξνο

ζε

λα

είκαη

έθηαζε,

κε

έλαο
πνιιά

πνιχ

κεγάινο

Σνπηθά

Γήκνο,

Γηακεξίζκαηα

ν
θαη

νηθηζκνχο, φηαλ ι έκε βειηίσζε νδηθνχ δηθηχνπ, ηη ελλννχκε; Μέζα
ζηνπο νηθηζκνχο; Δλλννχκε ην αγξνηηθφ δίθηπν; Δλλννχκε ηνπο
δξφκνπο νη νπνίνη ζπλδένπλ απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:

Θα

δαλεηνδνηεζείο

απφ

ην

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αξκνδηφηεηα…
Ν. ΥΟΙΝΑΡ ΑΚΗ: ια.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ηη είλαη δεκνηηθνί δξφκνη. Γελ κπνξνχκε λα πάκε
ζηεο Πεξηθέξεηαο ηνπο δξφκνπο.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ν. ΥΟΙΝΑΡ ΑΚΗ: ηελ πινπνίεζε αληαπνδνηηθψλ επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ. Δγψ ζέισ λα θάλσ έλα πβξηδηθφ ζηαζκφ άκα (…) άδεηα.
Γειαδή ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ ρξεκαηνδνηεζεί … απφ κηα
εηζήγεζε πνπ καο έθαλαλ δχν θνξέο ζην Γήκν θάπνηνη εηδηθνί, καο
είπαλ

φηη

ε

επέλδπζε

Υξεκαηνδνηεί ην Σακείν

έρεη

έλα

θφζηνο

165

εθαηνκκχξηα.

Παξαθαηαζεθψλ ηέηνηα πνζφ γηα ηέηνηεο

αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο;
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Νίθν, λα ζνπ πσ ηψξα θάηη. Πξνζπαζνχκε λα
βξνχκε έλαλ ηξφπν λα πεξάζνπκε ην 20 -60. Γελ ην ιέσ κφλν γηα
εζάο. Καη γηα αξθεηνχο Γήκνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα κπνξέζνπκε
λα ην μεπεξάζνπκε, ήηαλ ζην λνκνζρέδην απηφ ζθνχπα, ήηαλ ην
20% λα ην αλεβάζνπλ ιίγν , αιιά αθφκε δελ ςεθίζηεθε.
Λνηπφλ, πξέπεη λα βξνχκε απηέο ηηο ιχζεηο πξψηα θαη κεηά λα
πάκε ζε δάλεηα ησλ 165 εθαηνκκπξίσλ.
Ν. ΥΟΙΝΑΡ ΑΚΗ: Δπεηδή ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο είλαη ιίγν
μεπεξαζκέλνο ζην Γήκν κνπ θαη δελ έρνπκε κπνξέζεη ιφγσ ησλ
νηθνλνκηθψλ
απνηέιεζκα

πξνβιεκάησλ
λα

λα

δεκηνπξγείηαη

ηνλ
κηα

αληηθαηαζηήζνπκε
θαζπζηέξεζε

θαη

κε
ζηελ

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, αιιά θαη ζηελ απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ,
ππάξρεη

δπλαηφηεηα

λα

εθζπγρξνλίζνπκε

φιν

απηφ

ηνλ

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ;
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δπραξηζηψ.
Να δψζσ εγψ δχν απαληήζεηο…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ναη, είλαη.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ρη, φρη. Τδξνκεηξεηέο. Αιιαγή πδξνκεηξεηψλ
είλαη επηιέμηκν θαη ζε πάξα πνιινχο Γήκνπο ππ άξρεη ελδηαθέξνλ
γηα απηφ. Έρνπκε θάλεη δνπιεηά.
Λνηπφλ,

ζέιεη

απφιπηε

πιεηνςεθία,

Γήκαξρε,

γηα

ην

δαλεηζκφ.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ναη, ιέσ ηη ηζρχεη ζήκεξα. ήκεξα ζέιεη γηα ην
δαλεηζκφ απφιπηε πιεηνςεθία.
Σψξα, φζνλ αθνξά ην απηνθί λεην, εθφζνλ ην απηνθίλεην
είλαη… ην ιεσθνξείν… Πνηνο κε

ξψηεζε; Δθφζνλ ην ιεσθνξείν

είλαη ηεο θαηλνχξγηαο ηερλνινγίαο, πνπ έρεη ιηγφηεξνπο ξχπνπο θαη
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ινηπά θαη ινηπά, θπζηθφ αέξην ηψξα ζηελ Αιφλλεζν κε

βάινπκε,

γηαηί πψο ζα έξζεη…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ναη, γηα απηφ ιέσ. Δληάμεη, κπνξνχκε λα ην
εληάμνπκε θαη ην ιεσθνξείν.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δκείο ζα εηνηκάζνπκε ηνλ θάθειν, ζα πάκε ζην
Παξαθαηαζεθψλ… Απφ εκάο ζα μεθηλήζεηε.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ναη, απφ εκάο μεθηλάκε θαη εκείο πάκε ην θάθειν.
Δίπε καλαηδάξνπκε ην έξγν, ν θχξηνο Πξφεδξνο, απηή είλαη ε
ζπκθσλία.
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Λνηπφλ, ηα πηάλνπκε έλα -έλα.
Καηαξρήλ ην ζέκα πνπ έβαιε ν θχξηνο Μαξηλάθεο γηα ην
ΚΑΠΔ θαη πνηνο είλαη ν ζθνπφο απηήο ηεο ζπκθσλίαο.
Σν ΚΑΠΔ είλαη ν επίζεκνο θνξέαο ηεο Πνιηηείαο ζε φηη αθνξά
ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Δίλαη ν επίζεκνο θνξέαο ηεο
Πνιηηείαο.
Ξέξσ φηη ζην παξειζφλ θάπνηνη Γήκνη ή φινη ζαο, δελ μέξσ,
είραηε πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ην ΚΑΠΔ. Έρνπκε μεθηλήζεη,
απηφ πνπ ζπδεηάκε ηψξα κε ην ΚΑΠΔ, ην Μάην. Πξνρσξάκε πάξα
πνιχ θαιά. Θέισ λα πσ φηη εδψ ππάξρεη θαη ε

βνήζεηα ηνπ

Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, κε ηερλνθξάηεο πνπ έρεη δηαζέζεη, γηα λα
γίλεη απηφ φιν ην πιαίζην πνπ ιέκε.
Ζ πξνζπάζεηα ε δηθηά καο είλα η, δελ έρνπκε θαλέλαλ ιφγν
κέρξη ζηηγκήο λα πνχκε φηη θάηη δελ πάεη θαιά. Δπεηδή φινπο φκσο
καο ελδηαθέξεη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πηζηέςηε κε πάλσ απφ
φινπο

ελδηαθέξεη

εκέλα

λα

είκαζηε

απνηειεζκαηηθνί,

φια

ζα

θξηζνχλ εθ ηνπ απνηειέζκαηνο. Αλ δνχκε φηη με θεχγνπκε ρξνληθά
θάπνπ ή θάηη, ελδερφκελα ζα πξέπεη λα αιιάμνπκε ζπλεξγάηεο.
Έλα. Γχν…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
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ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
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“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ”

Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: πλερίδσ…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θα ζπκπιεξψζσ εγψ ηελ απάληεζε, επίηξεςέ
κνπ, Πξφεδξε. Θα ηνπο δψζσ εγψ ηε λ απάληεζε γηαηί είκαη πην
απηνδηνηθεηηθφο απφ εζέλα.
Σν ΚΑΠΔ δελ ζα αλαθαηεπηεί κε ηνπο Γήκνπο. Θα είλαη απηφο
πνπ ζα πηζηνπνηεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ.
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Καη ζα ζπκβνπιεχεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καη ζα ζπκβνπιεχεη ην Σακείν. Καη άιαβεο; Δθεί ην
θαηαιήμακε κεηά απφ θνπβέληα κε ηνλ Πξφεδξν.
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Σν ΚΑΠΔ δελ εγθξίλεη θάηη…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Πξνζέμηε, ε πξνηππνπνίεζε ζα ζαο δνζεί. Ζ
πξνηππνπνίεζε ζα αλαξηεζεί ζην site ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ
κεηά ην πηινηηθφ, φηαλ ζα είλαη θάηη ην νξηζηηθφ. Θα αλαξηεζεί θαη ε
κειέηε θαη ην ινγηζκηθφ θαη ην ηεχρνο δεκνπξάηεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Αλ βιέπνπκε…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ.

ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ:

αο

είπα

φηη

ηψξα

είκαζηε

ζηε

θάζε

λα

μεθηλήζνπκε δχν πηινηηθά. Δίκαζηε θνληά.
Γελ ζεκαίλεη φηη εζείο δελ πξέπεη λα θάλεηε ηελ πξνεηνηκαζία
γηα λα μεθηλήζεηε λα θάλεηε ην έξγν πνπ ζέιεηε.
Σψξα,

ζε

φηη

αθνξά

ηελ

ππνρξεσηηθφηεηα,

εκάο

καο

ελδηαθέξεη ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο λα είλαη απηφ πνπ ιέκε. ε
θάζε πεξίπησζε είπα φηη ηα έξγα ζα ηα αμηνινγνχκε κε ην
ινγηζκηθφ πνπ ζαο δίλνπκε, γηα ιφγνπο ίζνπο γηα φινπο, γηα λα
ππάξρνπλ… λα μέξνπκε φινη ηη εγθξίλνπκε, ηη δελ εγθξίλνπκε θαη
πνηα είλαη ε παξακεηξνπνίεζε πνπ ππάξρεη. Άξα αλ δνχκε φηη θάη η
μεθεχγεη ή θάηη πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπκε, εδψ είκαζηε λα ην
ηξνπνπνηήζνπκε.
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ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
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Άιισζηε ε ΠΔΣΑ είπακε φηη θάλεη ιίγν -πνιχ έκκεζα project
management ζε φια απηά ηα έξγα. Αλ δεη… Γηα απηφ ην έιεγα θαη
έιεγα φηη είλαη ζεκαληηθφ. Αλ δεη φηη θάπνηνο θνξέαο θαζπζ ηεξεί
θάπνπ θάηη, πξέπεη λα θηππάεη θακπαλάθηα ζε φινπο καο. Απηή
είλαη ε δηθιείδα αζθαιείαο. Σίπνηα παξαπάλσ, ηίπνηα παξαθάησ.
Σψξα, ζε φηη αθνξά ηηο ΓΔΤΑ. πσο ζα δείηε θαη εθεί, ηα
αληιηνζηάζηα

έρνπλ

ην

κεγαιχηεξν

ελεξγεηαθφ

θφζηνο

θαη

ην

κεγαιχηεξν απφ απηφ μέξεηε φηη αλήθεη ζηηο ΓΔΤΑ. Γπζηπρψο,
φπσο

είπα

θαη

πξηλ,

ζην

Σακείν

έρεη

απαγνξεπηεί

λα

ηα

ρξεκαηνδνηεί.
Ξέξεηε επίζεο πνιχ θαιά φηη έρνπκε θάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε
πξφηαζε πξνο ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο θαη πξνο ην ΚΑΠΔ, θαη
μέξεηε, θχξηε Πξφεδξε, φηη έρνπκε πάξεη ζηνηρεία απφ ΓΔΤΑ
αληηπξνζσπεπηηθά, έρνπκε θάλεη έλα

clustering ζηνπο Γήκνπο

αλάινγα… ζηηο ΓΔΤΑ κάιινλ, αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο, έρνπκε
δψζεη ηα ζηνηρεία απηά ζην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο θαη ζην ΚΑΠΔ, κε
ζθνπφ λα δηακνξθψζνπκε έλα νινθιεξσκέ λν πξφγξακκα πνπ λα
θαιχπηεη

ηα

αληιηνζηάζηα,

άξα

αιιαγή

ηερλνινγίαο

ζηα

αληιηνζηάζηα, λα θαιχπηεη ηηο δηαξξνέο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο
πδξνκεηξεηέο, θαη λα θαιχπηνπκε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βηναεξίνπ
απφ ηνπο βηνινγηθνχο πνπ έρεηε.
Άξα κέζα απφ απηφ, ην θάλνπ κε γηαηί; Γηα λα δνχκε αλ ζα
κπνξνχζακε

λα

δηακνξθψζνπκε

έλα

πξφγξακκα

πνπ

λα

εμαζθαιίδεη ηελ απνπιεξσκή ηεο επέλδπζεο θαη ηαπηφρξνλα λα
δεκηνπξγεί θαη έλα πξφζζεην φθεινο γηα λα θαιχςεη ηα πθηζηάκελα
ρξέε πνπ έρνπλ νη ΓΔΤΑ θπξίσο πξνο ηε ΓΔΖ. Δθεί είλαη α πηφ.
Σψξα, ππάξρεη ην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑ πνπ μέξεηε πάξα
πνιχ θαιά, πνπ θαιχπηεη ην ζέκα ησλ δηαξξνψλ, ηα ιέσ θαιά;
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Γελ ην μέξσ, εληάμεη. Γελ κπνξψ λα πσ…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Τπάξρεη απηφ. Γελ μέξσ αλ θάηη άιιν εληαρζεί ή
φρη. Δγψ πηζηεχσ φηη αλ ην δηακνξθψζνπκε έμππλα απηφ ην
πξφγξακκα, κπνξεί λα δηακνξθσζεί… φηαλ ιέσ έμππλα ελλννχκε
λα δηακνξθψζνπκε έλα εζληθφ ηέηνην πξφγξακκα αιιαγψλ θαη
επελδχζεσλ,

ελδερφκελα,

θαη

απεπζχλνκαη

θαη

πξ νο

ηελ

Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, λα βιέπακε θάπνην Σακείν πνπ
λα

έθαλε

απηή

ηε

δνπιεηά

ή

ελδερφκελα

λα

βιέπακε

λα

ην

εληάζζακε θαη ζην παθέην Γηνχλθεξ. Γηαηί έλα ηέηνην πξφγξακκα,
πηζηέςηε κε, ίζσο είλαη πάλσ απφ έλα δηο.
Άξα δειαδή ιέσ φηη αλ ην δνχ κε έλα-έλα κεκνλσκέλν, ίζσο
λα κελ βγεη ην έξγν. Αλ φκσο δηακνξθψζνπκε έλα clustering απφ
έξγα ζπγθεθξηκέλνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο φινπο, ελδερφκελα λα
είλαη πην… φζν θαη λα ζαο θαίλεηαη πεξίεξγν, ζηηο ζεκεξηλέο
ζπλζήθεο λα είλαη πην εχθνιν λα βξνχκε ηξφπνπ ο ρξεκαηνδφηεζεο,
θπξίσο

αληιψληαο

πφξνπο

απφ

ηελ

Δπξσπατθή

Σξάπεδα

Δπελδχζεσλ θαη ην παθέην Γηνχλθεξ.
Λνηπφλ,

ζπλερίδσ.

Πάλησο

εκείο

ζε

απηή

ηε

θάζε

δελ

κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. Μπνξνχκε φκσο λα βνεζήζνπκε θαη
βνεζάκε, φπσο μέξεηε, ζε απηφ ην πιαίζην.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Σν μέξσ, ην μέξσ.
ΤΝΔΓΡΟΙ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ.

ΒΑΡΛ ΑΜΣΗ: Θέκα δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο. πλερίδσ,

ζέκα

δπλαηφηεηαο

πξνηείλεη

θαη

ιέκε

ρξεκαηνδφηεζεο
φηη

εκείο

20 -60.

εθφζνλ

έλα

Απηφ

πνπ

έρνπκε

έξγν

νδνθσηηζ κνχ

αθνινπζεί απηή ηε δηαδηθαζία, εκείο ιέκε ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε,
πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ… Μάιινλ λα πσ θάηη. Σν κεγάιν
πξφβιεκα πνπ έρνπλ νη Γήκνη δελ είλαη ζην 20%, δειαδή ζην
πνζνζηφ ηεο δφζεο ζε ζρέζε κε ηα ηαθηηθά έζνδα, αιιά ζην
ζπλνιηθφ

ρξένο.

Απηφ

πνπ

ιέκε …

ην

60.

Απηφ

πψο

παξαθάκπηεηαη. Παξαθάκπηεηαη θαη ζήκεξα κε ην λφκν.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
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ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
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Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: ρη, έμσ απφ απηφ. Μηιάκε γηα θαηλνχξγηα
επέλδπζε, θαηλνχξγηα δαλεηνδφηεζε.
Παξαθάκπηεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθ ψλ θαη
ζχκθσλε γλψκε ηεο ΚΔΓΔ. Απηφ πνπ έρνπκε πεη είλαη ην εμήο.
Δκείο

κε

απηή

πηζηνπνηήζνπκε,

ηε

δηαδηθαζία,

θαη

είλαη

ε

σο

πηζησηέο,

απάληεζε

απηή

κπνξνχκε
θαη

ζηνλ

λα

θχξην

Νηθνιάνπ, κπνξνχκε λα πηζηνπνηήζνπκε φηη ην έξγν απηφ φρη
ζεσξεηηθά είλαη αληαπ νδνηηθά, είλαη έλα έξγν πνπ εμαζθαιίδεη θαη
ηελ απνπιεξσκή ηεο επέλδπζεο θαη ηε

δεκηνπξγία εζφδσλ ζην

ηακείν ηνπ Γήκνπ. Καη κε απηή ηελ έλλνηα εκείο κπνξνχκε λα
εηζεγνχκαζηε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, θαηά παξέθθιηζε ηνπ
λφκνπ,

εθφζνλ

απνδέρεηαη

ηελ

ηζρχεη

απηφο

ππέξβαζε

ν

ηνπ

λφκ νο,
60%.

Ζ

λα

ππνγξάθεη

ΚΔΓΔ

ζε

θαη

απηφ

λα

είλαη

ζχκθσλε.
Άξα ινηπφλ γηα απηφ ιέκε θαη γηα απηφ ιέκε φια απηά έρνπλ ηε
ζεκαζία ηνπο, αθφκε θαη ε ηππνπνίεζε πνπ είπακε πξηλ.
Σψξα…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ:

Σνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνλ έρεη ην Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Δληάμεη;
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Σψξα, αλ είλαη κφλν αληαπνδνηηθά. Γελ είλαη
κφλν αληαπνδνηηθά ηα έξγα. Δίπακε νπνηνδήπνηε έξγν πνπ έρεη
ζρέζε έκκεζα ή άκεζα κε ην πεξ ηβάιινλ. Άξα κηα παηδηθή ραξά
πνπ ιέγακε, κπνξνχκε λα ηελ εληάμνπκε ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα.
Γελ είλαη αληαπνδνηηθή, έηζη; Άξα ηα πάληα.
Σν δχν έξγα αλ είλαη εληαία πξφηαζε, κπνξεί λα είλαη κία
πξφηαζε

πνπ

θάλεηε

κε

δχν

επίπεδα.

Τπάξρεη

ε

απφθαζε

επηιεμηκφηεηαο ηνπ θάζε έξγνπ ρσξηζηά, απφ ηελ Δπξσπατθή
Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη απφ εκάο , πνπ κπνξεί λα είλαη ζε έλα
αίηεκα. Αλ απηφ είλαη ην εξψηεκα. Καη ζε κηα απφθαζε δηθή καο …
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
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ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
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Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Καη γηα ηα δχν έξγα, θαη έηζη γίλεηαη ζηελ πξάμε.
Απφ εθεί θαη πέξα ην θάζε έξγν έρεη ηελ απηνηέιεηά ηνπ, θαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Αθξηβψο.
Σψξα, ην ζέκα ηεο απαιινηξίσζεο.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Ναη, λαη. Σψξα, θνηηάμηε, ζα πσ θάηη ρσξίο λα ην
μέξσ, άξα θξαηψ κηα επηθχιαμε, γηαηί δελ κνπ αξέζεη αλ δελ είκαη
θάηη 100% ζίγνπξνο λα ζαο πσ φηη έηζη είλαη.
Ζ άπνςε ε δηθή κνπ είλαη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έξγν
γίλεηαη, φηη κπνξεί λα ρξεκαηνδ νηεζεί ε απαιινηξίσζε, αλεμάξηεηα
αλ ζα γίλεη ην έξγν κε ιεθηά ηνπ Σακείνπ ή κε ιεθηά ηνπ ΔΠΑ.
Απηή είλαη ε πξνζσπηθή κνπ άπνςε. Κξαηψ κηα επηθχιαμε…
Γ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Απηφ είπα. Αλ γίλεη ην έξγν, ιέσ επί ηεο νπζίαο,
πξνζσπηθά ιέσ, δελ καο αθνξά. Πξνυπφζεζε είλαη λα γίλεη ην
έξγν. Αλ δελ γίλεη ην έξγν, πξέπεη λα θέξεη ηα ιεθηά πίζσ.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: ρη, δελ ππάξρεη πξνεηνηκαζία. Αλ δελ γίλεη ην
έξγν

ζε

ζπγθεθξηκέλε

ρξνληθή

δηάξθεηα,

ζα

ζαο

π άξνπκε

θαηεπζείαλ φια ηα ρξήκαηα απφ ηα ΚΑΠ. Ξεθάζαξα. Γηαηί ν ζθνπφο
είλαη λα επηηαρχλεηε ην έξγν είπαηε, φρη λα κελ ην θάλεηε.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Αθξηβψο. Λέσ ηε βνεζάκε ηελ σξηκφηεηα, αιιά ν
ζθνπφο είλαη λα βνεζήζνπκε ηελ σξηκφη εηα, ιέσ ν ζθνπφο…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Έηζη. Άξα βνεζάκε λα γίλεη ην έξγν. Αλ ζα γίλεη
ην έξγν ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, λαη.
Δ. Λ ΑΜΠΑΚΗ: Να πσ θάησ, δέθα δεπηεξφιεπηα κφλν.
Δγψ ην ’11 φηαλ βγήθα Γήκαξρνο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε,
πήγα θαη πήξα 3,5 εθαηνκκχξηα δάλεην γηα λα πιεξψζσ ηνπο
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πηζησηέο, ηνπο δαλεηζηέο ηνπ Γήκνπ, γηαηί ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή, δελ είλαη φινη θαινί Γήκαξρνη, ηη λα θάλνπκε, καο άθεζε
έθζεηνπο. Σν πήξα θαη ζρεδφλ ην μνθιάσ ηψξα θαη είλαη κηα ραξά.
Καη ηψξα πάλσ λα πάξσ δάλεην απφ έλα ζθαγείν πνπ ζέισ λα
θάλσ, ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ, θαη πάσ…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Δ. Λ ΑΜΠΑΚΗ: Σξία εθαηνκκχξηα. Καη πάσ κε ηελ αίζζεζε φηη
κπαίλσ ζην δηθφ κνπ καγαδί, πφζν κάιινλ ηψξα εδψ πνπ είλαη θαη
ε ΠΔΣΑ, θαη έρσ ηελ απφιπη ε εκπηζηνζχλε. Γηαηί; Γηαηί εηνχηνο εδψ
ν Πξφεδξνο έρεη κεγαιχηεξε επζχλε θαη κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζην
λα

πάεη

θαιά

ην

έξγν.

Έρεηε

εκπηζηνζχλε

ζην

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Λακπάθε.
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Σα θαιά ιφγηα δελ ζεκαίλεη φηη ζα απμήζνπκε ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Λέσ δελ ζεκαίλεη φηη ζα απμήζνπκε, ζα δψζνπκε
πεξηζζφηεξα δάλεηα.
Σψξα, ν Γήκνο Λαπξίνπ, ν Γήκαξρνο Λαπξίνπ, πνπ έζεζε
θάπνηα εξσηήκαηα, ζεσξψ είλαη αξθεηά ηερ ληθά γηα λα ηα πνχκε
εδψ. Μάιινλ ζα… απηά κπνξνχκε λα ηα θνπβεληηάζνπκε θαη’ ηδίαλ.
Σψξα, αγνξά θηηξίνπ δελ θαιχπηεηαη, ηη λα θάλνπκε; Γελ
θαιχπηεηαη. Γίθην έρεηε, δελ θαιχπηεηαη, δπζηπρψο, απαγνξεχεηαη
ζην Σακείν. Γπζηπρψο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Να θάλσ εγψ κηα εξ ψηεζε, Πξφεδξε;
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Μφλν απαιινηξίσζε.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Με ζθνπφ πνπ λα γίλεη ην έξγν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Έρσ ηελ εμήο εξψηεζε, απφ ζπλάδειθν πνπ δελ
είλαη

ηψξα

εδψ.

Μπνξνχκε

λα

ρξεκαηνδνηήζνπ κε

ηελ

αγνξά

αθηλήηνπ, έθηαζεο, γεπέδνπ, γηα λα θάλεη θνηκεηήξην;
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Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Δίπακε, αλ ζα γίλεη απαιινηξίσζε, λαη. Με
απαιινηξίσζε λαη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ.

ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ:

Πξνζέμηε

ηψξα,

εγψ

ζέισ

λα

πσ

θάπνηα

πξάγκαηα πνπ ελψ εκείο ηα βιέπ νπκε απιά, ην ιέσ κε αθνξκή
άιιν

έξγν

πνπ

μέξεηε

πάξα

πνιχ

θαιά,

γηα

θνηκεηήξην.

Σν

θνηκεηήξην φηαλ ην θάλεη ν Γήκνο, δελ θάλεη δηαθξίζεηο ησλ
αλζξψπσλ πνπ θαηαιήγνπλ εθεί.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΒΑΡΛ ΑΜΙΣΗ: Έηζη κπξάβν. Γειαδή εθ ησλ πξαγκάησλ π ξέπεη
λα θαηαιάβεηε φηη δεκφηεο ησλ Γήκσλ είλαη φινη, αλεμάξηεηα απφ
ζξήζθεπκα θαη ην ηη πηζηεχνπλ. Καη γηα απηφ πξέπεη λα ππάξρνπλ
απνδνρή

θαη

ζπγθεθξηκέλεο

πξνδηαγξαθέο

πνπ

πξέπεη

λα

ππάξρνπλ γηα έλα ηέηνην έξγν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κχξηε Καινγεξφπνπιε, ειάηε.
Γ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ: Καηαξρήλ, θχξηε Μαξηλάθε, ππάξρεη έλα
ζέκα. Μπνξεί νη ΓΔΤΑ λα έρνπλ βάιεη ηα αθίλεηά ηνπο, δειαδή λα
ηα έρνπλ πηζηνπνηήζεη πιένλ θαη λα κπνξνχλ λα μεθεχγνπλ απφ ηα
ρξέε

πνπ

είραλ,

λα

ηα

θεθαιαηνπνηνχλ,

φκσο

νη

Γεκνηηθέο

Δπηρεηξήζεηο κε η νλ 4308/14, κεηά ηε δηαδηθαζία ζηα ειιεληθά
ινγηζηηθά πξφηππα, είλαη ζαλ λα έρνπλ εηαηξείεο πάλσ απφ είθνζη
εθαηνκκχξηα. Γειαδή νη Γήκνη πξέπεη λα έρνπλ έλα πξνζσπηθφ
ηέηνην γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ινγηζηηθά πξφηππα.
Γηα απηφ ινηπφλ πξέπεη λα γίλεη κηα ηξνπνπνίεζε, ην είρακε
δεη θαη ζα δνχκε πψο ζα ην θάλνπκε θαη εκείο ζηελ ΔΔΣΑΑ,
πξνθεηκέλνπ

λα

θαηέβνπκε

βαζκίδα

ππνρξεψζεσλ,

δηφηη

δηαθνξεηηθά πνηα Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ζα ιεηηνπξγήζεη; Δίλαη έλα
ηεξάζηην ζέκα απηφ θαη ην αληηκεησπίδεηε φινη απ ηφ θαη πξέπεη λα
ην θάλνπκε απηφ. Γειαδή ην δηαπηζηψλνπκε θαη… φινη έρνπκε θάλεη
Γήκαξρνη, βιέπνπκε ηη γίλεηαη, ζέιεηο νιφθιεξν ινγηζηήξην γηα κηα
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε. Καη λνκίδσ φηη απηφ ζα ην δνχκε θηφιαο.
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Δγψ ήξζα λα ζαο πσ φηη απφ ηε ζέζε απηή εδψ, απ φ απηφ ην
βήκα, έρνπκε αλαιάβεη απφ θνηλνχ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο κε ηνλ
Θφδσξν

ηνλ

Γθνηζφπνπιν,

ππφ

άιιε

κνξθή,

ππφ

πνιηηηθνί

πξντζηάκελνη γηα ηελ ΔΔΣΑΑ, λα κπνξέζνπκε ζεζκηθά απηφ ην
εξγαιείν ηεο ΔΔΣΑΑ λα εγγπεζεί ηελ απαηηνχκελε πςειή πνηφηεηα
θαη παξνρή ππεξεζηψλ, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηελ ΠΔΣΑ θαη ην
ΗΣΑ, θαη ην ιέσ απηφ γηαηί δελ ζα πεγαίλνπκε λα κπιέθνπκε ζε
νκνεηδή πξνγξάκκαηα. Αιιά θαη ην θπξηφηεξν απφ φια είλαη λα
κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηελ Απηνδηνίθεζε ζην κέγηζην δπλαηφ.
Ξέξεηε φηη κπήθε ζηα ε ιιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα ε ΔΔΣΑΑ.
Κάπνηα ζηηγκή, είλαη κπεξδεκέλε ηζηνξία, ζαλ αλψλπκε εηαηξεία ή
φρη. ην λνκνζρέδην ππάξρνπλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο πνπ δελ έρεη
πεξάζεη. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, εκείο, ν ζθνπφο ηεο λέαο δηνίθεζεο
είλαη

λα

ππνζηεξίμνπκε

αλαπηπμηαθφο

κνριφο,

ηελ

Απην δηνίθεζε

ζαλ εξγαιείν

ζην

δειαδή,

γηα

ξφιν

ηεο

σο

ηελ παξνρή

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Να έρνπκε κηα θαιχηεξε παξνρή ζηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Καη βέβαηα δελ ζέινπκε λα κπιέμνπκε ζηε δηαδηθαζία κε ηηο
Πεξηθέξεηεο γηα λα ππάξρεη απηή ε δη ειθπζηίλδα φπσο γηλφηαλ πξηλ.
Θέινπκε λα ην μεθαζαξίζνπκε απηφ θαη λα ην μερσξίζνπκε.
Έρνπκε ινηπφλ δχν γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο έρνπκε
πξνζαλαηνιηζηεί γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο. Ζ πξψηε είλαη ε
ππνζηήξημε

ηνπ

αλαπηπμηαθνχ

θαη

θνηλσληθνχ

ξφ ινπ

ηεο

Απηνδηνίθεζεο, δειαδή ε ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ ζηελ νπζία, θαη
ησλ Πεξηθεξεηψλ παξάιιεια. Καη έρνπκε Πεξηθέξεηεο νη νπνίνη
αληαπνθξίλνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, κε κεγάιε ηνπο ραξά.
πσο ππάξρνπλ Πεξηθεξεηάξρεο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ άξηζηα κε
ηνπο Γήκνπο ηνπο. Γηαηί εδψ ζα πξέπεη λα δνχκε θάπνηα ζηηγκή
πψο θνπκπψλεηαη ν ηνπηθφο ζρεδηαζκφο, δειαδή νη ΠΔΓ, κε ηνλ
Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ. Γελ κπνξεί θαηά ην δνθνχλ ν θάζε
Αληηπεξηθεξεηάξρεο λα βιέπεη έλα έξγν αλάινγα κε ηνλ Γήκαξρν
πσο ηνλ έρεη ζηεξίμεη. Καη απηφ πξέπεη λα ην μεθαζαξίζνπκε. Αλ
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ζέινπκε λα έρνπκε αλάπηπμε. ηαλ δεηάκε ζε απηφ ην πλέδξην ε
αλάπηπμε λα μεθηλάεη απφ ην ηνπηθφ επίπεδν γηα ηνλ ηφπν καο θαη
λα θηάλεη

ζην εζληθφ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζπζρέηηζε ηεο

δηαδηθαζίαο απηήο. Καη πηζη εχσ ινηπφλ φηη απηφο είλαη θαη ν ξφινο
καο.
Δπίζεο, απηφ βειηηψλεη θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, θαη δεχηεξνλ,
εθείλν πνπ έρνπκε, είλαη ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη (…)
ηθαλφηεηαο ηεο Απηνδηνίθεζεο. Δθεί ινηπφλ ππάξρνπλ δηάθνξα
πξνγξάκκαηα, αθφκα θαη ε εθ παίδεπζε ησλ απηνδηνηθεηηθψλ. 270
έθαλαλ θέηνο κεηαπηπρηαθφ. Δκείο εξρφκαζηε θαη παξεξρφκαζηε
ζαλ

Γήκαξρνη.

Πξέπεη

λα

ππάξρεη

έλα

ηθαλφ

θαη

αλαγθαίν

πξνζσπηθφ ψζηε λα εμππεξεηεί ηνλ πνιίηε θαη λα παξακέλεη θαη λα
βνεζά θαη ηνλ επφκελν Γήκαξρν, ηνλ νπνηνλδ ήπνηε αλαιακβάλεη ηε
δηνίθεζε, θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Καη κάιηζηα πξνζπαζνχκε
λα θέξνπκε θαη πξνγξάκκαηα ηέηνηαο κνξθήο πηζηνπνηεκέλα ή
ζεκηλάξηα γηα απηνχο νη νπνίνη είλαη Γ.Δ., πνπ δελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα πάξνπλ πηπρίν. Αιιά λα κπνξνχλ παξαδεί γκαηνο
ράξηλ γηα

θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή γηα ηα απνξξίκκαηα, λα έρνπλ

εμεηδηθεπηεί ηα παηδηά απηά, γηαηί δελ έρεη θαη λφεκα.
Άξα ινηπφλ, πηζηεχσ φηη κπήθακε ζε έλα δξφκν ηέηνην θαη
επηδηψθεη

απνθιεηζηηθά

απηέο

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο,

φπσο

ηα

κεηαπηπρηαθά πνπ είπακε. Δθηφο ινηπφλ ηνπ Βνήζεηα ζην πίηη, ηα
θνηλσληθά πξνγξάκκαηα πνπ έρεη ε ΔΔΣΑΑ, γηα λα κελ κπνχκε ζε
απηή ηε δηαδηθαζία, πνπ ηα γλσξίδεηε, ζα πξέπεη λα έξζνπκε ζε
απηή ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
γηα φηη άιιν κέιιεη γελέζ ζαη, γηαηί ππάξρνπλ Γήκνη λεζησηηθνί,
Γήκνη νξεηλνί, νη νπνίνη πάλε λα κπνπλ ζε έλα πξφγξακκα θαη δελ
έρνπλ πνηέ ηε δπλαηφηεηα λα θηηάμνπλ έλα θάθειν. Γελ ππάξρεη
έλαο ηερληθφο ζπλεξγάηεο. Δθεί ινηπφλ ηη γίλεηαη; Έξρεηαη ινηπφλ ν
θίινο καο, ν ηχπνο πνπ είλαη γλσζηφο, καο θέξλεη έηνηκε κηα
κειέηε, ηε βάδνπκε θαη δελ θνπκπψλεη πνπζελά. Πάκε λα ηελ
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θάλνπκε, ράλνπκε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, θεχγεη ν εξγνιάβνο απφ
εδψ, θαη γίλεηαη έλα αιαινχκ.
Άξα

ινηπφλ

Δπξσπατθή

εδψ

Έλσζε

πξέπεη

απηφ

πνπ

λα

ππάξρεη

ζαο

είπε

κηα

θαη

άιιε,

γηαηί

ε

πξνεγνπκέλσο

ν

Πξφεδξνο, ιέεη ηη; Θέιεη θαη αλακφριεπζε, δειαδή ην ζρέδην
Γηνχλθεξ, γηα λα απνθηήζνπκε ρξήκαηα. Ζ αλακφριεπζε πνηα είλαη;
Σν φηη εκείο πξνρσξνχκε, θάλνπκε κηα δηαδηθαζία, θνπκπψλεη
παξαπέξα θαη εηδηθά, δελ κηιάκε γηα επαξρη αθέο πφιεηο, κηιάκε γηα
ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, φπνπ ζην Λεθαλνπέδην, ζηε Θεζζαινλίθε,
ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα είλαη εληαίν. Γειαδή δελ κπνξείο λα
θάλεηο θάηη μερσξηζηφ ζην έλα θνκκάηη γηα λα ζπλδέεηαη κε ην άιιν.
Ζ απνρέηεπζε δελ ζηακαηά ζηα ζχλνξα ηνπ Γήκνπ. Θα πξέπεη λα
ζπλερίδεηαη. Άξα ινηπφλ εθεί ζα πξέπεη λα δνχκε πψο πξνρσξάκε
θαιχηεξα θαη πψο γξεγνξφηεξα.
Λνηπφλ, ιέκε δαλεηαθά πξντφληα ζηνπο ΟΣΑ κε πφξνπο ηεο
Δπξσπατθήο Σξάπεδαο. Απηφ πνπ ζαο

αλαθέξαλε. Σν είπακε, δελ

ην μαλά αλαθέξσ παξαπέξα. Σα είπαλ φια, ηα αλαιχζαλε.
Ζ ΔΔΣΑΑ έρεη ηνλ έιεγρν νινθιήξσζεο θαη ηήξεζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ ησλ έξγσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα απηφ,
γηαηί

έρεη

ην

θνξέα

ελδηάκεζεο

δηαρείξηζεο,

πνπ

έρεη

θαη

κεραληθνχο, έρεη ηελ ηερλνγλσζία θαη κπνξεί λα ην πηζηνπνη ήζεη
απηφ,

λα

γίλεηαη

γξήγνξε

δηαδηθαζία.

Δθεί

ινηπφλ

είλαη

ε

ζπλεξγαζία καο. Γηαηί θαη ην εξγαιείν ηεο ΔΔΣΑΑ, κπνξεί λα είλαη
κέηνρνη θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη… αιιά είλαη εξγαιεία,
εδψ είλαη Ννκηθά Πξφζσπα ηεο ΚΔΓΔ, είλαη ε εηαηξεία ε νπνία
έρνπλ…

είλαη

αιιειέλδεηα,

αθνξνχλ

ηελ

Απηνδηνίθεζε.

Γελ

αθνξνχλ θάηη άιιν. Α’ θαη Β’ Βαζκνχ.
Πάκε ζηε δηακφξθσζε γηα ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ησλ
ΟΣΑ. πκθσλήζακε ινηπφλ απφ θνηλνχ γηα ηε ζπγθξφηεζε νκάδαο
γηα ηε δηακφξθσζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ αθνξνχλ ηα
έξγα ηνπ ΔΠΑ θαη απαηηείηαη ε ζπλέξγηα ζε… Σα ρξεκαηνδνηηθά
ινηπφλ απηά εξγαιεία ελδεηθηηθά δχλαηαη λα είλαη ηα δαλεηαθά
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πξντφληα

πνπ

αλαθέξακε,

ηα

επελδπηηθά

κφριεπζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, ηα ιεγφκελα
θνξέο

άιινη

ηα

απνηξέπνπλ,

αιιά

λα

νκφινγα,

πξντφληα

ΓΗΣ, πνπ πνιιέο
πνπ

θηάζακε

ζηα

απνξξίκκαηα λα πάκε ζηελ ίδηα δηαδηθαζία. Γελ ππάξρεη δίθξαγθν
νχηε γηα ηαμί. Άξα ινηπφλ θάηη πξέπεη λα… θάπσο πξέπεη λα
ιχζνπκε

ηα

ζέκαηά

καο.

Γελ

κπνξεί

λα

πιεξψλνπκε

εθαηφ

εθαηνκκχξηα πξφζηηκν θαη λα κελ έρνπκε λα δψ ζνπκε ρξήκαηα γηα
ηνπο εξγαδφκελνπο. Απηά πξέπεη λα ηα γιηηψζνπκε, πξέπεη λα
παιέςνπκε, θάηη πξέπεη λα γίλεη.
Πηζηεχσ ινηπφλ φηη ζα ζπλδξάκνπλ απηά ηα ρξεκαηνδνηηθά
εξγαιεία ζηε ζπγρξεκαηνδφηεζε.
Τπάξρεη έλα εηδηθφο ινγαξηαζκφο επηρνξήγεζεο κειεηψλ γηα
ηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ ζηνπο ΟΣΑ.
Σν Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ έρεη πξνηείλεη ζην
ΤΠΔ ηε ζχζηαζε ηνπ αλσηέξσ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ν νπνίνο
πξνσζείηαη κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, φπσο ζαο αλαθέξαλε. Γελ ηα
μαλά ιέκε.
Ζ ΔΔΣΑΑ πξνηείλεη ζην Σακείν Παξα θαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ,
πνπ έγηλε θαηαξρήλ απνδεθηφ, λα αλαιάβεη
δηνηθεηηθήο

θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθήο

ηελ αμηνιφγεζε ηεο

επάξθεηαο

ησλ

δηθαηνχρσλ

ΟΣΑ. Σελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ σξίκαλζεο ζε αξρηθφ ζηάδην. Σε
δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ΔΠΑ ή άιινπο πφξν πο. Καη ηελ
έθδνζε ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηα αλσηέξσ.
Έρνπκε ινηπφλ θαη έλα άιιν ζέκα πνπ πξνθχπηεη ηψξα, γηαηί
εδψ ιέκε, πψο είλαη νη Γήκνη νη νπνίνη δελ έρνπλ Σερληθέο
Τπεξεζίεο ή δελ κπνξνχλ λα επαλδξσζνχλ άκεζα ή λα βνεζεζνχλ
γηα λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ΔΠΑ;
Κάλακε ινηπφλ κηα ζπκθσλία πνιχ ζεκαληηθή, ηελ νπνία ηε
δεηνχζακε εδψ θαη πάξα πνιχ θαηξφ, φπνπ ζην πιαίζην αλάπηπμεο
ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηήξημεο ησλ ΟΣΑ, ηνπ Α’
Βαζκνχ πάληα κηιάκε εδψ, πνπ καο ην αλαθνίλσζε ν Τπνπξγφο
Οηθνλνκίαο, Αλαπιεξσηήο, θαη Αλάπηπμεο, ν Αιέμεο Υαξίηζεο, ν
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νπνίνο ήξζε ζηελ ΔΔΣΑΑ. ηη είπακε θαη νθείισ λα ην πσ απηφ,
γηαηί εγψ πξνέξρνκαη απφ άιιν πνιηηηθφ θνξέα, mot a mot, είλαη ζε
εμέιημε θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.
Ση έιεγε ινηπφλ απηφ ην πξάγκα, ήηαλ θαη ε θπξία Φσηνληάηα,
ε νπνία είλαη δίπια θαη κηιάεη γηα ην ΔΠΑ απηή ηε ζηηγκή. Μέζσ
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφζθιεζεο πξνβιέπνληαη λα δεκηνπξγεζεί
εζληθφ δίθηπν ηνπηθψλ εκπεηξνγλψκσλ, δειαδή ζα πξνζιεθζνχλ κε
δηαδηθαζίεο

ζπγθεθξηκέλεο

εκπεηξνγλψκνλεο

ή

κεραληθνί,

νηηδήπνηε, νη νπνίνη ζα πάλε ζηηο ΠΔΓ. Γελ ζα είλαη ν θνιιεηφο
κνπ ή ν άιινο πνπ ζα έξζεη λα κπεη γηα λα θάλεη κεξνθάκαην ή γηα
λα θάλεη ραβαιέ. Θα είλαη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη πνπ ζα έρνπλ
ηελ ηερλνγλσζία, γηα λα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ΟΣΑ. Να
πάκε ζηελ Κάζν ή λα πάλε ζην άιιν ην λεζί φπνπ είλαη ν Γήκαξρνο
κε ηνλ Αληηδήκαξρν πνπ έρεη ην απνξξηκκαηνθφξν θαη πάλε κφλνη
ηνπο, λα κπνξνχλ λα βγάινπλ θάπνην εληαμηαθφ έξγν θαη εθεί.
Καηαιάβαηε;
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ: Ναη, εληάμεη. Γελ ζέισ λα αλαθέξσ.
Ή αθφκα ζε νξεηλνχο Γήκνπο ή αθφκα θαη ζε Γήκνπο
κηθξφηεξνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα.
Άξα ινηπφλ εδψ αληαπνθξίζεθε ην ζπγθεθξηκέλν Τπνπξγείν
ζην αίηεκα ησλ ΟΣΑ θαη ηεο ΚΔΓΔ γηα ηε βνήζεηα απηή.
Δδψ ινηπφλ ηη γίλεηαη; Γίλεη αη φηη νη ηνπηθνί ζχκβνπινη πνπ ζα
ππνζηεξίμνπλ ηνπο Γήκνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνηάζεσλ ζην
ζηάδην ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, αιιά
θαη ζε επφκελν

ζηάδη ν γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, λα κελ

έξρεηαη ν θάζε θηξθηξίθνο θαη ζνπ ιέεη ζ έισ ηφζα λα ζνπ θηηάμσ ην
θάθειν, ν νπνίνο έρεη γλψκε θαη γλσζηνχο ζην Τπνπξγείν θαη
γίλεηαη απηφ ην αιηζβεξίζη.
Πάκε ινηπφλ λα βνεζήζνπκε ηελ Απηνδηνίθεζε, απηά πνπ
ιέγαηε εζείο, πφζν ζα καο ζηνηρίζεη ν θάθεινο, λα κε ζηνηρίζεη
ηίπνηα θαη λα κπνξέζεη λα π ξνρσξήζεη απηφ ην έξγν, γηαηί κπνξεί
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λα εληαρζεί ζην ΔΠΑ θαη λα κε γίλεη πνηέ ην έξγν. Καη ζήκεξα
είλαη δχζθνια ηα πξάγκαηα. νπ ιέεη, θχξηε, πήξεο ρξήκαηα; Πήξεο
έλα

θνκκάηη;

Γελ

είλαη

άξγεζεο

ή

δελ

ην

θάλσ.

Σψξα

ηα

επηζηξέθεηο. Σειείσζε. Καη είλαη πνιχ δχζθνιν ην πξάγκα απηφ.
Θέισ ινηπφλ λα ζαο πσ, εδψ φκσο ππάξρεη κηα πξνυπφζεζε
θαη ην αθνχζακε ζην πλέδξην κέζα.
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ: Αδειθέ, κε κε θφβεηο. Άζην απηφ.
ΤΝΔΓΡΟ: (Δθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ: Να ζνπ πσ θάηη, πάξε ην κηθξφθσλν θαη
έια κίια.
ΤΝΔΓΡΟΙ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ: Άζην ινηπφλ, θαη εγψ Γήκαξρνο ήκνπλ.
Έλαλ ζεβαζκφ ιηγάθη.
Άθνπ ινηπφλ πψο έρεη ην έξγν ηψξα. Δδψ ππάξρεη έλα ζέκα.
Γηα ηηο πξνκήζεηεο. Γελ κπνξεί λα ζνπ ιέεη φηη ζηηο 5.00 0 θαη απφ
εθεί πέξα παο ζε θαηάινγν εζληθφ. Απηφ πνπ ιέγαλε κέζα. Πξέπεη
λα ππάξρεη βνήζεηα ζην Γήκν. Δγψ πνπ έρσ έλα Γήκν ησλ 30.000,
ησλ είθνζη πέληε, θαη έρσ κηα ππνηππψδε Σερληθή Τπεξεζία, απηνί
πνπ κνπ έρνπλ κείλεη, ζέισ λα πάξσ έλαλ κειεηεηή λα θάλσ ηε
δνπιεηά κνπ. Γελ κπνξεί λα πεξηκέλσ ηνπ αγίνπ πνηέ.
Απηφ πνπ έιεγε ην πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ είλαη

ζσζηφ θαη

πξέπεη πξαγκαηηθά λα πεξάζεη, λα δηνξζσζεί απφ ην Τπνπξγείν
Τπνδνκψλ. Τπάξρεη θαη απηφ κέζα ζηε ηξνπνινγία, δελ μέξσ πψο
ζα θαηαιήμεη. Γηαθνξεηηθά ν Γήκαξρνο είλαη λεθξφο. Σφηε δελ
ππάξρεη βνήζεηα. Ση λα πάεη λα θάλεη ν ζχκβνπινο πνπ βάδνπκε
εκείο θαη ην ζηέιλνπκε κεηά, φηαλ δελ ππάξρεη έλα ππνηππψδεο
ραξηί γηα λα ιεηηνπξγήζεη πάλσ ζε απηφ;
Πηζηεχσ ινηπφλ φηη απηφ πξέπεη λα ην ζηεξίμνπκε θαη ην
άθνπζα απφ φιεο ηηο πιεπξέο θαη ηηο πνιηηηθέο παξαηάμεηο φηη είλαη
ζχκθσλνη ζε απηφ.
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Ζ ζπλεξγαζία κε ην ΚΑΠΔ. Δίλαη γεγνλφο φηη ην ΚΑΠΔ είρε ηα
πξνβιήκαηά ηνπ. Άιιαμε ε δηαδηθαζία. Καη πηζηεχσ θαη δελ ζέισ λα
επαλέιζσ ζε απηφ, φηη ζα πάκε ζε θαιή δηαδηθαζία. Ση πιεξψλεη
ζήκεξα

ε

Δπξσπατθή

Έλσζε;

Οηηδήπνηε

έρεη

ζρέζε

κε

ην

πεξηβάιινλ. Γηα ην 2020, κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,
θαιχηεξα

κέζα

ζηαζεξήο

ηξνρηάο

γηα

ηα

θξαηηθά,

ειεθηξηθή

ελέξγεηα, ειεθηξηθή παξαγσγή πνπ κπνξείο λα θάλεηο κφλνο ζνπ,
Λνπθά κνπ, θαη λα έρεηο απηάξθεηα κφλνο ζνπ ζαλ Γήκνο. Ζ κείσζε
πξαγκαηηθά ηνπ θφζηνπο, φια απηά… Απηά είλαη ηα ιεθηά πνπ είλαη
επηιέμηκα. Ση λα θάλνπκε;
Άξα ινηπφλ πφζα κπνξνχκε λα πάξνπκε απφ απηά; Ση
κπνξνχκε λα θάλνπκε κε απηά ηα ρξήκαηα; Καη πψο κπνξνχλ λα
θαξπσζνχλ νη Γήκνη, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο. Γηαηί ζηελ νπζία απηφ
είλαη, ε γεηηνληά καο. Σνπ θαζελφο ε γεηηνληά, πνπ ζε ζρέζε κε ηε
δηπιαλή, γηαηί είρακε ζπλεζίζεη, ην έρνπκε δεη εκείο ζηελ Αηηηθή κε
ηα ζθνππίδηα, σξαίν ην ζπίηη κνπ αξθεί λα πεηάμσ ηα ζθνππίδηα
ζηνλ γείηνλα. Καη θηάζακε ην 2000, ηνλ 21 ν αηψλα, θαη αθφκα δελ
έρνπκε βξεη ιχζε. Καη ρηππηφκαζηε κεηαμχ καο αλ ζα είλαη εδψ ή
εθεί. πνπ ππάξρνπλ πνιιά ραξηηά ππάξρνπλ θαη ραξηνθιέθηεο. Αο
ην θιείζνπκε εκείο ζαλ Απηνδηνίθεζε λα κελ ηνπο δίλνπκε θαη
δηθαίσκα λα κηιάλε. Γηαηί ν θαζέλαο ζηελ θνηλσλία εξγαζίαο γηα λα
βγεη Γήκαξρνο ήηαλ είλαη πξψηνο θαη δελ κπνξεί λα θχγεη κε ζηίγκα
ζηνλ εζεινληηζκφ πνπ παξέρεη γηα ηέζζεξα -πέληε ρξφληα λα θάλεη
ην Γήκαξρν, λα θιείλεη ην γξαθείν ηνπ, ην ζπίηη ηνπ θαη νχησ
θαζεμήο. Καη φπσο είλαη

δχζθνια ηα νηθνλνκηθά, μέξσ φηη αίκα

θηχλεη ν θαζέλαο ζήκεξα γηα λα γίλεη. Γελ είλαη νη παιηέο επνρέο.
Θέισ ινηπφλ λα ζαο πσ, αγαπεηνί θίινη, πάκε γηα ηελ
αλάπηπμε

ηνπ

αλζξψπηλνπ

δπλακηθνχ.

Αλαθέξακε

γηα

ηα

κεηαπηπρηαθά ή γηα νηηδήπνηε . Οη αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ αηξεηψλ.
πλερίδνπκε θαη πξνρσξάκε. πνπ κπνξνχκε. πνπ κπνξνχκε λα
βνεζήζνπκε,

πξαγκαηηθά

ηα

ζηειέρε

ησλ

Γήκσλ

ηα

νπνία

ππάξρνπλ, λα θάλνπλ παξνρή έξγνπ. Να έρνπλ ηε γλψζε λα
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βνεζήζνπλ ην Γήκν. ρη λα θάζεηαη ζε έλα γξαθείν, λα ζεθψλεη ην
ηειέθσλν θαη λα ηνπ ιέεη, Γήκαξρε, είκαη γλσζηφο ζνπ, ζε ςήθηζα,
άζε κε εδψ θαη κεηαθίλεζε ηνλ άιινλ.
Σν ζέκα είλαη ηη παξαγσγή θάλνπκε. Καη ε παξαγσγή απηή
είλαη γηα ηνλ πνιίηε. Δίλαη γηα απηφλ πνπ ζε ζηεξίδεη θαη ζέιεη λα
ηνπ θάλεηο θαιχηεξε ηε γεηηνληά. Καη λνκίδσ φηη

έρνπκε ηα εθφδηα

λα ηνπο βνεζήζνπκε. Καη ηα θφζηε είλαη ειάρηζηα. Παληνχ ζε φιε
ηελ Διιάδα. Ζ Κεληξηθή Μαθεδνλία δήηεζε θαη δεχηεξν ζρέδην
θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ πνπ ππάξρνπλ. γηα δεχηεξε θνξά, γηαηί
πήγε πνιχ πεηπρεκέλα. Τπ άξρεη γξαθείν εδψ, ππάξρεη γξαθείν ζηε
Λάξηζα. Θα είλαη δηάζπαξηε παληνχ ε ΔΔΣΑΑ. Ζ ΔΔΣΑΑ δελ είλαη
θιεηζηφ πιένλ καγαδί. Αιιάδεη ην νξγαλφγξακκα, αιιάδνπλ φια.
Γελ ππάξρεη ν δηθφο κνπ θαη ν δηθφο ζνπ. Γηαηί θάπνηα ζηηγκή
είδακε νξηζκέλα έξγα κε ηνλ ΔΦΓ θα η ιέγαλε εκείο γηαηί δελ
πήξακε; Πξέπεη λα έρνπλ φινη γλψζε ην ηη ζπκβαίλεη θαη αλ έρνπλ
δπλαηφηεηα

ζπκκεηέρνπλ.

Αλ

δελ

έρνπλ

ηε

δπλαηφηεηα

πάκε

παξαθάησ.
Θεσξψ ινηπφλ, αγαπεηνί θίινη, φηη θχξην κέιεκά καο είλαη ε
ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ γηα φζν δηάζηεκα εί καζηε εθεί, γηαηί έρνπκε
θάλεη Γήκαξρνη θαη έρνπκε ληψζεη ζην πεηζί καο ηη πάεη λα πεη λα
κπαίλεηο ζε ζρέδην αζηηθήο αλάπιαζεο θαη λα ζνπ ιέλε, αδειθέ,
επεηδή παξελέβε ν ηάδε, απ ’ έμσ. Σν έρνπκε ληψζεη, φινη καο.
κσο ηψξα απηφ έρεη θιείζεη πηζηεχσ. ινη ν η Γήκαξρνη έρνπλ
θαηαιάβεη, άζρεηα πνχ αλήθεη ν θαζέλαο πνιηηηθά ή ηη θνξψλα
έβγαιε, φηη δελ έρεη ρξψκα ην πξφβιεκα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Οχηε ην ζθνππίδη έρεη ρξψκα, νχηε ε πείλα έρεη ρξψκα, νχηε ηα
ππφινηπα.

Μπνξνχκε

λα

βνεζεζνχκε

κεηαμχ

καο;

Θα

θχγεηο

θάπνηα ζηηγκή απφ ην Γήκν θαη πνηα ζα είλαη ε πζηεξνθεκία; Έθαλε
θαη πέληε πξάγκαηα. Απηφ κέλεη. Γηαηί φπνηνλ έρεηο βνιέςεη ζα είλαη
θαη αράξηζηνο, ζα ζε θηχλεη εθ’ φξνπ δσήο.
ηξαηεγηθήο ινηπφλ ζρεδηαζκφο ηεο ΔΔΣΑΑ είλαη ε παξνρή
ππνζηήξημεο πξνο ηελ Σν πηθή Απηνδηνίθεζε, δηαδηθαζηψλ, ζηνλ
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αλαπηπμηαθφ

ξφιν

πξσηνβάζκηα,

θαη

είηε

ηεο

αγξνηηθήο

πξσηνγελήο,

είηε

αλάπηπμεο,
νηηδήπνηε

είηε

ιέγεηαη

άιιν.

Σνπ

ηνπξηζκνχ. ηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. ηελ
θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηελ θαηλνη νκία. Έμππλεο πφιεηο.
Έθαλε ν Αξλανπηάθεο ν ηαχξνο κηα εκεξίδα πνπ ήξζαλ απφ ηελ
Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη Γήκαξρνη έπηλαλ θαθέ απέμσ θαη
επηπρψο πνπ ήηαλ νη ππάιιεινη κέζα. Γειαδή δελ γίλεηαη λα κηιάκε
γηα smart πφιεηο ή

γηα πνδειαηνδξφκνπο ή γηα ελέ ξγεηα, θαη λα

έρεη γίλεη ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα λα θνηηάκε αιινχ.
Γηαηί απηά επηθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο,
εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Καη λα ιέκε, ξε παηδηά, κε απηά ηα
εξγαιεία πάκε ηψξα, φηαλ νη άιινη ηα έρνπλ πξνρσξήζεη.
Δίλαη επθαηξία ινηπφλ, ζηα αζηηθά θέληξα πνπ είλαη εθηφο
πνιενδνκηθψλ

ζπγθξνηεκάησλ,

κεηξνπνιηηηθψλ

πνιενδνκηθψλ

ζπγθξνηεκάησλ, έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ ηψξα ηηο άκεζεο
ελέξγεηεο γηα ηηο επφκελεο γεληέο.
Καη

ηα

ρξεκαηνπηζησηηθά

εξγαιεία

ή

ηηο

αλαπηπμηα θέο

πξσηνβνπιίεο πνπ ζαο αλέπηπμαλ πξνεγνπκέλσο.
Δγψ ζέισ λα ζαο πσ φηη είκαζηε ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε
ζπλαδέιθνπ, επεηδή πιένλ δελ είλαη μερσξηζηφ καγαδί, ην έθαλε ε
ΠΔΣΑ, ην έθαλε ε ΔΔΣΑΑ, ην έθαλε ην ΗΣΑ. Σν ΗΣΑ ηη είλαη; Δίλαη
έλα ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν η ν νπνίν είρε πέζεη, είρε αδξαλήζεη, είρε
πεζάλεη, ελψ επί Σζάηζνπ Γεκήηξε ήηαλ έλα εξγαιείν πνπ ήηαλ
πάξα πνιχ δπλαηφ, θαη θάπνηα ζηηγκή πέζαλε. Ζ θάζε ΠΔΓ πξέπεη
λα έρεη έλα ΗΣΑ κέζα. Γελ κπνξεί λα κελ έρεη έλα ΗΣΑ αλαπηπμηαθφ,
πνπ λα
κπξνζηά

κηιάλε κεηαμχ ηνπο νη Γήκαξρνη θαη λα ιέλε πψο πάεη
ε

πεξηνρή

καο;

Έια

εδψ

Πεξηθεξεηάξρε,

έια

εδψ

Αληηπεξηθεξεηάξρε, πνπ ζέιεηο λα θάλεηο παηρλίδη. Δκείο δεηάκε
απηά. Γελ κπνξεί λα έξρεζαη θίιε κνπ θαη λα ιεο εγψ, επεηδή εζχ
κε ζηήξημεο… Γειαδή εγψ κνπ έηπρε κπξνζηά παξνπζία κνπ θαη
ηνπ Νίθνπ, λα θηηάμνπλ αληηζηήξημε ζε έλα πνηακάθη θαη λα βγεη ν
Γηεπζπληήο ηεο Πεξηθέ ξεηαο κε ην Γήκαξρν γηα λα πνπλ ην θάλνπκε,
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θαη λα ηνλ δηψρλεη ν Πεξηθεξεηάξρεο γηαηί δελ ην αλαθνίλσζε απηφο.
Απηά δελ γίλνληαη πνπζελά. Γειαδή ν Γήκαξ ρνο δελ θάλεη ηίπνηα
πιένλ. Λέηε θαη ηα ρξήκαηα απφ ην ΠΓΔ ηα έρεη βγάιεη απφ ηελ
ηζέπε ηνπ ν άιινο.
Πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φινη ινηπφλ φηη απηά είλαη ρξήκαηα ηνπ
ειιεληθνχ ιανχ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εκείο αλήθνπκε, θαη
ππάξρνπλ εξγαιεία

πνπ

πξέπεη

λα

ηα

ρξεζηκνπνηήζνπκε

επ’

σθειεία ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Αλ πάκε θαιά εκείο, ζα πάεη
θαιχηεξα αθφκα ε παηξίδα καο. ε άιιν επίπεδν πνιηηηθά ζα ηα
βξνχκε, αιιά απηφ δελ είλαη ηεο παξνχζεο. Ζ θξίζε ππάξρεη, ε
αλεξγία ππάξρεη, αιιά κε ην πφζν… πφζα ρξφληα ζα έρνπκε ηα
θνηλσληθά παληνπσιεία; Πφζα ρξφληα ζα ηα έρνπκε απηά; Γειαδή
απηή ε κηδέξηα. Κάπνπ ινηπφλ εγψ πηζηεχσ φηη πξέπεη εκείο λα
πάξνπκε ζηα ρέξηα καο ηε δηαδηθαζία θαη λα αιιάμεη ιίγν ην θιίκα.
πνηα είλαη ηα ιάζε πνπ έρνπλ θάλεη νη άιινη. Απηνί πιεξψλ νπλ…
Δκείο έρνπκε ην ’19 εκεξνκελία ιήμεο. ινη εζείο… Θα γίλνπλ
εθινγέο, ζα μαλά γίλνπλ, θαη νη Γήκαξρνη ζα παξακέλνπλ θαη νη
Πεξηθεξεηάξρεο. Ίζσο είλαη ην κφλν ζηαζεξφ.
Γελ κηιψ γηα ηνλ εθινγηθφ λφκν γηαηί δελ κε ελδηαθέξεη, νχηε
πξφθεηηαη λα μαλά αζρνι εζψ κε ηε δηαδηθαζία, κνπ θηάλεη. Έρσ ηα
πξνβιήκαηα ηεο πίεζεο, έρνπκε απνθηήζεη πνιιά, γηαηξέ κνπ.
Δίζαη θαη δηθεγφξνο, ζε έθαλα γηαηξφ εγψ εζέλα. Γηαηί έηζη είλαη.
Πηζηεχσ ινηπφλ φηη απεπζπλζείηε ζηελ ΠΔΣΑ. Θα πάξεηε ηελ
νπνηαδήπνηε ελεκέξσζε. Απεπζπλζ είηε ζηελ ΔΔΣΑΑ, ζα πάξεηε
ηελ νπνηαδήπνηε ελεκέξσζε ρξεηάδεζηε. Καη αλ ππάξμεη πεξίπησζε
πνπ θάπνηνο δελ ζα ζαο ηε δψζεη, πείηε ην καο λα ηνπ θφςνπκε ηα
πφδηα. Πάλσ απφ φια είλαη νη ηνπηθνί άξρνληεο πνπ εθπξνζσπνχλ
ηνπο πνιίηεο ηνπο θαη κεηά ηα εξγαιεία ε θείλα ηα νπνία ηνπο
βνεζάλε γηα ηε δηαδηθαζία.
αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θχξην Καινγεξφπνπιν,
έκπεηξν απηνδηνηθεηηθφ πνιιά ρξφληα.
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Μ. ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δίλαη εδψ ε θπξία Γεξνπαλα γηψηε Καηεξίλα; Διάηε,
είραηε δεηήζεη ην ιφγν. Ζ θπξία Γεξνπαλαγηψηε είλαη Γεκνηηθή
χκβνπινο θαη Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Παηξέσλ.
Κ.

ΓΔΡΟΠΑΝ ΑΓΙΩΣΗ:

Καιεζπέξα

ζαο.

Δίκαη

απφ

ην

Γήκν

Παηξέσλ. Δίλαη αιήζεηα φηη έρσ εηνηκάζεη, έρσ έλα γξαπηφ θείκελν
έηνηκεο παξέκβαζεο, αιιά πνιχ θνβάκαη φηη ζα μεθχγσ ιίγν απφ
ην γξαπηφ θείκελν γηαηί πξαγκαηηθά ε κέρξη ηψξα ζπδήηεζε, έζησ ε
εξψηεζε-απάληεζε, δίλεη πνιιά δσληαλά εξσηήκαηα ζην δηα ηαχηα.
Σν δηα ηαχηα

ινηπφλ θαηά ηε

γλψκε καο θαη ζα πσ θαη

νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ην Γήκν ηεο Πάηξαο θαη ηελ
πείξα ηελ νπνία ζπγθεληξψλνπκε γηα απηφ ην δήηεκα, είλαη ην εμήο.
Δίλαη θπζηνινγηθφ λα ζπδεηάκε ζήκεξα, λα ζπδεηά ζήκεξα ε
ηνπηθή

δηνίθεζε,

νη

εθπξφζσπνί

ηεο,

γηα

ην

ζέκα

ησλ

ρξεκαηνδνηήζεσλ; Με πνηα έλλνηα ην ζέησ απηφ ην εξψηεκα; Με
ηελ εμήο έλλνηα. Καη ν θεηηλφο πξνυπνινγηζκφο, αιιά θαη ε κέρξη
ζήκεξα

πξνυπνινγηζκνί

ηνπ

θξάηνπο,

ζπγθεληξψλνπλ

αξθεηφ

ρξήκα. Σν ρξήκα απηφ ζπγθεληξψλεηαη ζε αλαινγία 70 -30 πεξίπνπ,
δειαδή ην 70 είλαη ην ιαφ, απφ ηε ιατθή νηθν γέλεηα, απφ ηνπο
επαγγεικαηνβηνηέρλεο, απφ ηνπο εξγαδφκελνπο φζνπο είλαη, απφ
ηνπο ζπληαμηνχρνπο, θαη ην 30, ην ιηγφηεξν, είλαη απφ ηνπο έρνληεο
θαη θαηέρνληεο, θαη κάιινλ ν ζπζρεηηζκφο θαη πνιχ ιέσ, δελ είλαη
70-30, είλαη 80-20 θαη ίζσο θαη ιηγφηεξν.
Απηφ πνχ επηζηξέθεη; Απηά ηα ρξήκαηα πνχ επηζηξέθνπλ;
Γηαηί δελ επηζηξέθνπλ απηά ηα ρξήκαηα ζηνλ ίδην ην ιαφ θαη ηηο
αλάγθεο κέζα

απφ

ηε

ρξεκαηνδφηεζε,

πνπ

εληέιεη

δελ είλαη

ρξεκαηνδφηεζε κε ηελ έλλνηα φηη βγαίλνπλ απφ θάπνηα άιιε ηζέπε.
Δίλαη απφ ηελ ηζέπε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
Θεσξνχκε φηη απηή ε ζπδήηεζε πξέπεη λα γίλεη θαη απηή κε
ηελ εμήο έλλνηα. Ννκίδσ φηη παξαθνινπζήζαηε θαη εζείο θαη εκείο
ηηο θεληξηθέο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ρζεο ζην πλέδξην, θαη απφ
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ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ -ΑΝΔΛ, αιιά
θαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, πνπ
δηεθδηθεί λα πάξεη ηελ θπβεξλεηηθή ζθπηάιε. Τπήξρε κηα θφθθηλε
γξακκή

ε

νπνία

δηαπεξλνχζε

ηηο

ηνπνζεηήζεηο

ηνπο

θαη

ηηο

παξεκβάζεηο ηνπο θαη ήηαλ θνηλή. Ξεράζηε…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλν π)
Κ. ΓΔΡΟΠΑΝ ΑΓΙΩΣΗ: αο παξαθαιψ πνιχ, ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Θα πσ φηη ζέισ. Αλ δελ ζέιεηε, κπνξείηε λα θχγεηε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Γεκήηξε…
ΤΝΔΓΡΟ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΓΔΡΟΠΑΝ ΑΓΙΩΣΗ: αο παξαθαιψ πνιχ, δελ ζα κνπ ππνδείμεηε
ηη ζα πσ. Θα πσ απηά ηα νπνία εγψ λ νκίδσ θαη εζείο αο ζεσξήζεηε
φηη είλαη εθηφο ζέκαηνο.
πλερίδνπκε ινηπφλ…
ΤΝΔΓΡΟΙ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ.

ΓΔΡΟΠΑΝΑΓΙΩΣΗ:

Αλ

ζέιεηε

λα

κηιήζνπκε

θαη

γηα

ηα

ιεμηπξφζεζκα, πνιχ επραξίζησο. Πνιχ επραξίζησο λα κηιήζνπκε
θαη γηα ηα ιεμηπξφζεζκα.
Λέκε ινηπφλ φη η ε θνηλή ζπληζηακέλε είλαη φηη μεράζηε ηνπο
πφξνπο. Δάλ εζείο ζέιεηε, αγαπεηέ κνπ, λα πεξλάεη αβξφρνηο πνζί
ην γεγνλφο φηη φηαλ κηιάκε γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηνπο Γήκνπο,
ελλννχκε εληέιεη φηη ζπδεηάκε γηα ην πφζν ζα ραξαηζψζνπκε ην
ιαφ, δηθαίσκά ζαο, θαη δηθα ίσκά καο λα ιέκε…
ΤΝΔΓΡΟΙ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ:

Λνηπφλ,

παξαθαιψ

πνιχ.

Δίλαη

ζπλάδειθνο,

εθπξνζσπεί έλα κεγάιν Γήκν, ηξία ιεπηά ζα κηιήζεη.
Κ.

ΓΔΡΟΠΑΝ ΑΓΙΩΣΗ: Έιεγα ινηπφλ, ζπλάδειθνη, φηη απηφ δελ

είλαη

θπζηνινγηθφ.

Γελ είλαη θπζηνινγηθφ δεια δή, αληηθεηκεληθά,

ζε εηζαγσγηθά ή ρσξίο εηζαγσγηθά, λα ςάρλνπλ ελαγσλίσο νη
Γεκνηηθέο Αξρέο λα βξνπλ ηνπο ηξφπνπο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα
ππαξθηά ιατθά πξνβιήκαηα.
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Γηα θνηηάμηε πνηεο αλάγθεο έρνπκε

εκείο ζην Γήκν ηεο

Πάηξαο, θαη νη νπνίεο δελ ηθαλνπνηνχ ληαη κε θαλέλα ρξεκαηνδνηηθφ
πξσηφθνιιν. Δίηε θαηαθχγεηο αο πνχκε ζε έλαλ ρξεκαηηζκφ κέζσ
ηεο ηξάπεδαο,

είηε θαηαθχγεηο ζηα ΔΠΑ, ή δελ μέξσ θαη εγψ ζε

πνηα άιια εξγαιεία.
Δδψ ππάξρνπλ απαγνξεπηηθά. Γειαδή αο πνχκε, έξγα ηα
νπνία

έρνπκε

αλάγθε,

αληηπιεκκπξηθήο
χδξεπζεο,

ηεο

πνπ

αθνξ νχλ

πξνζηαζίαο,

πνπ

απνρέηεπζεο,

ηα

ηα

αθνξνχλ
δεηήκαηα

δεηήκαηα

ηα

ηεο

δεηήκαηα

ηεο

ηεο

αληηζεηζκηθήο

ζσξάθηζεο, δελ είλαη επηιέμηκα.
ηελ

πξφζθαηε,

παξαδείγκαηνο

ράξηλ,

πξφηαζε

πνπ

θαηαζέζακε γηα ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμ ε…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Μηζφ ιεπηφ. πλάδειθνη, νχηε ν Πξφεδξνο ηνπ
Σακείνπ ζα θχγεη, νχηε εγψ. Δδψ είκαζηε γηα εξσηήζεηο θαη
απαληήζεηο θαη ησλ ππνινίπσλ. ε δχν ιεπηά νινθιεξψλεη ε
ζπλάδειθνο.
Κ.

ΓΔΡΟΠΑΝΑΓΙΩΣΗ:

ζπλάδειθνη,

φηη

Έιεγα

πξφζ θαηα

–

ινηπφλ,

έλα

ζπλαδέιθηζζεο

παξάδεηγκα

λα

ζαο

πσ

θαη
–

θαηαζέζακε ζην πιαίζην λα ρξεκαηνδνηεζεί ε ιεγφκελε ΒΑΑ,
βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε. Δθεί πξαγκαηηθά ήηαλ κηα ζπαδνθεθαιηά
γηα

λα

κπνξέζνπκε

λα

εληάμνπκε,

θαη

κε

νξηζκέλα

θαηαιαβαίλεηε ηη ζέισ λα ζαο πσ, έξγα ηα νπνία

θφιπα,

δελ ήηαλ

επηιέμηκα. Άξα ζπάζακε πνιχ ην θεθάιη καο παξαδείγκαηνο ράξηλ
επεηδή είκαη θαη ζηε δηνίθεζε ηεο ΓΔΤΑΠ, λα βξνχκε έλαλ ηξφπν
γηα λα εληάμνπκε δχν έξγα πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα απνρέηεπζεο
θαη βηνινγηθνχ, θαη βέβαηα είλαη έλα δήηεκα θαη αλ απηά ζα
εληαρζνχλ.
Δπνκέλσο ππάξρεη… ην έλα δήηεκα είλαη απηφ, ζε ζρέζε κε
ηελ επηιεμηκφηεηα.
Σν δεχηεξν δήηεκα, εληάμεη, εδψ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε
πάξα πνιιά πξάγκαηα, δειαδή λνκίδσ φηη είλαη…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: (εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Κ. ΓΔΡΟΠΑΝ ΑΓΙΩΣΗ: Βεβαίσο, ζπληνκεχσ.
Σν άιιν δήηεκα αθνξά ην εμήο. Ννκίδσ φηη θαη εζείο ζα ην
έρεηε. Μίιεζαλ θαη νη πξνεγνχκελνη γηα ην δήηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ην πψο πξαγκαηηθά έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία θαη ην λα
έρεη επηζηεκνληθή γλψζε θαη

λα

κπνξεί

λα ζηέθεηαη, θαη

λα

ρξεκαηνδνηείηαη, ζπγλψκε, θαη λα θξνληίδνπκε γηα ηελ επηκφξθσζή
ηνπ θαη ινηπά. Μάιηζηα. Γηαηί φκσο δελ έρνπκε πξνζιήςεηο κφληκνπ
πξνζσπηθνχ; Θα κνπ πείηε πψο δέλεηαη απηφ κε ηε ζπδήηεζε;
Γέλεηαη, γηαηί ζήκεξα παξαδείγκαηνο ράξηλ ζην Γήκν ηεο Πάηξαο
έρνπκε 158 εξγαδφκ ελνπο, νη νπνίνη είλαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ
ΔΠΑ,

είλαη εξγαδφκελνη κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, είλαη

εξγαδφκελνη ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο, θαη

απηή ηε ζηηγκή είλαη

ζηνλ αέξα. Δλλνψ ζηνλ αέξα κε ηελ έλλνηα φηη έρεη εκεξνκελία
ιήμεο. Ναη, αιιά ε αλάγθ ε ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο γηα παηδηθνχο
ζηαζκνχο δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο.
Γεχηεξε ινηπφλ πιεπξά, είλαη απηή ε νπνία αθνξά ηε δήζελ
γαιαληφκα Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ
ζηεξίδνπλ θαη εκείο αλαγθαδφκαζηε αληηιακβάλεζηε λα θάλνπκε
ρξήζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ γηα λα ζηεξίμνπκε δνκέο, αιιά
απηά

έπξεπε

λα

είλαη

δνζκέλα

κε

ηελ

έλλνηα

ηεο

θξαηηθήο

ρξεκαηνδφηεζεο γηα κφληκε ζηαζεξή δνπιεηά…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Οινθιήξσζε ζπλαδέιθηζζζα.
Κ.

ΓΔΡΟΠΑΝΑΓΙΩΣΗ: Καη νινθιεξψλσ κε ην εμήο. Θα κνπ

επηηξέςεηε,
αληίιεςε,

ζαο
ε

παξαθαιψ

νπνία

πνιχ.

αθξηβψο

Ννκίδνπκε

είλαη

φηη

κεηνςεθία,

ε
δελ

δηθή

καο

ππάξρεη

δπλαηφηεηα ζην πλέδξην λα απαζρνιήζεη … ζπλνιηθά λα κηιήζνπκε
φινη καο ην ειάρηζην. Οπφηε ζαο παξαθαιψ πνιχ…
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Μα εδψ δελ είλαη ην βήκα ηνπ πλεδξ ίνπ. Δίλαη
ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα.
Κ. ΓΔΡΟΠΑΝ ΑΓΙΩΣΗ: Δίκαη εληφο ηνπ ζέκαηνο. αο παξαθαιψ.
Οινθιεξψλνληαο ινηπφλ ην δήηεκα ην νπνίν αθνξά ηελ
ζεκεξηλή καο θνπβέληα, λνκίδνπκε φηη αβίαζηα βγαίλεη ην εμήο
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ζπκπέξαζκα θαη απφ απηή ηελ άπνςε ζέινπκε λα ην ζέζνπκε γηα
δηθφ ζαο πξνβιεκαηηζκφ, φζνη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζέιεηε λα
πξνβιεκαηηζηείηε επί απηνχ θαη δελ ζεσξείηε σο θαιψο γελφκελν
ζπλέρεηα νη Γήκνη λα είλαη ην καθξχ ρέξη ηεο εθάζηνηε εμνπζίαο γηα
λα ραξαηζψλνπλ ην ιαφ θαη λα δίλνπλ θαη άιινπο θφξν πο θαη άιια
πξνβιήκαηα.
Αβίαζηα ινηπφλ βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη θαη ηα δεηήκαηα
ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, θαη ζηα δεηήκαηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ
ζπγθξνχνληαη δχν ινγηθέο. Ζ κία ινγηθή είλαη απηή πνπ ζήκεξα
βηψλεη ν ιαφο καο θαη πνπ νπζηαζηηθά φια ππνηάζζνληαη ζην εμήο
δήηεκα. ην πψο δειαδή ζα θαιπθζνχλ νη ιατθέο αλάγθεο, ζε
εηζαγσγηθά,

επ’

σθειεία

ηεο

επηρεηξεκαηηθήο

δξάζεο.

Καη

ην

δεχηεξν είλαη, ν άιινο δξφκνο αλάπηπμεο πνπ εκείο λνκίδνπκε φηη
απηφο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζήκεξα πξαγκαηηθά φια ηα ιατθά
δηθαηψκαηα. Γειαδή ηεο θαηάξγεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, ν
ιαφο λα θάλεη θνπκάλην, ην ίδην ην ιατθφ θίλεκα λα κπεη κπξνζηά.
Καη απφ απηή ηελ άπνςε ζέισ λα θιείζσ κε ην εμήο. Δκείο
αθξηβψο επεηδή έρνπκε πίζηε ζηνλ ιατθφ παξάγνληα, αθξηβψο
επεηδή δελ είκαζηε απηνί πνπ πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα θαζίζνπκε
κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα θαη φηη νη αγψλεο είλαη αλαπνηειεζκαηηθνί,
εγεζήθακε

ελφο

κεγάινπ

ρηιηφκεηξα

Πάηξα -Αζήλα

αγψλα.
γηα

λα

Γηαλχζακε
θέξνπκε

ζην

δηαθφζηα

ηφζα

πξνζθήλην

ηα

πξνβιήκαηα ησλ αλέξγσλ θαη φρη κφλν . Γελ καο απαζρφιεζε κφλν
ε αλεξγία ζε εθείλε ηελ πνξεία. Πνπ ζπλαληεζήθακε, είλαη ε
αιήζεηα, κε πνιινχο Γεκάξρνπο πνπ δελ είλαη ηεο δηθήο καο
πνιηηηθήο αληίιεςεο. πλαληήζεθε ε αληίιεςε θνληνινγίο, ε νπνία
έιεγε σο εδψ θαη κε παξέθεη. Καη έρεη θαη ν άλεξγ νο δηθαίσκα, δελ
έρεη φκσο κφλν ν άλεξγνο δηθαίσκα. Έρεη δηθαίσκα θαη ηα έξγα ηα
νπνία λα γίλνπλ αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα ηεο αλεξγίαο κε ηελ
έλλνηα είλαη έλα ζρήκα νμχκσξν απηφ. Καη αθξηβψο επεηδή ζε
εθείλε ηελ πνξεία είδακε φηη πξαγκαηηθά ππάξρεη ε αλάγθ ε λα
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εληζρπζνχλ νη

αγψλεο,

εκείο απαληάκε

ζε

απηά

πνπ

ζήκεξα

ζπδεηάκε. Γελ κέλνπκε ζηηο δηαπηζηψζεηο.
Γηα

απηφ

ζαλ

Γήκνο

Παηξέσλ

έρνπκε

θαη

θαηλνχξγηα

θηλεηνπνίεζε. Ζ θαηλνχξγηα θηλεηνπνίεζε είλαη ζηηο 9 ηνπ κήλα, ηελ
Παξαζθεπή.

Ννκίδνπκε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιινπκε,

φπσο λνκίδνπκε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιινπκε, θαη ηειεηψλσ
κε απηφ, λα ην ζεσξνχκε εθ ηνπ απηνλνήηνπ λα είκαζηε δίπια ζε
θάζε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ηνπ εξγαδφκελνπ, γηα εκάο λα είλαη
πξψην θαη ηειεπηαίν θαζήθνλ πψο ζα πξναζπίζνπκε ηε κφληκε
ζηαζεξή δνπιεηά,, κε δηθαηψκαηα, πψο δελ ζα ραξαηζψζνπκε ην
ιαφ καο, πψο ζα δψζνπκε αλάζεο.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καη εγψ επραξηζηψ.
Κχξηε Μαξηλάθε.
Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ: Κχξηε Πξφεδξε, επεηδή πξαγκαηηθά θαη νθείισ λα
ην νκνινγήζσ φηη σο Πξφεδξνο ηεο ΔΓΔΤΑ ζεσξψ φηη είζηε απφ
ηνπο εμαηξεηηθνχο αλζξψπνπο πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπλεξγάδεηαη
ζηελ Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε

θαη

δελ ζπκβαίλεη

ζπρλά

απηφ

ην

πξάγκα, δπζηπρψο, δπζηπρψο δελ ζπκβαίλεη ζπρλά, γηαηί φινη
λνκίδσ φηη απφ ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσ λία σθεινχκαζηε, ζα ήζεια
λα ζαο παξαθαιέζσ ην εμήο.
ηελ επηθείκελε ηξνπνινγία, απηφ πνπ δίραζε πξνεγνπκέλσο,
φηη

ην

43%

ηεο

ελέξγεηαο

αλαιψλεηαη

ζηηο

ΓΔΤΑ,

δελ

αληηκεησπίδεηαη απφ ηε ζεκεξηλή καο ζπλεδξία θαη δελ κπνξεί νχηε
λα

αληηκεησπηζηεί απφ θαλέ λα παθέην Γηνπλθέξ, εάλ δελ ππάξρεη

ην εξγαιείν. Θπκάζηε πνπ ην θνπβεληηάδακε, καδί, ιέγακε λα
δεκηνπξγήζνπκε γηα λα παξαθάκςνπκε απηή ηελ αδπλακία, έλα
άιιν ηακείν, πνπ λα είλαη παξάιιειν ηακείν πξνο εζάο θαη ινηπά.
Δγψ ινηπφλ ζα έιεγα, αληί λα θαηαθεχγ νπκε ζε αιρεκείεο θαη
λέεο θαηαζθεπέο, πνπ ζέινπλ πνιχ θφπν θαη πνιχ ρξφλν θαη δελ
είκαη βέβαηνο φηη κέρξη λα ελζηεξληζηνχλ απηή ηελ αλαγθαηφηεηα ηα
ζηειέρε καο, δελ ζα έρνπκε πάιη θαλέλα λέν αλαζρεκαηηζκφ, γηα λα
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κελ πσ θάηη αθφκα ρεηξφηεξν, δελ ζα ήηαλ π ξνηηκφηεξν λα ιέγακε
ζηελ επηθείκελε απηή ηξνπνινγία, λα πνχκε ην εμήο. Πξψηνλ, είλαη
δπλαηή ε αλαρξεκαηνδφηεζε ησλ πθηζηακέλσλ δαλείσλ ησλ ΓΔΤΑ,
φπσο επίζεο φηη κπνξνχλ λα δαλεηνδνηεζνχλ έζησ κεηά ηελ
έγθξηζε θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζέινπλ; Σνπ Οηθν λνκηθψλ;
ε

ζρέζε

κε

πξνγξάκκαηα

ελεξγεηαθήο

απφδνζεο

ησλ

εγθαηαζηάζεψλ ηνπο. Να ην θάλνπκε ζπγθεθξηκέλν, λα θχγεη απφ ηε
κέζε ν θφβνο φηη κηιάκε γηα δαλεηζκφ, γηα άζθνπεο δαπάλεο ή
νηηδήπνηε άιιν.
Γειαδή απηφ, θχξηε Πξφεδξε, λνκίδσ φηη είλαη ξεαιηζηηθή
πξφηαζε.

Δίλαη

ζπκβαηή

κε

ηνλ

άμνλα

θαη

ησλ

επξσπατθψλ

δξάζεσλ θαη λνκίδσ φηη άκα ην πεξηνξίζνπκε φηη απηφο ν δαλεηζκφο
ζηελ νπζία είλαη εξγαιείν γηα λα θηηάμνπκε, γηαηί ην είπαηε πνιχ
θαιά, αλ ζπλεξγαζηείηε κε ηηο ΓΔΤΑ θαη βάινπκε κέζα ηηο δηαξξνέο
ησλ πδάησλ θαη ηεο ελέξγεηαο ηηο απψιεηεο, θαη ηα θφζηε, κπνξνχκε
λα θηηάμνπκε έλα παθέην πνπ λα μεπεξλά ην 1,5 δηο, φηαλ ε
παηξίδα καο έρεη θάλεη απνξξφθεζε ηνπ Γηνπλθέξ θαηά 1,5%.
Δίκαζηε νπξαγφο ηεο Δπξψπεο.
Αλ ζέινπκε ινηπφλ λα βξνχκε έλα έηνηκν πξντφλ θαη μέξεηε
πνιχ θαιά πσο φηη καο δεηήζεηε ζηνηρεία, εκείο πνιχ γξήγνξα θαη
πνιχ έγθπξα θαη έγθαηξα ζαο ηα δψζακε.
Δίκαζηε ινηπφλ δηαηεζεηκέλνη, θαηαζέησ απηή ηελ πξφηαζε,
θαη πάιη επραξηζηψ

γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε θαη καθάξη λα

ζαο κνηάδνπλ θαη άιινη π νιινί.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Λνηπφλ, ηειεηψζακε. Να επραξηζηήζσ. Σψξα ήξζε
θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΓΔ, ν θχξηνο Καθαληάξεο. Να πεη έλα
ιεπηφ ηελ εκπεηξία θαη απηφο γηαηί είλαη πειάηεο ηεο ΠΔΣΑ θαη ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ, σο Γήκαξρνο Πχινπ Νέζηνξνο.
Γ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΗ: Καηαξρήλ λα πσ φηη θαη νη άιιεο ζεκαηηθέο
είραλ κεγάιε επηηπρία κε θφζκν, φπσο θαη εδψ. Τπάξρεη κεγάιν
ελδηαθέξνλ γηα ελεκέξσζε. Πηζηεχσ φηη ε ΠΔΣΑ θάλεη πάξα πνιχ
69
ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΟΣΑ ΜΔΩ ΣΟΤ ΣΠΓ ΚΑΙ ΔΣΔπ
Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΣΑ
02 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016
“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ”

θαιά ηε δνπιεηά σο ζπλεξγάηεο ησλ Γήκσλ. Οθείισ λα πσ φηη
πάξα πνιινί Γήκνη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ΠΔΣΑ γηα λα θάλνπλ
ηηο δηαδηθαζίεο. Αιιά θαη ν Πξφεδξνο εδψ κε ην Σακείν, πξαγκαηηθά
έρεη ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα φζνλ αθνξά ηα δάλεηα ησλ Γήκσλ, αιιά
θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ θσηηζκφ, πνπ πξαγκαηηθά είλαη αλαγθαίν λα
πξνρσξήζνπκε γξήγνξ α γηα ηελ εμνηθνλφκεζε, θαη είλαη έξγα ηα
νπνία είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελα, δειαδή πιεξψλνληαη απφ ηελ
ίδηα ηελ θαηαλάισζε. Καη νθείισ λα πσ φηη απηή ηε ζρέζε θηίδεη ε
ΚΔΓΔ ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πηζηεχσ, αγαπεηέ θχξηε
Πξφεδξε, αγαπεηέ θχξηε Πξφεδ ξε ηεο ΠΔΣΑ, λα ζπλερηζηεί θαη ζην
κέιινλ.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: αο επραξηζηψ φινπο.
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