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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των
έργων διευθέτησης του ρέματος Ποδονίφτη από τη γέφυρα της οδού
Χαλκίδος έως τη γέφυρα της οδού Εράτωνος.
2. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.
3. Έγκριση παράτασης μίσθωσης άδειας περιπτέρων, σύμφωνα με το
άρθρο 56 του Ν. 4483/2017.
4. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστριών ΣΕΚ
και Δ.Ι.Ε.Κ. σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου.
5. Α. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και
λοιπών εργασιών του Δήμου έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/16 και Β. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της
επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου έτους
2018.
6. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2017, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
7. Έγκριση παραγραφής αξιώσεων προμηθευτών κατά του Δήμου.
8. Αποχαρακτηρισμός χρηματοδοτήσεων για δαπάνες του Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.
9. Έγκριση

τροποποίησης

Επιχείρησης

Δήμου

συστατικής

Φιλαδέλφειας

πράξης
-

της

Χαλκηδόνος

Κοινωφελούς
κατόπιν

της

μετονομασίας του Δήμου.
10. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του Δήμου.
11. Δημιουργία Α) Δικτύου Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης Β) Μητρώου
Εθελοντών Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας - Ν.Χαλκηδόνας και Γ) Ορισμός
συντονιστών του Δικτύου Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης.
12. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 - 2020 με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση
Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».
13. Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας
στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 –
2020.
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14. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση των πραγμάτων και
ακινήτων του Δήμου έτους 2018.
15. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως
μελών της επιτροπής εκτίμησης του σχετικού τιμήματος για την
εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2018.
16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου.
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση Ο.Τ. 23 Δημοτικού Νεκροταφείου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας, χρόνια πολλά καλές γιορτές
να έχετε, ξεκινάμε την 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ
τον κ. Γραμματέα να πάρει παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ο κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος απών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ.
Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος –
Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία παρούσα, ο κ.
Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος
παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ.
Καλύβης Γεώργιος απών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά
Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου
Χριστίνα παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γεώργιος παρών, ο κ. Αγγελής
Χρήστος απών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος παρών, ο κ. Τομπούλογλου
Ιωάννης απών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος
απών είναι εκτός, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος παρών, ο κ. Κανταρέλης
Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ. Παπανικολάου
Νικόλαος παρών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα Γαϊτανά –
Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα Αγαγιώτου
Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα
απούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ. Παπακώστας
Βασίλειος παρών.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα απούσα και ο Πρόεδρος του
3
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Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει απαρτία αρχίζουμε την 25η συνεδρίαση του Δημοτικού
μας Συμβουλίου.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της Διοίκησης επειδή
υπάρχει μια κυλιόμενη εκκρεμότητα και έχω θέσει το θέμα ξανά, σε αυτή την
αίθουσα έχουν ακουστεί υβρεολόγια και μέχρι τώρα παρ' όλο που έχουν
περάσει τρία Δημοτικά Συμβούλια για διάφορους λόγους τεχνικούς δεν
δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις ή απαντήσεις. Περιμένω αυτή τη στιγμή
απαντήσεις και επί του συγκεκριμένου θέματος που είχα θέσει την άλλη φορά,
κ. Πρόεδρε, που οφείλατε να το είχατε θέσει εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στις ανακοινώσεις.
«Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών και η Θεατρική Ομάδα του
2ου

Γυμνασίου

Νέας

Φιλαδέλφειας

σας

προσκαλούν

στη

χριστουγεννιάτικη εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 7 μ.μ., στην αίθουσα
εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας, Τρωάδος 3739»
Ο Ιερός Ναός Βασιλείου του Μεγάλου και Κοσμά του Αιτωλού
Αγαπητοί αδελφοί την 1η του μηνός Ιανουαρίου η αγία μας Εκκλησία
τιμά και γεραίρει την εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου
κατά την οποία αγία ημέρα εορτάζει ο φερόμενος ιερός Ναός μας
κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:
Κυριακή 31η Δεκεμβρίου
Δευτέρα 1η Ιανουαρίου
Επόμενη ανακοίνωση, έχουμε την ανεξαρτητοποίηση του
δημοτικού συμβούλου κ. Παπακώστα:
«Με την παρούσα δηλώνω ότι ανεξαρτητοποιούμαι από τη "Δύναμη
Πολιτών" και παραμένω στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος».
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έχω θέσει ένα ερώτημα και δεν έχω πάρει
απάντηση. Περιμένω, νομίζω ότι προηγούμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε, το ερώτημά σας ακούστηκε. Ποιος θα
απαντήσει και αν θα απαντήσει, είναι άλλο ζήτημα. Το ερώτημά σας το
ακούσαμε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Το ποιος θα απαντήσει και αν θα απαντήσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν το κατάλαβα. Ελέχθη ή δεν ελέχθη; Και αν ελέχθη, να
ανακληθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Σας παρακαλώ! Δεν μπορεί να υπάρχει

μια κυλιόμενη

εκκρεμότητα, να υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και να
υβρίζονται και να χυδαιολογούνται. Ξεκαθαρίστε το θέμα: ή ανακαλείτε, ή δεν
ξέρω κι εγώ τι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω ακριβώς για τι μιλάτε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν ξέρετε για τι μιλάω; Λέω λοιπόν …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας δίνω τον λόγο κ. Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τον παίρνω από μόνος μου τον λόγο. Δεν μου τον δίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορείτε να παίρνετε τον λόγο από μόνος σας.
Ε.

ΠΛΑΤΑΝΟΣ:

Οφείλατε

να

πάρετε

τον

λόγο

όταν

έβριζαν

και

χυδαιολογούσαν και δεν το κάνατε και δεν σας τιμά σαν Πρόεδρο. Δεν είστε
Πρόεδρος της Κομσομόλ, είστε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε, τα περί Κομσομόλ να τα αφήσετε και να πάτε
εκεί που ήσασταν να τα πείτε, όχι εδώ μέσα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Όχι, θα τα πω σε εσάς γιατί έτσι λειτουργείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί που ήσασταν, αφήστε την Κομσομόλ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Έτσι λειτουργείτε, θα τα αφήσετε αυτά που ξέρετε. Είστε
Πρόεδρος, διευθύνετε το Συμβούλιο και ανέχεστε να ακούγονται αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσω.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Να μου απαντήσετε λοιπόν.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Προηγούμαι από τον κ. Παπακώστα. Δεν κατάλαβα,
υπάρχουν συνάδελφοι που ήταν αυτόπτες μάρτυρες εδώ, εγώ είχα
αποχωρήσει και άμα θέλουν, να τοποθετηθούν και οι ίδιοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσω πολύ εύκολα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εύκολα θέλω να μου απαντήσετε, όχι δύσκολα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφ' ενός υπάρχουν πρακτικά, να μας φέρετε τα πρακτικά να
δούμε ακριβώς για τι μιλάτε και κατά δεύτερον όταν κλείνουν τα μικρόφωνα ο
Πρόεδρος και το Προεδρείο δεν έχει καμία ευθύνη για ό,τι γίνεται περαιτέρω.
Αυτή είναι η απάντησή μου.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Είχαν κλείσει τα πρακτικά; Ήταν στη διαδικασία κ. Πρόεδρε,
δεν είχαν κλείσει τα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να φέρετε τα πρακτικά.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ακούστε εδώ, το θέμα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας έδωσα τον λόγο κ. Πλάτανε, δεν κάνουμε διάλογο εδώ.
Σας απαντώ.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Τι κάνουμε; Μονόλογο κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε το μικρόφωνό σας, σας παρακαλώ. Σας απάντησα και
σας το ξαναλέω: φέρετε τα πρακτικά, μου λέτε για ποια σελίδα των πρακτικών
μιλάμε, το βάζουμε κάτω και σας απαντώ πάνω στα πρακτικά. Εάν δεν είναι
κάτι γραμμένο στα πρακτικά, σημαίνει ότι είναι εκτός διαδικασίας. Ουδεμία
ευθύνη φέρω και ουδεμία συζήτηση μπορεί να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ούτε αυτοί που το είπαν φέρουν ευθύνη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας απάντησα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν μου απαντήσατε καθόλου. Το θέμα παραμένει σε
εκκρεμότητα για εμένα. Είστε έκθετοι κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Πλάτανε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Μη με παρακαλείτε καθόλου, είστε έκθετοι για μια ακόμη
φορά και εσείς και αυτοί που χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, μη με αναγκάζετε να διακόψω τη συνεδρίαση.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Να τη διακόψετε! Ποιο είναι το θέμα;

6

η

25 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/12/2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε εκτός διαδικασίας.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Δεν είμαι καθόλου εκτός διαδικασίας. Δεν είστε εσείς εντός
της διαδικασίας και δεν τηρείτε τη διαδικασία που πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε σας παρακαλώ! Κάντε τον πολύξερο εδώ μέσα,
πέστε μου σε ποιο άρθρο του Κανονισμού παίρνετε τον λόγο αυθαίρετα.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εσείς κάνετε τον πολύξερο. Εδώ υπήρχαν τόσοι μάρτυρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε μου σε ποιο άρθρο του Κανονισμού παίρνετε τον λόγο
αυθαίρετα; Από ποιον;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Να μου πείτε εσείς πότε παραχωρείτε τον λόγο και σε ποιο
χρονικό διάστημα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λυπάμαι.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Όποτε σας βολεύει επικαλείστε τον Κανονισμό και όταν δεν
σας βολεύει δεν επικαλείστε τον Κανονισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας σταματήσετε; Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ σας παρακαλώ, περιμένω απάντηση ή τουλάχιστον μια
ανάκληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διάλειμμα πέντε λεπτών.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αυτό ξέρετε τι σημαίνει για εμένα;
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε τη
διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε είναι μια στιγμή ιδιαίτερα φορτισμένη, θα
παρακαλούσα για την ανοχή σας και έχετε τη δέσμευσή μου ότι δεν θα γίνει
κατάχρηση. Οι λόγοι της ανεξαρτητοποίησής μου υπάρχουν σε δημόσια
ανακοίνωση θεωρώ ότι όλοι την ξέρουν είναι και στη διάθεση του καθένα και
θα τους καταθέσω και στα πρακτικά, μετά την ομιλία μου.
Παρ' όλα αυτά θέλω να πω δυο λόγια πολύ συνοπτικά. Το ένα
είναι ότι εννοώ κάθε λέξη, κόμμα και τελεία της ανακοίνωσής μου. Παρ' όλα
αυτά δυο σημεία θέλω να τα τονίσω ξανά και σήμερα.
Θεωρώ ότι με την απόφαση του προηγούμενου Συμβουλίου για
το γνωστό θέμα που οδήγησε στην ανεξαρτητοποίηση μου, ανοίξατε μια
7
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τεράστια κερκόπορτα. Ανοίξατε μια κερκόπορτα, στη δική σας διολίσθηση σε
αυτή την κατεύθυνση. Ανοίξατε μια κερκόπορτα, στην λογική του «τι να
κάνουμε, τα κάνει και η Αριστερά», Ανοίξατε μια κερκόπορτα, σε μια αυριανή
Διοίκηση να κάνει αυτό το πράγμα τσουνάμι. Κουβαλάτε πλέον απολύτως και
εξ ολοκλήρου την ευθύνη.
Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω από την ανακοίνωση
μου είναι ότι εννοώ απολύτως και ιδιαίτερα το σημείο, ότι σε μια πιθανή
αριστερή προγραμματική πολιτική θα είμαι εδώ, παρών για να στηρίξω και να
βοηθήσω. Αυτό θα το αποδείξει η ζωή και σε αυτή την κατεύθυνση έχω
υπομονή.
Θέλω να πω δυο λόγια για την ανακοίνωση – απάντηση της
«Δύναμης Πολιτών». Ουσιαστικά κατηγορούμαι για τρία πράγματα: Ότι το
μάθατε από το Πρωτόκολλο, ότι δεν υπήρξε παραβίαση του πλαισίου, και
κυρίως καλούμαι να παραδώσω την έδρα.
Όσον αφορά το πρώτο θέμα με το Πρωτόκολλο, δεν ισχύει για
όλους. Ο κ. Δήμαρχος δεν το έμαθε από το Πρωτόκολλο. Απόδειξη γι΄ αυτό
είναι η απεύθυνσή του σε πρόσωπα και συλλογικότητες μία και δύο μέρες
πριν το Πρωτόκολλο, εντός και εκτός Φιλαδέλφειας, σε μια προσπάθεια να με
μεταπείσουν σε αυτήν την απόφαση.
Σε περίπτωση που είναι πολύ πιθανή η διάψευσή του, ας
σκεφτεί ότι μπορεί να κριθεί το γεγονός από την αξιοπιστία του καθενός.
Δεύτερον, γι΄ αυτούς που πραγματικά το έμαθαν από το
Πρωτόκολλο -κι είναι αρκετοί από τους συναδέλφους- έχω να τα πω τα εξής:
Πρώτον όχι μόνο σε μία, αλλά σε περισσότερες δημοτικές ομάδες
προσπάθησα να πείσω για τη σοβαρότητα αυτής της απόφασης και τις θέσεις
μου.
Αν προειδοποιούσα από τότε για μια πιθανή ανεξαρτητοποίηση,
είναι βέβαιο ότι θα κατηγορούμουν για απειλές ή και εκβιασμό. Αποχωρήσεις
από δημοτικές ομάδες και απειλές παραιτήσεων, προφανώς είναι προνόμια
του Δημάρχου και κάποιων άλλων, έξω όμως από τις δικές μου αρχές. Εκ των
υστέρων αν ενημερωνόταν θα φαινόταν πραγματικά πολύ συντροφικό και
συναδελφικό, δεν θα είχε νόημα όμως γιατί αυτό ήταν η επιφάνεια. Έχει
νόημα να συζητήσεις μια απόφαση που σκέφτεσαι. Μια ειλημμένη όμως
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απόφαση όταν πας να τη συζητήσεις για το διαδικαστικό, είναι σα να υποτιμάς
τη νοημοσύνη των άλλων. Εγώ λοιπόν ό,τι λέω το εννοώ, γι΄ αυτό το λέω και
κυρίως γι΄ αυτό το κάνω.
Παραβιάζεται το πρόγραμμα της Παράταξης και το πλαίσιο; Όχι
είναι η απάντηση. Θέλω να σας τονίσω ότι υπάρχουν δύο τρόποι να βρεθεί
κάποιος εκτός πλαισίου. Η περιγραφή μου ίσως δε βοηθάει πολύ τα πρακτικά
αλλά προτιμώ να είμαι παραστατικός.
Αν έχουμε το πλαίσιο εδώ και εγώ σηκωθώ και πάω δίπλα
παραδείγματος χάριν στον κ. Πλάτανο, θα έχω φύγει από το πλαίσιο. Υπάρχει
και ένας δεύτερος τρόπος να πάρουμε το πλαίσιο και να το πάμε δίπλα στον
κύριο x για να μην υπάρξει καμία ταύτιση και τότε εγώ θα βρεθώ εκτός
πλαισίου, αλλά θα είμαι συνεπής και σταθερός. Το πλαίσιο όμως θα έχει
αρχίσει να κάνει βόλτες και μάλιστα κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ
επικίνδυνες.
Το τρίτο και το σημαντικότερο: με καλείτε να παραδώσω την
έδρα. Όσον αφορά το θέμα της ομόφωνης απόφασης ουδέν σχόλιον, ο
χρόνος θα αποδείξει και σε αυτό.
Δεύτερον, θα πω τι έλεγε ο Δήμαρχος όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε
κωλοτούμπα και γιατί η Αριστερή Πλατφόρμα σύμφωνα με τον ίδιο όπως
τόνιζε τότε, θα έπρεπε να είχε σπάσει νωρίτερα, χωρίς φυσικά να δώσει τις
έδρες της για να εμποδίσει την προδοσία. Κι εδώ πιθανόν να διαψευστώ και
να ισχυριστεί ότι αυτό δεν συνέβη, αλλά θα κριθεί πράγματι από την
αξιοπιστία του καθενός. Προσοχή λοιπόν κ. Δήμαρχε!
Τρίτον την έδρα μου την εμπιστεύτηκε ο κόσμος πράγματι για
πρώτον να παλέψω για την ανατροπή, δεύτερον να παλέψω ενάντια στα
μνημόνια, τρίτον να παλέψω ενάντια στην κατάργηση των δικαιωμάτων του
και την υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών από την επίθεση των ιδιωτικών
συμφερόντων σε όλα τα επίπεδα. Εδώ, τώρα, θα μπορούσα να προσθέσω
για να παλέψω και ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των δημοτικών Υπηρεσιών
για να είμαι και επίκαιρος.
Θεωρώντας λοιπόν ότι αυτές τις εντολές τις παλεύω στο
μάξιμουμ των δυνατοτήτων μου, δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου τη
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λιποταξία της παράδοσης της έδρας, του εργαλείου δηλαδή που μου
εμπιστεύτηκε ο κόσμος για την αποτελεσματικότητα αυτής της μάχης.
Να σας το πω λοιπόν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, που
μπορώ να πω: Αυτό που μου εμπιστεύτηκε ο κόσμος στον αγώνα για τα
συμφέροντά του, εγώ όσο έχω σώας τας φρένας δεν πρόκειται να το
παραδώσω

ιδιαίτερα

σε

υπαλλήλους

του

Μαξίμου,

κυριολεκτικά

ή

μεταφορικά.
Στη διάθεσή σας για όποιες εξηγήσεις. Ελπίζω να συναντιέμαι
εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα είμαι πάντα παρών, με όσους το
δυνατόν περισσότερους στο πεζοδρόμιο και στους αγώνες. Εγώ ήμουν είμαι
και θα είμαι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κουμαριανός και ο κ.
Καλύβης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μια ερώτηση έχω. Ποιοι είναι οι υπάλληλοι του Μαξίμου κ.
Παπακώστα;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Όχι αμέσως μετά από εμένα, η επόμενη που διαδέχεται
στη "Δύναμη Πολιτών" στη Νέα Χαλκηδόνα είναι η Νανή Πολίτου η οποία
υπηρετεί υπαλληλικά δεν ξέρω έμμισθα ή άμισθα στο Μέγαρο Μαξίμου στο
γραφείο του κ. Παππά. Αυτό για το κυριολεκτικά. Για το μεταφορικά, άλλη ώρα
κ. Δήμαρχε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα Συμβούλιο καλείται να διαχειριστεί τα κοινά και τις
υποθέσεις όλων των πολιτών αυτής της πόλης, της Νέας Φιλαδέλφειας και
της Νέας Χαλκηδόνας και φαντάζει αυτή τη στιγμή ότι είναι βυζαντινισμός και
ότι κάποιοι βρήκαν βήμα και ένα ακροατήριο να εκθέσουν τις απόψεις τους.
Σηκώνω το γάντι γιατί δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε, γιατί
όταν επικαλείται κάποιος στο δημόσιο διάλογο ιδιωτικές συζητήσεις που δεν
μπορούν να ελεγχθούν, αυτό είναι κάτι άτιμο κατά την άποψή μου. Να
επικαλείται στο δημόσιο διάλογο κάποιος, ιδιωτικές συζητήσεις και αυτό έκανε
ο κ. Παπακώστας ο οποίος βεβαίως επιβεβαίωσε την αντιδημοκρατική του
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στάση να μην ενημερώσει ούτε τον επικεφαλής, ούτε τα συλλογικά όργανα της
Παράταξης. Βεβαίως αυτό θα μου πείτε ποιον αφορά.
Εγώ θα ήθελα να διαβάσω την απάντησή μας ως δημοτική
Παράταξη "Δύναμη Πολιτών":
«Η Δημοτική Παράταξη "Δύναμη Πολιτών" ενημερώθηκε μέσω του
Πρωτοκόλλου

του

Δήμου

(!!!)

την

Τρίτη

το

μεσημέρι

την

ανεξαρτητοποίηση του δημοτικού συμβούλου Βασίλη Παπακώστα.
Είχε προηγηθεί η καταψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο του έργου
ανάπλασης και τοποθέτησης νέου αρδευτικού συστήματος στους
κοινόχρηστους

χώρους

πρασίνου

της

πόλης

ως

δήθεν

ιδιωτικοποίηση, γεγονός που επικαλείται και στη δημόσια επιστολή
του ως βασική αιτία αποχώρησης.
Η πολιτική στάση του Βασίλη Παπακώστα συνιστά όχι μόνο
κατάφωρη παραβίαση του καταστατικού της Παράταξης που και ο
ίδιος ψήφισε, αλλά και προσβολή στα δημοκρατικά ήθη και τις αξίες
της Αριστεράς, που επικαλείται ως λόγους ανεξαρτητοποίησης. Η
Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει ενωμένη μέχρι τέλους το έργο της με
βάση της πρόγραμμά της, που μόνοι αρμόδιοι να το κρίνουν είναι ο
λαός της πόλης και τα συλλογικά όργανα της Παράταξης.
Γι’ αυτό και καλούμε τον Βασίλη Παπακώστα να παραδώσει μία έδρα
που δεν ανήκει στον ίδιο, αλλά στα δεκάδες μέλη και φίλους της
"Δύναμης Πολιτών", χάρη στον αγώνα των οποίων εξελέγη στο
Δημοτικό Συμβούλιο».
Ακούστε με, μπορεί ο καθένας εδώ να λέει ό,τι θέλει. Αλλά ο
καθένας και αυτό που τουλάχιστον εμάς μας ενώνει, είναι ότι από το Δήμαρχο
μέχρι και όλους τους δημοτικούς συμβούλους της "Δύναμης Πολιτών"
λειτουργήσαμε και λειτουργούμε ως μια ομάδα και ως μικρές φράξιες και όλοι
μαζί, ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εξελέγησαν και αυτοί οι οποίοι δεν
ήταν καν υποψήφιοι έχουν δικαίωμα και λόγο.
Και αυτός ο οποίος κρίνει το πρόγραμμά μας σε πρώτο επίπεδο
όσο αυτό εκτελείται, είναι τα όργανα της Παράταξής μας τα οποία
λειτουργούν, οι δημοτικές μας ομάδες αν μη τι άλλο όλες τις κρίσιμες
αποφάσεις τις αποφασίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι και η "Δύναμη Πολιτών"
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αν μη τι άλλο δεν χρειάζεται ούτε εσωτερικούς, ούτε στο μέλλον εξωτερικούς
τοποτηρητές για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος. Αρμόδιος και
μοναδικός να το κρίνει αυτό είναι ο λαός της πόλης.
Από εκεί και πέρα ευχόμαστε καλή πορεία στον κ. Παπακώστα
ως ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα με
αφορμή την κόντρα που ανοίγει, να ενδιαφερθεί λίγο παραπάνω για τα κοινά
αυτής της πόλης, γιατί αυτά τα οποία επικαλείται περί μαχητικής υπεράσπισης
των συμφερόντων των εργαζομένων εμείς και προσωπικά εγώ δεν τα είδαμε
το προηγούμενο διάστημα.
Δεν τον είδαμε στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, παρ'
όλο που αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από δική του πρόταση στη
Δημοτική ομάδα ψηφίσαμε να φτιαχτεί Επιτροπή που να ακυρώσει τους
πλειστηριασμούς κάθε Τετάρτη, σας πληροφορώ ότι ο μοναδικός ο οποίος
δεν παρευρέθηκε είναι ο κ. Παπακώστας. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές για
κάποιους ανθρώπους είναι εύκολο δήθεν να παλεύουν για τις ιδέες τους στο
θεωρητικό επίπεδο, αλλά όταν τους δίνεται η δυνατότητα να μην τις
εφαρμόζουν και να καταγγέλλουν και να αποστασιοποιούνται από κάποιους,
που καθημερινά δίνουν τη μάχη να εφαρμόσουν αυτές τις ιδέες.
Ευχόμαστε καλή τύχη στον κ. Παπακώστα κρατώντας μια έδρα
που δεν του ανήκει και ελπίζουμε να αναθεωρήσει την απόφασή του το
επόμενο διάστημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ …
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε καταλαβαίνω ότι δεν έχω τον λόγο …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε κ. Παπακώστα, σας
παρακαλώ.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Απολύτως σεβαστό, απλά θέλω να πω ότι όχι με ευθύνη
του Προέδρου, αλλά με ευθύνη του Κανονισμού δεν μπορώ να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να κάνουμε διάλογο είπατε την ομιλία σας, σας απάντησε ο
κ. Δήμαρχος και κλείνει τον θέλει.
Θέλει κάποιος από τους επικεφαλής τον λόγο; Αλλιώς να
προχωρήσουμε στην περαιτέρω διαδικασία. Δεν θέλει κάποιος. Έχω ένα θέμα
εκτός ημερήσιας διάταξης εδώ, έχει σταλεί σήμερα από την κα Γκούμα κατ'
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αρχάς εγώ δεοντολογικά θα το κρίνω, σοβαρότατα ζητήματα έρχονται την
τελευταία στιγμή από την κα Γκούμα. Τώρα επί της ουσίας εγώ θα
ανακοινώσω το θέμα όπως το αναφέρει.
Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Παράταση των συμβάσεων
των 10 εργαζομένων ορισμένου χρόνου του Δημοτικού Κοιμητηρίου»,
παρακαλώ στην ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να
επισυνάπτεται το αίτημα των εργαζομένων όπως πρωτοκολλήθηκε. Εγώ
προτείνω να μην μπει σε συζήτηση το θέμα, αλλά να ενημερώσει ο κ.
Δήμαρχος και μετά να πάμε σε ψηφοφορία.
Συγνώμη κ. Δήμαρχε πριν εξηγήσετε, κατ' αρχάς το θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης δεν μπορεί να γίνει συζήτηση, πριν ενταχθεί προς
συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει εμένα επειδή μου το έχει στείλει η κα Γκούμα
εγώ θα το βάλω σε ψηφοφορία, δεν είναι εδώ για να το υπερασπιστεί αφ' ενός
και αφ' ετέρου ο κ. Δήμαρχος θα πάρει μετά τον λόγο. Δεν γίνεται να πάρει
τον λόγο πριν εισαχθεί το θέμα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Αγγελής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ προτείνω να μην εισαχθεί για συζήτηση το θέμα. Υπάρχει
άλλη άποψη; Όχι. Εγκρίνεται ομόφωνα η μη συζήτηση του εκτός
ημερήσιας διάταξης θέματος.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φαντάζομαι έχετε διαβάσει όλοι το αίτημα της κας Γκούμα μην
το επαναλάβω. Ζητάει να παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για
την παράταση της σύμβασης συμβασιούχων του Κοιμητηρίου των οποίων η
σύμβαση λήγει τέλη του χρόνου.
Να σας κάνω μια ενημέρωση επί του θέματος, έχει σημασία να
καταλάβετε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Κύριε Δήμαρχε, από τη
μια δεν εισάγετε το θέμα και από την άλλη παίρνετε τον λόγο για το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενημέρωση θέλω να κάνω.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας το εξηγήσω κ. Κοπελούσο. Επειδή ο Κανονισμός είναι
αυστηρός στα εκτός ημερήσιας ….
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία δεν ενημερώνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ πρέπει να εξηγήσω. Κύριε Κοπελούσο στα εκτός
ημερήσιας ο Κανονισμός λέει ρητά: Εισάγεται ή δεν εισάγεται χωρίς καμία
συζήτηση. Δεν το εισαγάγαμε το θέμα και ο κ. Δήμαρχος ήθελε να ενημερώσει
το Σώμα, να μην έχει κάποια απορία τι συμβαίνει.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Δεν θα πάρουμε απόφαση σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία απόφαση.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αλλά να μάθουμε από το Δήμαρχο τι γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Δεν εισήχθη για συζήτηση το
θέμα, όμως εάν θέλετε να ενημερωθείτε.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλουμε να ενημερωθούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, ωραία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενημέρωση είναι.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 2015 δόθηκε η δυνατότητα μέσω νόμου Βερναρδάκη για
παράταση των συμβάσεων στην καθαριότητα. Με ερμηνευτική εγκύκλιο
αμέσως μετά, δόθηκε η δυνατότητα στα όρια του νόμου να γίνει το ίδιο για
τους εργάτες του πρασίνου με την προϋπόθεση ότι εκτελούν εργασίες
καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων. Εμείς τους συμβασιούχους που
είχαμε το ’15 που προέκυψαν από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έξι στην
καθαριότητα και τρεις στο πράσινο, παρατείναμε τις συμβάσεις τους.
Έρχεται

ο

νόμος

μετά

Σκουρλέτη

το

’16

και

καθιστά

υποχρεωτική την παράταση των συμβάσεων. Άρα δηλαδή φτάσαμε στο 2017
το καλοκαίρι να έχουν παραταθεί οι συμβάσεις σχεδόν δυο χρόνια αυτών των
ανθρώπων.
Βγαίνει η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον πρόσφατο
Ιούνιο που κρίνει αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων. Το
θυμάστε, τότε είχαμε και το απεργιακό κύμα. Αμέσως μετά τις κινητοποιήσεις
η Κυβέρνηση ψήφισε νόμο τον 4483 που έδωσε τη δυνατότητα για παράταση
των συμβάσεων, στην προοπτική ενός νέου διαγωνισμού για προσλήψεις.
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Τι κάναμε εμείς τότε; Ήρθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αρχικά
ήρθαμε για τους έξι άμεσα που ήταν πολύ ευκρινές το νομικό καθεστώς και
μπορούσαμε να τους παρατείνουμε τη σύμβαση για τους έξι της
καθαριότητας. Στη συνέχεια ύστερα από δέκα μέρες ήρθαμε για τους τρεις του
πρασίνου και παρατείναμε τις συμβάσεις, κάνοντας βεβαίως αντίστοιχα
αιτήματα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Μέχρι εδώ όλα καλά.
Το αίτημα και του Σωματείου τότε ήταν για την παράταση των
συμβάσεων αυτών των κατηγοριών. Γιατί οι παρατασιούχοι που είχαμε ήταν
αυτοί οι εννιά: έξι στην καθαριότητα και τρεις στο πράσινο. Έρχεται τώρα η κα
Γκούμα με μια καθυστέρηση πέντε μηνών και προτείνει να παραταθούν και οι
συμβάσεις των εργαζομένων στο Νεκροταφείο, κάποιοι από τους οποίους οι
οκτώ κάνουν καθήκοντα καθαριότητας, δύο από τους οποίους είναι διοικητικοί
και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Εμάς η πρόθεσή μας θα ήταν μακάρι και προσπαθούμε και
έχουμε απευθύνει ερωτήματα και στη Νομική Υπηρεσία και στο Υπουργείο
Εσωτερικών για τη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Κατ' αρχάς
συζητάμε, να το ξεκαθαρίσουμε εδώ, για παράταση για τρεις μήνες. Αυτό
συζητάμε. Το αίτημα δηλαδή είναι για παράταση της σύμβασης για τρεις
μήνες.
Πρώτον, ο νόμος αναφέρεται στο ζήτημα των παρατασιούχων,
όχι των συμβασιούχων. Τους παρατασιούχους οι οποίοι αυτοί δεν είναι
παρατασιούχοι, έχουν κάνει οκτάμηνη σύμβαση με το Δήμο, δεν είναι
παρατασιούχοι όπως περιέγραψα πριν από το 2015.
Δεύτερον ο νόμος ορίζει γι' αυτό κι αν θυμάστε τότε σπεύσαμε
να κάνουμε δυο Δημοτικά Συμβούλια, ότι τα Δημοτικά Συμβούλια πρέπει να
συνεδριάσουν μέχρι 31 Ιουλίου του 2017. Βρισκόμαστε στο Δεκέμβρη.
Τρίτον, αυτή τη στιγμή έχουμε άρνηση των Υπηρεσιών να το
εισηγηθούν. Εγώ αφήνω ένα μικρό παράθυρο δεδομένου ότι είναι εντελώς
διαφορετικές περιπτώσεις γιατί δεν μιλάμε για ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας, που είναι βασική διαφορά που αυτό το αποκλείει ο νόμος,
αφήνω ένα μικρό παράθυρο μήπως καταφέρουμε και κάνουμε εισήγηση
παρακάμπτοντας τις αντιδράσεις των Υπηρεσιών.
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Αν συμβεί αυτό έχουμε ένα χρονικό περιθώριο πέντε – έξι
ημερών για να κάνουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν καταφέρουμε να
παρακάμψουμε τις αντιδράσεις των Υπηρεσιών, η πρόθεσή μας είναι να
μπορέσουμε να τους κρατήσουμε μέχρι το Μάρτη, δεδομένου ότι στο νέο
προϋπολογισμό έχουμε ζητήσει 19 άτομα μόνιμο προσωπικό στο Κοιμητήριο.
Όντως το Κοιμητήριο θα βρεθεί τρομερά υποστελεχωμένο αν
φύγουν αυτά τα άτομα και επειδή ο νέος διαγωνισμός είτε αφορά μόνιμο
προσωπικό, είτε αφορά συμβασιούχους που έχουμε ζητήσει θα αργήσει,
αξιοποιώντας οποιαδήποτε δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας, εμείς θα
φέρουμε εισήγηση αν μπορέσουμε να παρακάμψουμε τις αντιδράσεις αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο, συνεχίζουμε με τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι ουσιαστικός και ξέρω ότι παίρνω τον
λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σύντομος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έχει περάσει ένας χρόνος που εκπροσωπώ την αντιπολίτευση
στις δυο σχολικές Επιτροπές. Όλα δουλεύουν σχεδόν μια χαρά, δυο βασικά
θέματα και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας γιατί θα πρέπει να γίνουν κάποιες
ενέργειες σχετικά σύντομα.
Δυο είναι τα βασικά θέματα που έχω διαπιστώσει ότι ξεπερνούν
και τις σχολικές Επιτροπές και τη ΔΕΠ. Το ένα, συχνά μας απασχολούν
περιστατικά καταστροφών και κλοπών. Σε μερικά σχολεία για συγκεκριμένους
χώρους υπάρχουν συστήματα συναγερμού. Η πρόταση να δημιουργηθούν
συνθήκες και να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο η διαδικασία ώστε να
τεθεί μια μελέτη σε κάποια σοβαρή τεχνική εταιρεία, με τον πιο τρόπο ασφαλή
τρόπο να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα σχολεία με συναγερμό, να είναι
κάτι κεντρικό, να δεσμευτεί η Αστυνομία ότι θα αντιδρά άμεσα και να
γλιτώσουμε και πολλά έξοδα από τη διόρθωση των κλοπών και των
βανδαλισμών.
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Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, δεν είναι ώρα να συζητήσουμε
ποιος είναι ο καλύτερος απλά να βρεθεί η διαδικασία πως θα το φέρουμε στο
Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει διαγωνισμός μελέτης να καλύψει όλα τα σχολεία
(Γυμνάσια, Λύκεια, Δημοτικά, Νηπιαγωγεία).
Δεύτερον, συχνά κουβεντιάζουμε για πετρέλαιο «φτάνει αυτό το
μήνα, φτάνει τον επόμενο» και τα λοιπά, μένω στην Κοιμήσεως Θεοτόκου και
έχω αέριο. Το 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο μου είναι αδιανόητο να μην έχει αέριο.
Να γίνει μια δεύτερη ανάλογη διαδικασία, να γίνει μια καταγραφή ποια σχολεία
δεν έχουν αέριο, από ό,τι ξέρω λίγα στη Χαλκηδόνα έχουν, να τα βάλουμε όλα
κάτω και να κάνουμε προσπάθεια τα σχολεία όλα να πάρουν αέριο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντάτση και πιστεύω ότι τα θέματα που
έβαλε είναι εποικοδομητικά και πρέπει να εξεταστούν από τη ΔΕΠ
τουλάχιστον.
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο θέμα της φύλαξης, των συναγερμών δηλαδή νομίζω ότι
όλους μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους άρα πρέπει να υπάρξει μια
συνεννόηση μεταξύ 1ης και 2ης Σχολικής Επιτροπής προκειμένου να είναι
συγχρονισμένοι στη λήξη των συμβάσεων των επιμέρους σχολείων, γιατί από
ό,τι καταλαβαίνω έχουν συμβάσεις τα επιμέρους σχολεία με εταιρείες φύλαξης
για τους συναγερμούς, για να έχει προετοιμαστεί μια μελέτη ώστε με τη λήξη
της σύμβασης να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ενός διαγωνισμού. Συμφωνώ
απόλυτα.
Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που λέτε, από πέρσι με
συνεργάτες το έχουμε δει, ο κ. Μπαρούτας μπορεί να σας ενημερώσει ότι
έχουμε κινήσει διαδικασίες για επέκταση του φυσικού αερίου στα σχολεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο, προχωράμε στο 1 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης.
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1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
των έργων διευθέτησης του ρέματος Ποδονίφτη από τη γέφυρα
της οδού Χαλκίδος έως τη γέφυρα της οδού Εράτωνος»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαζί μας παρευρίσκονται ο Σύλλογος «Ροή», είναι Σύλλογος
που ασχολείται με τα ρέματα της Αττικής και επίσης παρευρίσκονται και θα
θέλαμε να τοποθετηθούν ο κ. Δημήτρης Ζαρρής μηχανικός υδραυλικών
έργων,

ο

Μαρτίνος

Θεοδοσόπουλος

Γκαίτλιχ

τοπογράφος

βιολόγος περιβαλλοντολόγος
μηχανικός,

σας

και

ευχαριστούμε

ο

κ.
που

παρευρίσκεστε και θα σας δοθεί ο λόγος κατόπιν της εισηγήτριας.
Να πει πρώτα ο κ. Δήμαρχος δυο λόγια και μετά ο λόγος θα
δοθεί στην κα Σπανούδη ειδική σύμβουλος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Συζητάμε σήμερα ένα πάρα
πολύ σημαντικό θέμα, που είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
προτεινόμενου έργου της διευθέτησης του Ποδονίφτη από την οδό Εράτωνος
περίπου στο ύψος του Περισσού μέχρι τη γέφυρα της οδού Χαλκίδος. Πριν
δώσω τον λόγο στην κα Σπανούδη η οποία σε συνεργασία με εξαιρετικούς
φίλους, συνεργάτες, επιστήμονες αλλά και συλλογικότητες περιβαλλοντικές θα
καταθέσει μια εισήγηση, θέλω να πω το εξής:
Το προηγούμενο διάστημα δόθηκε μια μεγάλη δυνατότητα,
άνοιξε ένα μεγάλο παράθυρο να συζητήσουμε και να ακολουθήσουμε σε
αντίθεση με το Δήμο Αθηναίων που αφορά κι αυτόν το έργο, μια διαδικασία
διαβούλευσης, η οποία μας έφερε σε επαφή με πολίτες της περιοχής, με
συλλογικότητες και μας βοήθησε και εμάς στο να κατασταλάξουμε κι εμείς στις
προτάσεις που θα ακούσετε σήμερα.
Θέλω να πω το εξής: σήμερα είχε κληθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο και ο μελετητής του έργου, προκειμένου να δώσει απαντήσεις και
να τεκμηριώσει γιατί λέει αυτό που λέει. Είχα μια επικοινωνία μαζί του χτες,
όπου υπερασπιζόταν –μπορεί να σας τα πει αναλυτικότερα και ο κ.
Καλαμπόκης και η κα Σπανούδη- όπως είναι λογικό το έργο, το οποίο
προτείνει, ως το μοναδικό έργο το οποίο μπορεί να γίνει και να θωρακίσει
αντιπλημμυρικά την περιοχή.
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Εμείς αυτό που εισπράττουμε όλα αυτά τα χρόνια ως πρόβλημα
στην περιοχή είναι κυρίως οι οσμές, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με
αγωγούς ακαθάρτων οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με αγωγούς ομβρίων. Όλα
αυτά χύνονται στον Ποδονίφτη, στην πραγματικότητα το έργο λέει ότι θα
δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό που δεν λέει είναι ότι στο
κλεισμένο κομμάτι, είτε πριν είτε μετά, παρ' όλο που είναι κλειστό οι οσμές
είναι πολύ μεγαλύτερες. Γιατί ακόμη και στο κλεισμένο κομμάτι, είναι
συνδεδεμένοι αγωγοί των ομβρίων και ακαθάρτων και οικίες και επιχειρήσεις
ρίχνουν τα λύματά τους εκεί.
Αντ' αυτό που εμείς προτείνουμε και θεωρούμε πως δεν είναι
μόνο μια σύγχρονη αλλά είναι και μια περιβαλλοντική λύση η οποία θα δώσει
ανάσα στους κατοίκους της περιοχής είναι το ρέμα να οριοθετηθεί και το ρέμα
να παραμείνει ανοιχτό όπως είναι και βεβαίως να υπάρξει καθαρισμός και μια
ευρύτερη ανάπλαση στην περιοχή, προκειμένου το ρέμα να γίνει προσβάσιμο
και προσπελάσιμο απ' όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
Η σημερινή απόφαση που θα πάρουμε και η συζήτηση δεν είναι
το τέλος, είναι η αρχή μιας πολιτικής πρωτοβουλίας και κινηματικής
πρωτοβουλίας βεβαίως θα θέλαμε να συναντηθούμε με συλλογικότητες που
να διεκδικήσουμε λύσεις προς το συμφέρον των κατοίκων της περιοχής,
οπότε με αυτά τα λόγια να δώσω τον λόγο στην κα Σπανούδη, η οποία έχει
ετοιμάσει την εισήγηση και το επόμενο διάστημα θα θέλαμε να ακούσουμε και
ανθρώπους εξειδικευμένους και μη εξειδικευμένους, που έχουν άποψη όμως
για το θέμα του Ποδονίφτη, προκειμένου να ακούσουμε κι εμείς, να ακούσουν
και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν στην
ημερίδα που οργανώσαμε πριν από δέκα περίπου

μέρες και να

προχωρήσουμε στις καλύτερες δυνατόν λύσεις για το ρέμα μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Είπε ο κ. Δήμαρχος ότι
ενημέρωσε τον μελετητή, άρα τον άνθρωπο τον φορέα της υλοποίησης από
την Περιφέρεια, κατ' αρχάς θέλω να ξέρω έγινε επίσημα με έγγραφο, ή
τηλεφωνικά «θα έρθεις Γιώργο….». Πως έγινε αυτή η ειδοποίηση; Γιατί τώρα
κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση η οποία βέβαια νομίζω όπως είπε ο κ.
Δήμαρχος, δεν είναι απόφαση είναι γνωμοδότηση, έτσι λέει η εισήγηση. Θα
γνωμοδοτήσουμε σήμερα, δεν θα αποφασίσουμε τίποτε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η απόφαση γνωμοδοτική.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Γνωμοδοτική. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι σήμερα εφόσον δεν
τον έχουμε ειδοποιήσει επίσημα, έπρεπε δηλαδή να θέσουμε προ των
ευθυνών της την Περιφέρεια ότι έχει κάνει μια μελέτη στην οποία εμείς
ουσιαστικά διαφωνούμε. Και το ότι δεν είναι παρόντες σήμερα είναι τεράστιο
κενό στη συζήτησή μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ενημερώσω. Έχει κληθεί προφορικά, τηλεφωνικά και η
Περιφέρεια και ο μελετητής από εμένα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ δεν διαψεύδω αυτό το πράγμα για όνομα του Θεού, λέω
όμως ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια επιστολή επίσημη που να λέει «σας
καλούμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να έρθετε, είναι πολύ σημαντική η
συζήτηση που θα κάνουμε και αν δεν έρθουν, να έχουμε κάθε λόγο να πούμε
«σας καλέσαμε και γραπτώς και δεν ήρθατε».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η παρατήρησή σας επί της διαδικασίας είναι σωστή, όμως επί
της ουσίας έχει γίνει και προχωράμε. Η κα Σπανούδη έχει τον λόγο.
Δ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ: Καλησπέρα και από εμένα. Σε συνέχεια αυτών που είπε ο κ.
Δήμαρχος να υπενθυμίσω ότι η συζήτηση που γίνεται επί της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην πραγματικότητα αφορά τη συζήτηση επί
του έργου. Το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι το στάδιο στο
οποίο όλα τα έργα βγαίνουν σε δημόσια διαβούλευση και γνωμοδοτούν όλα
τα αιρετά όργανα και οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται. Οπότε όταν λέμε ότι
γνωμοδοτούμε

για

τη

μελέτη

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων,

στην

πραγματικότητα γνωμοδοτούμε για το ίδιο το έργο, που η μελέτη περιγράφει
τις επιπτώσεις του.
Το συγκεκριμένο έργο έχει φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια
Αττικής και οι φωτογραφίες της παρουσίασης που θα σας δείξω -έχω φτιάξει
σε παρουσίαση την εισήγηση που έχετε γραπτή σε κείμενο, προκειμένου να
είναι λίγο πιο παραστατική- έχουν ληφθεί όλες στον Ποδονίφτη, είναι από το
πεδίο δηλαδή όλες οι φωτογραφίες την περίοδο από τον Ιούλιο μέχρι το
Νοέμβριο του ’17.
Ας δούμε λίγο την περιοχή επέμβασης. Η φωτογραφία είναι από
το γνωστό Google Earth είναι η πράσινη γραμμή που βλέπουμε όχι σε όλο
της το μήκος αλλά στο τμήμα της διαδρομής του Ποδονίφτη, που αποτελεί το
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φυσικό όριο ανάμεσα στους δυο Δήμους, το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας και το Δήμο Αθηναίων.
Ο Ποδονίφτης είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Κηφισού,
να πούμε δυο λόγια για τον Ποδονίφτη για να θυμηθούμε τι είναι αυτό το
ποτάμι. Πηγάζει από την Πεντέλη, κατέρχεται στο Χαλάνδρι στην περίφημη
ρεματιά Χαλανδρίου, μέσα στο Χαλάνδρι σκεπάζεται, ξανανοίγει στη Φιλοθέη,
συμβάλλει με το ρέμα Πολυδρόσου, συνεχίζει προς την Νέα Ιωνία όπου και
πάλι είναι καλυμμένο, τα Πατήσια και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Νέα
Χαλκηδόνα εκβάλλει στον Κηφισό.
Μέσα στο Δήμο μας συμβάλλει με τον παραπόταμό του τον
Γιαμπουρλά.

Από

τη

μελέτη

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

είναι

η

συγκεκριμένη διαφάνεια, με το κόκκινο χρώμα είναι το τμήμα του Ποδονίφτη
για το οποίο μιλάμε.
Τι καθεστώς προστασίας υπάρχει σε αυτή τη συγκεκριμένη
περιοχή επί της οποίας προτείνεται η παρέμβαση. Η περιοχή έχει
χαρακτηριστεί ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα
υπάγεται στους υγρότοπους Β προτεραιότητας με βάση το νέο ρυθμιστικό
σχέδιο.
Τι αφορά το έργο. Το έργο αφορά στην πραγματικότητα
μετατροπή όλου του εναπομείναντος σε φυσική

μορφή τμήματος του

Ποδονίφτη, σε ανοιχτό οχετό απορροής ομβρίων. Το έργο αφορά το κομμάτι
του Ποδονίφτη που ξεκινάει από τη γέφυρα της Εράτωνος, δηλαδή από το
σημείο που ξαναβγαίνει στην επιφάνεια ο Ποδονίφτης και είναι σε φυσική
μορφή μέχρι τη γέφυρα της Χαλκίδος. Η γέφυρα της Χαλκίδος είναι ο δρόμος
που φαντάζομαι τον ξέρετε όλοι, που έρχεται από το σταθμό των άνω
Πατησίων και συναντάει τη Δεκελείας.
Τι

προβλέπει;

Προβλέπει

την

κατασκευή

μιας

δίδυμης

ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή τσιμέντο, σε
μήκος 771 μέτρα σε όλο δηλαδή το κομμάτι που η κοίτη σήμερα είναι φυσική.
Προβλέπει επίσης μια πρόταση οριοθέτησης του ποταμού -θα σας πω σε λίγο
τι είναι αυτό- διαμόρφωση της οδού Περισσού, κατασκευή ποδηλατόδρομων
και αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων και ανακατασκευή εκβολής του
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συλλεκτήρα του ρέματος Λαμπρινής, είναι ένας μεγάλος αγωγός που εκβάλλει
περίπου στο ύψος της γέφυρας της Χαλκίδος, όσοι τον έχετε προσέξει.
Η μελέτη αυτή η συγκεκριμένη του έργου που προτείνεται
σήμερα είναι παλαιότερη μελέτη, στηρίχθηκε σε παλαιότερη μελέτη που έγινε
το 2002. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε το τμήμα του Ποδονίφτη που
είναι πίσω από το Lidl. Είναι εγκιβωτισμένο τμήμα με ορθογωνική διατομή,
σας το δείχνω για να έχετε μια εικόνα περίπου πως είναι αυτό που προτείνεται
για το υπόλοιπο τμήμα που είναι σε φυσική ροή, το οποίο σε αυτή τη
διαφάνεια είναι το τμήμα που περικλείεται στο Νούμερο 3.
Σύμφωνα με το ιστορικό που περιγράφεται στη μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι μελέτες διευθέτησης του Ποδονίφτη έχουν
ξεκινήσει από πολύ παλιά, έχουν ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’60. Ένα
μέρος αυτών των μελετών έχει ήδη υλοποιηθεί. Με αυτές τις μελέτες το ρέμα
καλύφθηκε σε πολλά τμήματά του, στα τμήματα που ήδη αναφέρθηκαν, που
περνάνε από άλλους Δήμους και σε ένα τμήμα που είναι μέσα στο δικό μας
Δήμο και υπάρχει κι ένα κομμάτι ανοιχτού αγωγού, που είναι πριν από τη
γέφυρα της Εράτωτος. Τη δεκαετία του ’90 εγκιβωτίστηκε με ανοιχτό
σκυρόδεμα και το τμήμα που είναι από τη Χαλκίδος μέχρι τον Κηφισό.
Για να δούμε λίγο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου που
μας προτείνουν. Κατ' αρχάς να δούμε ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες ενός
ποταμού και του συγκεκριμένου ποταμού στη μορφή που είναι σήμερα. Οι
βασικές λειτουργίες του ποταμού στη φυσική του μορφή στη μορφή που είναι
σήμερα, αφορούν:
1. Τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων. Από τις κοίτες των ποταμών
γίνεται ο βασικός εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα. Αυτό γίνεται
μέσω της καθίζησης του νερού, το ξέρετε όλοι αν ζείτε κοντά σε
ποτάμια ξέρετε πόσο ψηλά είναι ο υδροφορέας δίπλα στα ποτάμια.
Αυτή η λειτουργία έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία πλέον στην Αττική και
στην περιοχή μας, γιατί όλα είναι καλυμμένα, δηλαδή δεν έχουμε
ελεύθερες επιφάνειες, είναι όλα κτισμένα ή καλυμμένα από άσφαλτο ή
από πεζοδρόμια, οπότε δεν υπάρχει τρόπος να καθεισδύουν τα ύδατα
προς τον υπόγειο υδροφορέα άλλως, από το κομμάτι αυτό το μικρό του
ποταμού. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η λειτουργία του γιατί είναι
σχεδόν από τα ελάχιστα σημεία που μπορεί να γίνει η τροφοδοσία του
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υπόγειου υδροφορέα. Γι' αυτό τον λόγο κιόλας αυτού του είδους η
λειτουργία προστατεύεται. Τι μας χρειάζεται ο υπόγειος υδροφορέας. Ο
υπόγειος υδροφορέας μας χρειάζεται κατ' αρχήν γιατί ποτίζουμε,
αρδεύουμε τα πράσινα του Δήμου και γιατί το ύψος του υπόγειου
υδροφορέα αρδεύει και τροφοδοτεί μια μεγάλη ζώνη βλάστησης γύρω
στο ποτάμι και μελλοντικά βέβαια αυτός ο υδροφορέας πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί και σε εφαρμογές γεωθερμίας, οι οποίες ολοένα και θα
αυξάνονται και θα γίνονται πιο κοινές. Επομένως είναι σημαντική η
σημασία της ανατροφοδότησης του υπόγειου υδροφορέα και η
διατήρηση της στάθμης του. Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
την οποία συζητάμε, αυτό δεν αποτιμάται καθόλου.
2. Δεύτερη βασική λειτουργία ενός ποταμού είναι ότι συντηρεί ένα
ποτάμιο οικοσύστημα. Σε αυτή τη γωνιά της Αθήνας μπορούμε ακόμη
να πάρουμε μια γεύση του πως ήταν η φύση κάποτε. Είναι ένα
ελάχιστο κομμάτι, που απομένει μέσα στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό
της πρωτεύουσας και μάλιστα είναι το πιο κεντρικό κομμάτι φύσης που
έχουμε μέσα στην Αθήνα γιατί είναι το μοναδικό που είναι μέσα στα
όρια του Δήμου Αθηναίων. Οι φωτογραφίες που βλέπετε επίσης είναι
από τον Ποδονίφτη, μπορείτε να δείτε κάποια είδη που φιλοξενεί, ένα
μέρος αυτών των ειδών. Στην ημερίδα που κάναμε στην παρουσίαση
του κ. Γκαίτλιχ είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολύ περισσότερες
φωτογραφίες από την πανίδα της περιοχής. Πρόκειται για μια μικρής
έκταση αλλά κατάφυτη όαση με πυκνή βλάστηση, με πολλά είδη φυτών
και δέντρων, με πλούσια πανίδα όπως είπαμε, μέρος της οποίας
αποτελείται από

προστατευόμενα είδη. Είναι πολύ σημαντικό το

ποτάμι, γιατί το ποτάμι δεν είναι μόνο το μέρος που πηγαίνουν τα είδη
και πίνουν νερό, είναι το μέρος που ζουν, είναι το ενδιαίτημα για πάρα
πολλά είδη. Αυτή η πράσινη ζώνη συνεχίζεται μέσω του παραπόταμου
Γιαμπουρλά, που διατηρεί κι αυτός τη φυσική του κοίτη σε μήκος 250
μέτρων και φτάνει μέχρι το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, συνθέτοντας
έτσι ένα δίκτυο μοναδικής αξίας για την ποιότητα του περιβάλλοντος
της

ευρύτερης

περιοχής.

Ήδη

στην

Επιτροπή

διαβούλευσης

κατατέθηκε και εγγράφως μάλιστα στον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου στη συνέχεια η άποψη ενός πολίτη, που ήταν το όνειρό
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του από παιδί να δει όλη αυτή την περιοχή ενοποιημένη και να είναι μια
μεγάλη πράσινη ζώνη. Η συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ούτε καταγράφει αναλυτικά τη βιοποικιλότητα της
περιοχής, αλλά ούτε και την αξιολογεί.
3. Τέλος, μια τρίτη πολύ σημαντική λειτουργία των ποταμών και του
συγκεκριμένου τμήματος του Ποδονίφτη, είναι η επίδρασή του στο
μικροκλίμα. Γιατί; Γιατί η βλάστηση στην παραρεμάτια ζώνη δημιουργεί
μια εξομάλυνση των θερμοκρασιών είτε του χειμώνα, είτε του
καλοκαιριού και επίσης επειδή μέσα από τη βλάστηση αυτή εκτός από
τη σκιά γίνεται και η εξάτμιση του νερού, καταναλώνει ενέργεια και άρα
ρυθμίζει τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Η συγκεκριμένη
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν αξιολογεί την αλλαγή στο
μικροκλίμα καθόλου, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην αλλαγή στο
μικροκλίμα από τον εγκιβωτισμό του Ποδονίφτη, η φωτογραφία που
βλέπετε είναι από τα τμήματα της παραρεμάτιας βλάστησης.
Τέλος υπάρχει ένα ακόμη έργο το οποίο έχουμε συζητήσει πριν
από λίγο καιρό σε τούτη την αίθουσα, που αφορά την υπογειοποίηση της
οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου Φωκών, που περνάει μπροστά από το υπό
ανέγερση γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτό το έργο όπως είχαμε αναφέρει και τότε στη
γνωμοδότησή μας, είναι σε επαφή με το τμήμα του ρέματος Γιαμπουρλά, που
ρέει κι αυτό σε εκείνο το σημείο στη φυσική του κοίτη.
Με αποτέλεσμα αν δούμε την πιθανότητα κι εκείνο το κομμάτι να
καταστραφεί ή τέλος πάντων να επηρεαστεί σημαντικά από την κατασκευή
εκείνου του έργου, ουσιαστικά τίθεται υπό αμφισβήτηση και αυτό το
εναπομείναν τμήμα, με κίνδυνο το αμέσως επόμενο διάστημα, να μην έχει
απομείνει κανένα τμήμα ρέματος στη φυσική του μορφή, εντός των ορίων του
Δήμου μας.
Αυτού του είδους οι επιπτώσεις που περιέγραψα πολύ αδρά και
πολύ σχηματικά, είναι επιπτώσεις οι οποίες λαμβάνονται πολύ σοβαρά
υπόψη και από τη νομοθεσία και από την επιστήμη πλέον τα τελευταία
χρόνια. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο κανείς να τις παρακάμψει.
Έτσι, ήδη από την ανάθεση που έγινε στο μελετητή, η οποία
ανάθεση έγινε από την Περιφέρεια Αττικής, στην απόφαση έγκρισης του
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φακέλου γράφεται ότι «… Βασικός στόχος των έργων είναι η αντιπλημμυρική
προστασία της ευρύτερης περιοχής, αλλά και η κατά το δυνατόν φύλαξη των
φυσικών λειτουργιών του ρέματος, όπως ο εμπλουτισμός του υπόγειου
υδροφορέα και η προστασία της βιοποικιλότητας», δηλαδή από τις βασικές
λειτουργίες του ρέματος που περιγράφθηκαν.
Καμία τέτοια προσπάθεια δεν έγινε κατά τη μελέτη του ως άνω
έργου, η οποία τι έκανε; Στηρίχθηκε σε μια παλαιότερη μελέτη που προέβλεπε
κλειστό οχετό και πλήρη κάλυψη του ρέματος και απλώς έβγαλε το καπάκι,
έβγαλε δηλαδή το επάνω τμήμα.
Εκτός από την ασυμβατότητα με την ανάθεση, υπάρχει μια
βασική ασυμβατότητα με το ισχύον θεσμικό καθεστώς, την οποία τη
σημειώνω όχι μόνο εγώ που θα σας κάνω την εισήγηση, αλλά τη σημειώνουν
σε έγγραφά τους και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής –τα έγγραφα τα
έχουμε και μπορώ να σας τα δείξω και να σας τα προβάλλω σε λίγο να δείτε
ακριβώς τι γράφουν, είναι πάρα πολύ αυστηροί σε αυτά που γράφουν- και η
Διεύθυνση Δασών, αλλά και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, που
είναι ο κρατικός ερευνητικός φορέας που αφορά τις θάλασσες και τα
εσωτερικά ύδατα, δηλαδή τα ποτάμια και στο οποίο απευθυνθήκαμε εμείς
εγγράφως ως Δήμος και ζητήσαμε τη γνωμοδότησή τους.
Έχουμε και τρεις εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις αρμόδιων
φορέων, οι οποίες τονίζουν την ασυμβατότητα με το ισχύον θεσμικό καθεστώς
του συγκεκριμένου έργου. Ποια είναι αυτή ασυμβατότητα; Υπάρχει μια πάγια
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σε εφαρμογή του άρθρου 24 του
Συντάγματος η οποία λέει ότι «Τα ρέματα έχουν ζωτική σημασία για το
οικιστικό και φυσικό περιβάλλον και προστατεύονται καθ' όλη τους την
έκταση, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους, ώστε να διατηρείται η φυσική
τους κατάσταση και να διασφαλίζεται η επιτελούμενη από αυτά λειτουργία
απορροής των υδάτων».
Αυτή τη νομολογία επικαλείται κυρίως σε έγγραφό της η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στο οποίο ζητά να εξεταστούν εναλλακτικές
αντιπλημμυρικές λύσεις, οικολογικές και περισσότερο φιλικές στο περιβάλλον
και να τεκμηριωθούν με υδραυλική μελέτη γιατί η λύση που προτείνεται στη
μελέτη, μετατρέπει το ρέμα σε ανοιχτό οχετό. Λύση περιβαλλοντικά μη
αποδεκτή, διότι αφ' ενός στεγανοποιεί το υδατόρεμα με αποτελέσματα
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καταστροφικά για την παραρεμάτια βλάστηση αφ' ετέρου αλλάζει καθολικά το
χαρακτήρα του υδατορέματος.
Επίσης υπάρχει μια ευρωπαϊκή Οδηγία η 60/2007 η οποία είναι
για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, που έχει ήδη
ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ανάλυση
εναλλακτικών λύσεων με μέτρα δομικού και μη-δομικού χαρακτήρα σε
επίπεδο λεκάνης απορροής και ζητά την εξέταση και άλλων εναλλακτικών
λύσεων σε σχέση με τη σκληρή διευθέτηση.
Επίσης σύμφωνα με τον Ν. 4258/2014 απαιτείται πριν να πάμε
να κάνουμε οποιοδήποτε τεχνικό έργο μέσα σε ένα ρέμα, ο καθορισμός των
οριογραμμών του. Στη συγκεκριμένη μελέτη υπάρχει πρόταση οριοθέτησης,
αλλά δεν υπάρχει ο φάκελος οριοθέτησης που απαιτεί ο νόμος και τι
σημαντικό έχει αυτός ο φάκελος οριοθέτησης; Μεταξύ άλλων θα μας έδειχνε
τις γραμμές πλημμύρας τις σημερινές, χωρίς την κατασκευή των έργων
διευθέτησης.
Σε αυτό το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
σας προανέφερα, ζητήθηκε επίσης και η πλήρης καταγραφή της πλούσιας
βιοποικιλότητας του ρέματος, οριζοντιογραφία που να αποτυπώνει την
υπάρχουσα κατάσταση της χλωρίδας και συγκεκριμένο αριθμό κοπής
δέντρων, θάμνων και τα λοιπά και φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης.
Σε όλα αυτά τα αιτήματα η απάντηση του μελετητή που την έχω
και γραπτώς και αν θέλετε μπορούμε και την προβάλλουμε, αλλά θα σας πω
τις τρεις γραμμές της απάντησης, είναι ότι δεν περιλαμβάνεται στη σύμβασή
του, δηλαδή στη σύμβαση που του έκανε η Περιφέρεια, «ούτε η εκπόνηση
υδραυλικής μελέτης εναλλακτικών λύσεων, ούτε η οριοθέτηση του ρέματος με
τις προδιαγραφές του νόμου, αλλά ούτε και η πλήρης καταγραφή της
βιοποικιλότητας και η εκπόνηση φυτοτεχνικής μελέτης».
Συνεπώς με βάση τα παραπάνω, η σύμβαση για την ανάθεση
της μελέτης δεν εναρμονίζεται με το ισχύον θεσμικό καθεστώς και στο βαθμό
αυτό το έργο κατά την άποψή μας δεν μπορεί ούτε να εγκριθεί, ούτε να
υλοποιηθεί.
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Πάμε να δούμε το βασικό σκεπτικό του έργου, τη σκοπιμότητα
του έργου που αποτελεί την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Το έργο
εισάγεται δηλαδή ως αντιπλημμυρικό έργο.
Τα ρέματα γενικά παίζουν βασικό ρόλο στην αντιπλημμυρική
προστασία, τα ρέματα είναι οι φυσικοί αγωγοί που έχει η φύση για να κάνει
απορροή των υδάτων. Με την προϋπόθεση βέβαια να παραμένει καθαρή η
κοίτη τους από φερτά υλικά, μπαζώματα και άλλους φραγμούς και να
παραμένει ανεμπόδιστη η φυσική λειτουργία τους. Με βάση την Ευρωπαϊκή
Οδηγία για τις Πλημμύρες εκπονήθηκε φέτος στην Αττική από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος ένα σχέδιο διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας των
Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής.
Σε αυτό τονίζονται ότι τα μέτρα αντιμετώπισης του πλημμυρικού
κινδύνου θα πρέπει να βασίζονται και στις

αστικές περιοχές, κυρίως στα

μέτρα Φυσικής Συγκράτησης των Υδάτων. Επίσης σε σχέση με τον
Ποδονίφτη, σας παραθέτω αυτούσιο το απόσπασμα, αναφέρει ότι: «Με βάση
τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στο τμήμα του ρέματος Ποδονίφτη που
εξετάζεται μέχρι το σημείο που ξεκινάει η καλυμμένη κοίτη του ρέματος
προκύπτει ότι σε όλες τις περιόδους επαναφοράς δεν εμφανίζονται
πλημμυρικά φαινόμενα. Η ευρύτερη κοίτη του ρέματος επαρκεί με αποτέλεσμα
η πλημμύρα να περιορίζεται εντός αυτής». Εννοείται ότι αυτό είναι μια γενική
κατεύθυνση, θα όφειλε κανείς να δει συγκεκριμένα στο κομμάτι το
συγκεκριμένο να κάνει και τη συγκεκριμένη οριοθέτηση που προείπαμε, η
οποία όμως δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει. Αλλά είναι μια ένδειξη παρ' όλα αυτά.
Στην περιοχή μελέτης του 1994 λόγω είχαμε μια μεγάλη και
σοβαρή πλημμύρα με θύματα, με καταστροφές μεγάλες και τα λοιπά. Αυτό
οφειλόταν με βάση ένα δημοσίευμα του «Βήματος» τρία χρόνια μετά που είχε
γίνει η δικαστική διερεύνηση των αιτιών της πλημμύρας, στο ότι γίνονταν
εκείνο τον καιρό έργα εγκιβωτισμού και κάλυψη του Ποδονίφτη στην περιοχή
της Νέας Ιωνίας. Από το εργοτάξιο παρασύρθηκαν τα χώματα εκσκαφών,
έφραξαν την κοίτη με αποτέλεσμα να γίνει όλη αυτή η πλημμύρα στη Νέα
Ιωνία αλλά και πιο κάτω και σε εμάς.
Επίσης το 2004, προσέξτε η μελέτη αυτή που κάνουμε τώρα
είναι επικαιροποίηση της μελέτης του 2002. Όμως δυο χρόνια μετά, το 2004
έγιναν τα έργα στην Αττική Οδό και έγινε εκτροπή του ρέματος του Ποδονίφτη
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που βρίσκεται ανάντι της Αττικής οδού προς το ρέμα της Ραφήνας. Αυτού του
είδους η εκτροπή, δεν έχει μελετηθεί στη δική μας τη μελέτη, δεν αναφέρεται
καθόλου. Αναφέρει τη λεκάνη απορροής ολόκληρη, χωρίς να έχει αφαιρεθεί το
τμήμα που έχει εκτραπεί ήδη.
Τέλος υπάρχει μια αναφορά στη μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων πολύ επιγραμματική, δεν μελετώνται εναλλακτικές λύσεις αλλά
επιγραμματικά λέει ότι «η χωμάτινη διατομή αποκλείστηκε, λόγω κινδύνων
υποσκαφών και κατάρρευσης πρανών με συνέπειες για τις παραρεμάτιες
οδούς και ιδιοκτησίες». Όντως σε κάποια σημεία υπάρχουν νεροφαγώματα,
όμως αυτή η αναφορά δεν μπορεί να είναι καθολική για όλο το ρέμα, απαιτεί
συγκεκριμένη και αναλυτική τεκμηρίωση και παρουσίαση σε ποια σημεία που
και με ποια μέτρα.
Με βάση τα παραπάνω, έχουμε κάποια συμπεράσματα και
κάποιες προτάσεις. Κατ' αρχάς να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και για τη
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία εξετάζει θα λέγαμε με ένα
τρόπο διεκπεραιωτικό, εντελώς πλημελλώς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
του έργου, το οποίο έργο στηρίζεται σε παλαιότερες μελέτες και απόψεις
προηγούμενων δεκαετιών.
Η λύση που προτείνεται είναι ομοιόμορφη, δηλαδή εγκιβωτίζει
το ρέμα από πάνω μέχρι κάτω, δεν αντιμετωπίζει το ρέμα ως ιδιαίτερο φυσικό
στοιχείο που χρήζει προστασίας, με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις αλλά και
με βάση το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, αντίθετα το καταργεί μετατρέποντάς το
σε ανοιχτό οχετό και διακόπτοντας όλες τις φυσικές λειτουργίες του. Παύει να
είναι ποτάμι. Επιπλέον δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί όχι μόνο γιατί είναι σε
αντίθεση με το ισχύον θεσμικό καθεστώς και τις προτεραιότητες που θέτει,
αλλά και επειδή δεν περιλαμβάνει την οριοθέτηση του ρέματος που είναι
απαραίτητη.
Τι προτείνουμε. Εμείς προτείνουμε να αποσυρθεί αυτή η μελέτη
και να γίνει μια καινούργια μελέτη που να λαμβάνει υπόψη της διαφορετικές
παραμέτρους. Για παράδειγμα, ξεκινάμε λέγοντας τι πρέπει να περιλαμβάνει
μια καινούργια προσέγγιση για το ρέμα που να το σέβεται και να το
αντιμετωπίζει ως ποτάμι και όχι ως ένα στοιχείο από το οποίο πρέπει να
απαλλαγούμε.

28

η

25 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/12/2017

Να γίνει αναγνώριση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών
του ρέματος σε όλο το μήκος της ελεύθερης κοίτης του, η οποία θα καθορίσει
τη διαβρωσιμότητα των υλικών της κοίτης, την ευστάθεια των πρανών, τις
υδρογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος της κοίτης, την προσφορά φερτών
υλικών από τη λεκάνη απορροής, τη σύσταση και την κοκκομετρική
διαβάθμιση των φερτών υλικών, την παρουσία, την έκταση και τα
φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά των ανθρωπογενών αποθέσεων.
Με βάση τα παραπάνω να απομακρυνθούν κατά το δυνατό τα
μπαζωμένα τμήματα και οι όποιες παρεμβάσεις αυθαιρεσίες έχουν γίνει επί
του ρέματος. Να επανεξετασθεί η καταλληλότητα πρόσφατης επέμβασης με
συρματοκιβώτια που έγινε το καλοκαίρι για την ευστάθεια των πρανών,
ακριβώς εκεί που ξεκινάει το ανοιχτό τμήμα του Ποδονίφτη, γιατί όταν το νερό
ρέει πάνω σε τσιμέντο, ρέει με μεγάλη ταχύτητα.
Όταν σταματάει ο εγκιβωτισμός και ξεκινάει η φυσική κοίτη, σε
εκείνο το σημείο δημιουργούνται νεροφαγώματα. Σε εκείνο το σημείο το οποίο
περιλαμβάνεται στο παρόν έργο, ενώ η μελέτη δεν το αναφέρει γιατί έχει γίνει
μια παρέμβαση που είναι μέσα στα 771 μέτρα που η μελέτη λέει ότι θα
εγκιβωτιστούν με σκυρόδεμα, έχει γίνει ήδη μια παρέμβαση το καλοκαίρι από
την Περιφέρεια Αττικής, σε 30 μέτρα με συρματοκιβώτια, από τη μία πλευρά,
από την πλευρά του Δήμου μας.
Εμείς λέμε ότι πρέπει να επανεξεταστεί αυτή η επέμβαση γιατί
είναι μια επέμβαση κι αυτή με σκληρό τρόπο και είναι μια επέμβαση που
περιόρισε ουσιαστικά την κοίτη, για να δούμε ακόμη κι αυτή η επέμβαση αν
είναι κατάλληλη ή αν πρέπει να αποσυρθεί και να γίνει μια διαφορετική
διευθέτηση.
Το τρίτο και το βασικότερο είναι να εκτιμηθεί ο πραγματικός
πλημμυρικός κίνδυνος, που αυτή τη στιγμή δεν έχει εκτιμηθεί. Δεν υπάρχει
γραμμή πλημμύρας με τη υφιστάμενη κοίτη του Ποδονίφτη, αντιθέτως οι
ενδείξεις που έχουμε είναι ότι από το σχέδιο του ΥΠΕΝ ότι επαρκεί η κοίτη,
από το γεγονός ότι έχει εκτραπεί κιόλας ένα κομμάτι του Ποδονίφτη που δεν
το έχει συμπεριλάβει η μελέτη, επίσης δεν γνωρίζουμε ακριβώς αυτή τη
στιγμή με τις συγκεκριμένες συνθήκες και με τη συγκεκριμένη διατομή που
έχει η κοίτη του ρέματος που είναι η γραμμή της πλημμύρας του.
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Άρα εμείς θέλουμε να εκτιμηθεί ο πραγματικός πλημμυρικός
κίνδυνος, αν υπάρχει ανεπάρκεια της υφιστάμενης κοίτης, να αξιολογηθεί σε
ποια τμήματα και σε τι μήκος συμβαίνει αυτή. Συμβαίνει παντού; Συμβαίνει σε
ένα μικρό μέρος; Συμβαίνει σε δυο μέρη; Να δούμε λίγο που υπάρχει αυτή η
ανεπάρκεια. Και όπου δεν υπάρχει, να εφαρμοστεί μηδενική λύση, να μην
παρέμβουμε επί του ρέματος. Εναλλακτικά να επιλεχθεί χωμάτινη διατομή ή
άλλες κατάλληλες λύσεις που να μην αλλοιώνουν το ρέμα και να επιτρέπουν
τη συνέχιση των βασικών του λειτουργιών.
Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι τόσο η βιβλιογραφία όσο και η
διεθνής πρακτική στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη πάρει αυτά τα
μηνύματα σε επίπεδο εμπειρίας, τα έχουμε σε επίπεδο νομοθεσίας αλλά δεν
έχουμε ξεκινήσει να τα εφαρμόζουμε. Διεθνώς όμως έχουμε πάρα πολλά
παραδείγματα σε πάρα πολλές πόλεις και της Ευρώπης και των Ηνωμένων
Πολιτειών, ακόμη όμως και της Ασίας, έχουμε το παράδειγμα στη Σεούλ,
έχουμε παράδειγμα στην Τουρκία στο Εσκισεχίρ, που αποκαλύπτουν ρέματα.
Ανοίγουν δρόμους, γκρεμίζουν παρεμβάσεις επί των ρεμάτων και τα ανοίγουν
πάλι, δηλαδή ρέματα και ποτάμια που είχαν καλυφθεί, τα επαναφέρουν.
Υπάρχουν διεθνή παραδείγματα και φυσικά υπάρχει και πολύ μεγάλη
βιβλιογραφία για εναλλακτικούς τρόπους διευθέτησης των ρεμάτων ούτως
ώστε να διατηρούμε την φυσική τους λειτουργία.
Nα εκπονηθεί ο φάκελος του ρέματος οριοθέτησης όπως είναι.
Εδώ έχω δανειστεί μια διαφάνεια από την παρουσίαση του κ. Ζαρρή ο οποίος
θα μας μιλήσει κιόλας, που κάνει μια σχηματοποίηση φυσικής ανάσχεσης
εντός της κοίτης στο ανάντι τμήμα, δηλαδή δείχνει ένα τρόπο που θα
μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε μια λίμνη ανάσχεσης, σε ένα σημείο,
που η κοίτη επαρκεί για να το κάνεις αυτό.
Τι άλλο πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή
γνωρίζουμε ότι το ρέμα έτσι όπως είναι, έχει πολύ σημαντικά προβλήματα κατ'
αρχάς έχει –το ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, το ανέφεραν και στη διαβούλευση οι
κάτοικοι- έχει πρόβλημα ρύπανσης. Υπάρχουν όχι μόνιμα αλλά συχνά έντονες
οσμές. Εδώ στη φωτογραφία φαίνεται ένα επεισόδιο ρύπανσης που είχε γίνει
το καλοκαίρι τον Ιούλιο για το οποίο είχαμε κάνει και καταγγελίες προς τους
διάφορους αρμόδιους, δεν έγινε κάτι. Μας απάντησαν ότι θα το εξετάσουν,
αλλά τελικά δεν έγινε κάτι με αυτό.
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Σε περίπτωση που υπάρξουν έστω και τμηματικές αποψιλώσεις
βλάστησης, επίσης θα θέλαμε να γίνει οριστική φυτοτεχνική μελέτη
αποκατάστασης.
Να συνοδεύει την κυρίως μελέτη και κυκλοφοριακή μελέτη για να
εξετάσουμε εάν και κατά πόσο αρκούν και εναρμονίζονται με την νέα πρόταση
διευθέτησης –την όποια νέα πρόταση διευθέτησης- τα υφιστάμενα τεχνικά,
που υπάρχουν σήμερα, οι γέφυρες, οι πεζογέφυρες και τα λοιπά, ή θα πρέπει
να εξεταστούν νέα και σε νέες θέσεις.
Να διερευνηθεί η ύπαρξη αγωγών παράνομων απορρίψεων
υγρών αποβλήτων κατά μήκος της φυσικής κοίτης και φυσικά να διακοπούν.
Και βέβαια το βασικότερο να γίνει καθαρισμός και ανάδειξη του
ρέματος σε όλο το ελεύθερο τμήμα του και να δημιουργηθούν μονοπάτια για
την πρόσβαση στο ρέμα, γιατί ένα ρέμα επισκέψιμο πέρα της δυνατότητας
αναψυχής και της δυνατότητας εκπαίδευσης που δίνει στα σχολεία και σε
όλους μας, κυρίως είναι ένα ρέμα το οποίο το προστατεύει ο ίδιος ο κόσμος
που το ζει.
Η διαφάνεια είναι από μια διπλωματική εργασία που είχε γίνει το
2015 από δυο φοιτήτριες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στην οποία
εργασία πρότειναν εναλλακτικούς τρόπους προστασίας και διευθέτησης το
υπάρχει Ποδονίφτη. Για την παραπάνω γνωμοδότηση αντλήθηκαν στοιχεία
από πάρα πολλά επιστημονικά συγγράμματα και αντλήθηκαν στοιχεία από
την παρουσίαση από την ημερίδα που κάναμε περίπου πριν από μια
εβδομάδα στις 11 του μήνα. Μας έκαναν την τιμή να μας στείλουν τις
παρουσιάσεις τους αλλά και γραπτά υπομνήματα και ο κ. Δημήτρης Ζαρρής
που είναι Υδραυλικός και ο κ. Βερβέρης που είναι περιβαλλοντολόγος και ο κ.
Μαρτίνος Γκαίτλιχ που είναι βιολόγος περιβαλλοντολόγος και βέβαια έχουμε
και τις γνωμοδοτήσεις που σας προανέφερα του ΕΛΚΕΘΕ, της Διεύθυνσης
Δασών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Εάν

θέλετε

και

όποτε

θέλετε,

όλα

τα

έγγραφα,

την

αλληλογραφία, τις απαντήσεις και ό,τι σας ανέφερα, είναι περασμένα στο
φλασάκι μπορούμε να τα ανοίξουμε και να τα μελετήσετε όσο θέλετε για να τα
έχετε και υπόψη σας. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Σπανούδη για την εξαιρετική και
ολοκληρωμένη παρουσίαση. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, αν θέλει κάποιος από
τους παρευρισκόμενους επιστήμονες που μας κάνουν την τιμή να
παρευρεθούν θέλει τον λόγο, με ευχαρίστηση να σας ακούσουμε.
Ένα λεπτό πρώτα να δώσω τον λόγο στον κ. Δήμαρχο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όπως ανέφερα και πριν προσκλήθηκαν και η Περιφέρεια και ο
μελετητής του έργου. Με τον κ. Μανωλεδάκη και τον κ. Καλαμπόκη έχουμε
μιλήσει με τον μελετητή, οπότε εγώ μπορώ να σας πω τα βασικά
επιχειρήματα για να τα λάβετε υπόψη σας. Δεν είναι εδώ, μακάρι να ήταν εδώ
να τα πει ο ίδιος.
Το βασικό επιχείρημα του μελετητή, είναι ότι πρόκειται για ένα
αντιπλημμυρικό έργο, δεν πρόκειται για ένα έργο ανάπλασης. Η ανάπλαση
που παρουσιάζει δηλαδή, ο ποδηλατόδρομος και η παρόχθια φύτευση στο
δικό μας κομμάτι του Δήμου μας, είναι δευτερεύον. Αλλά ότι αυτό που του
ανέθεσε η Περιφέρεια είναι μια αντιπλημμυρική μελέτη.
Και το βασικό επιχείρημα γι' αυτό και το συζητάμε, είναι ότι η
μελέτη που έχει κάνει επειδή ακριβώς το κομμάτι αφορά 800 μέτρα και στο
κομμάτι της Εράτωνος που έρχεται από τη Νέα Ιωνία και στο κομμάτι από τη
Χαλκίδος που είναι κλειστό, αυτό το οποίο ισχυρίζεται είναι πως έχει κάνει
μετρήσεις με σενάριο πλημμύρας 400 κυβικά το δευτερόλεπτο. Και άρα λέει
πως μια χωμάτινη διευθέτηση δεν θα μπορούσε να το σηκώσει.
Δεύτερο επιχείρημα είναι ότι αν πηγαίναμε σε χωμάτινη
διευθέτηση, θα έπρεπε να προβούμε σε απαλλοτριώσεις ένθεν κακείθεν του
ρέματος, επειδή ακριβώς δεν είναι στο κενό ο Ποδονίφτης αλλά είναι εν μέσω
πολυκατοικιών που έχουν χτιστεί και άλλων οικημάτων και σε μεγάλο
γκρέμισμα αυθαιρέτων. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνουν δυο πράγματα:
απαλλοτριώσεις και αυθαίρετα για να μπορέσει να διανοιχτεί η κοίτη. Γιατί αν
παραμείνουν χωμάτινα τα πρανή θα χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερη διατομή.
Αυτά είναι τα δυο βασικά επιχειρήματα.
Και το τρίτο, το οποίο όμως εμάς νομίζω μας αφορά πολύ
λιγότερο και εδώ είναι ένα στοιχείο του προβληματισμού που πρέπει να
έχουμε, είναι ότι το παρουσιάζει ως επιβεβλημένο, επειδή είναι το ρέμα
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κλειστό και από τις δυο μεριές: και προς την πλευρά της Νέας Ιωνίας και προς
την πλευρά του Δήμου Αθηναίων.
Εγώ νομίζω τουλάχιστον σε αυτό το σκέλος ότι μπορούμε να
έχουμε το εξής: αντί να πάμε να κλείσουμε εμείς το δικό μας, να ανοίξουν οι
υπόλοιποι τα προηγούμενα, από το να πάμε δηλαδή να τσιμεντώσουμε και το
ελάχιστο εναπομείναν τμήμα στη λογική του ότι έχουν γίνει λάθη δεκαετιών και
τα λοιπά, πάμε να διορθώσουμε λάθη, με ένα πιο χοντρό λάθος και να το
κλείσουμε.
Άρα δηλαδή αυτό το επιχείρημα, εκ των πραγμάτων δεν στέκει
δηλαδή να κλείσουμε ένα κομμάτι, γιατί έρχεται με μεγάλη ορμή το νερό, ή θα
μπει με μεγαλύτερη ορμή στο σκέλος του Δήμου Αθηναίων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζαρρής έχει τον λόγο. Παρακαλώ επειδή η παρουσίαση
ήταν αρκετά ολοκληρωμένη, να είστε λίγο περιεκτικός στο χρόνο να μας
βοηθήσετε.
Δ. ΖΑΡΡΗΣ: Καλησπέρα σας, θα είμαι πολύ σύντομος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δ. ΖΑΡΡΗΣ: Είμαι πολιτικός μηχανικός υδρολόγος με μεταπτυχιακό στην
υδρολογία και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ροή «Πολίτες υπέρ των
ρεμάτων».
Η αλήθεια είναι ότι 400 κυβικά το δευτερόλεπτο είναι οι παλιές
μελέτες που έχουν διαστασιολογηθεί τα ανάντι και τα κατάντι τμήματα, ο ίδιος
ο μελετητής υπολογίζει την περιοχή σε 420 κυβικά το δευτερόλεπτο για τα 50
έτη,, εγώ νομίζω ότι είναι ακόμη λιγότερο για τον εξής λόγο: οι περιοχές οι
οποίες αποστραγγίζονται στον Ποδονίφτη με δίκτυα ομβρίων, τα δίκτυα
ομβρίων υπολογίζονται με περίοδο επαναφοράς μικρότερη των 50 ετών,
συνήθως 10-20 χρόνια.
Επομένως ακόμη και να έρθει η βροχή της πενηνταετίας αυτά
θα παροχετεύσουν μόνο τα 10 ή τα 20 έτη, τα υπόλοιπα επιφανειακά θα
βγουν στον Ποδονίφτη, θα βγουν αργότερα όμως και δεν θα επιβαρύνουν την
αιχμή της πλημμύρας βάσει της οποίας σχεδιάζεται το έργο.
Άρα είναι πολύ λιγότερη και προς επίρρωση αυτών που λέω
είναι οι χάρτες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, της οποίας στα πλαίσια της
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εφαρμογής της Οδηγίας για τις πλημμύρες έχει κάνει με εξελιγμένα
μαθηματικά μοντέλα την πλημμυρική επικινδυνότητα στον Ποδονίφτη.
Λέει ότι για τα 50 χρόνια δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος
πλημμύρας στον Ποδονίφτη, για τα 100 χρόνια μια πιο σπάνια πλημμύρα
υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα. Για τη χιλιετία μια φορά στα χίλια
χρόνια μια εξαιρετικά σπάνια πλημμύρα, υπάρχουν προβλήματα τα οποία
περισσότερο είναι από την υπερχείλιση του Κηφισού παρά τον ίδιο τον
Ποδονίφτη.
Κατά την άποψή μου ο Ποδονίφτης δεν έχει πρόβλημα
πλημμύρας και μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση ακόμη περισσότερο. Γιατί ο
μελετητής πήρε το κομμάτι, γιατί αυτή ήταν η Οδηγία που είχε, είδε
αποσπασματικά το κομμάτι αυτό, όμως κι αυτό λέει η Οδηγία τις πλημμύρες
πρέπει να μελετάμε κάθε περίπτωση στο γενικότερο πλαίσιό της και όχι
αποσπασματικά.
Θα μπορούσε για παράδειγμα ανάντι του κομματιού που
συζητάμε, η διατομή είναι βαθιά, επαρκεί για πολύ παροχή ακόμη. Θα
μπορούσε να γίνει αυτό που λέμε η φυσική ανάσχεση, δηλαδή να σπάσουμε
τα σκυροδέματα σε αυτό το κομμάτι, να φυτέψουμε την κοίτη ώστε η
πλημμύρα καθώς έρχεται να καθυστερήσει, να μην έρχεται γρήγορα. Να μην
έρθει η αιχμή στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει.
Άρα μπορούμε να κάνουμε αυτό. Εκεί που έγινε το έργο με το
μεγάλο τοιχίο με τα συρματοκιβώτια, θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια
μεγάλη λίμνη κατακράτησης, ώστε να έρχεται το νερό κατακρατείται εκεί και
απορρέει μετά πιο σιγά, υπάρχουν τεχνικές δηλαδή στις οποίες μπορούμε να
μειώσουμε την όποια διαβρωτική ικανότητα έχει η απορροή στο κομμάτι που
μας ενδιαφέρει. Και λέει ο μελετητής ότι αντέχει μέχρι 2 μέτρα το
δευτερόλεπτο. Δεν είναι χωμάτινη, έχει βλάστηση μέσα, έχει δέντρα ψηλά με
πολύ μεγάλο ριζικό σύστημα.
Μελέτες και άρθρα και μάλιστα ένα τελευταίο άρθρο στους
Water Resources Research το πιο σημαντικό υδρολογικό περιοδικό λέει ότι
βλάστηση που έχει βαθύ ριζικό σύστημα, μπορεί να διατηρήσει τα πρανή
πολύ καλύτερα ακόμη και από μηχανικά μέσα.
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Άρα θέλω να πω ότι η μελέτη μελέτησε αποσπασματικά αυτό το
κομμάτι το οποίο έχει την Οδηγία, δεν προέβαλλε συνολικά το κομμάτι του
Ποδονίφτη δεν εφάρμοσε την Οδηγία και αυτό κατά την άποψή μου θέτει
σημαντικό θέμα ακυρότητας ήδη της μελέτης γιατί δεν εφάρμοσε το πνεύμα
της Οδηγίας στη μελέτη αυτή. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος;
Παρακαλώ εσείς και στο μικρόφωνο να μας πείτε το όνομα και την ιδιότητά
σας.
Μ. ΓΚΑΙΤΛΙΧ: Είμαι βιολόγος περιβαλλοντολόγος και εγώ μέλος της «Ροής»,
θα μιλήσω για το κομμάτι της βιοποικιλότητας, καθώς και για το θέμα της
γεωλογίας και γεωμορφολογίας με τον τρόπο που θίγονται, ή πιο σωστά δεν
θίγονται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ως προς το πρώτο. Η βιοποικιλότητα έπρεπε να εξετάζεται όχι
για λόγους διακοσμητικούς, όχι διότι είναι μια ωραία γαρνιτούρα το θέμα του
φυσικού περιβάλλοντος, αλλά γιατί είναι ζήτημα ζωής για μια πόλη. Μιλάμε
για ένα χώρο πρασίνου εντός του αστικού ιστού.
Εάν αυτό το ρέμα ήταν σε μια υπαίθρια έκταση, θα μπορούσε
ίσως να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Εδώ όμως πρόκειται για μια περιοχή, μια
από τις ελάχιστες περιοχές με τόσο πλούσια βλάστηση, με σημαντική χλωρίδα
και πανίδα, εντός του κέντρου του λεκανοπεδίου Αττικής.
Δεύτερον,

η

εξέταση

της

βιοποικιλότητας

έγινε

εντελώς

επιφανειακά με τρόπο, που μας δίνει την εντύπωση ότι πιθανώς να έγινε κατά
κύριο λόγο από το γραφείο και με ελάχιστη ίσως και καθόλου δουλειά πεδίου.
Το ίδιο και περισσότερο ισχύει κατά τρίτον για τη γεωλογική και
γεωμορφολογική εξέταση του ζητήματος. Δηλαδή οι μελετητές δεν αναφέρουν
πουθενά ούτε καν τα σημαίνοντα γεωμορφολογικά στοιχεία όπως είναι τα δυο
σπηλαιώματα και τα δυο ρήγματα που υπάρχουν στην όχθη του Ποδονίφτη.
Εάν κάποιος πάει στην περιοχή αυτή και περπατήσει μέσα στην
κοίτη ή απλώς στην όχθη του ποταμού και τις δυο πλευρές των όχθεων του
ποταμού, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν αυτά τα ρήγματα, είναι αδύνατο να μη
τα δει. Δεν μπορεί δηλαδή να μην τα παρατηρήσει.
Άρα ή δεν πήγαν εκεί, ή θεώρησαν ότι θα έπρεπε να
αποσιωπήσουν τα στοιχεία αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι μάλλον το πρώτο
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ισχύει γιατί το δεύτερο είναι κακόβουλο. Σε κάθε περίπτωση η μελέτη είναι
ανεπαρκής, σε ορισμένες περιπτώσεις δε αυτές οι ελλείψεις είναι πολύ
σοβαρές.
Δεν μπορεί μια μελέτη που δεν έχει κάνει σοβαρή γεωλογική
εξέταση του υπόβαθρου του ρέματος να παρουσιάζει τέτοιες προτάσεις. Αυτά
είναι πολύ σημαντικά δεδομένα και για τη χωροθέτηση των έργων, αλλά και
για την ορθή αξιολόγηση της σκοπιμότητας των έργων αυτών και όπως είπε
πολύ σωστά η κα Σπανούδη, έπρεπε να εξεταστούν και ζητήματα που έχουν
να κάνουν με τα φερτά υλικά κοκ.
Τέλος να πω ότι είναι εξαιρετικά σοβαρή η έλλειψη το γεγονός
ότι δεν έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις, όπως ορίζεται από την αντίστοιχη
Οδηγία. Όφειλαν οι μελετητές να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις δεν το
έκαναν, καταθέτουν μόνο αυτή την πρόταση, που όπως ακούστηκε
προηγουμένως από την κα Σπανούδη, είναι απλώς η παλιά πρόταση της
πλήρους κάλυψης με τσιμέντο του ρέματος και απλώς εκείνο που έκαναν ήταν
να αφαιρέσουν το πάνω κομμάτι. Τίποτε άλλο. Έκαναν δηλαδή μια αντιγραφή
σε πολύ μεγάλο μέρος της παλιάς μελέτης και υπάρχουν και κομμάτια μέσα
στη μελέτη αυτή που δείχνουν ότι έχουν γίνει πολλών ειδών αντιγραφές και
συρραφές. Η μελέτη αυτή πρέπει να επιστραφεί. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς θα πάρετε τον λόγο μετά
από τους δημοτικούς συμβούλους που δικαιούνται όλοι οι δημότες. Υπάρχει
κάποιος άλλος από τους επιστήμονες που βρισκόταν στην ημερίδα;
Παρακαλώ κι εσείς να είστε περιεκτικός και σύντομος.
Δ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός. Επειδή
ακούστηκαν οι ελλείψεις γενικά της μελέτης, θα ήθελα απλά να επισημάνω
μερικά πράγματα που αναφέρονται στη μελέτη και επειδή υπάρχει μια
σύνδεση του Ποδονίφτη με τη Ραφήνα και πρακτική και γίνεται αυτή τη στιγμή
ακριβώς ίδια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει κατατεθεί για τη
Ραφήνα, έκανα το εξής: διάβασα και τις δυο και απλά έχω επισημάνει, αυτή
είναι η μελέτη του Ποδονίφτη, ενδεικτικά έχω τυπώσει μόνο το κομμάτι των
επιπτώσεων, αυτά που είναι μαρκαρισμένα, είναι ακριβώς τα ίδια που
βρίσκονται και στο word της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
Ραφήνας. Θα διαβάσω μόνο δύο χαρακτηριστικά.
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 Μελέτη Ποδονίφτη: «… Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται
αρνητικές επιπτώσεις στη μορφολογία και στο έδαφος της άμεσης και
ευρύτερης περιοχής μελέτης για τη διατήρηση της καλής αισθητικής
εικόνας του ρέματος του Ποδονίφτη προτείνονται τα εξής μέτρα….» και
έχει τρία bullet.
 Μελέτη Ραφήνας: «…Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται
αρνητικές επιπτώσεις στη μορφολογία και στο έδαφος της άμεσης και
ευρύτερης περιοχής μελέτης για τη διατήρηση της καλής αισθητικής
εικόνας του ρέματος Ραφήνας προτείνονται τα εξής μέτρα….» και είναι
ακριβώς τα τρία ίδια μέτρα.
Όλες οι επιπτώσεις σχεδόν ξεκινάνε με ένα copy – paste για τα
γεωλογικά, για τα περιβαλλοντικά, για τα πάντα και το πιο επίμαχο σημείο
είναι οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον που λέμε, γιατί είναι μια
παράμετρος που ξεχνάνε όλες οι σύγχρονες μελέτες.
 Η μελέτη του Ποδονίφτη αναφέρει: «… όσον αφορά στη βλάστηση οι
κύριες επιπτώσεις που θα προξενηθούν κατά τη φάση κατασκευής
προτεινόμενου έργου σχετίζονται με την αποψίλωση της παρόχθιας
βλάστησης και την κατάληψη της υφιστάμενης κοίτης, οι εν λόγω
επιπτώσεις έχουν ως επί το πλείστον μόνιμο χαρακτήρα και είναι
μερικώς αντιμετωπίσιμες και αναστρέψιμες».
 Η μελέτη της Ραφήνας αναφέρει: «… όσον αφορά στη βλάστηση οι
κύριες επιπτώσεις που θα προξενηθούν κατά τη φάση κατασκευής
προτεινόμενου έργου σχετίζονται με την αποψίλωση της παρόχθιας
βλάστησης και την κατάληψη της υφιστάμενης κοίτης, οι εν λόγω
επιπτώσεις έχουν ως επί το πλείστον μόνιμο χαρακτήρα και είναι
μερικώς αντιμετωπίσιμες και αναστρέψιμες».
Επομένως εδώ στην ουσία έχουμε δυο περιβαλλοντικές μελέτες
οι οποίες αφορούν δυο τελείως διαφορετικές περιοχές, την περιοχή των
Σπάτων και Ραφήνας οι οποίες είναι πεδινές, είναι γεωργικές με ένα αστικό
κομμάτι ρέματος, αντιμετωπίζονται ακριβώς το ίδιο δυο διαφορετικές μελέτες,
δυο διαφορετικά ρέματα και προτείνεται η ίδια λύση: «η αποψίλωση της
παρόχθιας βλάστησης και η κατάληψη της υφιστάμενης κοίτης».
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Επομένως αυτό είναι σημαντικό και το βλέπουμε και στο
Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση ήταν εκπληκτική θεωρούμε, η λογική που
βασίζεται η μελέτη είναι πρόχειρη όπως υποδεικνύουν και οι συνάδελφοι
όπως βλέπετε κι εσείς πολύ χαρακτηριστικά. Προτείνουμε κι εμείς και σαν
Σύλλογο, είμαι και μέλος του Συλλόγου «Ροή» φυσικά αυτή η μελέτη να μην
περάσει, δεν υπάρχει θέμα βελτίωσης, να καταργηθεί και να έρθει μια νέα
μελέτη πάνω σε μια βάση.
Κλείνω μόνο με το να ξεκαθαρίσουμε το τι ψηφίζουν τα Δημοτικά
Συμβούλια γιατί υπάρχει και μια πίεση και από την Περιφέρεια και από το
Υπουργείο και από πάρα πολλούς, τα Δημοτικά Συμβούλια καλούνται να
γνωμοδοτήσουν επί της πρότασης που έρχεται. Δεν καλείται το Δημοτικό
Συμβούλιο σήμερα να δώσει λύση στο πλημμυρικό πρόβλημα. Το
πλημμυρικό πρόβλημα -αν υπάρχει κιόλας γιατί το βλέπουμε κι αυτό- είναι
πρόβλημα που πρέπει να λύσουν οι μηχανικοί, το Υπουργείο και όλοι οι
αρμόδιοι φορείς.
Εσείς σήμερα καλείστε να γνωμοδοτήσετε αν αυτή η πρόταση
που σας φέρνουν, είναι ικανοποιητική για σας, για το περιβάλλον και για την
πόλη που ζείτε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι να
πάμε πρώτα σε ερωτήσεις, φαντάζομαι ότι θα έχετε ερωτήσεις. Πάμε πρώτα
σε ερωτήσεις προς την κα Σπανούδη που είναι η κύρια εισηγήτρια, ο κ.
Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Να ρωτήσω κάτι στη Διοίκηση όχι στην κα Σπανούδη, η κα
Σπανούδη έχει κάνει την εισήγηση. Επειδή αγγίζει η μια πλευρά εμάς και η
άλλη πλευρά αγγίζει το Δήμο Αθηναίων, αν ξέρουμε ή γνωρίζουμε, τέλος
πάντων αν ήρθαμε σε επαφή τι κάνει ο Δήμος Αθηναίων.
Δηλαδή έχουμε συζητήσει; Συμφωνεί μαζί μας; Διαφωνεί; Και σε
ποιο σημείο. Γιατί το να πάρουμε μια απόφαση εμείς είτε προς τη μια πλευρά
είτε προς την άλλη και αυτοί διαφορετική, δεν κάνουμε τίποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχει. Κύριε Δήμαρχε έγινε μια
ερώτηση σε σχέση με το Δήμο Αθηναίων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με το Δήμο
Αθηναίων, σε πολιτικό επίπεδο αιρετών δεν καταφέραμε να βγάλουμε άκρη
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είτε όσον αφορά τη Δημοτική Αρχή είτε όσον αφορά το 5 ο Διαμέρισμα και αυτό
που μας παρέπεμψαν για το ζήτημα σε μια Προϊσταμένη του Τμήματος
Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία είχε
θετική άποψη για το έργο, χωρίς –εκτιμώ εγώ- να το έχουν πολυεξετάσει.
Επίσης μάθαμε χτες, το λάβαμε, ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αθηναίων γνωμοδότησε θετικά, χωρίς διαβούλευση και χωρίς
συνεδρίαση του 5ου Διαμερίσματος.
Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι δεν έχουν
καμία εικόνα του έργου. Μας παρέπεμψαν σε υπηρεσιακούς παράγοντες, που
οι υπηρεσιακοί παράγοντες τουλάχιστον από αυτό που εγώ μίλησα με την
κυρία αυτή, αυτοί κρίνουν την τεχνική αρτιότητα του έργου. Δηλαδή κρίνουν
αν η υδραυλική μελέτη αποτυπώνει σωστά τα στοιχεία. Εγώ δεν έχω λόγο να
πω ότι η υδραυλική μελέτη είναι λάθος και να αμφισβητήσω δηλαδή τα
επιστημονικά στοιχεία, αλλά εδώ δεν κρίνουμε αν είναι σωστή μια υδραυλική
μελέτη ως τέτοια, κρίνουμε το σύνολο της μελέτης.
Άρα εδώ είναι άλλου επιπέδου η αξιολόγηση ενός τεχνικού που
κρίνει μια μελέτη υδραυλική και άλλη η δική μας που έχουμε συνολικότερα
κριτήρια θεώρησης του ζητήματος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ποιος συνάδελφος θέλει τον λόγο; Ο

κ.

Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Θέλω να πω ότι
για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι έπρεπε να είναι και η άλλη πλευρά εδώ
για να ακούσουμε την άποψή τους και να αντικρούσει τον τελευταίο ομιλητή με
τα χαρτιά που παρουσίασε για την Ραφήνα. Αυτό είναι σημαντικό.
Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, θέλω όμως να συμφωνήσω
και με τους τρεις επιστήμονες, συγνώμη που δεν έχω συγκρατήσει τα ονόματά
σας, συμφωνώ απόλυτα μαζί τους και ειδικά με τον τελευταίο ομιλητή, για τον
λόγο που είμαστε εδώ. Σε πάρα πολλά από την εισήγηση της Δημοτικής
Αρχής συμφωνώ, απλά δεν μπορώ εγώ να πάρω μια απόφαση.
Συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά στο να καθαρίσουμε τον
Ποδονίφτη, που πέφτουν τα όμβρια, που πέφτουν οι ακαθαρισίες, η
οριοθέτηση σε πάρα πολλά πράγματα απλά ήθελα για μια ακόμη φορά να
είναι η άλλη πλευρά εδώ, η Περιφέρεια, γιατί κατάλαβα ότι διαφωνούμε ριζικά
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με την Περιφέρεια, είμαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζουν το τι γίνεται στην πόλη
μας δεν έχουν έρθει επιτόπου να δουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
πολυκατοικίες, οι πολίτες και πραγματικά δεν ξέρω αν κάποιο κομμάτι θα
μπορούσε να σκεπαστεί ή όχι.
Συμφωνώ απόλυτα με τον τελευταίο ομιλητή και μένω εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Κατ' αρχάς αντιλαμβάνεστε όλοι
ότι είναι ένα θέμα καθαρά επιστημονικό και επί τη ευκαιρία θέλω να
ευχαριστήσω προσωπικά τους επιστήμονες, οι οποίοι ήρθαν με μια πολύ
μεγάλη απλότητα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση θετική εντύπωση, το
πόσο ξεκάθαρα μας έδωσα μια θέση, σε θέματα που εμείς ούτε έχουμε τα
επιτελεία, ούτε τους επιστήμονες που μπορούμε να βγούμε σαν Παράταξη και
να πούμε ότι συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε κάτι και τους ευχαριστώ πάρα
πολύ γιατί έγινα για το συγκεκριμένο θέμα λίγο περισσότερο πιο πλούσιος στο
να αντιληφθώ μερικά πράγματα.
Το μόνο που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι πήγα μόνος μου
κάτω στον Ποδονίφτη και είδα ότι γίνονταν έργα. Στα πρανή εκεί γίνονταν
έργα σχετικά με κάτι μηχανήματα και έβαζαν κάτι σκυροδέματα για να
συγκρατήσουν το ποτάμι.
Θέλω να πω ένα πράγμα: το 1963 έχει γίνει μια μελέτη, το 2002
έχει γίνει μια άλλη μελέτη και όπως είπε η πολιτικός μηχανισμός μας ότι αυτή
τη μελέτη συζητάγαμε για την πλευρά του έργου της Περιφέρειας. Κάνω λάθος
πάνω σε αυτό; Είναι του 2002. Το 2008 όμως υπάρχει σύμπραξη τριών
γραφείων και μας δείχνει ότι υπάρχει ουσιαστικά και μια σκοπιμότητα πως και
γιατί διαλέχτηκε το 2002, που εδώ είναι copy δηλαδή βγάζει μάτια ότι έχει γίνει
μια κατάσταση για ένα Δήμο όπως είναι η Ραφήνα, όπως είναι η Φιλαδέλφεια
ερχόμαστε εμείς και καταθέτουμε μια πρόταση την οποία εγώ δεν μπορώ να
κρίνω αλλά με την απλή λογική βλέπουμε ότι αυτά τα οποία μας είπαν οι
άνθρωποι ότι έχουν πολύ βασικά στοιχεία.
Τώρα, όσο για το θέμα του να σκεπάζουμε ρέματα, νομίζω και ο
τελευταίος ξέρει ότι αυτά είναι απηρχαιωμένα και ακούστηκε σε διαβούλευση

40

η

25 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/12/2017

και μου έκανε εντύπωση που κάποιος, που είναι και υπεύθυνο πρόσωπο,
γύρισε και είπε «να σκεπάσουμε τα ρέματα». Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά.
Θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Στην τελευταία διαβούλευση που
έγινε ήταν παρών αν δεν κάνω λάθος Αντιπεριφερειάρχης ο οποίος έχει μια
ευθύνη για το έργο του Περιβάλλοντος και μόλις ξεκίνησαν οι ερωτήσεις
σηκώθηκε κι έφυγε, δεν κάθισε να απαντήσει σε καμία ερώτηση.
Εγώ νομίζω ότι επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ
σοβαρό και πρέπει να δείξουμε κι εμείς μια σοβαρότητα και όχι να κάνουμε
τώρα αναλύσεις όταν έχουμε εδώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη
ζωή τους και υπάρχουν και Σύλλογοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα
και μπράβο τους, σκεφτείτε ότι υπάρχει Σύλλογος που ασχολείται με το να
ελευθερωθούν τα ρέματα για να έχουμε αυτές τις επιπτώσεις που είδαμε στη
Μάνδρα και οπουδήποτε αλλού βρίσκουμε τέτοια θέματα στην πατρίδα μας.
Νομίζω ότι εμείς δεν μπορούμε να εκφράσουμε τίποτε
περισσότερο από το να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση από
ό,τι εγώ πείστηκα εγώ περισσότερο και από τη μελέτη που έγινε, διότι η
μελέτη που κάναμε εμείς είναι περισσότερο μια συρραφή πολλών άλλων για
να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και να πάρουμε μια θέση. Διότι το ότι
βγαίνει μια φοιτήτρια η οποία κάνει τη μεταπτυχιακή της και καταθέτει μια
άποψη, είναι απόλυτα σεβαστή αλλά θα ήθελα μια πιο υπεύθυνη θέση,
απόλυτα σεβαστή να μην παρεξηγηθώ με την φοιτήτρια.
Είπατε από πού έχετε πάρει, από πού υπάρχει βιβλιογραφία για
να γίνει αυτή η εισήγηση και στην εισήγησή σας υπάρχει και αυτό, μην
παρεξηγούμαι, σέβομαι απόλυτα την φοιτήτρια, αλλά περισσότερο απ' όλα
εγώ θέλω να ακούσω αυτούς τους επιστήμονες οι οποίοι πραγματικά έχουν
καταθέσει απόψεις πολλά χρόνια σε πολλούς Δήμους.
Δ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ: Η βιβλιογραφία είναι απ' όλους αυτούς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ λέω ποια είναι η βαρύτερη για εμένα άποψη. Εκείνο το
οποίο θέλω να πω για να τελειώσω, είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε
μια θέση, εγώ είμαι ανοιχτός και πιστεύω και η Παράταξή μας πάνω σε αυτό
το θέμα, ακούσαμε πολύ ωραία πράγματα τα οποία ειπώθηκαν από τους
ανθρώπους που καλό θα είναι να ακούμε και σε άλλα πράγματα την
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εξειδικευμένη γνώμη γιατί όλοι δεν μπορούμε να καταθέτουμε απόψεις και
θέσεις για όλα και για τα πάντα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
Πάλι τους ευχαριστώ πολύ γιατί πραγματικά μας έδωσαν μια
άλλη διάσταση και αν είναι δυνατό αυτή η μελέτη η οποία έχει κατατεθεί να
αποσυρθεί, να την καταψηφίσουμε δεν ξέρω πως θα γίνει, γιατί εδώ μιλάμε
για γνωμοδότηση και όταν μιλάμε για γνωμοδότηση, γνωμοδοτούμε επί της
εισήγηση την οποία έχει κάνει η Περιφέρεια. Δεν ξέρω αν εμείς έχουμε
δικαίωμα να πούμε, γιατί αυτό είναι ένα έργο της Περιφέρειας το οποίο θα
αποφανθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εάν εμείς έχουμε τη δύναμη και
μπορούμε να το κάνουμε αυτό για εμένα να το κάνουμε.
Αυτό ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε
να πάρουμε μια απόφαση επί της ουσίας και όχι να έχουμε μια γνωμοδότηση
η οποία να μην μπορεί να προσφέρει τίποτε σε αυτά τα ωραία πράγματα τα
οποία ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο.
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στους
επιστήμονες που ήρθαν εδώ και κατέθεσαν σήμερα την άποψή τους για τον
αγώνα που δίνουν γι' αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά.
Λυπάμαι

που

δεν

ήμουν

στην

ημερίδα

για

λόγους

επαγγελματικούς δεν μπόρεσα να έρθω. Το ποτάμι όπως λέμε εμείς, στη
Χαλκηδόνα ειδικά είναι σημείο συστατικό της ζωής μας. Νομίζω ότι όλη η
μελέτη αυτή είναι αποτέλεσμα κάποιων επιστημόνων που τους έχουμε ζήσει
στο παρελθόν, που έχουν τσιμεντοποιήσει όλη την Ελλάδα.
Εγώ σαν τέτοιο τη βλέπω, νομίζω ότι στο ποτάμι πρέπει να
γίνουν πολλές παρεμβάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να
χαθεί το φυσικό στοιχείο, θα έλεγα ομορφιά. Σήμερα δεν είναι ομορφιά γιατί
υπάρχει μόλυνση, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσε όμως να
γίνει μέσα στο κέντρο της Αθήνας ένα στολίδι πραγματικό.
Και όποιος ζει εκεί κοντά, θα έχει δει ότι πραγματικά έχει
πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ρυθμίζει τις θερμοκρασίες, εγώ μένω στα 50
μέτρα όταν βγαίνω από το σπίτι μου και φτάνω στο ποτάμι, η θερμοκρασία
ακόμη και στις πιο ζεστές μέρες, αλλάζει. Αλλάζει ο αέρας. Μπορεί να μού
‘ρχονται λόγω της μόλυνσης, λόγω των παροχών που φτάνουν, υπάρχουν
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άσχημες μυρωδιές, ο αέρας αλλάζει όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω σε αυτό,
η θερμοκρασία αμέσως πέφτει, 2-3 βαθμούς πάντως αλλάζει.
Δεν μπορούμε αυτό τον φυσικό πνεύμονα να πούμε «κάντε το κι
αυτό τσιμέντο», πρέπει να δούμε τρόπους και όπως είπε ο τελευταίος κύριος,
ο κ. Θεοδοσόπουλος, φυσικά δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε την ευθύνη να
πούμε τι θα γίνεται, να πάρουμε την ευθύνη για τα αντιπλημμυρικά έργα.
Εμείς εδώ μπορούμε να πούμε τη διάθεσή μας, την πρόθεσή μας να υπάρχει
αυτός ο φυσικός πλούτος και από εκεί και πέρα οι επιστήμονες πρέπει να
βρουν λύσεις σε πιθανές πλημμύρες. Αποδείχθηκε όμως οι λύσεις που λένε
«τσιμέντο τα πάντα» δεν έχουν σώσει την Ελλάδα, απλώς την έχουν
καταστρέψει.
Σαν τέτοιο κι εγώ ζητώ να καταψηφιστεί αυτή η πρόταση της
Περιφέρειας και να υπάρξει μια μελέτη σε μια καινούργια βάση. Βέβαια δεν
μπορώ εγώ να πω ότι συμφωνώ με την κα Σπανούδη που είναι επιστήμονας,
μου άρεσε πάρα πολύ η εισήγησή της και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση
πρέπει να κινηθούμε. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Η παρούσα μελέτη είναι ενδεικτική
μιας γενικότερης πολιτικής αντίληψης όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον τους
ελεύθερους χώρους και την προστασία των πόλεων. Έρχεται σε συνέχεια
άλλων ΜΠΕ που αφορούν την ποιότητα ζωής στην πόλη μας, οι οποίες
φαινομενικά δεν συνδέονται άμεσα τεχνικά, όμως όπως προείπα αποτελούν
όλες κομμάτια ενός κοινού παζλ,

μιας συγκεκριμένης πολιτικής που

εφαρμόζεται από την κεντρική εξουσία Κυβέρνηση και Περιφέρεια, που αν μη
τι άλλο δεν έχει στόχο την αναβάθμιση της ζωής της πόλης μας.
Δηλαδή να μην αναρωτιόμαστε δεν έλαβε υπόψη του ο
μελετητής παραδείγματος χάριν την πανίδα της περιοχής και τη διατήρηση της
φυσικής κοίτης ή του μικροκλίματος. Η απάντηση είναι απλή: δεν τους
ενδιαφέρει. Γι' αυτό δεν την έλαβε υπόψη του γιατί τέτοιες οδηγίες είχε.
Υπό αυτό το πρίσμα και δεδομένων των επιστημονικών και
τεχνικών επιχειρημάτων που παρατέθηκαν από τους ειδικούς και την
εισηγήτρια, θα καταψηφίσω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εκτός από τις τσιμεντοβιομηχανίες νομίζω πως όλοι οι άλλοι
πιστεύουμε σε ανοιχτά ρέματα, φροντισμένα και περιφρουρημένα όμως.
όμορφα όσα άκουσα να προτείνονται, αλλά θα μου συγχωρέστε την
απαισιοδοξία. Δεν πιστεύω πως η Περιφέρεια θα υλοποιήσει το παραμικρό.
Εδώ και είκοσι χρόνια το τμήμα του Κηφισού –αλλάζω ποτάμι,
δεν αλλάζω θέμα- που διαπερνά την πόλη μας είναι μισοφτιαγμένο,
μισοπαρατημένο με τις σιδερένιες υποδοχές να καμαρώνουν όρθιες. Έτσι,
μένει η κοίτη του Κηφισού μισοφτιαγμένη και μισοεγκαταλελειμμένη.
Ένα κομμάτι του δαπέδου είναι τσιμεντωμένο και αρκετά
αφρόντιστο. Τι έκανε η φύση; Απλά σκέπασε το τσιμέντο με χώμα. Γιατί να
αφήσουμε ένα ποτάμι της πόλης μας μισοεγκαταλελειμμένο εδώ και δεκαετίες
και να ξεκινήσουμε –η Περιφέρεια- να ασχολούμαστε με ένα ακόμη ρέμα,
ώστε να το μισοχαλάσουμε και αυτό;
Αν κάποιος πει πως «ό,τι έχει γίνει και πρέπει να γίνει στον
Κηφισό, δεν είναι αντιπλημμυρικό», του θυμίζω πως έχουν υπάρξει τρία
ξεχειλίσματα, τα δυο έχουν γίνει μετά την κατασκευή του δαπέδου με τσιμέντο.
Ό,τι όμορφο και να καταφέρουμε να φτιάξουμε στα ρέματά μας, στο τμήμα
που είναι εντός της πόλης μας, το βάζουμε σε μεγάλο κίνδυνο καθώς αν τα
περιφερειακά και τα κεντρικά τμήματα εκτός της πόλης μας, είναι
εγκαταλελειμμένα, ή άσχημα πειραγμένα.
Θα παρακαλούσα δράσεις ουσίας με πρωτοβουλία του Δήμου
μας που θα αφορούν όλα τα ρέματα της πόλης μας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Θεωρώντας ότι ο τρόπος με τον οποίο έρχονται πολλές
φορές οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν είναι η πρώτη φορά
μέσα

στην τριετία αυτή

που

καλούμαστε

να

συζητήσουμε

και

να

γνωμοδοτήσουμε όχι αποφασιστικά, αλλά τουλάχιστον δείχνοντας την
πολιτική πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι λυπηρός.
Συνέχεια τόσο σοβαρά ζητήματα λόγω εκτάκτου δημοπράτησης
κάποιου έργου, ή με διαδικασίες fast track έρχονται σε ένα πολύ μικρό
χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να δουλέψουν ομάδες μηχανικών,
αρμόδιοι επιστήμονες, γρήγορα – γρήγορα αυτά τα πράγματα να μπουν σε
μια λογική απόφασης σε επίπεδο Κοινοτικών Συμβουλίων και από εκεί και
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πέρα να πάρουν το δρόμο να έρθουν εδώ, να συνεχιστούν και να πάνε στην
Περιφέρεια.
Κοιτάξτε να δείτε, η λογική σε επικαιροποιημένες μελέτες λέει ότι
ο

τρόπος

με

τον οποίο

συντάσσονται

οι

μελέτες

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων έχει μια μορφή copy paste και είναι χαρακτηριστικό αυτό που
είπε ο κ. Θεοδοσόπουλος. Το γεγονός ότι σε τόσο σοβαρά ζητήματα υπάρχει
ένας μπούσουλας συγκεκριμένος, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του έργου
κατά τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει ο μελετητής λαμβάνονται υπόψη τα
ρυθμιστικά σχέδια της Αττικής με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αναφέρονται οι
όποιες πιθανές επιπτώσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, κοστολογείται το έργο
με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τα λοιπά.
Στην ουσία των πραγμάτων εξαιρώντας τη χρησιμότητα
αντιπλημμυρικών έργων, δεν απαντούν στο γιατί το υπό εξέταση τμήμα δεν
είναι το μόνο ανοιχτό. Δεν λένε τίποτε για το ρέμα του Χαλανδρίου, που είναι
ένα τμήμα του Ποδονίφτη το οποίο είναι ανοιχτό και πάρα πολλοί που το
επισκέπτονται το απολαμβάνουν. Δεν λένε κουβέντα για το φυσικό
περιβάλλον του Ποδονίφτη στο ύψος της Φιλοθέης.
Δεν

λένε

και

δεν

εξηγούν

πόσο

σημαντικά

είναι

τα

αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και αφορούν
εκβολές παραρεμάτιων διαδρομών που μειώνουν το επίπεδο με βάση τα δικά
τους στοιχεία του πλημμυρικού κινδύνου το περνάνε πολύ γρήγορα και οι
τιμές οι οποίες βγαίνουν κατά την άποψη των επιστημόνων και ανθρώπων
που μίλησαν στην ημερίδα, πολλές φορές μπορεί να είναι και αυθαίρετες.
Διότι ναι, αντιλαμβάνομαι με βάση τα γεγονότα της Μάνδρας ότι
κάποια πράγματα τα λαμβάνουν υπόψη και πρέπει να τρέξουν, δεν απαντούν
καθόλου όμως στο επίπεδο της ποιότητας ζωής και επειδή στην Ελλάδα και
όχι μόνο στην Αττική υπάρχουν πόλεις που τα ποτάμια είναι συνδετικός
κρίκος της ζωής των κατοίκων (Τρίκαλα Θεσσαλίας, Λειβαδιά) εκεί οι
άνθρωποι έχουν βρει τρόπους, τηρώντας τη νομοθεσία και κυρίως την
πολεδομία να κάνουν παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν τη λογική του να
εγκιβωτίσουν ένα φυσικό ποταμό και να το μετατρέψουν σε σωλήνα, αλλά
συνδέουν

με

κοινωνικούς,

πολιτικούς

και

οικονομικούς

λόγους

πλεονεκτήματα και το πόσο καλό κάνουν στη ζωή των ανθρώπων.
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Και από αυτή την άποψή κοιτώντας στα γρήγορα κι εγώ τη
μελέτη επί της οποίας εμείς εισηγούμαστε με ένα άλλο τρόπο, λέω ότι εγείρει
ζητήματα τα οποία φυσικά μας τα αναλύουν με πάρα πολύ καλό τρόπο
άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται.
Κλείνοντας να πω ότι δεν ξέρω για τους χρόνους των
υπόλοιπων συναδέλφων, δικοί μας άνθρωποι που είναι μηχανικοί αφιέρωσαν
χρόνο, προσπάθησαν να δώσουν μια εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που
βοηθάει τον τρόπο με τον οποίο εμείς πρέπει να απαντήσουμε έστω και
γνωμοδοτικά σε ένα έργο το οποίο ξαναλέω εγείρει ερωτήματα και από την
άποψη αυτή ευχαριστώ πολύ κι εγώ προσωπικά την Δέσποινα και τον Γιάννη
Καλαμπόκη και φυσικά και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλλαν στο
να διαφωτίσουν κάποιες πτυχές.
Και να πω ότι πρέπει αυτά τα ζητήματα να ανοίγονται με ένα
διαφορετικό τρόπο στην κοινωνία και στους πολίτες και όχι τόσο γρήγορα και
πρακτικά. Ευχαριστώ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Γεωργαμλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Πλαστικός κισσός κύριοι συνάδελφοι. Από την αρτιότητα
της μελέτης λείπει ο πλαστικός κισσός, αν είχε και πλαστικό κισσό για να
καλύψουμε τα τοιχία, θα ήταν μια άρτια μελέτη.
Η Βάσω λέει ότι μένει 50 μέτρα μακριά από το Ποδονίφτη, εγώ
θα μιλήσω σαν κάτοικος του Ποδονίφτη,

μένω πάνω στον Ποδονίφτη τα

τελευταία 50 χρόνια, έχω την απαιτούμενη απόσταση από το σπίτι μου.
Ξεκινώντας θα πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό στο τι είναι
ποτάμι, έτσι θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τη συμπεριφορά μας και το
πώς πρέπει και μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε αυτά.
Ποτάμι είναι το υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια
σχετική συνέχεια και σταθερότητα τροφοδοσίας. Το ρέμα δεν είναι απλώς ένα
υδραυλικό σύστημα απορροής υδάτων που περισσεύουν σε μια περιοχή,
αλλά ένα οικοσύστημα πλαισιωμένο με σημαντική πανίδα και χλωρίδα,
σύμφωνα με την απόφαση 230/2004 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
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Στα ποτάμια είναι ευρέως γνωστά ότι η βασική ιδιότητά τους
εκτός από τη συλλογή και απορροή του νερού, είναι η δυνατότητα που
παρέχουν στη χλωρίδα και στην πανίδα να αναπτυχθεί στην κοίτη τους και
στο χώρο που τα περιβάλλει. Έτσι, τα ρέματα σε συνδυασμό με την παρόχθια
βλάστηση, αποτελούν οικότοπους.
Μέχρι σήμερα όμως η κυρίαρχη αντίληψη που επικρατεί για την
ένταξη των ρεμάτων στον αστικό χώρο, είναι η εξαφάνιση της κοίτης τους και
η υδραυλική διευθέτησή τους σε κλειστούς αγωγούς. Οδοί και κυρίαρχοι
οδικοί άξονες διαμορφώνονται κατά κανόνα πάνω στους κλειστούς αγωγούς.
Ο Ιλισός ήταν το μεγαλύτερο ποτάμι που διέσχιζε την Αθήνα,
ξεκινούσε από τον Υμηττό για να καταλήξει στη θάλασσα. Παλιά ήταν ανοιχτό.
Σήμερα κυλάει εξ ολοκλήρου υπογείως, κάτω από τη Μιχαλακοπούλου,
περνάει τη Βασιλίσσης Σοφίας, συνεχίζει στην Καλλιρρόης για να καταλήξει
μετά μέσω της Καλλιθέας στη θάλασσα.
Στον Ιλισό χυνόταν ο Ηριδανός που ξεκινούσε από το
Λυκαβηττό και κατέβαινε από το Κολωνάκι. Η οδός Μάρνης ήταν ρέμα, το
οποίο κλείστηκε για τη δημιουργία της.
Ο

Κηφισός

που

τα

δυο

οδικά

δίκτυα

δημιουργήθηκαν

εκατέρωθεν μετά από τα απαραίτητα έργα. Από τον Λυκαβηττό ξεκινούσε ο
Βοϊδοπνίχτης που χωριζόταν με το ένα μέρος του να περνάει από την οδό
Δημοκρίτου και το άλλο από την οδό Ακαδημίας προς το Αρσάκειο. Να μην
συνεχίσω να αναφέρω ποτάμια.
Αυτή η αντιμετώπιση οδήγησε σε επανειλημμένες καταστροφές
τα τελευταία 30 χρόνια με δεκάδες νεκρούς από πνιγμό και απροσδιόριστες
υλικές καταστροφές. Συνεχίζω την αντιγραφή, αλλά θεωρώ ότι είναι
απαραίτητο να ακουστεί για άλλη μια φορά.
Στα τέλη του 19ου αιώνα διέσχιζαν το λεκανοπέδιο 700
χείμαρροι, ποτάμια και ρυάκια. Το 1999 ο αριθμός τους ήταν μικρότερος των
70, κάτω δηλαδή από το 10% και σήμερα δεν υπερβαίνουν τα 50.
Μπαζώθηκαν, ή καταπατήθηκαν. Μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχουν
εγκιβωτιστεί περίπου 550 χιλιόμετρα ρέματα και χείμαρροι.
Στο Ποδονίφτη οι μελέτες διευθέτησης έχουν ξεκινήσει από τη
δεκαετία του ’60. Μέρος αυτών των μελετών όπως είπε και η κα Σπανούδη
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που

έχει

υλοποιηθεί,

κάλυψε

το

ρέμα

σε

πολλά

τμήματά

του,

κατασκευάζοντας κλειστούς αγωγούς, αλλά και ανοιχτό αγωγό πριν από τη
γέφυρα της Εράτωνος.
Στη δεκαετία του ’90 εγκιβωτίστηκε με ανοιχτό αγωγό από
σκυρόδεμα το τμήμα από τη γέφυρα της Χαλκίδος και μέχρι τη συμβολή του
με τον Κηφισό. Η σημερινή μελέτη συνεχίζει στο ίδιο πνεύμα: τη μετατροπή
των τελευταίων 800 μέτρων σε οχετό ομβρίων.
Διαβάζω μέσα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα
κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά: «… Το προτεινόμενο έργο δεν
αναμένεται σε καμία περίπτωση να έχει επιπτώσεις σε οποιαδήποτε
κλιματολογική παράμετρο, όπως είναι η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, η
χαλαζόπτωση». Την απάντηση τη δίνει ο Γιάννης Πολύζος αρχιτέκτονας
πολεοδόμος Καθηγητής του ΕΜΠ «… Τσιμεντώνουμε τα πάντα και το τσιμέντο
είναι ένας πανίσχυρος θερμοσυσσωρευτής που εκπέμπει ζέστη και ανεβάζει
το μέσο όρος της θερμοκρασίας. Πρέπει να βοηθήσουμε τα ρέματα που
έχουμε, ώστε αυτά με τη σειρά τους να βοηθήσουν τα αέρια ρέματα να
μεταφέρουν τη δροσιά στα Πατήσια και το κέντρο, για να κατεβάσουμε τη
θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς. Και μην πείτε τι είναι δύο βαθμοί. Μην πείτε “έλα
μωρέ τι 28C τι 27C;» Είναι τελείως διαφορετικά όταν περπατάς στο
πεζοδρόμιο του Εθνικού Κήπου στην Αμαλίας και τελείως διαφορετικά από την
άλλη πλευρά».
Αυθαίρετο το συμπέρασμα και το κατανοούμε όλοι αυτό το
πράγμα, ότι δεν θα έχουμε μεταβολές στη θερμοκρασία όταν από
αποψιλώσουμε τον Ποδονίφτη και τον τσιμεντώσουμε.
Στις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον πάλι από τη μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων «… Όσον αφορά τη βλάστηση οι κύριες
επιπτώσεις που θα προξενηθούν κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου
έργου, σχετίζονται με την αποψίλωση της παρόχθιας βλάστησης και την
κατάληψη της υφιστάμενης κοίτης. Οι εν λόγω επιπτώσεις έχουν ως επί το
πλείστον

μόνιμο

χαρακτήρα

και

είναι

μερικώς

αντιμετωπίσιμες

και

αναστρέψιμες», ο πλαστικός κισσός που λέγαμε στην αρχή.
Η πρόταση.

Αποψίλωση

της παρόχθιας βλάστησης και

κατασκευή δίδυμης ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα.
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Μετατροπή δηλαδή όλου του εναπομείναντος σε φυσική μορφή τμήματος του
Ποδονίφτη σε ανοιχτό οχετό απορροής ομβρίων. Άρα μιλάμε για την
καταστροφή του ποταμού, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που δώσαμε στην
αρχή.
Η μελέτη κινείται στον εντελώς αντίθετο άξονα από αυτόν που
προτείνει η σύγχρονη επιστημονική κοινότητα. Μια μελέτη κόντρα στην
επιστημονική λογική, μια μελέτη κόντρα στη φύση, μια μελέτη κόντρα στον ίδιο
τον άνθρωπο.
Η εμπειρία από τον εγκιβωτισμό υδατορεμάτων ιδιαίτερα σε
αστικές περιοχές, είναι αρνητική και σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού, ήδη
προωθείται πρόγραμμα για αποκάλυψη των σκεπασμένων ποταμών. Η
αποψίλωση των ποταμών και ρεμάτων και ο εγκιβωτισμός τους δεν ενισχύει,
αλλά μειώνει τον αντιπλημμυρικό τους ρόλο, αυξάνοντας τις πιθανότητες
εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.
Αυτό γιατί τεράστιο ρόλο στην απορρόφηση των νερών παίζουν
το χώμα των πρανών και της κοίτης, καθώς και το ριζικό σύστημα των
δέντρων και της βλάστησης εν γένει. Υπέρ αυτού άλλωστε συνηγορούν και η
ευρωπαϊκή Οδηγία για τα νερά, αλλά και η διεθνής πρακτική που ακολουθείται
από χώρες με μεγάλη παράδοση σε ανάπλαση αστικών ποταμών και
ρεμάτων, σύμφωνα με τις οποίες προέχει η προστασία και διατήρησή τους
στη φυσική τους κατάσταση, διότι μας εξασφαλίζει τη λειτουργία τους σαν
φυσικά αντιπλημμυρικά μέσα, αλλά και σαν φυσικοί αεραγωγοί ευνοώντας το
μικροκλίμα των πόλεων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αισθητική του τοπίου
και την ποιότητα της ζωής τους, παρέχοντας πολύτιμους χώρους αναψυχής
και περιπάτου στους κατοίκους.
Στην οριοθέτηση του Ποδονίφτη θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι
φορείς να το ξαναδούν από την αρχή, μέσα από ένα συνολικό αντιπλημμυρικό
σχεδιασμό

της

Αττικής

με

γνώμονα

την

αναβάθμιση

του

φυσικού

περιβάλλοντος και του δημόσιου υπαίθριου χώρου.
Η αποκατάσταση των ρεμάτων πρέπει να λειτουργήσει σαν μια
σημαντική εναλλακτική πολιτική για τη βελτίωση του αστικού τοπίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν θα μιλήσω ως ειδικός, αλλά
ως ένας από αυτούς που είναι κι αυτός παραποτάμιος μαζί με την κα
Αγαγιώτου και τον κ. Καλαμπόκη, δεν ξέρω αν είναι κι άλλος που βρίσκεται
δίπλα στην όχθη του Ποδονίφτη.
Επειδή ήμουν νιος και γέρασα και έχουν γίνει συζητήσεις επί
συζητήσεων γύρω από το ποτάμι, θα σκεπαστεί – δεν θα σκεπαστεί,
περάστηκαν πάρα πολλά εμπόδια, κάποια στιγμή παιζόταν να σκεπαστεί
ολόκληρο να συνδέσει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με το Ολυμπιακό Στάδιο
ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων ξεπεράστηκε αυτό και φτάσαμε εν έτη 20172018 και συζητάμε πάλι το ποτάμι να σκεπαστεί, ή να γίνει έτσι η διαμόρφωση
έτσι ώστε να μην εξυπηρετεί τους κατοίκους.
Δεν μπορούμε να δούμε το έργο αποσπασματικά. Το έργο εμείς
τουλάχιστον που βιώνουμε και μένουμε στην περιοχή πρέπει να το δούμε
συνολικά. Είναι φυσικός αεραγωγός, είναι φυσικός υδροβιότοπος εγώ περνώ
σε καθημερινή βάση παρ' όλο που ρυπαίνεται απ' όλα τα λύματα τα οποία
πέφτουν μέσα είτε είναι από δημόσιους Οργανισμούς, είτε είναι από ιδιώτες,
παρ' όλο που υπάρχουν όλα αυτά, εμείς απολαμβάνουμε όσοι βρισκόμαστε
εκεί και τον υδροβιότοπο, αλλά και τη φυσικότητα του φυσικού αεραγωγού.
Μίλησε ο συνάδελφος ο κ. Καλαμπόκης ότι 2-2 βαθμοί ίσως και
5 είναι αρκετοί που ρίχνουν τη θερμοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά
τώρα που πιάνουν τα κρύα εμείς που μένουμε εκεί στη γειτονιά υπάρχει μια
ποικιλία από πουλιά που είναι απερίγραπτη. Δεν μπορεί κάποιος να την
περιγράψει με λόγια.
Θεωρώ ότι το έργο πρέπει να το δούμε συνολικά όπου
υπάρχουν φυσικές ομορφιές παραδείγματος χάριν αναφέρω τη σπηλιά
Παπαλευτέρη, δεν ξέρω αν υπάρχουν κι αλλού να διατηρηθούν. Αν υπάρχουν
δεξιά εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού παραπήγματα και υπάρχουν από
όσο γνωρίζω, τουλάχιστον οπτικά να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, έτσι
ώστε το ποτάμι και να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί απ' όλους, είτε ως
ποδηλατόδρομος είτε ως πεζόδρομος για όλους τους κατοίκους. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλος ομιλητής; Παρακαλώ εσείς και
παρακαλώ να είστε σύντομος διότι πιστεύω το θέμα έχει καλυφθεί απ' όλες τις
πλευρές.

50

η

25 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 20/12/2017

Δ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ: Καλησπέρα σας είμαι πολιτικός μηχανικός, έχω κάνει μια
μελέτη πριν 25 χρόνια στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου αλλά κυρίως
εργάζομαι ως εργοταξιακός μηχανικός και σε δυο ποτάμια στην καριέρα μου.
Πρώτον να πω στα 400 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, εγώ
δεν ζω δίπλα στον Ποδονίφτη, εγώ ζω στο Κουκλάκι κάτω και βλέπω τον
Κηφισό και το ’94 το είδα και πρόπερσι που καταστράφηκε ο Κηφισός και η
πλατεία Αγίων Αναργύρων είχε μισό μέτρο νερό μέσα στην πλατεία δίπλα
από την Εκκλησία.
Τότε ο Κηφισός είχε 400 κυβικά μέτρα νερό υπολογίζω χοντρικά
με το μάτι. Τα 400 κυβικά δεν νομίζω ότι το πιάνει ο Ποδονίφτης που έχει τη
μισή ίσως λεκάνη απορροής από τον Κηφισό, αλλά μπορεί να είναι κάπου πιο
κατηφορικός.
Να πω για τις μελέτες. Μπήκα προχθές την Κυριακή στο
διαδίκτυο και βρήκα από τις ιστοσελίδες του κράτους, έχουν ξεκινήσει από το
1962 μέχρι και το 2008 περίπου 15 μελέτες. Τώρα γιατί αποφασίστηκε μια
μελέτη του 2002 και όχι μια νεώτερη μελέτη του 2008 που είναι συμπράξεις
τριών μελετητικών γραφείων και θυμάμαι τους δύο, ο ένας λέγεται
Καραβοκύρης και ο άλλος λέγεται Σωτηρόπουλος από διαφορετικά γραφεία,
ας μας το εξηγήσει η Περιφέρεια.
Να πω γενικά από μελέτες που δεν ξέρει ο περισσότερος
κόσμος. Στα μελετητικά γραφεία υπάρχει η λέξη «τευχάς», τι θα πει τευχάς.
Είναι ένας άνθρωπος της πιάτσας, ο οποίος μπορεί να μην είναι ούτε
μηχανικός, ένας γραμματιζούμενος απλά ο οποίος αναλαμβάνει να φτιάχνει
εφημερίδες, ανατύπωση εφημερίδων θα το έλεγα, από μελέτες. Δηλαδή κάνει
τη μελέτη του ο μελετητής και μετά του λέει «συμπλήρωσε όλο το λόγοτυπο, τι
πρέπει να βάλουμε εκεί για περιβαλλοντικά» και είναι μια συρραφή και
ανατύπωση τα ίδια και τα ίδια σε πεντακόσια έργα. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο
μελετητικό γραφείο που υπήρχε σύμπτωση, είναι ένας τευχάς που τυπώνει
όλες τις μελέτες και τις βάζει μέσα.
Υπάρχει άλλο ένα που λέγεται «ασφάλεια μελέτης από
αστοχία», δηλαδή και οι μελέτες μπορεί να αστοχήσουν και εκεί παίζεται το
μεγάλο θέμα ότι τα ποτάμια είναι πολύ δύσκολο κάποιος να τα μελετήσει με τα
μπετά που επιχειρείται και θα εξηγήσω τι θα πει αυτό.
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Υπάρχει έκπτωση στις μελέτες. Ο μελετητής για να πάρει τη
δουλειά βάζει έκπτωση, οπότε συμφέρει ένα μελετητή να βάλει μια δουλειά με
μπετά γιατί ανεβάζει τον προϋπολογισμό της μελέτης, ενώ μια μελέτη με
ξυλοζεύγαδα ή με διατήρηση του τοπίου, τι λεφτά θα βγάλει αφού θα πέσει ο
προϋπολογισμός στο 1/10 ίσως. Άρα μας συμφέρει να βάλουμε μπετά για ένα
μελετητή.
Υπάρχει άμα γράψει κάποιος «geoengineering techniques» στο
διαδίκτυο θα βρει πεντακόσιες μελέτες από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο,
πως φτιάχνεις τα ποτάμια χωρίς να βάλεις μπετά, για όποιον δεν ξέρει από
μελέτες.
Κλείνω αυτό το κομμάτι, να περάσω σε κάποιο άλλο θέμα που
είναι πολύ σοβαρό και δεν ειπώθηκε εδώ. Η μελέτη γράφει σαν τίτλο
«Διευθέτηση του ρέματος Ποδονίφτη», υπάρχει η λέξη «διευθέτηση». Αν
κάποιος πάει στο κτηριοδομικό Κανονισμό και νομίζω είναι το άρθρο 8 εκεί,
λέει ο κτηριοδομικός Κανονισμός ότι «όσα κτήρια δεν έχει διευθετηθεί η κοίτη
τους πρέπει να απέχουν 10 μέτρα από την οριογραμμή του ρέματος» αν το
θυμάμαι. Αν έχει διευθετηθεί η κοίτη, μπορεί να είναι στα όρια της
οριογραμμής του ρέματος.
Εδώ μπορεί να επιχειρείται ίσως από την Περιφέρεια, επειδή
υπάρχουν πολλά κτήρια τα οποία δεν έχουν τα 10 μέτρα να το πούμε απλά,
πρέπει να κάνουμε το εξής: να διευθετήσουμε την κοίτη, γι' αυτό μπήκε και
στον τίτλο η λέξη «διευθέτηση», να διευθετήσουμε το ποτάμι ώστε αυτά τα
σπίτια να μπορούν να βρίσκονται άκρη με το ποτάμι και ποτέ να μην γίνει
παρόδιος δρόμος και ποτέ να μην περπατάει άνθρωπος ή ποδηλατόδρομος,
μπορεί να είναι κι αυτή μια σκέψη.
Περνάμε σε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την ασφάλεια
των κτηρίων. Εδώ πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να πω ότι η φύση μπορεί
να κρατήσει τις δεκαόροφες πολυκατοικίες αλλά υπάρχει λύση τεχνική, χωρίς
να πειράξει το ποτάμι το ίδιο, μπορεί να γίνει μια πασσάλωση ακριβώς εκεί
που είναι χτισμένες οι πολυκατοικίες και τα σπίτια, με βάθος 10 μέτρα
πασσάλων και 80 εκατοστά διάμετρο και πάσσαλος δίπλα στον επόμενο
πάσσαλο, να μην υπάρχει κανένα κενό και το οποίο θα κοστίσει μηδέν κόστος
για την πολιτεία διότι αυτές οι παρόδιες ιδιοκτησίες από τη στιγμή που
διευθετείται ένα ρέμα, υποχρεούνται να πληρώσουν με προσκύρωση
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τμήματος του ρέματος το οποίο μπαίνει στη δική τους ιδιοκτησία. Και από τα
έσοδα που θα πάρει η πολιτεία, μπορεί να κάνει αυτό το τεχνικό έργο.
Έγινε ένα έργο με συρματοκιβώτια, εγώ μπορώ να σας πω σα
μηχανικός δεν του δίνω καμία εγγύηση. Στην πρώτη μεγάλη πλημμύρα θα
κατέβει ένας κορμός με μεγάλη δύναμη και αφού όπως κατεβαίνει το ρέμα
από τη δεξιά πλευρά έχει φάει όλο εκεί, έχει φτάσει μέχρι τα θεμέλια ένας
κορμός τέτοιος θα πάει σαν έμβολο πάνω στο συρματοκιβώτιο θα γκρεμίσει
όλα τα χαλίκια κάτω, θα φράξουν το ρέμα και θα πλημμυρίσουν όλα τα σπίτια.
Και πως θα πλημμυρίσουν; Μέχρι πάνω στην Παπαναστασίου μπορώ να σας
πω με απόλυτη βεβαιότητα, διότι το Lidl και όλες εκεί οι παρόδιες ιδιοκτησίες
είναι στο ύψος της γέφυρας της Εράτωνος, δεν είναι ψηλότερα από εκεί,
οπότε θα τα δείτε όλα πλημμυρισμένα και να μην κινδυνολογώ.
Ένα άλλο σημαντικό που έχει να κάνει με τα σκυροδέματα είναι
ότι αυξάνει πάρα πολύ η ταχύτητα ενός ρέματος. Εάν βρεθεί ένα μικρό
ακλόνητο εμπόδιο έστω και 1 μέτρου, δηλαδή έπεσαν πέτρες το οποίο δεν
μετακινείται, δημιουργείται ένα φαινόμενο που το ξέρουν οι περισσότεροι
μηχανικοί που λέγεται υδραυλικό άλμα, που σηκώνεται το νερό. Αν είναι το
εμπόδιο 1 μέτρο ύψος το νερό μπορεί να σηκωθεί και 4 μέτρα ύψος πάνω
από το εμπόδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ συντομεύετε.
Δ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ: Τελευταίο και κλείνω, έχει να κάνει με το θέμα της
υπογειοποίησης εκεί δίπλα από το γήπεδο της ΑΕΚ. Είδατε στην τηλεόραση,
και δεν έχει γίνει εκεί, είχε γίνει και στην πλημμύρα του ’94 στον Κηφισό, ένας
ναυτικός γλίτωσε 500 θάλασσες, 500 φουρτούνες και πνίγηκε στην ανισόπεδο
κάτω διάβαση στα πρακτορεία στον Κηφισό. Κατέβηκε με το αυτοκίνητο
κλείστηκε εκεί μέσα και εκεί μέσα πέθανε και βρέθηκε το πτώμα του στην
Αίγινα. Παραλίγο να είχαμε το ίδιο στη Μάνδρα, όπου ένα λεωφορείο στον
κόμβο Παραδείσου εγκλωβίστηκε μέσα και βγήκαν οι επιβάτες από το
παράθυρο.
Σκεφτείτε ότι ο δρόμος αυτός που είναι δίπλα από το γήπεδο της
ΑΕΚ και επιχειρείται στην κατάληξη εκεί στη Φωκών να γίνει υπογειοποίηση
…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε υπερβεί τον χρόνο.
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Δ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ: Νομίζω ότι είναι η ασφάλεια του κόσμου, πρέπει να ξέρει ο
κόσμος ότι ο δρόμος αυτός που δίπλα είναι το ρέμα Γιαμπουρλά, εάν φράξει
το ρέμα Γιαμπουρλά θα πάνε όλα τα νερά μέσα στην υπογειοποίηση και θα
πνιγεί κόσμος μέσα στην υπογειοποίηση. Δεν πρέπει να το ξέρει ο κόσμος;
Πρέπει να το συντομεύσουμε και αυτό; Δεν ειπώθηκε πουθενά ότι είναι
μισγάγγεια το μέρος, δηλαδή δυο κλίτες σημαδεύουν την είσοδο της
υπογειοποίησης.
Δεν υπάρχει τεχνικό έργο εδώ στην Αθήνα, αν πάτε στη
Χαμοστέρνας, αν πάτε στη γέφυρα Αγίων Αναργύρων θα δείτε ότι το έχουν
φτιάξει έτσι ώστε να μην πηγαίνουν τα νερά του παραπάνω δρόμου μέσα
στην υπογειοποίηση. Εκεί όμως δεν μπορούν να πάνε τα νερά ούτε δεξιά ούτε
αριστερά, διότι είναι έτσι διαμορφωμένο το έδαφος. Τι άλλο να σας πω;
Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν είχαμε συζητήσει για την ΜΠΕ της υπογειοποίησης
υπήρξαν τέτοιες απόψεις και έχει κατατεθεί άποψη συγκεκριμένη από τη
Δημοτική Αρχή.
Δ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ: Θα πνιγεί κόσμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά κάνατε και το αναφέρατε, απλώς θέλω να σας πω ότι
όσον αφορά το χρόνο να με συγχωρείτε πάρα πολύ, προσπαθώ να μαζέψω
τη συνεδρίαση γιατί έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Μετά από τις παρουσιάσεις που
έγιναν, νομίζω ότι όλοι έχουμε γίνει σοφότεροι. Εγώ αντί ομιλίας μου, θα
ήθελα να σας διαβάσω μια επιστολή που έστειλε κάποιος δημότης μας:
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ:
«Διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
του εγκιβωτισμού των 800 μέτρων φυσικής κοίτης
του Ποδονίφτη έναντι της γέφυρας της οδού Χαλκίδος
και έως την οδό Εράτωνος»
Ονομάζομαι Δημήτριος Τσαφογιάννης, γεννήθηκα το 1961 και ζω έως
σήμερα στην οδό Σάρωνος και Αμειψίου, περίπου 80-100 μέτρα από
τον ποταμό (ρέμα) Ποδονίφτη. Αν και είμαι δημότης Δήμου Αθηναίων
όλη η παιδική μου ηλικία είναι συνδεδεμένη με τα παιχνίδια γύρω και
μέσα στον Ποδονίφτη.
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Με χαρά παρακολούθησα την ημερίδα που διοργανώθηκε από τους
Δήμους Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας στις 11 Δεκεμβρίου
2017, αλλά και τη συζήτηση που έγινε στις 15 Δεκέμβρη για το ίδιο
θέμα και μου δόθηκε η ευκαιρία να σας εκφράσω την προσωπική μου
πρόταση -όνειρο- όσον αφορά τον ποταμό Ποδονίφτη.
Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τις μελέτες και τις
αναλύσεις που παρουσίασαν οι επιστήμονες που συμμετείχαν ήταν
σαφέστατα:
Πόσο σημαντικός είναι ο ποταμός (ρέμα) Ποδονίφτης σε όλο το μήκος
του, αλλά και ιδιαίτερα στο ανοιχτό τμήμα του από την γέφυρα της
οδού Χαλκίδος έως και την οδό Ερατώνος για το περιβάλλον από το
μικροκλίμα που δημιουργεί, για τους κατοίκους πλησίον του, για τους
Δήμους που τους διασχίζει, αλλά και για ολόκληρο το λεκανοπέδιο
μαζί με τον ποταμό Κηφισό και τους παραπόταμούς τους.
Έχοντας μια πολύ καλή τοπογραφική εικόνα του Ποδονίφτη στο
συγκεκριμένο ανοιχτό τμήμα του, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την
προσωπική μου πρόταση – όνειρο.
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΡΚΟ
Από τη γέφυρα της οδού Χαλκίδος το οποίο θα περικλείει μέσα του.


Το ανοιχτό τμήμα του Ποδονίφτη με τις παραποτάμιες περιοχές.



Το άλσος του Προμπονά που τέμνεται από τον Ποδονίφτη.



Τον παραπόταμο Γιαμπουρλά που εκβάλει στον Ποδονίφτη.



Το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας που τέμνεται από τον
παραπόταμο Γιαμπουρλά.



Να ενταχτούν μέσα του πλατείες και αθλητικοί χώροι που
συνορεύουν, καθώς σπίτια και συγκροτήματα που προϋπάρχουν
ήδη.

Μπορείτε φαντάζομαι να καταλάβετε πως αν υιοθετηθεί η πρόταση –
όνειρο από την Περιφέρεια και τους Δήμους που θα ανήκει το πάρκο,
ποια θα είναι τα οφέλη του για:


Το περιβάλλον



Τους κατοίκους – παιδιά
55

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Για όλο το λεκανοπέδιο ως πνεύμονας πρασίνου.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε εθελοντική προσφορά και
συμμετοχή»
Δημήτρης Τσαφογιάννης – οδοντίατρος
Εγώ αντί ομιλίας προτίμησα να διαβάσω μια επιστολή ενός
δημότη μας. Εάν δεν υπάρχει άλλη ομιλία να προχωρήσουμε στην ψήφιση
του θέματος. Παρακαλώ ελάτε και στο μικρόφωνο το όνομα και την ιδιότητά
σας.
κ. ΜΠΟΡΑΣ: Θέλω να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα των κατοίκων της Νέας
Χαλκηδόνας που εξυπηρετούνται από τον σταθμό των Άνω Πατησίων, όλοι
αυτοί περνάνε από τη γέφυρα της οδού Χαλκίδος. Αυτή η γέφυρα για τους
πεζούς είναι μισό μέτρο. Αν συναντηθούν δυο άτομα, ο ένας πρέπει να
κατέβει στο δρόμο, είναι ξεπερασμένη αυτή η γέφυρα, η αντίστοιχη που
υπήρχε στον Περισσό, φτιάχτηκε δίπλα ένα πεζοδρόμιο το οποίο κανένας δεν
τη χρησιμοποιεί πλέον από τους Φιλαδελφιώτες. Οι Χαλκηδονιώτες ζητάω να
ενταχθεί σε αυτό το έργο μια πεζογέφυρα κολλητά στην γέφυρα της Χαλκίδος,
η οποία θα συνδέει το πεζοδρόμιο της Χαλκίδος που κόβεται με το
πεζοδρόμιο της Χαλκηδόνας που κόβεται.
Καλά τα αυτοκίνητα και οι καθρέφτες των αυτοκινήτων περνάνε
από τα κεφάλια μας δίπλα και δεν συζητώ βέβαια για άτομα ΑμεΑ, τα οποία
δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν από τη μια μεριά στην άλλη. Είναι
ευκαιρία να ενταχθεί στη μελέτη και αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, είναι πολύ λογικό και δίκαιο και σωστό η
διατύπωση του προβλήματος που βάζετε.
Έχει εξαντληθεί το θέμα, πάμε σε ψήφιση ψηφίζουμε υπέρ της
γνωμοδότησης όπως παρουσιάστηκε από την πλειοψηφία που σημαίνει κατά
της ΜΠΕ της Περιφέρειας. Ψηφίζουμε υπέρ της εισήγησης της πλειοψηφίας,
που είναι κατά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ρέμα του
Ποδονίφτη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων διευθέτησης του
ρέματος Ποδονίφτη από τη γέφυρα της οδού Χαλκίδος έως τη γέφυρα
της οδού Εράτωνος» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θα ήθελα να τοποθετηθώ και να πω υπέρ με τους
προβληματισμούς του κ. Καλαμπόκη, επί όλης αυτής της μελέτης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πολύ

ωραία

σημειώνεται

στα

πρακτικά,

με

τους

προβληματισμούς του κ. Καλαμπόκη. Ευχαριστούμε όσους παρευρέθηκαν
και όσους μίλησαν για το ενδιαφέρον αυτό θέμα του Δήμου μας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Γεωργαμλής και η κα
Αγαγιώτου.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εισηγούμαι θετικά ως προς τις τέσσερις
πρώτες περιπτώσεις, η πέμπτη έχει έρθει εκ παραδρομής μέσα στο θέμα,
θέλει διερεύνηση δεν μπορεί να ψηφιστεί αυτή τη στιγμή και την αποσύρουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, αποσύρεται η πέμπτη περίπτωση ο κ. Τσιρογιάννης.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχει μπει μέσα στο e-mail δεν υπάρχει
εισήγηση όμως, απλά ήταν μέσα στο e-mail που πήγαν τα θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ομόφωνα τα υπόλοιπα;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διαγραφής
χρεών οφειλετών του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παράτασης μίσθωσης άδειας περιπτέρων, σύμφωνα
με το άρθρο 56 του Ν. 4483/2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση διευκρινιστική; Όχι. Ο
κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος επειδή αυτές
τις περιπτώσεις τις είχαμε εγκρίνει έμεναν μέσα μέχρι να δημοπρατηθούν
ξανά τα περίπτερα, με αποζημίωση χρήσης. Τώρα ο νόμος δίνει το δικαίωμα
στο μισθωτή να κάνει παράταση για δυο χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, έγινε αντιληπτό. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όπως είπα προηγουμένως κ. Πρόεδρε με όλες τις νόμιμες
διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης
μίσθωσης άδειας περιπτέρων, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.
4483/2017» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστριών ΣΕΚ
και Δ.Ι.Ε.Κ. σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

4ο

θέμα

ημερήσιας

πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης

διάταξης

σπουδαστριών ΣΕΚ

Δ.Ι.Ε.Κ. σε Παιδικό Σταθμό του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Α. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, μεταφορών
και λοιπών εργασιών του Δήμου έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/16 και Β. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών
της επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας
του Δήμου έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποφασίζουμε για τη συγκρότηση δια κληρώσεως. Ο κ. Κόντος
έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Δεν θα ήθελα να μπω στην
Επιτροπή, διότι έχουμε μπει σε πάρα πολλές Επιτροπές και μπορώ …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Κανονισμός λέει κλήρωση και σας εύχομαι να μην
κληρωθείτε. Και αν κληρωθείτε, πάμε σε άλλον.
Διεξάγεται κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την πλειοψηφία ο κ. Αγγελής Χρήστος ως τακτικό μέλος και
ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρης ως αναπληρωματικό μέλος. Από τη μειοψηφία
ο κ. Ντάτσης Κων/νος ως τακτικό μέλος και η κα Αγαγιώτου Βασιλική ως
αναπληρωματικό μέλος.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Α. Συγκρότηση επιτροπών
παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου
έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και Β. Ορισμός
Δημοτικών Συμβούλων ως

μελών της

επιτροπής

καταστροφής

αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου έτους 2018» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2017, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι κ. Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τακτοποιητική τελείως είναι, δεν έχει θέματα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή είναι η τελευταία και όντως είναι γιατί την ψηφίσαμε και
στην Οικονομική Επιτροπή και είναι όπως λέει ο κ. Λάλος τακτοποιητική αυτή
η αναμόρφωση, εκεί έχουμε πρόβλημα με το κυλικείο. Χρωστάει το κυλικείο
τίποτε από τα παλιά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το κυλικείο ένα παλιό χρέος του το οποίο
αναμένουμε ακόμη τη δικαστική απόφαση κι αυτό το έχει ρυθμίσει και το
πληρώνει με το νόμο που βγήκε τώρα το Νοέμβριο, δεν έχει γίνει οριστικά
παρ' όλα αυτά πληρώνει με ρύθμιση σε δόσεις την παλιά οφειλή και τις
τρέχουσες τις πληρώνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επειδή με τη 10η αναμόρφωση
είναι αυτή που θα έρθει μεθαύριο η 11η καταρρίπτεται η ειλικρίνεια του
προϋπολογισμού. Έχω τοποθετηθεί και στην Οικονομική Επιτροπή και γι'
αυτό καταψηφίζω. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευτυχώς που έρχεται κιόλας μία στις δέκα Οικονομικές
Επιτροπές ο κ. Πλάτανος, για να καταψηφίζει. Αλλά πέρα από το αστείο, θέλω
να κάνω το εξής σχόλιο: αυτή τη στιγμή υπάρχει σε διαβούλευση εδώ και ένα
χρόνο πρόταση νόμου της Κυβέρνησης για την αλλαγή του "Καλλικράτη".
Στην πραγματικότητα δεν ακουμπάει καθόλου το σκέλος των μνημονιακών
δεσμεύσεων του "Καλλικράτη", το αφήνει ανέγγιχτο και αυτό το οποίο κάνει
είναι να εισάγει ένα νέο τρόπο εκλογής με την απλή αναλογική.
Ο κ. Πλάτανος όταν έρχεται, όταν θυμάται να έρθει στις
Οικονομικές Επιτροπές γιατί έχει και πολλές υποχρεώσεις ως συνταξιούχος,
καταψηφίζει τα τρόφιμα, τα καύσιμα, μιλάμε για διεθνείς διαγωνισμούς. Αν
πάμε σε απλή αναλογική και το να έχουν οι Παιδικοί Σταθμοί τρόφιμα, να
έχουν τα αυτοκίνητα καύσιμα, να μπορούν οι εργάτες να έχουν μέσα ατομικής
προστασίας…. κλάφτα Χαράλαμπε!! Και θέλουν πλειοψηφίες για πάγιες
λειτουργίες του Δήμου… κλάφτα Χαράλαμπε!!! Με τέτοιες συμπεριφορές.
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Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Ευχαριστώ κ. Βασιλόπουλε για τα φιλόφρονα λόγια και
χαίρομαι ειλικρινά που δεν είστε υπέρ της απλής αναλογικής, δεν έχω κάτι
άλλο να πω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που συνάγετε ότι δεν είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εφόσον διαπιστώνετε ότι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει,
βγαίνει από μόνο του το συμπέρασμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαστε σαφώς υπέρ κ. Πλάτανε
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Αυτό θα το δούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και μαθήματα δημοκρατικά από εσάς δεν δεχόμαστε.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Όχι, να δέχεστε γιατί κάνετε πάρα πολλά λάθη τελευταία και
χάνετε και τον έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κατά κ. Πρόεδρε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε εγώ είπα όπως
έχω ψηφίσει στην Οικονομική Επιτροπή και μετά από την ενημέρωση από τον
κ. Λάλο ότι είναι τακτοποιητική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, καταγράφονται όλα κ. Κόντο μην ανησυχείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

6ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

8ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, βάσει
σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικ. Επιτροπής» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παραγραφής αξιώσεων προμηθευτών κατά του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγκρίνουμε εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
του νόμου, που λέει και ο κ. Κόντος. Δεν μπορούν να αξιώσουν αυτές τις
απαιτήσεις είναι γραμμένες στα βιβλία μας αλλά έχουν παραγραφεί. Έχουν
παραγραφεί οι απαιτήσεις, μπορεί να έχουν κλείσει οι εταιρείες αυτές, μπορεί
να μην έχουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για να πάρουν τα χρήματα. Για
να παραγράψω, σημαίνει ότι δεν έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες αυτός.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιατί έχουμε εγγράψει στα βιβλία του Δήμου,
είχε φέρει αυτός ένα τιμολόγιο πριν από 20 χρόνια το έχουμε βάλει στα βιβλία.
Αυτό το τιμολόγιο για τον άλφα ή βήτα λόγο δεν μπορεί να πληρωθεί. Οπότε
πρέπει να φύγει από τα βιβλία.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Είναι τυπικό, αλλά να το
διορθώσουμε να μην το αφήσουμε έτσι, εκεί σε ένα γράφει ημερομηνία 2019.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διορθωθεί το τυπογραφικό λάθος. Εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παραγραφής
αξιώσεων προμηθευτών κατά του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποχαρακτηρισμός χρηματοδοτήσεων για δαπάνες
του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι είναι διαδικαστικό, θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι;
Όχι. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποχαρακτηρισμός
χρηματοδοτήσεων για δαπάνες του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
έτους 2018» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος κατόπιν της
μετονομασίας του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται κάποια διευκρίνιση εδώ, εγκρίνετε κύριοι
συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τροποποίησης
συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας
- Χαλκηδόνος κατόπιν της μετονομασίας του Δήμου» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γαλαζούλα θέλετε να προσθέσετε κάτι;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Θέλω να πω δυο κουβέντες. Αφ' ενός μεν όπως γνωρίζετε
όλοι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των
ΚΑΠΗ μας μετά τη συνένωση των δύο Δήμων, άρα προκύπτει η αναγκαιότητα
ενός πλαισίου και ενός Κανονισμού. Ο Κανονισμός αυτός προέκυψε και μετά
από διαλογική συζήτηση με τα μέλη των ΚΑΠΗ και τους ενεργούς εθελοντές
εκεί, καθώς επίσης και με την Υπηρεσία με τους ειδικούς επιστήμονες της
Υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονται, είναι εργαζόμενοι των ΚΑΠΗ.
Θα ήθελα μια διευκρίνιση και μια τακτοποιητική αλλαγή και μετά
θα δεχτώ ό,τι ερωτήσεις μπορεί να έχουν οι συνάδελφοι. Αφ' ενός μεν στους
γενικούς κανόνες που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία στην παρ. που
μιλάει για την πρακτική άσκηση των σπουδών, λέμε «κατόπιν εγκεκριμένου
αιτήματός τους από τη Διεύθυνση….» πρέπει να προστεθεί και «με απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου» όπως συμβαίνει πάντα με την πρακτική άσκηση των
σπουδαστών. Αυτό είναι από παράλειψη.
Και το άλλο είναι μια τακτοποιητική αλλαγή, στο κομμάτι που
αναφέρονται οι αρμοδιότητες του εργοθεραπευτή, η 1 η παρ. εκεί που
αναφέρει ότι «είναι ισότιμο μέλος της επιστημονικής ομάδας», επειδή δεν
αφορά μόνο τον εργοθεραπευτή αλλά όλους τους επιστήμονες, θα πάει στην
1η παράγραφο που αναφέρονται τα γενικά καθήκοντα όλου του προσωπικού
στο άρθρο 7. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτηση είμαι στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει ερώτηση; Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Κυρία Γαλαζούλα τι θα γίνει; Κάθε εβδομάδα θα μας βάζετε
έξτρα διάβασμα;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχει. Εγκρίνετε
κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ
συν τις αλλαγές που έκανε η κα Αντιδήμαρχος.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Δημιουργία Α) Δικτύου Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης
Β) Μητρώου Εθελοντών Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας - Ν.Χαλκηδόνας και
Γ) Ορισμός συντονιστών του Δικτύου Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Θα ήθελα να πω ότι η ανάγκη γι' αυτή την εισήγηση
προέκυψε για τρεις βασικούς λόγους:
Πρώτον γιατί ήδη ενεργοί εθελοντές σε διάφορες δομές του
Δήμου μας, κυρίως κοινωνικές δομές αλλά και σε άλλες και του πολιτισμού,
του αθλητισμού δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένοι αυτή τη στιγμή, δηλαδή
δεν έχουμε ένα Μητρώο εθελοντών που αυτοί οι άνθρωποι να φαίνονται ότι
είναι στο Δήμο και προσφέρουν εθελοντική εργασία και άρα δεν είναι ούτε
πλαισιωμένοι, ούτε αναγνωρισμένοι, ούτε προστατευμένοι.
Δεύτερον δεν υπάρχει ένα γραφείο εθελοντισμού στο Δήμο μας
ως σημείο αναφοράς το οποίο νέοι επίδοξοι εθελοντές, άνθρωποι οι οποίοι
έχουν κάποιο χρόνο και θέλουν να τον διαθέσουν δεν έχουν ένα σημείο
αναφοράς να μπορούν να απευθύνονται εκεί και τρίτον δεν υπάρχει και
πρόβλεψη για κέντρο συντονισμού όλων αυτών των ανθρώπων, σε έκτακτες
συνθήκες.
Άρα υπήρξε η ανάγκη και για τους παρόντες και για τους
μελλοντικούς εθελοντές του Δήμου μας, να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο
αναφοράς και αυτό το Μητρώο εθελοντών. Διαβάσατε πιστεύω την εισήγηση
για οποιαδήποτε ερώτηση είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγχαρητήρια κα Γαλαζούλα για την εισήγησή σας αυτή. Ο κ.
Κόντος έχει τον λόγο.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω και την περασμένη φορά είπα ότι καλό θα είναι να
έχουμε και μια συνεργασία με τους υπάρχοντες εθελοντικούς Συλλόγους.
Είναι πολύ καλή η τοποθέτηση της κας Αντιδημάρχου και θα ήθελα να μου πει
αν είχαμε κάποια επαφή με αυτούς τους εθελοντές, με τους εθελοντές
Πολιτικής Προστασίας. Αυτή την ερώτηση έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Πρόταση πιο πολύ είναι. Νομίζω πως αφού υλοποιηθεί αυτή η
διαδικασία η δομή, θα πρέπει να γίνει προσέγγιση σε όλους τους Συλλόγους
που λειτουργούν στην πόλη (Πολιτιστικούς και Αθλητικούς κ.ά.) γιατί κάποιοι
είναι για λόγους να μην τους χαρακτηρίσουμε. Οι πιο πολλοί όμως που
μετέχουν σε αυτούς τους Συλλόγους δίνουν χρόνο και νομίζω θα είναι μια
ευκαιρία αυτός ο χρόνος να συντονιστεί και να αξιοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχει άλλη ερώτηση; Η κα Γαλαζούλα έχει τον
λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Να απαντήσω κ. Κόντο στην ερώτησή σας, όσον με αφορά
προσωπικά είχα επαφή με τους ανθρώπους αυτούς με δυο εθελοντές
συγκεκριμένα και οργανώσαμε μαζί την τελευταία εθελοντική αιμοδοσία στο
Δήμο μας, μαζί με την οργανώσαμε.
Επανέρχομαι σε αυτό που είπα αρχικά ότι ακόμη κι αυτοί οι
άνθρωποι δεν είναι κάπου γραμμένοι, δηλαδή λέμε εθελοντές Πολιτικής
Προστασίας και είναι η Κική, ο Γιάννης που είναι πολλά χρόνια και τους
ξέρουμε εξ όψεως, θα πρέπει κι αυτοί κάπου να φαίνονται, να υπάρχει ένα
Μητρώο και έτσι να γίνει οργανωμένα και γι' αυτό το βάζουμε να γίνει μια
αρχή, να οργανωθούμε καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά πρέπει να υπάρχει Μητρώο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μόνο για την αιμοδοσία μου είπατε.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Για την αιμοδοσία ναι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αυτή η εισήγηση βγήκε μετά την αιμοδοσία.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ναι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μιλήσατε μαζί τους; Ότι πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδικασία;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Θα ενημερωθούν όλοι με ανακοίνωση η οποία θα είναι και
κάλεσμα σε νέους και να καταγραφούν και οι υπάρχοντες.
65

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία έχει ολοκληρωθεί το θέμα, εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Δημιουργία Α) Δικτύου
Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης Β) Μητρώου Εθελοντών Δήμου Ν.
Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας και Γ) Ορισμός συντονιστών του Δικτύου
Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του
ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 - 2020 με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση
Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Απλά να διευκρινίσω για όσους ίσως δεν διάβασα την
υπηρεσιακή εισήγηση ότι πρόκειται για την ανακατασκευή και μετατροπή του
Στρατιωτικού Εργοστασίου σε Κέντρο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πρέπει να
πάρουμε δυο αποφάσεις σύμφωνα με όσα επιτάσσουν από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ
που βγάζουν και το πρόγραμμα. Μια απόφαση ότι δεχόμαστε να ενταχθούμε
στο πρόγραμμα και μια δεύτερη απόφαση ότι θα χρησιμοποιούνται
τουλάχιστον για τέσσερις μέρες την εβδομάδα ακριβώς για πολιτιστικούς ή
αθλητικούς σκοπούς οι εγκαταστάσεις του Κέντρου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για τη διευκρίνιση. Θέλει κάποιος να πει κάτι; Ο
κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έγινε σε όλη την περιοχή εκεί,
πέρασαν και έδωσαν σε όλους τους κατοίκους, εκεί μεταξύ των άλλων ζητάμε
και αλλαγή χρήσης;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είχαμε περάσει στο προηγούμενο Συμβούλιο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει ευχαριστώ πολύ.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι; Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
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Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ λευκό όχι γιατί διαφωνώ, αλλά δεν
έχω ενημερωθεί δεν έχω αντιληφθεί το θέμα, όχι από διαφωνία και γι' αυτό
λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Υποβολή
αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 2020

με

τίτλο

«Δημιουργική

Επανάχρηση

Δημοτικής

Ακίνητης

Περιουσίας»» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας
στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ
2014 – 2020»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάθε χρόνο πρέπει ο Δήμος να πιστοποιεί τη διαχειριστική του
επάρκεια για να μπορεί να υποβάλλει προτάσεις στο ΕΣΠΑ. Αυτή είναι η 3 η-4η
φορά που το περνάμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τόσο απλό. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δήμαρχε δώσε μου μια ενημέρωση. Είχαμε πάρει τελευταία μια
απόφαση να δώσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε φακέλους οι οποίοι να
είναι όσο μπορούμε πιο κοντά στη νομιμότητα για να μπορούμε να κάνουμε
αφομοίωση των κονδυλίων ΕΣΠΑ. Έχει κάποια σχέση με αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει σχέση αυτό που ρωτάτε, με το προηγούμενο ακριβώς
θέμα. Δηλαδή πήραμε απόφαση να υποβληθεί φάκελος. Δηλαδή τώρα τι
ψηφίσαμε πριν από λίγο; Ψηφίσαμε να υποβληθεί φάκελος στην πρόσκληση
του

ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να πάρουμε χρηματοδότηση για το

Στρατιωτικό Εργοστάσιο. Αυτό ψηφίσαμε.
Σε προηγούμενο Συμβούλιο είχαμε ψηφίσει να δοθούν χρήματα
σε μια εταιρεία για να ετοιμαστεί ο φάκελος, αλλά επί της αρχής όμως για να
μπορούμε να υποβάλλουμε προτάσεις σε οποιαδήποτε πρόσκληση του
ΕΣΠΑ πρέπει ο Δήμος μας να έχει διαχειριστική επάρκεια.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Άρα με λίγα λόγια αυτό πρέπει να προηγείται κανονικά.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα έχουμε ήδη όμως διαχειριστική επάρκεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ανανεώνεται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι η 3η ή 4η φορά που το ψηφίζουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Επικαιροποίηση του
Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας στο πλαίσιο της
Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 – 2020» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση των πραγμάτων
και ακινήτων του Δήμου έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ έχουμε πάλι κλήρωση.
Διεξάγεται κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την πλειοψηφία ο κ. Πρελορέντζος ως τακτικό μέλος και ο
κ. Καλαμπόκης ως αναπληρωματικό μέλος. Από τη μειοψηφία ο κ. Ντάτσης
Κων/νος

ως

τακτικό

μέλος

και

η

κα

Τομπούλογλου

Ιωάννης

ως

αναπληρωματικό μέλος.
Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δημοτικών
Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την
Εκποίηση ή Εκμίσθωση των πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου έτους
2018» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
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15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους
ως μελών της επιτροπής εκτίμησης του σχετικού τιμήματος
για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρσι ήταν ο κ. Κοπελούσος και ο κ. Κόντος, ο κ. Πρελορέντζος
και η κα Χαραμαρά. Αφήνουμε τους ίδιους; Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός δύο (2)
Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της
επιτροπής εκτίμησης του σχετικού τιμήματος για την εκποίηση κινητών
πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2018» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών
του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Εγώ κ. Πρόεδρε απέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλων
παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του Δήμου» εγκρίνεται κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής
του έργου «Διαμόρφωση Ο.Τ. 23 Δημοτικού Νεκροταφείου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θέλω να κάνω μια ερώτηση κ. Μανωλεδάκη. Έχετε ελέγξει το
θέμα; Είναι εντάξει; Γιατί μας ζητάτε έγκριση Πρωτοκόλλου και θέλω να ξέρω.
Αν μου πείτε ότι είναι εντάξει,
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Απόστολε, οι Επιτροπές αυτές, εμένα η άποψή μου
είναι ότι αυτά τα θέματα δεν έπρεπε καν να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είναι Επιτροπές από μηχανικούς του ΤΕΕ, των γύρω Δήμων των όμορων
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Δήμων που βγαίνουν από κλήρωση, είναι ο επιβλέπων μηχανικός του έργου,
άρα παίρνουν αυτοί μια απόφαση καθαρά τεχνοκρατική,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουμαριανός έχει τον λόγο.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εκτός από τους δημοτικούς συμβούλους που μάλωναν
και έφευγαν πριν ψηφίσουν το 1ο θέμα, έχουμε και το καινούργιο φρούτο που
έρχονται, βγάζουν ένα βιντεάκι και φεύγουν πριν ψηφίσουν το 1 ο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε εκτός θέματος. Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε απέχω και σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου
προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Ο.Τ. 23
Δημοτικού Νεκροταφείου» εγκρίνεται κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές με
υγεία. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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