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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Α.

Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κε Α.Μ.161/2021 κειέηεο
ηνπ έξγνπ «Αζηηθή αλάπιαζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο
επξείαο πεξηνρήο ηζηνξηθνχ θέληξνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο».

Β.

Καηάξηηζε

φξσλ

δεκνπξάηεζεο

αλνηθηνχ

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε Α.Μ.161/2021.
Γ.

πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.

ειεθηξνληθνχ
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2. Λήςε απφθαζεο γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ζηα
πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο κε ηίηιν: «Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδφλαο».
3. Απφδνζε ΥΔΠ γηα λέα ζχλδεζε ζην δίθηπν ρακειήο ηάζεο ηνπ Γήκνπ
θαη απαιιαγή ππνιφγνπ ππαιιήινπ.

ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, o θ. Μπεξδέζεο παξψλ, ν θ.
Κνπεινχζνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι παξνχζα, ν θ.
Σνκπνχινγινπ έρεη ζηείιεη ην εμήο έγγξαθν:
«Προς ηολ Πρόεδρο θαη ηα κέιε ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής
Γλωζηοποηώ όηη ζηε ζεκερηλή ζσλεδρίαζε δελ ζα παραζηώ θαζ' όζολ
γηα ιόγοσς σγείας προζώποσ ηες οηθογελείας κοσ κεηαβαίλω ζηο
Νοζοθοκείο. Παραθαιώ ηο παρόλ λα αλαγλωζηεί θαηά ηε ζεκερηλή
ζσλεδρίαζε»
Κώζηας Τοκπούιογιοσ
Δεκοηηθός ζύκβοσιος κέιος ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής
Ο θ. Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. εξεηάθεο παξψλ. Έρνπκε απαξηία
θαη μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή καο. Δθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηα δελ έρνπκε
θαη κπαίλνπκε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ με Α.Μ.161/2021 μελέηηρ
ηος έπγος «Αζηική ανάπλαζη και πποζηαζία πεπιβάλλονηορ εςπείαρ
πεπιοσήρ ιζηοπικού κένηπος Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Νέαρ Φιλαδέλθειαρ»
«Καηάπηιζη όπυν δημοππάηηζηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού
ηος έπγος με Α.Μ.161/2021»
«ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γηαδηθαζηηθά θ. Βνχξν. Γηα ην 1ν ε εηζήγεζε ήξζε πξηλ 25
ιεπηά. Δίλαη δπλαηφ λα ζεσξνχκε φηη κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε;
έρνπκε κειεηήζεη γηα λα κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε λα ςεθίζνπκε;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε δίθην, αιιά θα Δκκαλνπήι νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
κειέηεο απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ γίλεη πέξα απφ ηε δσξεά πνπ έρεη γίλεη,
αιιά πέξα απφ ην φηη νη Σερληθέο καο Τπεξεζίεο ηηο έρνπκε κειεηήζεη, εγψ
εκπηζηεχνκαη απφιπηα φιε απηή ηε δηαδηθαζία θαη δελ έρσ θαλέλα λα
αλαβάιισ ή λα απνζχξσ ην ζέκα.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ωξαία. Πξνζσπηθά ζα ήζεια λα ζέζσ θαη ζεσξψ φηη
πξέπεη λα αλαβιεζεί ην ζέκα, είλαη απαξάδεθην πξηλ 25 ιεπηά. Η ζπδήηεζε
πνπ θάλακε ζε πξνεγνχκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ήηαλ ππνζέκα ηνπ
ζέκαηνο, αλ δελ θάλσ ιάζνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι ζεβαζηή ε άπνςή ζαο …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Θεσξψ φηη δελ κπνξψ θαη δελ μέξσ πνηα είλαη ε άπνςε
ησλ άιισλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν δήηεκα είλαη θαζαξά ζέκα Καλνληζκνχ. Καη ηελ πεξαζκέλε
θνξά πνπ ηέζεθε ζέκα ςεθνθνξίαο ην έβαια πεξί απφζπξζεο ή αλαβνιήο,
απιά θαη κφλν γηα λα ππνζηεξίμσ ηε δεκνθξαηηθή κνπ δηάζεζε. Θέκαηα
αλαβνιήο ή απφζπξζεο ζέηεη κφλν ν Πξφεδξνο, δελ ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Άξα ζεσξείηε φηη κηα εηζήγεζε πνπ ήξζε 25 ιεπηά πξηλ ηε
ζπλεδξίαζε κπνξεί λα ζπδεηεζεί. Δγψ απνρσξψ απφ ην 1ν ζέκα θαη
επαλέξρνκαη ζην 2ν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιινο πνπ ζέιεη ηνλ ιφγν;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε έρσ ζηείιεη επηζηνιή θαη ζέισ λα δηαβαζηεί
γηα λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η επηζηνιή ηνπ θ. εξεηάθε είλαη ε εμήο:
«Κύρηε

Δήκαρτε,

θύρηε

Αληηδήκαρτε

Τετληθώλ

Υπερεζηώλ

αζηεηεύεζηε! Μας ζηέιλεηε 25 ιεπηά πρηλ ηε ζσλεδρίαζε 67 ζειίδες
εηζήγεζες γηα έργο κε προϋποιογηζκό 1.798.687 € ζσλ ΦΠΑ 24%.
Με ηέηοηες δηαδηθαζίες δηαζθαιίδεηε ηο ζσκθέρολ ηοσ Δήκοσ θαη ηε
δηατείρηζε ηοσ δεκόζηοσ τρήκαηος; Παραθαιώ ποιύ λα αλαβιεζεί ηο
ζέκα γηα ηελ επόκελε ζσλεδρίαζε»
Απάληεζα πεξί αλαβνιήο ζηελ θα Δκκαλνπήι θαη παξαθαιψ
φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα πάξεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δηζήγεζε απφ ηνλ θ. Γεσξγακιή ππάξρεη;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη άξξσζηνο ν θ. Γεσξγακιήο, επηπρψο δελ έρεη θνξσλντφ
αιιά είλαη κε ππξεηφ θαη δελ ήξζε ρηεο νχηε ζην πξνζπκβνχιην ηεο δηθήο καο
Παξάηαμεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Οπφηε εηζεγείζηε εζείο ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηζεγείηαη ν θ. Γξεηδειηάο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ο θ. Γξεηδειηάο σο ηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο σο ζπλεξγάηεο ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Έρεη
ην δηθαίσκα ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη ηεο νπνηαζδήπνηε άιιεο
Δπηηξνπήο λα δψζεη ηνλ ιφγν ζε κέιε ηεο νπνηαζδήπνηε Δπηηξνπήο. Σν
κέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπηηξνπήο ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα απαληήζεη δειαδή ζηα εξσηήκαηα επί ησλ εηζεγήζεσλ ν
θ. Γξεηδειηάο θαη ζα δεζκεχνπλ νη απαληήζεηο ηνπ ηε Γεκνηηθή Αξρή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ ηα εξσηήκαηα δελ άπηνληαη ησλ γλψζεσλ ηνπ θ. Γξεηδειηά,
ζα επαλέιζεη ν θ. Γεσξγακιήο έζησ θαη ηειεθσληθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εγψ είκαη ελαληίνλ ηεο αλαβνιήο δηφηη
φπσο έρσ πεη θαη ζε άιιε ζπλεδξίαζε ζα πξέπεη ην έξγν απηφ λα ην
δεκνπξαηήζνπκε κέζα ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πεξίνδν, δηφηη άπηεηαη
φισλ εθείλσλ ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ φρη απηφ θαζαπηφ ην γήπεδν, αιιά
ηε γεηηνληά ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε κηιήζεη ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε
γηα κηα ζεηξά κειέηεο πνπ θάλακε απνδεθηέο, νη νπνίεο κειέηεο έρνπλ γίλεη
απνδεθηέο απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή ηελ θα γνπξάθε Γηεπζχληξηα Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ, ηνλ θ. Υξήζην Κίηζν θαη ηνλ θ. Αζεκάθε Παλαγηψηε κε ηηο
ππνγξαθέο ηνπο νη νπνίεο ππάξρνπλ θαη ζην θάθειν, νη σο άλσ κειέηεο
αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία –ζαο δηαβάδσ ην δηα ηαχηα- θαη
παξαιακβάλνληαη. Αθνχ ζπληάρζεθε απηή ε βεβαίσζε ππνγξάθεηαη σο εμήο:
γνπξάθε, Κίηζνο, Αζεκάθεο.
Όπσο θαηαιαβαίλεηε απηφ ην έξγν κε ηνλ ηίηιν «Αζηηθή
αλάπιαζε» πεξηιακβάλεη ηελ νξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο ε νπνία αθνξά:


Σνπο δπν πεδφδξνκνπο γχξσ απφ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ πξνο ην άιζνο
βφξεηα θαη αλαηνιηθά,



Σελ θπηνηερληθή κειέηε,
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Σε δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ησλ αλαβαζκψλ πνπ έρνπκε ζπδεηήζεη
πνιχ θαη εμεγήζεη πάξα πνιιέο θνξέο,



Σελ θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο παξάπιεπξα ηεο ιίκλεο ηνπ άιζνπο
ςειά,



Σε κειέηε θσηηζκνχ, ππξφζβεζεο πεξηβάιινληνο

ρψξνπ φπσο

πεξηιακβάλεη επίζεο θαη


Σε κειέηε πνπ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ ζηελ νδφ
Καππαδνθίαο, ζηελ νδφ Αδάλσλ, ζηελ νδφ Φσθψλ κέρξη ηνλ
ηξνρνλφκν.
Με ιίγα ιφγηα ησλ 6 Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ πνπ είλαη απφ ην

γήπεδν ηεο ΑΔΚ απφ ηελ Καππαδνθίαο έσο θαη ηε Γεθειείαο, ζπλ ην
Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν ηεο Αγίαο Σξηάδαο, φπνπ ζα γίλνπλ φιεο νη
απνθαηαζηάζεηο, ζα αιιάμεη φινο ν θσηηζκφο απφ Γεθειείαο κέρξη θαη
γήπεδν γχξσ – γχξσ, ζα κπνπλ παγθάθηα, ζα κπνπλ θάδνη έηζη ψζηε ε πφιε
πνπ έρεη ηαιαηπσξεζεί ζε απηφ ην ζεκείν ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ γεπέδνπ
ηεο ΑΔΚ γηα θάκπνζα ρξφληα, λα βξεη ην ξπζκφ ηεο θαη λα γίλεη έλα ζχγρξνλν
θνκκάηη ηεο πφιεο καο.
Σν ζθέινο απηφ ηεο κειέηεο πνπ έρεη γίλεη απφ ην Γήκν θαη
πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπλνιηθή κειέηε σο κηα άιιε ελφηεηα, αθνξά:


Καζαηξέζεηο ρσκαηνπξγηθψλ ηεο ηάμεσο ησλ 184.903,75 €



Υσκαηνπξγηθά νδνπνηίαο 20.546,50 €



θπξνδέκαηα ηερληθά έξγα 379.647,55 €



Δπελδχζεηο επηζηξψζεηο 315.111 €



Φπηεχζεηο αζηηθφο εμνπιηζκφο 70.081,10 €



Ηιεθηξνκεραλνιηθά 273.388,89 €



Γεληθφ ζχλνιν δαπαλψλ: 1.250.678,79 €



ΦΠΑ 18% 225.122,18 €



πλνιηθή αμία ηνπ έξγνπ: 1.475.800,97 €



Απξφβιεπηεο δαπάλεο 15% 221.370,15 €



Αμία κεηά ηηο δαπάλεο 1.697.171,12 €



Αλαζεψξεζε 715,98 €
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Άζξνηζκα 1.697.887,10 €



Σέινο αλαθχθισζεο 100.500 €



Αμία κεηά ηηο δαπάλεο 1.798.387,10 €



Δπηβάξπλζε ΦΠΑ 24% 431.612 €



πλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ 2.230 €
Καη δεηάσ θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη λα εγθξίλνπκε ηνπο

φξνπο φπσο εηζάγεηαη έηζη ψζηε λα πξνθηάζνπκε κέζα ζην κήλα Γεθέκβξην
λα γίλεη ν δηαγσληζκφο ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε ζα ρξεηαζηεί άιινο έλαο κήλαο
χζηεξα κε Πεξηθέξεηα θαη Διεγθηηθφ πλέδξην ιφγσ πνζνχ λα ειεγρζνχλ θαη
λα εγθξηζνχλ απφ πάζεο πιεπξάο λνκηκφηεηαο, έηζη ψζηε κέζα ζην θαινθαίξη
λα έρνπκε ην έξγν απηφ έηνηκν θαη παξαδνκέλν ζηελ ρξήζε ησλ πνιηηψλ.
Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ήζεια πξνο επίξξσζε φισλ απηψλ πνπ αλέθεξε ν θ.
Γξεηδειηάο θαη απαληψληαο νπζηαζηηθά ζηηο ελζηάζεηο πνπ ηέζεθαλ, λα
ππελζπκίζσ φηη πνιιέο θνξέο ζε απηή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κέιε ηεο
δεηνχλ εθζέζεηο ή ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
Όηαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κεγάιε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπκε
ηνπο αλζξψπνπο απηνχο πνπ ηνπο εκπηζηεπφκαζηε, γηαηί γη' απηφ δεηάκε ηηο
γλψκεο ηνπο, ηνλ θ. Μαλή, ηελ θα Αλαζηαζνπνχινπ, ηελ θα Κνινβνχ κε
αλαπιεξσηέο ηελ θα Λίηζα Έιιε, ηελ θα Μπακπάθνπ θαη ηνλ θ. Αζαλαζηάδε,
άλζξσπνη κε ηεξάζηηα πείξα κέζα ζην ρψξν, νη ελζηάζεηο θαη νη δηθαηνινγίεο
«δελ πξφιαβα λα δηαβάζσ», νπζηαζηηθά αθπξψλνπλ ηηο φπνηεο γλψκεο, ηηο
φπνηεο γλψζεηο θαη ηηο φπνηεο ππνγξαθέο βάδνπλ θάησ απφ ηέηνηνπο
κεγάινπο δηαγσληζκνχο νη δεκνηηθνί καο ππάιιεινη.
Πνηνο άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη ηνλ ιφγν; Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Η πξψηε εξψηεζε είλαη εάλ ην έξγν αθνξά ηηο κειέηεο πνπ
έρνπλ εγθξηζεί ζηελ πξνεγνχκελε Δπηηξνπή ή θαη ηηο άιιεο κειέηεο νη νπνίεο
δελ έρνπλ ππνβιεζεί αθφκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν επαλαιακβάλεηο Νίθν;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αλ αθνξά ην έξγν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο κειέηεο απηέο γηα
ην ζηάδην Καξατζθάθε ηεο DEMAND πνπ πήξακε ζηελ πξνεγνχκελε
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Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνδερηήθακε, ή αθνξά θαη ηηο άιιεο κειέηεο ηνπ
έξγνπ ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνβιεζεί αθφκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα πνηεο κηιάηε θ. εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν ππφινηπν έξγν Καππαδνθίαο θαη ηα ινηπά, πνπ ζα
εξρφηαλ εδψ ε κειέηε, είρε πεη ν θ. Γεσξγακιήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ρξεηάδεηαη απνδνρή, κπαίλεη εδψ κέζα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνιχ σξαία, δελ ηελ έρνπκε δεη απηή ηε κειέηε. Με
ζπγρσξείηε, ξσηάσ: ε κειέηε πιένλ ηεο κειέηεο πνπ είρε ηνλ ηίηιν κε ηνλ
Καξατζθάθε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, κελ ην μαλαβάδνπκε απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σε γλσζηή κειέηε ηεο DEMAND… Μηιάσ θ. Γξεηδειηά θαη
ζαο παξαθαιψ φηαλ κηιάσ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηιάηε, αιιά δελ έρεηε ην δηθαίσκα λα γεινηνπνηείηε ηε
δηαδηθαζία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γεινηνπνηείηαη φπνηνο δεκνζηεχεη απηά ηα πξάγκαηα θαη ηα
απνδέρεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε έλα θχιιν πνπ κπήθε εθ παξαδξνκήο, δελ
αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα ηα Οιπκπηαθά έξγα πέξημ ηνπ ζηαδίνπ Καξατζθάθε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με ράλεηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη κε κε δηαθφπηεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καζφινπ, θ. εξεηάθε ζπλερίζηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ε ζρέζε κε εθείλν, έμσ απφ απηά πνπ ήξζαλ κε ηνλ ηίηιν
ηνπ ζηαδίνπ Καξατζθάθε θαη θάλακε ζπδήηεζε γηα φια απηά, ππάξρνπλ απηέο
νη κειέηεο; Πνηεο είλαη απηέο νη κειέηεο; Γελ ππάξρνπλ εδψ, πξψηνλ.
Γεχηεξνλ έγηλε ζπδήηεζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πεξίθεκσλ κειεηψλ πνπ θάλακε δσξεά πνπ δελ
ζαο αξέζεη αο πνχκε εδψ γηα ην ηζηνξηθφ θέληξν πνπ είλαη θαλά ρηιηφκεηξν
καθξηά

απφ

ην

θέληξν,

πξνβιέπνπλ
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ζθπξφδεκα. Δλψ ε δηαρεηξηζηηθή ηνπ άιζνπο -εηπψζεθε εδψ απφ ηνλ θ.
Κνζθνιέην- πξνβιέπεη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά.
Δηπψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη ζα
ππάξρεη αιιαγή. Δδψ βιέπσ έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Δγθξίλνπκε
δειαδή ην κπεηφ;
Σξίηνλ, ζέισ λα δηεπθξηληζηεί θαη λα θαηαγξαθεί πνηα είλαη ε
ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ ζε απηφ ην έξγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ ζα ππάξμεη επηβάξπλζε, πνπ δελ ζα ππάξμεη, αθνξά ηε
ΑΣΑ γηα έλα πνζφ 230.000 € αιιά θ. εξεηάθε είλαη δεδνκέλν φηη νη
εθπηψζεηο είλαη απηέο πνπ ζα εθπέζεη ε ΑΣΑ θαη ζα πέζνπκε θαη θάησ απφ
ηα 2 εθαηνκκχξηα πνπ έρνπκε πάξεη απφ ην ΦΙΛΟΓΗΜΟ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σειεηψζαηε ηηο εξσηήζεηο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σειείσζα θ. ηερληθέ ζχκβνπιε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε εξεηάθε δελ ζαο εηξσλεχηεθα πνηέ, αιιά βιέπσ
έλδεηα επηρεηξεκάησλ. Πξνζπαζείηε λα καο πείηε φηη δελ ζα πξέπεη λα
αλαπιάζνπκε απηή ηε γεηηνληά θαη ζα έπξεπε λα πάκε ζηελ πιαηεία
Παηξηάξρνπ. Πξνο Θενχ, ην ΚΚΔ αθήλεη ηηο παξάκεξεο πεξηνρέο λα κελ ηηο
θηηάρλνπκε θαη λα θηηάμνπκε ην θέληξν, ηε κφζηξα; Λππάκαη, φηαλ ν
εθπξφζσπνο ηνπ ΚΚΔ ιέεη απηά ηα πξάγκαηα γηαηί πήγακε ιίγν παξαπέξα
απφ ην θέληξν λα θηηάμνπκε.
Κχξηε εξεηάθε μέξσ ηηο αληηξξήζεηο ζαο γηα ην γήπεδν ηεο
ΑΔΚ, ηηο μέξνπκε. Κάπνηε λα θαηαιάβεηε φηη απηφ είλαη γεγνλφο. Υσλέςηε ην.
Ωο αξκφδηνο ζπληνληζηήο απηνχ ηνπ έξγνπ, ηηκή κνπ γηαηί απηή ηε ζέζε είρα
αλέθαζελ δελ είλαη θαηλνχξγηα, ζα ζαο πσ ην εμήο: θαη 2.300 λα είρε θηάζεη,
πέζηε φηη θάλακε δηαγσληζκφ θαη καο έδηλαλ 0 έθπησζε, απαγνξεχεηαη ζην
Γήκν λα δηαζέζεη γηα έμη – επηά Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα πέληε δξαρκέο
πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζεη ηελ θαλνληθφηεηα; Να βάιεη λέν θσηηζκφ;
Πήγαηε

ζηα

ζνθάθηα

λα

δείηε;

Όινη

θαλνζηάηεο

είλαη

ζθνπξηαζκέλνη θαη πεζκέλνη. Λέηε λα κελ ηα αιιάμνπκε; Πνπ είλαη άθξσο
επηθίλδπλνη θαη γηα ηα παηδηά, λα πάλε θάησ εθεί πνπ είλαη ηα θαιψδηα θαη λα
ζθνησζνχλ. Καη εζείο καο ιέηε φηη θαθψο ζα ραιάγακε ελδερνκέλσο θαη
2.300;
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Δλψ μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη φια απηά ηα έξγα έρνπλ θαη
ζεκαληηθέο εθπηψζεηο. Κάλσ ιάζνο; Γηα πέζηε κνπ έλα δηαγσληζκφ πνπ δελ
είρε 10, 20, 30, 40 θαη 50% εθπηψζεηο. Απηφ ζα ην δείμεη ε δηαδηθαζία, δελ ζα
ην πνχκε εκείο απφ ηψξα.
Καη λα ρξεηαζηνχλ θαη 5.000 € ελδερνκέλσο ιάβεηε ππφςε ζαο
φηη ζα θηηάμνπκε επηά Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα, πέξα απφ ηελ ΑΔΚ. Καθψο ζα
ην θάλνπκε; Αλαβαζκίδεηαη φιε ε πεξηνρή θαη ζαο ελνριεί απηφ. Δγψ κπνξεί
λα είκαη αληηπνιίηεπζε, αιιά κνπ αξέζεη λα είκαη δεκηνπξγηθφο ζηα ζέκαηα ηεο
πφιεο κνπ. Θα αλαβαζκηζηεί ε πεξηνρή απφ ηνλ πεδφδξνκν Γεθειείαο απφ ηε
γσλία Φσθψλ ηξνρνλφκνο κέρξη ην Π.Π.Ι.Δ.Γ. κέζα φια ηα Σεηξάγσλα θαη
γχξσ - γχξσ απφ ηελ ΑΔΚ. Καθψο ην πξάηηνπκε κε απηφ ην δηαγσληζκφ πνπ
ζα γίλεη ζε ιίγν;
Δίλαη θάθηζην πνπ ζα γίλεη ν δηαγσληζκφο κέζα ζην έηνο έηζη
ψζηε λα πξνιάβνπκε δηαδηθαζίεο λα κελ κπνχκε ζην λέν έηνο πνπ ζα καο
ηξαβήμεη κέρξη λα εγθξηζνχλ πξνυπνινγηζκνί, ηερληθά πξνγξάκκαηα θαη λα
ζέξλεηαη απηή ε αζιηφηεηα πνπ ππάξρεη ζήκεξα απ' έμσ ιφγσ θαηαζθεπήο
κπαδψλ θαη ηα ινηπά έηζη ψζηε ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα λα δνζεί ζηελ
θπθινθνξία θαη ζηελ θίλεζε θαη ν ππφγεηνο;
Όια απηά αο καο πξνβιεκαηίζνπλ θαη αο πξνβιεκαηίζνπλ ηα
κέιε αλεμάξηεηα ζε πνηα Παξάηαμε αλήθνπκε θαη λα πνχκε έλα Ναη, ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ λα γίλεη έλα έξγν πνπ ζα δψζεη κηα άιιε πλνή ζηελ
πφιε καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεη θάπνην απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνλ ιφγν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε λα πξνζζέζσ θάηη. Όζνλ αθνξά ηηο κειέηεο
επεηδή είλαη ζρέδηα, δελ είλαη έλα κηθξφ ληνζηεδάθη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σεξάζηην είλαη
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ δερηνί φινη ζαο, φζνη ελδηαθέξεζηε ζηελ Σερληθή
Τπεξεζία θάησ λα πάηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηα πάληα. Γελ θξχβνπκε ηίπνηα.
ηελ Σερληθή Τπεξεζία είλαη ηα πάληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο έρνπκε ηνπνζεηεζεί πσο ζα ζέιακε ην γήπεδν ηεο
ΑΔΚ θαη κε πνηνπο φξνπο θαη πνηεο ζπλζήθεο, πνπ ην ζέιακε ζα κηα αζιεηηθή
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εγθαηάζηαζε πνπ ζα είλαη αλνηρηή ζην ιαφ πξψηα θαη θχξηα ζηε κεγαιχηεξε
νκάδα ηεο πφιεο.
Έρνπκε ηνπνζεηεζεί φηη απηφ πνπ κηιάκε ζήκεξα δελ είλαη ην
γήπεδν, αιιά κα κεγάιε επέλδπζε πάλσ ζηηο ρξήζεηο γεο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή πνπ μεθηλάεη απφ ην Μαξνχζη θαη θηάλεη κέρξη ηα φξηα ηνπ Γήκνπ
Αζελαίσλ, πνπ ζπκπαξαζχξεη ρξήζεηο γεο, θαηαζηξέθεη ην πεξηβάιινλ θαη
παξαδίδεη ζηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ Οκίισλ θηιέηα ηεο
πεξηνρήο.
Δκείο δελ έρνπκε αληίξξεζε λα θηηαρηεί ην θνκκάηη απηφ ηεο
πφιεο. Έρνπκε αληίξξεζε ζηελ άπνςε πνπ αθνχζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ιέεη απφ 2 εθαηνκκχξηα νχηε επξψ ζε άιιε
γεηηνληά, νχηε επξψ έμσ απφ απηά ηα έμη Σεηξάγσλα. Δθεί, έρνπκε αληίξξεζε.
Καη ε αζιηφηεηα άκα ζέινπκε λα ηε δνχκε, λα πάκε ζην θάησ
Κνπθιάθη, λα πάκε ζηε βφξεηα Φηιαδέιθεηα ηψξα, λα πάκε ζηνπο Απνκάρνπο
θαη ζηε Νεζίδα λα δνχκε πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο πνπ δνπλ νη θάηνηθνη ηεο
πφιεο. Απηφ είλαη ην έλα.
Σν δεχηεξν, απηφ πνπ ζπδεηάκε ηψξα εγθξίλνπκε δειαδή κηα
κειέηε ε νπνία έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε δηαρείξηζε κειέηε ηνπο άιζνπο
ζην

ζέκα

ηνπ

ζθπξνδέκαηνο.

Ναη

ή

φρη;

Γελ

απαληηέηαη.

Απηφ

ρξεκαηνδνηνχκε;
Σξίηνλ, δελ ιέηε αιήζεηα. Καη' αξρήλ είλαη ζαθέο νη φξνπ ηνπ
δηαγσληζκνχ φηη ην ΦΠΑ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ δειαδή ην Γήκν. Άξα ην
ζπλ 24% απφ ην 1.700 επηβαξχλεη ην Γήκν.
ε φ,ηη αθνξά ηηο εθπηψζεηο μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά ην πψο
γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη πσο νη εθπηψζεηο γίλνληαη απξφβιεπηα ζηελ
πνξεία. Δδψ απηφ πνπ έρνπκε κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη «θέξηε κνπ φ,ηη ραξηί
είλαη λα ππνγξάςνπκε», δελ είλαη δηαδηθαζία αθφκε θαη λα γίλεη, γηαηί εκείο
ζέινπκε λα ηειεηψζεη θαη απηή ε ηζηνξία θαη άκα είραλ εηζαθνπζηεί δεηήκαηα
πνπ βάδακε γηα παξάδεηγκα γηα ηα φκβξηα ηεο ππνγεηνπνίεζεο, δελ ζα
ηξέρακε ηψξα.
Αιιά ε πξεκνχξα λα γίλεη φζν πην θηελά θαη φπσο λά ‘λαη κηα
παξέκβαζε ε νπνία είλαη κεγάιε ζηελ πεξηνρή, αθφκε θαη αλ δηαθσλνχκε κε
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ην γηαηί γίλεηαη, έρεη νδεγήζεη ζε απηά ηα απνηειέζκαηα πνπ μέξνπκε θαη ζην
γεληθφηεξν θψιπκα ησλ έξγσλ.
Δκείο ζεσξνχκε φηη ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε δελ δηαζθαιίδεη
ζηνηρεηψδεηο φξνπο δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ έρεηε δηαβάζεη φινη
επηζηακέλα ηηο 67 απηέο ζειίδεο. ε φ,ηη αθνξά ζην Α έρεη θαηαγξαθεί απφ ηελ
παξέκβαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ, φρη απφ ηε δηθή κνπ, κε πξφιαβε
ζην ζπγθεθξηκέλν φηη ππάξρεη αζπκθσλία νη ηερληθνί φξνη κε ηηο αιιαγέο ζηε
δηαρεηξηζηηθή ηνπ άιζνπο πνπ έρνπκε πεη θαη ππνηίζεηαη φηη ζα δηνξζσζεί θαη
γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ηνπο θαηαςεθίδσ.
Σέινο εάλ φλησο ζέιαηε λα ηειεηψζεη θαη λα πξνρσξήζεη
γξήγνξα απηή ε δηαδηθαζία θαη ρσξίο ζθηέο, ζα κπνξνχζε λα πάεη ηελ άιιε
εβδνκάδα, ηε Γεπηέξα θαη λα έξζνπκε λα πεξάζεη κηα ραξά, απφ εζάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Θα δηαθσλήζσ
θάζεηα κε ηνλ θ. εξεηάθε γηα ηνπο Απνκάρνπο. Φηηάμακε δξφκνπο πνπ είραλ
λα θηηαρηνχλ 17 ρξφληα, 10 Σεηξάγσλα ζηξψζακε πάιη κε θαηλνχξγηνπο
δξφκνπο νδνπνηίαο. Οη Απνκάρνη είλαη θαζαξνί, κάιινλ δελ δείηε εθεί θαη δελ
μέξεηε απιά απηά πνπ ζπδεηάηε κφλν κεηαμχ ζαο.
Κάλνπκε απηή ηε ζηηγκή ην κεγαιχηεξν έξγν πνπ γίλεηαη ζηελ
Διιάδα θαη δνζείζεο επθαηξίαο θνηηάκε λα θηηάμνπκε θαη ηα γχξσ Οηθνδνκηθά
Σεηξάγσλα θαη ζπλερψο λα βάδνπκε εκπφδηα, δειαδή λα κελ θηηάμνπκε ηα
θψηα, λα κελ θηηάμνπκε ηνπο πεδφδξνκνπο, λα κελ θηηάμνπκε ηα παγθάθηα,
λα είλαη έηζη. Δπηθαινχκελνη, ηη; Όηη κπνξεί λα είλαη πέληε θάδνη ραιαζκέλνη,
νη νπνίνη είραηε θαηαςεθίζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, κάιινλ είραηε ςεθίζεη
ηελ πξφηαζε πνπ είρε θέξεη ε αληηπνιίηεπζε. Θα θηηαρηνχλ θαη απηά φκσο
φζν θη αλ ηα θαηαςεθίδεηε.
Η Γηνίθεζε είλαη ππέξ ζε απηφ πνπ πάκε λα θάλνπκε θαη γηα ην
γήπεδν θαη γχξσ απφ ην γήπεδν. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνχκε. Με πξφιαβε ν θ. Μπεξδέζεο ζα αλαθεξφκνπλ
ζην φηη θαη πξνεθινγηθά ε δηθή καο Παξάηαμε είρε δεζκεπηεί ην 60-70% ηεο
πξνζνρήο καο ζα ζηξέθεηαη πξνο ηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο θαη ην θάλνπκε
πξάμε.
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Υσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηρεηξεκαηνινγήζσ εάλ θάλεηε κηα
βφιηα θαη πξνο ην Κνπθιάθη θαη πξνο ηνπο Απνκάρνπο νη ίδηνη νη θάηνηθνη ηνπο
νπνίνπο ζπλαληψ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα ζαο πνπλ γηα ηελ
πξνζνρή πνπ έρεη δνζεί, ζπλ ην φηη πξνζπαζνχκε κέζα απφ ην πξφγξακκα
θαη ηηο πξνζθιήζεηο ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη ηα
πεξηζζφηεξα έξγα λα ζηξαθνχλ πξνο ηηο παξακεζφξηεο απηέο πεξηνρέο θαη
φρη πξνο ην θέληξν.
Θα ήζεια λα ηνλίζσ γηα άιιε κηα θνξά φηη αλ θάπνηα πξάγκαηα
δελ γίλνπλ ηψξα, δελ ζα γίλνπλ πνηέ. Όηαλ καο δίλεηαη ε επθαηξία κέζα απφ
απηφ ηνλ νηθνλνκηθφ πλεχκα ηνπ ΦΙΛΟΓΗΜΟΤ πξνζζέηνληαο ίζσο, είκαη
ζίγνπξνο φηη δελ ζα πξνζζέζεη νχηε επξψ ν Γήκνο κέζσ ηεο έθπησζεο πνπ
ζα δνζεί φπσο αλέθεξε θαη ν θ. Γξεηδειηάο, φηαλ καο δίλεηαη απηή ε επθαηξία
λα αλαβαζκίζνπκε ηα Σεηξάγσλα θαη λα ζπκκαρήζεη θαη ε αηζζεηηθή απηψλ
ησλ έμη Σεηξαγψλσλ γχξσ απφ ην γήπεδν, ζα ήηαλ ηεξάζηην ιάζνο ζα ήηαλ
βιαθεία καο κπνξψ λα πσ, λα κελ ην εθκεηαιιεπηνχκε.
Γηα άιιε κηα θνξά ζέισ λα ηνλίζσ πξνο ηελ Παξάηαμε ηνπ θ.
εξεηάθε φηη βξίζθεζηε -πέξα απφ ηελ ηδενινγία ζαο, απφιπηα ζεβαζηήκπξνζηά ζε έλα θνβηθφ ζχλδξνκν, έλα ζχλδξνκν πνπ ζαο θαζηζηά αδξαλείο,
ακήραλνπο θαη ίζσο γλψζηεο, αιιά κε βάζε ηελ ηδενινγία ζαο θαη φρη κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη ην πνπ ππαγνξεχεη ε θνηλσλία ηα πξάγκαηα, πνπ
ππαγνξεχεη ηελ θαηεχζπλζε ελλνψ ε θνηλσλία.
Έρσ ηελ εληχπσζε φηη αλ ζε θάπνηα πξάγκαηα δελ ζπκκαρείηε,
δελ ζα βγνχκε πνπζελά. Οχηε εκείο ζα βγνχκε πνπζελά, νχηε εζείο. Δίλαη απφ
ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ είρα δεηήζεη, είλαη λα έρνπκε αλνηρηά επήθνα ψηα θαη
λα είκαζηε ιίγν πην εγθξαηείο ζηηο δειψζεηο καο. Γηαηί νηηδήπνηε
θαηαγξάθεηαη δεκηνπξγεί δεδηθαζκέλν θαη δελ είλαη θαιφ απηφ.
αο θαιψ λα αλνίμεηε ιίγν ηα απηηά ζαο, λα αλνίμεηε ιίγν ηα
κάηηα ζαο, λα βγάιεηε ηηο παξσπίδεο ησλ θνβηθψλ ζπλδξφκσλ απέλαληη ζηα
κεγάια έξγα πνπ πάλε λα γίλνπλ ζηελ πφιε θαη λα πξνρσξήζνπκε καδί ζε
απηή ηε δηαδηθαζία. αο θαιψ λα ςεθίζνπκε ηνπιάρηζηνλ απηφ πνπ αθνξά ηελ
αλαβάζκηζε ησλ 6 Σεηξαγψλσλ γχξσ απφ ην γήπεδν, ζπλ ηελ αζθάιεηα ησλ
αλαβαζκψλ θαη ησλ πεδνδξφκσλ.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχσ ζπλέρεηα γηα ηνπο αλαβαζκνχο. Κχξηε εξεηάθε
κειεηήζηε θαιά ηε κειέηε, ε πέηξα απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
αλαβαζκψλ. Έρεηε δηθαίσκα λα δηαθσλείηε, έρεηε δηθαίσκα λα ιέηε φ,ηη
ζέιεηε, δελ έρεηε φκσο ην δηθαίσκα λα πξνζπαζεί λα απνπξνζαλαηνιίζεηε
ηηο δηαζέζεηο θάπνησλ αλζξψπσλ φζνλ αθνξά θάπνηα κεγάια έξγα ζηελ
πφιε καο, πνπ δηαρξνληθά έρνπλ ηαιαηπσξήζεη ηελ πφιε.
Μελ μερλάηε ηνπο 131 πνπ έθεπγαλ ζην πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο θαη θαζπζηέξεζε απηφ ην έξγν ηφζα ρξφληα, πνπ ράζεθαλ ζέζεηο
εξγαζίαο, πνπ έθιεηζαλ καγαδηά, έλα ζσξφ πξάγκαηα. Σν λα κνπ ιέηε λα
πάκε ηελ άιιε εβδνκάδα, μέξεηε ηη κνπ ιέηε; Να πάκε ηνλ άιινλ ρξφλν. Όηαλ
πάκε ηνλ άιιν ρξφλν, μέξεηε πάξα πνιχ θαιά, κε ηελ παξειθπζηηθή ηαθηηθή
ζα πάκε δπν ηξεηο κήλεο παξαπίζσ, άξα ζα έρεη ηειεηψζεη ην γήπεδν θαη δελ
ζα κπνξεί λα αλνίμεη ε πφξηα λα ιεηηνπξγήζεη.
Πξφζεζή καο είλαη λα κελ ιεηηνπξγήζεη ή λα ιεηηνπξγήζεη;
Πξφζεζή καο είλαη λα απνθαηαζηήζνπκε ηελ φιε γεηηνληά; Μαθάξη λα είρακε
10 εθαηνκκχξηα λα πεγαίλακε θαη ζην θάησ Κνπθιάθη θαη ζηε Νεζίδα θαη ζηνπ
Κάθαβα, εγψ ζα ζαο έιεγα πξψηα ζηνπ Κάθαβα, ην νπνίν είλαη έλα έξγν, κηα
εθθξεκφηεηα πνπ είλαη αθξηβψο δίπια απφ ην γήπεδν θαη ρσξίδεη ηε
Φηιαδέιθεηα κε ηελ πεξηνρή Δηξήλεο, ηνπ Κάθαβα, πνπ είλαη 37 ζηξέκκαηα
πνπ ρξίδνπλ πιήξνπο απνθαηάζηαζεο έηζη ψζηε ε πφιε λα απνθηήζεη κηα
ελφηεηα, λα κπνξείο λα πεγαίλεηο θαη πξνο ην ΚΚΔ, άλεηα θαη αλζξψπηλα θαη
φρη κέζα απφ ηα ζθνηάδηα.
Έηζη ζα πξέπεη λα δνχκε φηη ην έξγν απηφ είλαη επξχηεξεο
ζεκαζίαο γηα φινπο καο. Όηαλ ζα έρνπκε θσηηζκνχο θχξηνη κε θνιψλεο νη
νπνίεο δελ ζα έρνπλ θακία ζρέζε κε ην ζήκεξα θαη ζα είλαη δχν ή ηξηψλ
ηχπσλ έηζη ψζηε λα δψζεη έλα επξσπατθφ ζηηι ε γεηηνληά απφ ηνλ πεδφδξνκν
Γεθειείαο κέρξη γχξσ - γχξσ απφ ηελ ΑΔΚ, απηφ δελ ζπκβάιιεη ζεηηθά πξνο
ηελ θαηεχζπλζε φρη απιά απνθαηάζηαζεο, αιιά κηαο θαηλνχξγηαο πφιεο;
Γηφηη κε ην πνπ ζα αλάςνπλ ηα θψηα ζε απηφ ην γήπεδν, ζα
αξρίζεη κηα ιεηηνπξγία ζηελ πφιε ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ ηε ρίκαηξα θαη ηε
κηδέξηα ηνπ ζήκεξα πνπ θάπνηνη έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο φηη φ,ηη θάλνπκε είλαη
χπνπην, ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ.
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Δίρε ηε δπλαηφηεηα ν Γήκνο λα θηηάμεη θαλέλα γήπεδν; Δίρε ηε
δπλαηφηεηα θάπνηνο άιινο θνξέαο θνηλσληθφο λα βάιεη εθαηνκκχξηα λα
θηηάμεη ην γήπεδν; Να κελ θξπβφκαζηε. Κάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα, έρνπλ ηα πξνζφληα θαη κπφξεζαλ θαη ην έθαλαλ.
Έηζη λα ζθεθηνχκε ιίγν πην ππεχζπλα. Θέιεηε λα πνχκε φηη
θάλακε θάπνηα ιάζε; Σα δερηνχκε, θαιφπηζηα φκσο. Η πξφζεζε φκσο έρεη
ζεκαζία θαη είλαη φηη ζέινπκε φινη φιε απηή ε γεηηνληά πνπ φια απηά ηα
ρξφληα ηαιαηπσξήζεθε απφ πάζεο πιεπξάο θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη
γηα ηα ζπίηηα θαη γηα φιν ηνλ θφζκν πνπ δνχιεπε εθεί, αθφκε θαη ην πεξίπηεξν
εθεί ηέζζεξα – πέληε ρξφληα δελ έρεη πνπιήζεη έλα παθέην ηζηγάξα.
Έηζη ινηπφλ ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε κε ππεπζπλφηεηα…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηφηε πνπ γθξεκίζηεθε ην γήπεδν, αθφκε θαη ην πεξίπηεξν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, πνπ ελδερνκέλσο λα ζέιεη θάπνπ αιινχ λα πάεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ινγηθφ είλαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν νπνίν θη απηφ ζα ην δνχκε. Αλ δελ ηνπο αξέζεη εθεί, λα
ηελ πάκε παξαπέξα. Λχζεηο ππάξρνπλ. Αξθεί λα ππάξρεη δηάζεζε. Καη κε
λνκίζεηε θ. εξεηάθε φηη εγψ κπιέρηεθα έηζη γηαηί ήζεια. Οξίζηεθα θάησ απφ
θάπνηα ζπλαίλεζε θάπνησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ Γεκάξρνπ σο αξκφδηνο θαη
ππεχζπλνο απηνχ ηνπ έξγνπ. Γελ είρα θακία δηάζεζε νχηε λα ηζαθσζψ κε ηνλ
Υξήζην πνπ είλαη δίπια κνπ, νχηε κε εζέλα.
Έρσ δηάζεζε φκσο λα πξνζθέξσ θαη θαιψ θη εζάο λα
πξνζθέξεηε. Γηφηη ην γήπεδν είλαη κηα ηζηνξία θαη γηα ηελ πφιε θαη ζα
ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο. Γηφηη φηαλ ζα
γίλεηαη έλαο αγψλαο ή κηα πνιηηηζηηθή εθδήισζε ζε απηφ ην ρψξν, ζηε
Φηιαδέιθεηα ζα είλαη γηνξηή, ζα δνπιεχνπλ φια ηα καγαδηά, ζα δψζνπκε
ζέζεηο εξγαζίαο ζε παηδηά λα απαζρνιεζνχλ. Γελ έξρεηαη ε απαζρφιεζε έηζη
γηαηί κνπ ήξζε εκέλα θαη βαξάσ θαη ζα ρνξεχεηε φινη, γίλεηαη κε κηα ζεηξά
επελδχζεηο, επεκβάζεηο ηέηνηεο πνπ ζα ηνλψζνπλ ηελ αγνξά, ζα ζπκβάιινπλ
ζηε δσληάληα ηεο πφιεο θαη ηα ινηπά.
Σφζα ρξφληα ήηαλ κηδέξηα θαη ζθνηάδηα. Θέινπκε λα ην
αθήζνπκε; Οχηε κέξα. Όρη λα αλαβάιινπκε πηα. Αο πξνρσξήζνπκε ζήκεξα
θαη λα εγθξίλνπκε.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έλα ζρφιην επεηδή εηπψζεθαλ νξηζκέλα θαη γηα εκέλα
πξνζσπηθά. Δγψ επηζηξέθσ ηα πεξί παξσπίδσλ ζε φζνπο ηα εμέθξαζαλ θαη
κφλν ζα πσ ην εμήο: έρεη θαηαξξεχζεη ν κχζνο φηη νη επελδχζεηο θαη ε
αλάπηπμε ησλ θεξδψλ σθεινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο. Έρεη θαηαξξεχζεη ζε φιε
ηελ Διιάδα, ζε φιν ηνλ θφζκν, θαηαξξέεη θαη ζηελ πεξηνρή καο.
Αληίζεηα

νη

επελδχζεηο πξνυπνζέηνπλ ην

ρηχπεκα

ησλ

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο πνπ γηα λα απμεζεί ην πνζνζηφ
εθκεηάιιεπζεο θαη θεξδνθνξίαο. Καη ζα πσ κφλν ην εμήο θαη ζα θιείζσ: είλαη
θνκκάηη ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο ε πξφβιεςε ηεο κειέηεο γηα
επηθαλεηαθή απνξξνή ησλ πδάησλ ζε πεξίπησζε κεγάιεο βξνρφπησζεο
ζηελ Καππαδνθίαο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όηαλ έβξερε ηα λεξά πνπ πήγαηλαλ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γειαδή φηη ην κεγαιχηεξν έξγν ζηελ Διιάδα δελ έρεη
αληηπιεκκπξηθέο

πξνυπνζέζεηο

ζηνηρεηψδεηο;

Απηφ

ιέκε

ηψξα

ζηνπο

θαηνίθνπο; Απηά είλαη ηα ζπλνδά έξγα θαη γη' απηφ δηαθσλνχκε φρη επεηδή
θηηάρλεηαη κηα πεξηνρή, αιιά γηαηί νπζηαζηηθέο ιατθέο αλάγθεο είλαη ζηα
αδήηεηα θαη είλαη κφλν ηα θψηα θαη ηα ιακπηφληα, πνπ δεηάεη ν θάζε έλαο πνπ
ζέιεη λα θάλεη business φρη άιια πξάγκαηα ζε κηα πεξηνρή.
Καη δελ ζπλδέζακε εκείο ην θνκκάηη απηφ κε ηίπνηα άιιν. Έρνπλ
θαηαγξαθεί απηά ζηηο κειέηεο εκείο θαηαςεθίδνπκε γηα παξάδεηγκα ηε
ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πινπνίεζε κηαο κειέηεο ε νπνία δελ έρεη ζηνηρεηψδε
φξνπο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, κεηά απφ απηά πνπ έρνπκε δεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε θιείλνπκε θαη πάκε γηα ςεθνθνξία.
Να πξνζζέζσ εδψ θαη ην θνκκάηη πνπ δελ έρνπκε ζπδεηήζεη θαζφινπ θαη πνπ
αθνξά επίζεο ηελ αλαβάζκηζε απφ ην πνηάκη θαη πέξα πξνο ηνλ Πεξηζζφ κηα
θαη ην αλέθεξε ν θ. Γξεηδειηάο.
Να ζαο ζπκίζσ φηη ππάξρεη έλαο ζρεδηαζκφο πνπ αθνξά θαη ηελ
πεξηνρή ηνπ Κάθαβα, θαζψο ζρεδηάδνπκε λα πεξάζεη έλαο πςειήο αηζζεηηθήο
πεδφδξνκνο κε θπβφιηζνπο κε παγθάθηα κε θψηα, πνπ ζα ζπλδέεη ην ζηαζκφ
Πεξηζζνχ κε ην γήπεδν.
Ο πεδφδξνκνο ζα νλνκάδεηαη «Λεσθφξνο ηεο Γφμαο» ζα είλαη
ζηνιηζκέλνο ζηνπο θπβφιηζνπο κε θσηνγξαθίεο θαη ηα νλφκαηα ησλ
αλζξψπσλ πνπ έπαημαλ ηεξάζηην ξφιν ζηελ ηζηνξία ηεο νκάδαο ηεο ΑΔΚ.
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Καηαιαβαίλεηε φηη αθφκε θαη απηφ πξνζζέηεη θάηη ζηελ αηζζεηηθή πνπ ζέινπκε
λα δηακνξθψζνπκε γχξσ απφ ην γήπεδν, απηή ηε «κπίδλα» φπσο εζείο ηελ
νλνκάδεηε. Απηή ε κπίδλα φκσο ζχκθσλα κε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπκε θάλεη
κε ηελ ΠΑΔ ΑΔΚ ζα δψζεη ζέζεηο εξγαζίαο κε βάζε ηελ εληνπηφηεηα ζην 80%
πεξίπνπ ησλ απαζρνινχκελσλ ζην γήπεδν.
Ωο πξνο ην ζέκα ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ζέισ λα
πξνζζέζσ θάηη πνπ μέραζα πξνεγνχκελα, πξνθαλψο δελ ην αλέθεξε θαη ν θ.
Μπεξδέζεο, έρεηε πάεη θακία βφιηα απφ ηε Νεζίδα λα ζπδεηήζεηε κε ηνπο
θαηνίθνπο, φπνπ 20 ρξφληα ηψξα δελ είραλ δεη Γεκάξρνπο λα επηζθέπηνληαη
απηέο ηηο πεξηνρέο ή δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ή Αληηδεκάξρνπο;
Σα έξγα πνπ άξρηζαλ λα γίλνληαη ζηε Νεζίδα αξρήο γελνκέλεο
απφ ηελ πιαηεία θαη ηελ αλακφξθσζε ηεο πιαηείαο θαη φιεο ηεο πξνζνρήο
πνπ έρεη δνζεί. Ρσηήζηε ηνλ θ. Λαδαξίδε πνπ κέλεη εθεί πνπ είλαη δεκνηηθφο
ζχκβνπινο.
ε θάζε πεξίπησζε επαλαιακβάλσ απηφ ην θνβηθφ ζχλδξνκν
κπξνζηά ζε απηέο ηηο ηεξάζηηεο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηελ πφιε, ηηο νπνίεο
πξέπεη λα ηηο δνχκε κε δηαθνξεηηθφ κάηη. Κιείλσ θαη πάκε ζε ςεθνθνξία.
Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ σο εηζάγεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η θα Δκκαλνπήι έρεη απνρσξήζεη πξνζσξηλά. Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ απνπζηάδεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 6 ςπέπ και 1 καηά.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ηεσνικών
πποδιαγπαθών ηηρ με Α.Μ.161/2021 μελέηηρ ηος έπγος «Αζηική
ανάπλαζη και πποζηαζία πεπιβάλλονηορ εςπείαρ πεπιοσήρ ιζηοπικού
κένηπος Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Νέαρ Φιλαδέλθειαρ» και «Καηάπηιζη όπυν
δημοππάηηζηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού ηος έπγος με
Α.Μ.161/2021» και «ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού»
εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Λήτη απόθαζηρ για ενεπγοποίηζη ηος δικαιώμαηορ πποαίπεζηρ
ζηα πλαίζια ηηρ ζύμβαζηρ με ηίηλο: «Αζθάλιζη κινηηήρ και ακίνηηηρ
πεπιοςζίαρ Γήμος Ν. Φιλαδέλθειαρ - Ν. Υαλκηδόναρ»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε αζθαιίδνπκε ηα νρήκαηα, έρεηε λα καο πείηε
θάηη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πξφβιεκα ήρνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη δελ ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε
έρεηε κπξνζηά ζαο ηηο αζθάιεηεο πνπ αθνξνχλ ην κεηαρεηξηζκέλν απηνθίλεην
ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ην απηνθίλεην ηεο Γεκνηηθήο
Αζηπλνκίαο θαη ην θαηλνχξγην ειεθηξνθίλεην γηα ηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο
Αλαθχθισζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλνληαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Λήτη απόθαζηρ για
ενεπγοποίηζη ηος δικαιώμαηορ πποαίπεζηρ ζηα πλαίζια ηηρ ζύμβαζηρ
με ηίηλο: «Αζθάλιζη κινηηήρ και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ Γήμος Ν.
Φιλαδέλθειαρ

-

Ν.

Υαλκηδόναρ»»

καηαγπάθεηαι 1 παπών.
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εγκπίνεηαι

ΟΜΟΦΧΝΑ

και

ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απόδοζη ΥΔΠ για νέα ζύνδεζη ζηο δίκηςο σαμηλήρ ηάζηρ ηος Γήμος
και απαλλαγή ςπολόγος ςπαλλήλος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Απόδοζη ΥΔΠ για νέα
ζύνδεζη ζηο δίκηςο σαμηλήρ ηάζηρ ηος Γήμος και απαλλαγή ςπολόγος
ςπαλλήλος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.
Δπραξηζηψ πνιχ, θαιή ζαο κέξα θαη θαιή ζπλέρεηα ζε φινπο.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟζ
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