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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Απνδνρή δσξεάο ησλ ελνπνηεκέλσλ κειεηψλ γηα ηελ δεκνπξάηεζε
ηνπ

έξγνπ

κε

ηίηιν

«ΑΣΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΑΗ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΑΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΤΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ».
2.

Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Αληηζηήξημε πξαλψλ λφηηαο πιεπξάο
Άιζνπο

ιφγσ

επηθηλδπλφηεηαο»

κε

πξνζθπγή

ζηε

δηαδηθαζία

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηνπ Ν.
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4412/16) θαη έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζ. 151/2021
κειέηεο.
3.

Έγθξηζε 1νπ θαη 2νπ πξαθηηθνχ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ» (Α.Μ. 30/2020) θαη αλάδεημε
πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ (επαλεηζαγσγή).

4.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ ππεξεζία «Παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε
.Φ.Η.Ο. θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.» (Α.Μ. 126/2021) θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
(επαλεηζαγσγή).

5.

Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία: «Σαθηηθή ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγνπ Γήκνπ» (A.M.: 94/2021).

6.

Δμνπζηνδφηεζε δηθεγφξσλ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Αζελψλ
(ππφζεζε πξνζθπγήο Κ.Λάζθαξε, ζπδ. Ηι.Κνπξή, θαηά βεβαησηηθψλ
θαηαιφγσλ κηζζσκάησλ αλζνπσιείνπ Γεκ. Κνηκεηεξίνπ).

7.

Έγθξηζε ή κε επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ «ΑΣΣΑΛΟ» θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

8.

Απνδνρή δσξεάο πξντφλησλ ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ.

ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο
Γηαγσληζκψλ

ηνπ

αλνηρηνχ

ειεθηξνληθνχ

δηαγσληζκνχ

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ
θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» γηα ην έηνο ’21. Α.Μ.: 101/2021 γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο.

ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνπηζάθεο παξψλ, o θ. Μπεξδέζεο παξψλ, ν θ. Κνζθνιέηνο
παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο
παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. εξεηάθεο παξψλ. Έρνπκε απαξηία
θαη μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή καο.
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Κχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο, πνπ
αθνξά ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο
Γηαγσληζκψλ ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε
ηίηιν «Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο»
γηα ην έηνο ’21. Α.Μ.: 101/2021 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
– Νέαο Υαιθεδφλαο. Δηζάγεηαη θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη.

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ηωλ πξαθηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Αμηνιόγεζεο
Γηαγωληζκώλ ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ
γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο εξγαδνκέλωλ
θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» γηα ην έηνο ’21. Α.Μ.: 101/2021 γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν δηα ηαχηα είλαη φηη έγηλε ν δηαγσληζκφο, έρνπκε δπν νκάδεο
νη νπνίεο έρνπλ θεξπρζεί άγνλεο απφ ηνπο έμη ηνπ δηαγσληζκνχ. Απηέο πνπ
έρνπλ θεξπρζεί άγνλεο είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ηα πξνζσπεία αλ ζπκάκαη
θαιά, ε 2 θαη ε 6.
Η νκάδα 1 έρεη αλαδεηρζεί ν Καπξάγθνο αλ δελ θάλσ ιάζνο,
ζηελ νκάδα 2 δελ ζπκκεηείρε θαλείο, ζηελ νκάδα 6 δελ ζπκκεηείρε θαλείο,
έρνπκε ηελ νκάδα 3 έρνπκε ηνλ θ. Καπξάγθν επίζεο, ζηελ νκάδα 4 επίζεο θαη
ζηελ νκάδα 5 ηελ «Μπξηλμ» εκπνξηθή – θαηαζθεπαζηηθή. Γελ έρσ θάηη άιιν
λα ζαο πσ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ ππνγξάςεη ν θ. Μπφβνο, ε
θα Αξγχξε θαη ε θα Φπινχ. Απφ εζάο εμαξηάηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη απφ εκέλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι ζέιεηε λα πείηε θάηη;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Όρη δελ έρσ λα πσ θάηη, είκαη ππέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα άγνλα πφζα είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζπκκεηείρε θαλείο. Η νκάδα 2 είλαη ηα πξνζσπεία, ζηελ 6
δελ ζπκάκαη γηα λα είκαη εηιηθξηλήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση πνζφ είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2 είλαη 3.381 θαη γηα ηελ 6
είλαη 2.935.
Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ηωλ πξαθηηθώλ ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Αμηνιόγεζεο Γηαγωληζκώλ ηνπ αλνηρηνύ
ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Μέζα Αηνκηθήο
Πξνζηαζίαο εξγαδνκέλωλ θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» γηα ην έηνο ’21.
Α.Μ.: 101/2021 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδόλαο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή δωξεάο ηωλ ελνπνηεκέλωλ κειεηώλ γηα ηελ δεκνπξάηεζε
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΤΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΜΛΖ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Δίλαη αθξηβψο φ,ηη ιέεη, δελ μέξσ
αλ έρεηε δεη ηη αθνξά, αθνξά φιεο ηηο κειέηεο, ηελ ελνπνίεζε ησλ κειεηψλ
πνπ αθνξά ηηο άδεηεο πνπ έρνπλ βγεη φζνλ αθνξά ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ θαη
ππάξρεη θαη κηα ηέηαξηε πνπ θάλεη ε Τπεξεζία πνπ αθνξά φιν ην Σεηξάγσλν
Αηηαιείαο, Φσθψλ, Καππνδνθίαο θαη ηνλ πεδφδξνκν ηεο Γεθειείαο θαη ηηο
θάζεηνπο

νδνχο

δειαδή

Αηηαιείαο,

Κηιηθείαο,

Αδάλσλ,

Μεξζίλεο,

Καππαδνθίαο, Φσθψλ έσο ηελ Αηηαιείαο.
Απηφ είλαη κηα επηζθεπή πεδνδξφκνπ κε θπβφιηζνπο, φζνλ
αθνξά ηα ΑκεΑ ηε δηαδξνκή κε ηηο πιάθεο ηα ζθαιηζηά γηα ηα ΑκεΑ, αιιαγή
φισλ ησλ θσηηζηηθψλ, παγθάθηα, θάδνπο θαη αθνξά θαη ηελ θαηλνχξγηα πχιε
ηεο Αηηαιείαο. Καη νη ηξεηο κειέηεο είλαη γχξσ ζην 1.300 πεξίπνπ δελ είλαη
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αθξηβψο ηα λνχκεξα θαη ε δηθή καο ε κειέηε πνπ αθνξά ηελ αλάπιαζε φιεο
ηεο πεξηνρήο φινπ ηνπ Σεηξαγψλνπ είλαη γχξσ ζηα 890 ρηιηάξηθα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ήκεξα θχξηνη έρνπκε ηηο εμήο κειέηεο σο απνδνρή δσξεάο:
ηελ νξηζηηθή κειέηε νδνπνηίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ πεδφδξνκν κεηαμχ
ΑΔΚ βφξεηα θαη ΑΔΚ αλαηνιηθά κε άιζνο χςνπο 500.000 €. Σελ θπηνηερληθή
κειέηε ησλ δηακνξθσκέλσλ αλαβαζκψλ χςνπο 60.000 €, ηελ θαηαζθεπή ηεο
λέαο δεμακελήο ππξφζβεζεο ηξνπνπνηήζεηο, επεθηάζεηο δηθηχσλ θαη
δηαζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα χςνπο πεξίπνπ
120.000 €, ηε κειέηε θσηηζκνχ θαη ππξφζβεζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο
ηάμεσο ησλ 86.000 €.
ήκεξα απηέο ηηο δσξεέο δερφκαζηε απφ πιεπξάο Γήκνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ πνχ ηηο δερφκαζηε θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ηε ΓΙΚΔΦΑΛΟ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ ηε ΓΙΚΔΦΑΛΟ Α.Δ.;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ DEMAND γηα ινγαξηαζκφ ηεο
ΑΔΚ. Απηέο νη κειέηεο θπξίεο θαη θχξηνη θηάλνπλ ζην 1.307.290 € πεξίπνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηά πνπ είπαηε 500.000 θαη 60.000 θαη 120.000 θαη 86.000
δελ καο βγάδεη ην ηειηθφ νχηε ην 1.300 νχηε ην 2.200 πεξίπνπ πνπ ιέεη ν θ.
Γήκαξρνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πεξίκελε, κελ βηάδεζαη. Όπσο αληηιακβάλεζηε ε αζηηθή
αλάπιαζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο επξείαο πεξηνρήο ζα πεξηιάβεη εθηφο
απηά πνπ πξναλέθεξα, κε ηε κειέηε πνπ θηηάρλεη ν Γήκνο καο –θακία ΑΔΚ,
εκείο θηηάρλνπκε- ε νπνία ζα έρεη ηνλ ηίηιν «πληήξεζε, επηζθεπή
πεδνδξφκσλ

θαη

δηθηχσλ

ειεθηξνθσηηζκνχ

Καππαδνθίαο,

Αηηαιείαο,

Μεξζίλεο, Κπιηθίαο, Αδάλσλ, Φσθψλ, κχξλεο θαη ηα ινηπά, ε νπνία ζα
θηάζεη πεξίπνπ ζηηο 365.000 €.
Όια απηά ηα πνζά έρνπλ πξφζζεηα εξγνιαβηθφ θέξδνο 18%,
απξφβιεπηα 15%, κφλν ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηα ρψκαηα λα ηα πάξεηο
απφ εδψ λα ηα παο θάπνπ αιινχ, είλαη 180.000 €, Νίθν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Χξαία, ν πξνυπνινγηζκφο πνηνο είλαη.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πλ ΦΠΑ 156.000 € ζπλ Γίθηπν γηα ΑκεΑ. Γίθηπν ΑκεΑ
ππάξρεη απφ ηε «Βπδαληηλή Γσλία» κέρξη ην καγαδί πνπ είλαη ζηελ απφ εδψ
γσλία Κπιηθίαο ζην «Παζηα Μπαξ», κφλν εθεί. Πνπ ζεκαίλεη πξνο ηα κέζα
δελ ππάξρεη ηίπνηα θαη ζα γίλεη λέν Γίθηπν πνπ ζα πηάλεη απφ ηνλ πεδφδξνκν
Γεθειείαο ηε Φσθψλ, ηελ Αηηαιείαο γηα λα θηάλεη κέρξη ην γήπεδν. Θα
θηάζνπλ πεξίπνπ ζηηο 890.000.
Με ιίγα ιφγηα δελ είλαη ηνπ παξφληνο ην 5 ν θεθάιαην, απηφ ζα
έξζεη κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. Θα θηάζεη πεξίπνπ ζηα 2.197.000 € ε
φιε αλάπιαζε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ. Ό,ηη εξσηήζεηο ππάξρνπλ, πνιχ
επραξίζησο λα απαληήζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ λα ξσηήζσ εγψ θάηη. Καιά είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ φηη
ζα πξνρσξήζνπκε θαη φηη ζα ςεθηζηεί απηφ ηνπιάρηζηνλ απφ εκάο, δεδνκέλν
είλαη απιά ζέισ δπν δηεπθξηλίζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην θνκκάηη, εάλ
αλέβνπλ ηα πνζά κέρξη εθεί αθπξψλεηαη ην εξσηεκαηηθφ πνπ είρα γηαηί
ζθεθηφκνπλ φηη ζα κπνξνχζακε λα εθκεηαιιεπηνχκε…. Απηά ηα πνζά είλαη ζε
έλα θσδηθφ ζην ΦΙΛΟΓΗΜΟ θαη αλάινγα κε ηηο ηηκνινγήζεηο πεγαίλνπκε,
θαηαζέηνπκε, εηζπξάηηνπκε, μνθιάκε θαη πάεη ιέγνληαο.
Δίρα ζην κπαιφ κνπ επεηδή ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηφ
πνπ κνπ έρεη δνζεί είλαη γχξσ ζην 1.307 θαη έιεγα κήπσο κπνξνχζακε λα
εθκεηαιιεπηνχκε ην ππφινηπν αθξηβψο επεηδή ν ηίηινο είλαη γηα αζηηθή
αλάπιαζε

θαη

πξνζηαζίαο

πεξηβάιινληνο

επξείαο

πεξηνρήο,

αλ

παξαβιέπακε ην ηζηνξηθφ θέληξν λα πεγαίλακε θαη απφ ηελ άιιε κεξηά πξνο
ην Γηακπνπξιά θαη λα δεκηνπξγνχζακε κηα αλάπιαζε ηέηνηα νχησο ψζηε λα
ζπκκαρεί κε ην πεξηβάιινλ πνπ έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί κε ηνλ πεδφδξνκν, ηελ
ππνγεηνπνίεζε θαη ηα ινηπά.
Πξνθαλψο απηή ε εξψηεζή κνπ γηα λα εθκεηαιιεπηνχκε φιν ην
πνζφ ελλνψ, αθπξψλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ιέηε ηψξα φηη ζα πξνζζέζεηε
θάπνηεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ θαη απφ ηε κεξηά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αιιάδεη φιε ε εηθφλα απφ γσλία Φσθψλ κέρξη Π.Π.Ι.Δ.Γ.
πξνο ηα κέζα θαη γχξσ απφ ηελ ΑΔΚ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ην θάπνηεο εξγαζίεο ήηαλ ζπγθεθξηκέλεο απηέο πνπ είπαηε.
Καη δεχηεξνλ, αλαθέξζεθε έλα θνκκάηη θσηηζηηθψλ, αο έρεη ε Σερληθή
Τπεξεζία ζην κπαιφ ηεο φηη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε κειέηε ησλ Led φιν ην
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ηζηνξηθφ ηεηξάγσλν απιψο λα ην έρεηε ζην κπαιφ ζαο κήπσο πέζνπκε ζε
θαξακπφια.
Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μηα παξαηήξεζε ζα ήζεια λα θάλσ, πνιχ απιή. ε θάζε
ππνελφηεηα νδνπνηίαο, θπηνηερληθά, δεμακελή, θσηηζκφο ππάξρεη κέζα έλα
αξρείν excel ην νπνίν ιέεη «Πεξηερφκελα». Απηφ έρεη ηξία θχιια, ζην 2 ν θχιιν
ιέεη «ηάδην Καξατζθάθεο», κήπσο λα αθαηξεζεί απηφ γηαηί έρεη κπεη εθ
παξαδξνκήο απφ πξνεγνχκελν έξγν. Καηαλνεηφ; Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη εθ παξαδξνκήο κπήθε απηφ. Μηα εξψηεζε, ηε δεχηεξε:
Λχζαλδξε ε δεμακελή ηεο ππξφζβεζεο ζχκθσλα κε απηά πνπ είραλ γίλεη ηφηε
ζηε κειέηε πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη φιεο ηεο ζχκβαζεο πνπ είρακε
ηφηε, ε δεμακελή ππξφζβεζεο έρεη αλαθεξζεί σο ππνρξέσζε ηεο ΑΔΚ.
Απιψο λα ην μέξνπκε φηη πεξλάεη απηφ ζηε δηθή καο δηθαηνδνζία κε ρξήκαηα
ηα νπνία παίξλνπκε απφ ην ΦΙΛΟΓΗΜΟ. Απηφ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην
δνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζρέζε έρεη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρεη ζρέζε ην φηη ππάξρεη ζηηο ππνρξεψζεηο…; Δίλαη ε
ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο ΑΔΚ γηα ηε δεμακελή ππξφζβεζεο θαη ιέσ λα
μέξνπκε φηη ην θάλνπκε εκείο. Απηφ. Όηαλ ιέσ «ην θάλνπκε εκείο» δελ ελλνψ
κε δηθά καο ρξήκαηα, κελ παξεμεγεζεί φηη ν Γήκνο βάδεη ρξήκαηα, είλαη
ρξήκαηα απφ ην ΦΙΛΟΓΗΜΟ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη ρξήκαηα ηα νπνία έξρνληαη ζην Γήκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεκέξα καο. Δγψ ζα αλαθεξζψ κφλν ζηηο κειέηεο πνπ
καο ζηαιεί ζε εκάο σο εηζήγεζε. Απηέο νη κειέηεο έρνπλ ζπλνιηθφ θφζηνο
1.307 θαη γη' απηέο ζα κηιήζσ θαη ζέισ λα ξσηήζσ ηα εμήο, δελ μέξσ πνηνλ
απφ ηνπο δπν, ηνλ θ. Γξεηδειηά ή ηνλ θ. Γεσξγακιή.
Θπκάκαη ζηε δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή πνπ δελ ήζαζηαλ θ.
Γξεηδειηά φηαλ είρε έξζεη ν θ. Οηθνλνκάθεο λα καο εμεγήζεη δηάθνξα
πξάγκαηα, φπνπ είρε πεη φηη νη αλαβαζκνί ζα είλαη κε πέηξα, ρσξίο κπεηφ
πξάγκα ην νπνίν είρε δεηήζεη θαη ν δαζάξρεο, πξάγκα ην νπνίν ςεθίζαηε θη
εζείο ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ηνπ άιζνπο.
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Κνηηψ ζηα ζρέδηα, δελ μέξσ αλ έρεηε ηνπο θαθέινπο καδί ζαο,
ππάξρνπλ πέδηια αληηζηήξημεο κε θαλνληθφ νπιηζκφ θαη ζθπξφδεκα ζε 20.25
θη φια ηα ζρεηηθά. Απηφ είλαη ιάζνο; Δίλαη θάηη πνπ ζαο μέθπγε φπσο ην άιιν
κε ηνλ Πεηξαηά; Δίλαη θάηη ην νπνίν έρεη γίλεη ζπλεηδεηά; Μηα απάληεζε ζα
ήζεια ζε απηφ ην θνκκάηη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μάιηζηα αλαθέξεη ηε δπζθνιία θχηεπζεο γη' απηφ ηνλ ιφγν
φηη ππάξρεη θίλδπλνο λα ππάξμνπλ κεγάια πνζνζηά απνηπρίαο θαη πξέπεη λα
ππάξμεη παξέκβαζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ φκσο είλαη ζέκα νπζίαο. Καη ην ιέσ, γηαηί κε ην
Γήκαξρν φζεο θνξέο πήγακε ζην δαζάξρε καο είρε επηζεκάλεη δηάθνξα
πξάγκαηα, έλα απφ ηα πην θχξηα ήηαλ απηφ: φρη κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ
πιηθά, φρη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Γήκαξρε ηα ιέσ θαιά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην δαζάξρε; Ναη θαη είρε ιερζεί θαη ζην Γ..
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν είρε παξνπζηάζεη θαη ν θ. Οηθνλνκάθεο, απιά ν θ.
Γξεηδειηάο δελ ήηαλ ζηε δηαπαξαηαμηαθή θαη δελ ην μέξεη.
Απφ εθεί θαη πέξα ελεκεξψζεθα ζήκεξα φηη έρεη ζπκπεξηιεθζεί
ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ λα δαπαλεζεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θνκκάηη
ηεο πφιεο πνπ αθνξά ηνπο πεδνδξφκνπο πέξημ ηνπ γεπέδνπ, πνπ δελ
αθνξνχλ ην γήπεδν. Δγψ έρσ κεηαθέξεη ζην Γήκαξρν ήδε κηα πξφηαζε πνπ
είρα πεη ηελ νπνία ζέισ λα ηε ζπδεηήζνπκε θαη κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία.
Σν ππφινηπν ηνπ πνζνχ επεηδή ππάξρεη κνλαδηαίν θφζηνο απηή
ηε ζηηγκή γηα ηνπο θπβφιηζνπο, θαη επεηδή ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο
πξαγκαηηθά έρεη θπβφιηζνπο νη νπνίνη έρνπλ κε ΦΔΚ απφ ην 2003 εθαξκνζηεί,
είλαη

πάξα

πνιχ

εχθνιν

θπξηνιεθηηθά

δνπιεηά

ελφο

ηεηάξηνπ,

λα

ππνινγίζνπκε ηα κήθε ησλ πεδνδξφκσλ ζην ζχλνιν ησλ πεδνδξφκσλ ηνπ
ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο θαη θπξηνιεθηηθά ζε 15 ιεπηά λα ππνινγίζνπκε
έλα θφζηνο ην νπνίν λα αθνξά ηελ αιιαγή ησλ θπβνιίζσλ ζηνπο
πεδνδξφκνπο ηεο πφιεο.
Κφζηνο θσηηζηηθψλ δελ ρξεηάδεηαη γηαηί ηα θψηα ζα αιιάμνπλ κε
Led. Αθνχσ γηα έλα θφζηνο ΓΑ 180.000 €. Πνηνο ζαο ην είπε απηφ; Πνηνο
ζαο αλέθεξε γη' απηφ ην λνχκεξν;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Η Τπεξεζία.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνηα Τπεξεζία; Η δηθή καο; Απηφ είλαη έλα εμσπξαγκαηηθφ
πνζφ, έλα λνχκεξν ην νπνίν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
180.000 ΓΑ είλαη ζα λα γθξεκίδνπκε ηε κηζή Φηιαδέιθεηα.
ε θάζε πεξίπησζε είλαη θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία εγψ
μαλαιέσ, απηά ηα ιέσ εθ πεξηζζνχ γηαηί δελ ηελ έρνπκε απηή ηε κειέηε είλαη
κηα πξφηαζε ε νπνία επεηδή δελ ππάξρεη ζηελ εηζήγεζε, είλαη ζα λα κε
θαηαηίζεηαη ην ηη ζα γίλεη κε ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ.
Καιφ ζα ήηαλ λα κε ζπδεηεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, λα
είκαζηε ελήκεξνη πξηλ έξζεη γηα λα κπνξνχκε λα ηε ζπδεηήζνπκε θαη λα έξζεη
θάηη ζπληεηαγκέλα. Γειαδή ππάξρεη πξφηαζε γηα ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ: λα
απισζεί ζην ζχλνιν ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο κε ξεαιηζηηθά λνχκεξα
θαη λα έρεη κηα επξεία νκάδα πνιηηψλ ηα νθέιε απηνχ ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ,
κε ξεαιηζηηθφ κνληέιν.
Γελ μέξσ πνηνο ζα απαληήζεη γηα ην ζέκα ησλ ηνηρίσλ
αληηζηήξημεο θαη γηα ηε δεμακελή ππξφζβεζεο πνπ είπε ν Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Θα πεξηκέλσ λα αθνχζσ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ ή ηνλ θ.
εξεηάθε, αλ έρνπλ θάηη λα πνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αο κηιήζεη ν θ. εξεηάθεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δξσηήζεηο θαη' αξρήλ θαη ζα ηνπνζεηεζψ ζηε ζπλέρεηα. Σν
πξψην αθνξά κε ην βάξνο πνηνπ ζα γίλνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα. Γειαδή
έρνπλ παξζεί 2 εθαηνκκχξηα απφ ηελ Πεξηθέξεηα απηφ ζεκαίλεη φηη απφ εθεί
ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Οη 200.000 πνπ ππεξβάιινπλ ζα βαξχλνπλ ην Γήκν; Οη
κειέηεο πνπ ήξζαλ θηηάρηεθαλ πξηλ ή κεηά αθνχ εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε
απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ;
Γηαηί δελ ππάξρεη εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο; Πνπ είλαη νη
εγθξίζεηο:

πκβνχιην

Αξρηηεθηνληθήο,

Τπεξεζία

Νεσηέξσλ

Μλεκείσλ,

Γαζαξρείν θαη ηα ινηπά; Πνηα είλαη ε αλαινγία ησλ ζπλνιηθψλ επηθαλεηψλ
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ησλ παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ ηνπίν; Πφζα δέληξα ηειηθά ζα
θνπνχλ θαη πφζα ζα θπηεπηνχλ; Καη αλ απηφ αληηζηνηρεί ζην ηζνδχγην πνπ έρεη
πξνυπνινγηζηεί, γηαηί βιέπσ θφβνληαη θη άιια αλ δελ θάλσ ιάζνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ ην βιέπεηε απηφ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μέζα ζηελ ηερληθή κειέηε. Αλ ηε δηαβάζαηε, έρεη δηάθνξα
ελδηαθέξνληα πξάγκαηα. Δπεηδή εγψ έρσ καλία κε ην δηάβαζκα, κε
μελπρηήζαηε δπν κέξεο.
Σειηθά

πνηεο

είλαη

νη

ζπκβαηηθέο

ππνρξεψζεηο

ζηα

αληηζηαζκηζηηθά έξγα πνπ ηζρχνπλ απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά θαη κνλνπψιηα
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΟΠΑΠ ΑΡΔΝΑ θαη ηα ζπλνδά έξγα; Ιζρχνπλ ή
δελ ηζρχνπλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ λα ηνπνζεηεζνχλ νη εξσηήζεηο ηνπ θ. εξεηάθε, ζα
ηνπνζεηεζείηε κεηά θ. εξεηάθε;
Κπξία Δκκαλνπήι ν θ. εξεηάθεο έθαλε θάπνηεο εξσηήζεηο θαη
ζα ηνπνζεηεζεί κεηά, φπσο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ. Θέιεηε λα θάλεηε θάπνηεο
εξσηήζεηο;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Όρη, εγψ κεηά ζα ηνπνζεηεζψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, επνκέλσο απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ
ηεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξψηνλ, θ. εξεηάθε ιέηε εάλ ζα βαξχλνπλ ην Γήκν νη
επηπιένλ 200.000. Δάλ πνχκε φηη ζα θηάζεη ζηα 2.200 πεξίπνπ μέξεηε πνιχ
θαιά απηνί πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ πξνζθέξνπλ θαη εθπηψζεηο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ην θαηάιαβα…. Θα ππάξρεη απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δέζκεπζε πνζνχ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θ. Γξεηδειηά λα δηεπθνιχλσ ιίγν. Απηή ηε ζηηγκή ε
εξψηεζε ηνπ θ. εξεηάθε είλαη πεξηηηή γηαηί απηή ηε ζηηγκή δελ κηιάκε γηα
πάλσ απφ ηα 2 εθαηνκκχξηα, κηιάκε γηα ηα 2 εθαηνκκχξηα πνπ κπξνζηά καο
έρνπκε έλα πξνυπνινγηζκφ 1.300 κηιάκε γη' απηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λέηε φηη ηα ραιάζακε φια θαη ζα κείλνπκε ζηηο 200.000.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπνκέλσο αο πεξηνξηζηνχλ νη εξσηήζεηο ζε απηά πνπ
αλαγξάθνληαη ζηα έγγξαθα πνπ έρνπκε κπξνζηά καο.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη εγθξίζεηο θ. εξεηάθε γηα ηνπο αλαβαζκνχο ηελ έρεηε
πάξεη, ηελ έδσζα εδψ εγψ κηα κέξα ζε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο, ζηνλ
Γηάλλε. Σελ πήξαηε. Δπνκέλσο κε ιέηε γηα ηελ έγθξηζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απφ ην Γαζαξρείν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πνηνλ; Απφ ην Γαζαξρείν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο, Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ έγθξηζε ηεο θπηνηερληθήο θαη απηή ππάξρεη. Γελ ηελ
πήξαηε; Θα ηελ πάξεηε. αο είπα φηη ζα θάλνπκε, ζα έρνπκε ηηο εγθξίζεηο. Σν
πφζα δέληξα θφβνληαη, δελ ζα ηα πεη νχηε ν Γξεηδειηάο, νχηε ν Γεσξγακιήο,
νχηε ν Γήκαξρνο. Η θα Κινθίηνπ έθαλε ηηο παξεκβάζεηο ηεο ζηε κειέηε,
ζηάζεθε ζηε Γαζηθή θαη φ,ηη πξνθχπηεη, ζα πξνθχςεη κε έγθξηζε ηνπ δαζάξρε.
Αλ καο πεη 25, 25. Αλ καο πεη 45, 45. Να είζαη ζίγνπξνο φηη ζα θπηέςνπκε
195.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: 105.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 105 αλ ρξεηαζηεί, γηαηί έρνπκε θαη θάπνπ αιινχ λα βάινπκε
δέληξα. Δπνκέλσο φια απηά ηα εξσηήκαηα παξέιθνπλ ηεο παξνχζεο.
Πάκε ηψξα ζην νπζηαζηηθφ κε απηέο ηηο κειέηεο κε ην πνζφ ησλ
2 εθαηνκκπξίσλ ζα δηαηεζεί φιν απνθιεηζηηθά ζην ρψξν απηφ, ζε θακία άιιε
γεηηνληά ζε θαλέλα άιιν πεδφδξνκν. Μαθάξη λα είρακε άιια 2 εθαηνκκχξηα λα
πεγαίλακε θαη ζηελ απέλαληη κεξηά …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Η εηζήγεζε ζήκεξα δελ
είλαη γηα άιια 307;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπεηδή είπαηε εζείο λα πάξνπκε …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ζα ην ζπδεηήζνπκε ζε επφκελε Δπηηξνπή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη, ην βάιαηε ζην ηξαπέδη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν άθνπζα ηψξα δελ έρσ ελεκεξσζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σψξα θάλνπκε ζπλεδξίαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιψο είπακε ηη παξαπάλσ κπνξεί λα γίλεη θαη εγψ έθαλα κηα
πξφηαζε πξνεγνχκελα.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με αθνξκή απηφ πνπ είπαηε ζαο ιέσ νχηε επξψ δελ ζα
δηαηεζεί ζε άιιε γεηηνληά. Θα δηαηεζνχλ ζηα 6 Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα, ηα
νπνία είλαη ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Φηιαδέιθεηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρα κηα αληίζηνηρε εξψηεζε θ. Κνζθνιέην θαη ηελ αθχξσζα κε
ηελ έλλνηα φηη είπαλ απηά ηα ρξήκαηα ζα πάλε ζε απηφ ην Οηθνδνκηθφ
Σεηξάγσλν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη, ζηα 6 Οηθνδνκηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ δελ ππήξρε απηή ε ζθέςε, ζα έιεγα λα πεγαίλακε απφ ηελ
άιιε κεξηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιιν ζέκα απηφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα κηιήζσ ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα αιιάμνπλ ηα θσηηζηηθά θπξίεο θαη θχξηνη θαη θακία ζρέζε
κε απηά πνπ ζα κπνπλ ζηελ πφιε. Θα κπνπλ εηδηθά θσηηζηηθά ζε φιε απηή
ηελ πεξηνρή δηφηη έρεη ζρέζε θαη κε ην γήπεδν πνπ γίλεηαη, δελ είλαη θάηη πνπ
ζα ην θηηάμνπκε έηζη γηαηί καο αξέζεη λα βάινπκε παξαδείγκαηνο ράξηλ απηά
πνπ έρεη εδψ ν πεδφδξνκνο Γεθειείαο. Θα είλαη εηδηθά θσηηζηηθά λα
αλαδείμνπλ ηνλ φιν ρψξν απφ ηε Γεθειείαο κέρξη εθεί πνπ ηειεηψλεη ε ΑΔΚ.
Οη αλαβαζκνί θ. εξεηάθε εγθξίζεθαλ απφ ηε δαζψλ. Ό,ηη έρεη
πεη, ζα ην θάλνπκε. Μελ αξρίδνπκε ν θαζέλαο λα θέξλνπκε ηελ Αξραηνινγηθή
θαη ηα ινηπά. Απηά έρνπλ εγθξηζεί απφ ηφηε πνπ είπαλ νη πεδφδξνκνη γχξσ
απφ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ θαη ηα ινηπά.
Όζνλ αθνξά απηφ ην ιάζνο κε ην «γήπεδν Καξατζθάθε» εληάμεη
ηα γξαθεία ζπλήζσο θαη ε Γαλάε ρξεζηκνπνηεί απφ αξρεία δηάθνξα…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ση ζρέζε έρεη ε Γαλάε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όηη είλαη αξρηηέθηνλαο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να αλαθιεζεί απφ ηα πξαθηηθά, είλαη αηπρέο ην παξάδεηγκα
παξαπιαλεηηθφ θαη θαηά ηε γλψκε κνπ επηθίλδπλν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση παξαπιαλεηηθή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Υξεζηκνπνηήζηε άιιν φλνκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο Γεσξγφπνπινο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ πξέπεη λα αθαηξεζεί;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: βεβαίσο πξέπεη λα αθαηξεζεί. Δίπα ζσζηή ε παξαηήξεζε
δηφηη νη κεραληθνί θαη νη αξρηηέθηνλεο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα αξρεία ηα νπνία
θακία θνξά ηνπο μεπέθηεη κέζα. σζηή ε παξαηήξεζε θ. Σάθα, κα έηζη
ιεηηνπξγνχλ φινη θαη νη δηθεγφξνη ιεηηνπξγνχλ έηζη θαη νη δηθαζηέο ιεηηνπξγνχλ
ζηηο απνθάζεηο έηζη θαη κπαίλνπλ ηα ηεθκήξηα θαη ηα δεδνκέλα ηεο ζηηγκήο.
Πξνηείλσ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ απνδνρή ηεο δσξεάο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη εγθεθξηκέλε ζηε δηαρεηξηζηηθή κειέηε πνπ είπαηε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ό,ηη έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ έηζη ζα
πινπνηεζεί.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα δελ ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηε κειέηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ό,ηη έρεη εγθξηζεί.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα ζηε κειέηε απηή πνπ παξαιακβάλνπκε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηα ζπκπεξάζκαηα. Ό,ηη ιέλε νη κειέηεο θαη νη
εγθξίζεηο έηζη ζα γίλεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε κηα κειέηε ε νπνία
απνθιίλεη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή ε νπνία έρεη ςεθηζηεί, ηελ νπνία εγψ δελ έρσ
ςεθίζεη, ζεκαίλεη φηη ε κειέηε πνπ παίξλνπκε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ δελ έρεηε ςεθίζεη γηαηί θφβεζηε;….;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κφβνκαη γηαηί ππάξρεη θαη έλα φξην ζην ηη απζαηξεζίεο
γίλνληαη, φπσο γίλεηαη κε ηα φκβξηα εδψ. Αιιάδνπλ ηα φκβξηα ζηηο κειέηεο
πνπ καο θέξλεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση αιιάδνπλ ηα φκβξηα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαβάζηε ιίγν απηά πνπ καο θέξαηε. Γηαβάζηε!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε εξεηάθε θαίλεηαη μεράζαηε ηελ πιεκκχξα θαη ηη
θαηέβαδε ην άιζνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φαίλεηαη μερλάηε ηελ πξφζθαηε θαη ηη ιέεη ε κειέηε πνπ καο
θέξλεηε φηη ζα πάλε επηθαλεηαθά ζηελ Καππαδνθίαο. Θα θάλεηε Γηακπνπξιά
θαη ηελ Καππαδνθίαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο ην ιέεη απηφ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Η κειέηε κέζα. Γέζηε ην.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζα πσ γηα ηειεπηαία θνξά θπξίεο θαη θχξηνη ην γήπεδν
ηειεηψλεη, είλαη γεγνλφο θαη δεδνκέλν. Πξέπεη θαη ν Γήκνο επηηέινπο λα ληψζεη
ηελ αλάγθε φηη πξέπεη λα ηειεηψλεη θαη απηή ε δηακάρε εηψλ πνπ μεθηλάεη απφ
ηελ πεξίνδν πνπ ήκνπλ Γήκαξρνο, λα ζηακαηήζεη. Γη' απηφ ηα έξγα ζηελ
Διιάδα θάλνπλ 50 ρξφληα λα γίλνπλ γηα λα ζσζνχκε. Απηφ ην παξακχζη κηα
ηελ Αξραηνινγηθή, κηα ηε Γαζηθή, κηα ηνλ έλαλ κηα ηνλ άιινλ, έρνπλ θέξεη ηε
ρψξα καο ζην ακήλ.
Αλ πάκε ζην εμσηεξηθφ θαη δείηε πσο γίλνληαη ηα έξγα, εηιηθξηλά
ζα εθπιαγείηε. Καηξφο θη εκείο απηή ηε γεηηνληά ε νπνία φιν απηφ ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηαιαηπσξήζεθε είλαη γεγνλφο, φηαλ ρηηδφηαλ έλα γήπεδν δίπια ηεο
ηαιαηπσξήζεθε ζθφδξα θαη κε ηα parking θαη κε ηη ζθφλεο θαη κε ηνλ ζφξπβν.
Καηξφο λα βάινπκε ζε κηα ζεηξά θαη λα ηειεηψλνπκε φζν ην δπλαηφ
ζπληνκφηεξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θ. Γξεηδειηά ζαο επραξηζηνχκε. Δπεηδή ε θα Δκκαλνπήι
ζέιεη λα αθνχζεη ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ θαη ηνπ θ. εξεηάθε,
παξαθαιψ θαη' αξράο ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ θαη λα ηνπνζεηεζψ πάλσ ζε
απηφ ηνλ Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, νη Σερληθέο Τπεξεζίεο έρνπλ
ζπλαηλέζεη ζε απηέο ηηο κειέηεο κε ηε κνξθή πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Γήκν;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καη βέβαηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπάξρεη θάπνην ζρεηηθφ έγγξαθν, θάπνηα ζρεηηθή
εηζήγεζε; Κάηη πνπ λα ην βεβαηψλεη εγγξάθσο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Μπνξνχκε λα ην έρεηε ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη βαζηθφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλαγθαζηηθά ζα ην έρνπλ δηφηη ζα ειέγμνπλ ηηο κειέηεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Η απνδνρή απηή ηε ζηηγκή δελ ζεκαίλεη φηη ηηο
παίξλνπκε φπσο είλαη, απηφ θαηαιαβαίλσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σηο παίξλνπκε φπσο είλαη θαη φ,ηη παξαηεξήζεηο ζα θάλεη ε
Σερληθή Τπεξεζία ζηνπο κειεηεηέο, ζα ηηο θάλεη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή ζα γίλεη ζε δεχηεξν ρξφλν απηφ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βέβαηα πξηλ κπεη κε ηε δεκνπξάηεζε ησλ φξσλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε δεκνπξάηεζε λα έρεη…
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη κηα Δπηηξνπή, ηξεηο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ξσηψ. Δίλαη πξνυπφζεζε γηα ηε δεκνπξάηεζε ε
έγθξηζε, ε ηξνπνπνίεζε φπσο ζέιεηε πείηε ην …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ζηελ άιιε κειέηε πνπ πήξακε δσξεάλ απηή ε νδφο
αθνινπζήζεθε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε κηα ππνηηζέκελε κειέηε γηα κηα
ππνηηζέκελε αλάπιαζε ηνπ ππνηηζέκελνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ην νπνίν φινη
γλσξίδνπκε φηη βξίζθεηαη πέξημ ηεο πιαηείαο Παηξηάξρνπ εθεί πνπ ήηαλ
ηζηνξηθά ην ζπίηη ηνπ παηξηάξρε θαη πνιιά άιια, θαη είλαη ην θέληξν ηεο πφιεο
ην αξρηηεθηνληθφ, γηα ην νπνίν θπζηθά φπσο αθνχζακε εδψ δελ ζα πέζεη νχηε
επξψ ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη έξρεηαη κηα κειέηε ε νπνία
επηβεβαηψλεηαη φηη ηκεκαηηθά θαη απνζπαζκαηηθά πξαγκαηνπνηείηαη αθφκε θαη
ε πινπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ άιζνπο.
Καη κάιηζηα κε κηα κεζνδνινγία ηελ νπνία έρνπκε δεη εθ ησλ
πζηέξσλ λα παίξλνληαη εγθξίζεηο γηα έλα έξγν κε άιθα κειέηε θαη εθ ησλ
πζηέξσλ λα αλαηξέπνληαη νη κειέηεο ζε νπζηαζηηθά ζέκαηα επεηδή έηζη
βνιεχεη ηνλ θαηαζθεπαζηή -φρη ηνλ ρξήζηε, ηνλ θαηαζθεπαζηή- θαη λα
αλαηξέπεηαη ε κειέηε πνπ έρεη πάξεη ηελ έγθξηζε. Απηφ βιέπνπκε θαη ηψξα κε
απηφ πνπ είπε ν θ. Κνζθνιέηνο.
Βιέπνπκε κηα κειέηε copy – paste ε νπνία δελ αθνξά ηελ ΑΔΚ
αιιά ηνλ Οιπκπηαθφ θαη θπζηθά είλαη φια απηά ηα νπνία ιέγνληαη φηη έηζη
δνπιεχνπλ ηα ηερληθά γξαθεία. Φπζηθά κπνξεί θάπνηνο λα δνπιεχεη θαη έηζη
θαη λα θηηάρλεη ζηε Φιψξηλα έλα Γεκνηηθφ ζρνιείν κε πξνδηαγξαθέο
Ηξαθιείνπ Κξήηεο θαη λα παγψλεη ν θφζκνο.
Ννκίδσ δελ σθειεί ην Γήκν λα γίλεηαη θνιιεηήο απαηηήζεσλ
ηξίησλ. Ση δνπιεηά έρεη ε DEMAND; Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ θαη πφηε
έθαλε ηε κειέηε; Πξηλ ή κεηά ηελ έθηαθηε έγθξηζε ηνπ έξγνπ πνπ είρακε; Πξηλ
ή κεηά ηα 2 εθαηνκκχξηα; Γηαηί ζε έλα έγγξαθν ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ην
Παξάξηεκα «Γ» αλαθέξεηαη ην 2017 πξηλ ππάξμνπλ δειαδή κειέηεο, πξηλ
ππάξμεη ε δηαρεηξηζηηθή ηνπ άιζνπο.
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Δίλαη κέξνο ηνπ πάξηη εθαηνκκπξίσλ πνπ εηπψζεθε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δίλαη παξαπιαλεηηθφο φηη έρνπκε ζηελ νπζία αλάιεςε
ζπλνδψλ έξγσλ απφ ην Γήκν, αιιά επίζεο θαηά ηε γλψκε καο θαη γιψζζα
ιαλζάλνπζα ηα αιεζή ιέγεηλ.
Άιινηε αλνηρηά φπσο ην πξφζθαην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
άιινηε ζπγθαιπκκέλα νκνινγείηαη φηη απηφ πνπ γίλεηαη ζηελ πφιε δελ έρεη
ζρέζε κε ην γήπεδν σο αζιεηηθφ θέληξν θαη ηζηνξηθή έδξα ηεο ΑΔΚ αιιά κηα
κεγάιε αζηηθή αλάπιαζε κε θξηηήξην ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη
πξψην ζχκα ην άιζνο, ην ηζηνξηθφ θέληξν θαη ηνλ πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ.
Μάιηζηα ε αιιαγή ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θέληξνπ πνπ
κεζνδεχεηαη ζπζηεκαηηθά απφ θαηνηθία θαη κάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο
πνπ είλαη απφ ρψξνπο ακηγήο θαηνηθίαο ζε δηαζθεδαζηήξην, γίλεηαη
πξνζπάζεηα λα ηεθκεξησζεί θαη κε επηζηεκνληθνθαλείο αλνεζίεο ζηε
θπηνηερληθή κειέηε. Γηαηί γεσπφλνο είκαη, δελ ζα πσ γηα ηηο πιεζπζκηαθέο
ξνέο αιιά ζα ζαο πσ ηη ιέεη.
Λέεη ζηελ ζει. 9: «Σε θάζε πεξίπησζε νη πιεζπζκηαθέο ηάζεηο
δελ είλαη ηδηαίηεξα επλντθέο θαη ππνδειώλνπλ κηα επξύηεξε πεξηνρή πνπ
κάιινλ ηείλεη λα απνιέζεη βάξνο ζην εζσηεξηθό ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο
ηεο Αζήλαο». πκθσλεί ν Γήκνο θαη ηα αηξεηά φξγαλα κε απηή ηελ εθηίκεζε;
Με έλα καγείξεκα ζηνηρείσλ πνπ δελ ιακβάλνπλ νχηε ηελ θξίζε
πνπ έζηεηιε καδηθά θφζκν αξηζηεξά θαη δεμηά αθφκε θαη ζηε κεηαλάζηεπζε θαη
θπξίσο δελ παίξλεη ππφςε ηε ζνβαξή απψιεηα πιεζπζκνχ πνπ είρε ε πφιε
κεηά ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ ζεηζκνχ ηνπ ’99 πνπ είλαη αθφκε νξαηέο; Γηα λα
ηεθκεξησζεί, ηη; Γηα λα ηεθκεξησζεί φηη δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα, λα αιιάμεη ν
ραξαθηήξαο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο.
Γίλεηαη κε ηε θπηνηερληθή κειέηε έλα βήκα παξαπέξα ζε απηφ ην
νπνίν έρνπκε ηνπνζεηεζεί πάξα πνιιέο θνξέο θαη έρνπκε απνθαιέζεη
αιινίσζε ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ άιζνπο θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε θήπν,
πνπ είλαη άιιν πξάγκα. Έρνπλ γξαθηεί θαη ζρεηηθέο απφςεηο απφ δηάθνξνπο.
Γηαβάδνπκε: «Σην ρώξν πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ηα αλάληη πξαλή
ησλ πεδνδξόκσλ αληηππξηθώλ Ζσλώλ θύνληαη δηάζπαξηα πθηζηάκελα δέληξα
ραιεπίνπ Πεύθεο. Η θαηαζθεπή ησλ πξαλώλ δεκηνπξγεί κεγάιε πςνκεηξηθή
δηαθνξά, πνπ απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζε θάπνηα από ηα θπόκελα δέληξα
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ραιεπίνπ Πεύθεο λα εκθαληζηεί ην ξηδηθό ηνπο ζύζηεκα. Με ηελ εκθάληζε ηνπ
ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ζα επέιζεη απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ δέληξνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα ε πηώζε ηνπ». Άξα ε ιχζε πνπ δφζεθε ζηα πξαλή έρεη ζηνηρείν
επηθηλδπλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη έρεη επίζεο θαη
απψιεηα θπηηθνχ θεθαιαίνπ.
Μάιηζηα ιέγεηαη φηη εθηφο απφ ηα 37 δέληξα πνπ ζα θνπνχλ
επηπιένλ, ππάξρνπλ θαη 3 λενθπή άηνκα ηα νπνία θχηεςε ε Τπεξεζία πξηλ
ιίγν θαηξφ, ζα μεισζνχλ καδί κε θνκκάηη ηνπ ππφγεηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο.
Η επηινγή ησλ θπηψλ επίζεο παξαπέκπεη ζην γλσζηφ ζρήκα ηνπ θήπνπ,
εθηφο αλ έρεηε δεη δάζε κε κνπξηέο.
Γεχηεξνλ νπζηαζηηθφ, αιιάδεη ε αξρηθή κειέηε γηα ηα φκβξηα θαη
απηφ έλα κήλα κεηά απφ απηά πνπ είδακε. Γηαβάδσ απφ ηελ ηερληθή έθζεζε:
«ηα όκβξηα θαηά κήθνο αλαηνιηθά ηνπ θηηξίνπ θηίζκαηνο πεδνδξόκνπ
νδεγνύληαη

κέζσ

εγθάξζησλ

κε

βαζηά

γξακκή…»

θαη

ηα

ινηπά

«πεξηιακβάλεηαη από ην θαλάιη νκβξίσλ κέζσ δηαδνρηθώλ εζράξσλ
πδξνξξνήο, ε δηακόξθσζε απηή απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνύ
ζρεδηαζκνύ πξνθεηκέλνπ ην ζύλνιν ησλ νκβξίσλ ηνπ αλαηνιηθνύ πεδόδξνκνπ
λα θαηαζηεί ζπκβαηό κε ην αληίζηνηρν Δίθηπν νκβξίσλ ηνπ έξγνπ ηεο κεξηθήο
ηαπείλσζεο θαη θάιπςεο ηεο νδνύ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ, όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη». Γελ μέξνπκε φκσο αλ είλαη ζπκβαηφο ζε ζρέζε κε
ηε κειέηε απνρέηεπζεο, δελ είλαη κφλν αλ θνιιάλε.
Καη ζα γίλνληαη ηα επηπιένλ φκβξηα; «Γηαθεχγνπζα επηθαλεηαθή
απνξξνή θαηλνκέλνπ πεξηφδνπ επαλαθνξάο κεγαιχηεξν ηεο δεθαεηίαο, ζαλ
απηφ πνπ είδακε ηψξα δειαδή» απνξξέεη επηθαλεηαθά πξνο νδφ Παηξηάξρνπ
Κσλζηαληίλνπ» απηή είλαη ε ιχζε. Καη απφ εθεί –ξσηάσ εγψ- ζηελ
ππνγεηνπνίεζε κε ιεσθνξεία θαη πινία ππνβξχρηα, φπσο απηά πνπ είδακε
θάησ ζηνλ Άιηκν. Απηφ είλαη έγθιεκα. Απηφ είλαη ε κειέηε πνπ καο θέξαηε γηα
έγθξηζε, ηελ νπνία θαληάδνκαη ηελ έρεηε δηαβάζεη επηζηακέλσο.
Πάκε παξαθάησ: «Γηα ην ηκήκα θαηά κήθνο ηεο βόξεηαο πιεπξάο
ηνπ θηηξίνπ ε εγθάξζηα θιήζε νδεγεί ηα όκβξηα ζηνλ άμνλα ηεο νδνύ θαηά
κήθνο ηεο νπνίαο ζπιιέγνληαη…» «δηαθεύγνληα επηθαλεηαθή απνξξνή
θαηλνκέλνπ πεξηόδνπ επαλαθνξάο κεγαιύηεξν ηεο δεθαεηίαο» ζαλ απηφ πνπ
είδακε πξηλ έλα κήλα «θαηαιήγεη ζην ρακειό ζεκείν θαη ζηε ζπλέρεηα
απνξξέεη επηθαλεηαθά πξνο ηελ νδό Καππαδνθίαο. Καη απφ εθεί κεηά, πνπ;
17

ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

«Η ιύζε απηή δηακνξθώζεθε κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ θύξηνπ
ηνπ έξγνπ ηνπ αζιεηηθνύ θέληξνπ ΔΘΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.» επηζηνιή ηνπ 2017. Παξ'
φηη ιέεη φηη παίξλνπλ ππφςε ηα δεδνκέλα, ηελ θαθνθαηξία, ηα πξαλή… ηίπνηα
δελ παίξλεη ππφςε.
Όκσο απηή ε επηζηνιή ηεο ΓΙΚΔΦΑΛΟ Καηαζθεπαζηηθή Α.Δ.
απεπζχλεηαη ζσζηά ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη φρη ζην
Γήκν. Γηαηί αθνξά ηα ζπλνδά έξγα. Καη πνπ ζα πάλε φια απηά, εηδηθά ην
θνκκάηη ην απφ εθεί; Παξαιακβάλνληαη θαη δηνρεηεχνληαη ηα φκβξηα πξνο ηνλ
ηειηθφ απνδέθηε ην ξέκα Γηακπνπξιά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ νκβξίσλ ηνπ
έξγνπ ηεο ηαπείλσζεο. Γειαδή κέζσ ηνπ έξγνπ ην νπνίν έρεη θνιιήζεη
ηδηνθηεζίεο θαη πνπ έρεη ζνβαξά ζηνηρεία επηθηλδπλφηεηαο κε βάζε ηελ
αδηακφξθσηε θνίηε πνπ ππάξρεη ζην θνκκάηη απηφ θαη είλαη γλσζηή ε
ζπδήηεζε γηαηί δελ πήγε πην θάησ ζην LIDL θφζηηδε πεξηζζφηεξν θάπνηα
πξάγκαηα.
Άξα κηιάκε γηα κηα ππνηηζέκελε κειέηε ε νπνία έρεη θη άιια
πνιιά ζηνηρεία, έρεη πάξα πνιιά απφ ηα ηερληθά ηα νπνία ζε βαζηθά ζηνηρεία
θάλεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο, ρσξίο νπζηαζηηθά λα παίξλεηαη ππφςε ε
πξαγκαηηθφηεηα θαη απηφ πνπ δήζακε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη έρεη ζηνηρεία
επηθηλδπλφηεηαο.
Τπάξρεη κηα ζχγθιηζε ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή πνπ αμηνπνηεί ηε
γε, ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο θαη ην πεξηαζηηθφ πξάζηλν σο λέν πεδίν
θεξδνθνξίαο, πξνο φθεινο ησλ Οκίισλ. Δκείο αληηπαξαβάινπκε ηνλ
νινθιεξσκέλν θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ ηνπίνπ, έηζη
ιχλεηαη, κε επίθεληξν ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο
πνπ ζα ππεξεηνχλ θαη ηελ επαθή κε ηελ θχζε, ηηο παηδηθέο ραξέο, ηνπο
αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη φια ηα ζπλαθή.
Η άπνςε πνπ ιέεη φηη ζηε Φηιαδέιθεηα ππάξρεη κηα πεξηνρή
Νηνπκπάη ζηελ νπνία δηνρεηεχνληαη φια ηα εθαηνκκχξηα θαη ππάξρνπλ
γεηηνληέο νη νπνίεο είλαη νβέην πνπ δελ πέθηεη νχηε επξψ, φπσο αθνχζηεθε,
εκάο δελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο. Δκείο πξνηείλνπκε ηελ απφξξηςε απηήο ηεο
κειέηεο γηα ηα ζηνηρεία θαη ηα θνηλσληθά ην πεξηγξάθεη δειαδή θνηλσληθά γηα
ηελ πφιε, αιιά θαη γηα ηα ηερληθά ηα νπνία αλαθέξεη θαη ηα νηθνλνκηθά ηα
νπνία είκαζηε βέβαηνη φηη ζα θέξεη θαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην Γήκν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Η θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ ζα θάλσ άιιε ηνπνζέηεζε, κε θάιπςε ζε κεγάιν
βαζκφ ν θ. εξεηάθεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ. Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ζέισ λα πηζηεχσ φηη επεηδή δελ πάξζεθαλ απαληήζεηο ζε
φια ηα εξσηήκαηα θαη ππνζέησ φηη ζπλεηδεηά δελ δφζεθαλ απαληήζεηο, γηαηί
πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζπλέρεηα ζηελ πιεξνθφξεζε θαη απηή ηε ζηηγκή πνπ
κηιάκε δελ ππάξρεη απηή ε ζπλέρεηα ζηελ πιεξνθφξεζε, ζέισ λα πηζηεχσ φηη
απηέο νη αζηνρίεο νη νπνίεο απιά δελ εμεηάζηεθαλ, δελ ηηο είδαλ ηφζν γηα ην
ζέκα ηνπ Οιπκπηαθνχ, φζν γηα ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ ηεο θαηαζθεπήο ησλ
αλαβαζκψλ, ζα δηνξζσζνχλ επνκέλσο δελ ζπδεηψ φηη ην γήπεδν πξέπεη λα
ηειεηψζεη θαη γη' απηφ θαη ζα ππεξςεθίζσ καδί κε ηελ Παξάηαμε ην ζχλνιν ηεο
εηζήγεζεο, ηνλίδνληαο βέβαηα ηηο φπνηεο αιιαγέο ζπδεηήζακε, ηηο φπνηεο
δηνξζψζεηο πξέπεη λα γίλνπλ θαη κηιάσ πάληα γη' απηφ ην 1.307 πνπ θέξλεη ε
εηζήγεζε.
Θεσξψ φηη δελ ςεθίδνπκε ζήκεξα Γήκαξρε – Πξφεδξε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 2.200 ζήκεξα ςεθίδνπκε ηελ εηζήγεζε ηνπ 1.307 θαη
είκαζηε εδψ ζε επφκελε ζπλεδξίαζε λα ζπδεηήζνπκε γηα ην ππφινηπν ηνπ
πνζνχ ην νπνίν γηα λα κελ πάεη ρακέλν θαη λα πέζεη ζηελ πφιε, κε ξεαιηζηηθφ
κνληέιν θαη λα ραξνχλ πξαγκαηηθά νη δεκφηεο απηά ηα ρξήκαηα, ηα θξαηηθά
ρξήκαηα, ζα πξέπεη λα ηα ζεβαζηνχκε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απηή ηελ ηάζε
πνπ δείρλνπκε κέρξη ζηηγκήο. Όρη εκείο, ε εηζήγεζε ζε απηφ πνπ πάλε λα καο
θέξνπλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να δηεπθξηλίζσ θάηη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να δηεπθξηλίζσ θάηη γηα λα καζαίλνπλ επηηέινπο θάπνηνη.
ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε έξρεηαη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ σο ηειεπηαίν
θεθάιαην ζα είλαη θη απηφ ην ππνιεηπφκελν πνζφ. Γελ κπαίλεη πξνο ηδηαίηεξε
ζπδήηεζε μερσξηζηά, κπαίλεη φιν καδί θαη ςεθίδνληαη νη φξνη δεκνπξάηεζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θαηαλνεηφ. Γηα λα θιείζσ εγψ, θάπνην άιιν κέινο ηεο
Δπηηξνπήο κήπσο ζέιεη λα πεη θάηη;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ζα ήζεια δελ ην μέξσ, θαληάδνκαη φηη
φκσο ζα πξέπεη λα απαηηεζεί ζηελ φιε αλάπιαζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν
ηεξφο Ναφο Αγίαο Σξηάδαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκπεξηιακβάλεηαη έηζη θη αιιηψο θαη κέζα θαη έμσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εζσηεξηθά. Δίλαη ππνρξέσζε πξνο ηε κεηξφπνιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ππάξρεη ζπκθσλεηηθφ κε ην κεηξνπνιίηε
θαη κε ηνλ Σηκφζεν ηνλ αξρηκαλδξίηε γηα εξγαζίεο εληφο ηνπ λανχ θαη εθηφο ηνπ
λανχ, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη.
Θέισ λα πσ φηη κέρξη ηψξα δελ είρα θακία ελεκέξσζε φ,ηη αθνχσ φ,ηη αθνξά
ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο ην καζαίλσ ηψξα δηαδηθηπαθά, πξνθαλψο εζείο
γλσξίδεηε θάπνηα πξάγκαηα γηαηί είζηε εθεί. Θα έπξεπε ε εηζήγεζε λα έρεη
έξζεη γηα λα μέξνπκε θη εκείο.
Φπζηθά είκαζηε ππέξ ηνπ έξγνπ θαη πεξηκέλνπκε λα ηειεηψζεη
θαη είρα θη εγψ ηελ απνξία φηαλ άθνπζα ην 1.300 φηη ζα πξέπεη λα
εθκεηαιιεπηνχκε ην ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ γηα έξγα πνπ
ζα σθειήζνπλ ηνπο δεκφηεο θαη θπζηθά έρσ θαη ηελ απνξία απηά πνπ είρακε
πεη φζνλ αθνξά ηε δηαρεηξηζηηθή θαη θάπνηεο ππνρξεψζεηο ηνπ σκαηείνπ θαη
θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ ςεθηζηεί γη' απηά πνπ επεζήκαλε ν θ.
Κνζθνιέηνο φζνλ αθνξά ηα κπεηά εγψ δελ είκαη κεραληθφο, λα ππάξμνπλ νη
απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ψζηε λα πξνρσξήζνπκε θαη λα ηειεηψζνπκε ην έξγν.
Απιά απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν είλαη ην ζχλνιν ησλ
ρξεκάησλ πνπ ζα έξζεη, λα σθειεζνχκε θαη ηα 2 εθαηνκκχξηα ψζηε λα κελ
πάλε πίζσ ηα ρξήκαηα, λα γίλεη θάπνηα ζπλεδξίαζε κέζα ζηελ εβδνκάδα λα
έρνπκε ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα λα
μέξνπκε θη εκείο ηη ςεθίδνπκε εδψ. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Δκείο ςεθίδνπκε ην 1.300 ε άιιε θνπβέληα έγηλε απιά γηα
λα ελεκεξσζείηε φζνλ αθνξά ην ηη ζα γίλεη κε ηα ππφινηπα ρξήκαηα, γηαηί
πξαγκαηηθά νχηε εκείο ζέινπκε λα γπξίζνπλ ρξήκαηα πίζσ. Απιά ζέισ λα
πσ θ. Γήκαξρε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη φηη πξέπεη λα είκαζηε φινη πξνζεθηηθνί
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ζε απηά πνπ ιέκε θαη ηη ιέκε θαη ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ θάλνπκε. Απηφ
ζέισ λα πσ, ηίπνηε άιιν. Απιά λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί, πάξα πνιχ
πξνζεθηηθνί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο νη νπνίεο γίλνληαη, αιιά άθνπζα ηνλ
θ. Γξεηδειηά απφ ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε γηα ην 1.300 αλαθέξζεθε θαη ην ηφληζε
θηφιαο φηη ηα 2 εθαηνκκχξηα ζα πάλε γηα έξγα φπσο αθξηβψο αλαθέξζεθε.
Γειαδή θέξλεη έλα ηεηειεζκέλν γεγνλφο ρσξίο λα ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο;
Σν ζέηεη πξηλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη πνπ δελ γλσξίδνπκε ηίπνηα; Σψξα ην είπε.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Κχξηε Υξήζην ζπγλψκε λα πσ θάηη. Σα 2 εθαηνκκχξηα ζα
πάλε εθεί γχξσ - γχξσ, ζα θηηάμνπκε νιφθιεξε πεξηνρή, 6 Οηθνδνκηθά
Σεηξάγσλα. Δθεί δελ είλαη θέληξν ηζηνξηθφ; Έηζη ήηαλ ε επηθεθαιίδα, καθάξη
λα είρακε άιια 2 εθαηνκκχξηα λα θηηάρλακε φιε ηελ πιαηεία, φιε ηε
Γεθειείαο, φινπο ηνπο πεδφδξνκνπο.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Αληηδήκαξρε πνηνο ηα πξνηείλεη απηά;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Δκείο θαη ε Σερληθή Τπεξεζία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Η DEMAND ηα πξνηείλεη.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Όρη δελ ηα πξνηείλεη ε DEMAND. Να θηηάμνπκε ηνπο
πεδφδξνκνπο ε DEMAND;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: ηα ρέξηα καο έρνπκε ηίπνηα; Γελ ην θαηαιαβαίλσ.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Να βάινπκε θαηλνχξγηα θψηα, λα θάλνπκε θαηλνχξγηα
παγθάθηα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ κελ θάλνπκε δηάινγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Δίλαη θξίκα απφ ην Θεφ πνπ έρνπκε απνξία εκείο θαη δελ
έρεη ε αληηπνιίηεπζε. Δίλαη θνβεξφ απηφ πνπ γίλεηαη!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα ρξήκαηα απηά θ. Κνπεινχζν, δφζεθαλ γη' απηή ηελ
πεξηνρή θαη κφλν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γη' απηή ηελ πεξηνρή, φρη γηα ηελ πιαηεία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ άθνπζα ην Γήκαξρν πνπ είπε γηα ηελ ΜΠΡΙΣΑΝΙΑ θαη
ζπκθσλψ καδί ηνπ αιιά εθεί ζέινπκε δηζεθαηνκκχξηα γηα λα θηηάμνπκε. Καη
αλ ζέιεηο, δεο ηη ρξεηάδνληαη ηα 37 ζηξέκκαηα, γηαηί είλαη 37 ζηξέκκα, ζπλ ην
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ξέκα, ζπλ πεδφδξνκνη, ζπλ απνδεκηψζεηο ζε ρξήκα ζε γε πνπ δελ καο
θηάλεη…. Δθεί ζέιεη παξέκβαζε. Η πιαηεία Παηξηάξρνπ ηη λα ηεο αιιάμνπκε
πάιη; Σα ζηληξηβάληα;

Δθεί είλαη κπάραιν ε πεξηνρή. Παξαθαιψ, αλ είλαη

δπλαηφ λα θιείζνπκε.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Σν απαηηεηηθφ είλαη. Γελ ζέινπκε εκείο λα γίλνπλ έξγα; Αλ
είλαη δπλαηφλ! Δκείο ηα μεθηλήζακε, εκείο ζα ηα ηειεηψζνπκε ζα Γηνίθεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ πνπ έρεη ιερζεί θαη λνκίδσ είλαη αληηιεπηφ είλαη φηη ζα
θαηαθέξνπκε λα θηηάμνπκε κε απηά ηα 2 εθαηνκκχξηα θαη θάηη παξαπάλσ
νχησο ψζηε λα κε κείλνπλ ζηνλ θσδηθφ ηνπ ΦΙΛΟΓΗΜΟΤ ρξήκαηα, απηφ
ιέρηεθε.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ κε κηιάηε κεηαμχ ζαο, ελ πάζε πεξηπηψζεη
ήζεια λα θάλσ κηα γεληθή ηνπνζέηεζε θαη γεληθφηεξα κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή
απφ ην πψο απηφ γθξεκίζηεθε θαη πνπ θηάζακε, αιιά ζέβνκαη φηη πξέπεη λα
θχγεη ν θ. Γξεηδειηάο θαη απιά κέλσ ζην φηη ππάξρεη κηα αίζζεζε θαη κηα
πξαγκαηηθφηεηα φηη απηφ ην γήπεδν δίραζε ηελ πφιε επί ζεηξά εηψλ.
Μπαίλνπκε ζε κηα ινγηθή κε ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ
αλέθεξε ν θ. εξεηάθεο, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ είλαη πάληα γηα ην ρεηξφηεξν,
πνιιέο θνξέο είλαη θαη γηα ην θαιχηεξν θ. εξεηάθε.
Χο πξνο ηελ αλάπιαζε ζε θάζε πεξίπησζε ζηα Οηθνδνκηθά
απηά Σεηξάγσλα, πέξα απφ ηελ νπζία, είλαη θαη ζέκα αηζζεηηθήο. Δίλαη πνιχ
θαιφ άθνπζα λνκίδσ απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά λα ζπλάδεη ην αηζζεηηθφ θνκκάηη κε
απηφ ην θνκκάηη ηνπ γεπέδνπ, δειαδή λα ζπκπαξαζχξεη ε αηζζεηηθή ηνπ
γεπέδνπ θαη ην ππφινηπν Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν, δελ έρσ θακία αληίξξεζε.
Απιά γηα ηελ ηζηνξία ηνπ πξάγκαηνο θηάζακε ζην δηα ηαχηα απφ
ηελ θαηεδάθηζε επί επνρήο θ. Γξεηδειηά κέρξη θαη ζήκεξα έρεη πεξάζεη απφ 40
θχκαηα απηή ε πφιε κε επίθεληξν κφλν θαη ηίηιν ηη γίλεηαη κε ην γήπεδν ηεο
ΑΔΚ. Γελ είλαη κφλν ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ, είλαη φια απηά πνπ ζπκπαξέζπξε ην
γήπεδν ηεο ΑΔΚ, ηα απφλεξα θαη ηα απφηνθα κηαο δηραζηηθήο θνηλσλίαο γηα
ηνπο γεπεδνκάρνπο, γηα ηνπο γεπεδνιάηξεο.
Θα κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ κηα αλαθνξά ζην φηη επί ζεηείαο
κνπ ζηε Βνπιή έθεξα ηνλ πξψην λφκν πνπ εθεί πάλσ παηήζακε γηα ηηο
άδεηεο, ηηο επφκελεο άδεηεο νη νπνίεο βειηίσζαλ ην θαηαζθεπαζηηθφ θαη
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θηάζακε ζήκεξα λα ζπδεηάκε γηα ην ηειηθφ ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο. Να
ηειεηψζεη απηή ε ηζηνξία, λα απνθχγνπκε φιε απηή ηελ ηαιαηπσξία ηνπ θνηλνχ
θαη επηηέινπο είκαη ζίγνπξνο φηη θη απηνί αθφκε, ζε δεκνζθφπεζε 35-40% πνπ
ήηαλ ελαληίνλ ηνπ γεπέδνπ, ζα ραξνχλ φιν απηφ ην νηθνδφκεκα, φρη κφλν ζε
αζιεηηθφ επίπεδν θαη ζε πνιηηηζηηθφ, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
Φεθίδσ ππέξ ηεο απνδνρήο ηεο κειέηεο απηήο κε φ,ηη απηή
ζπλεπάγεηαη. Παξαθαιψ, ν θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ κε κηα πξνυπφζεζε. Η Σερληθή Τπεξεζία λα καο
θέξεη έγγξαθν φπσο δεζκεχηεθε ν Αληηδήκαξρνο φηη ζπλαηλεί θαη είλαη
ζχλλνκε απηή ε πξάμε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 7 ππέξ θαη 1 θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή δωξεάο ηωλ
ελνπνηεκέλωλ κειεηώλ γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΤΡΔΗΑ
ΠΔΡΗΟΥΖ

ΗΣΟΡΗΚΟΤ

ΚΔΝΣΡΟΤ
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ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ»» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ θαη θαηαγξάθεηαη 1
παξώλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ην επφκελν ζέκα ην 2ν ην ςεθίδσ θ. Γξακκαηέα.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Αληηζηήξημε πξαλώλ λόηηαο πιεπξάο
Άιζνπο ιόγω επηθηλδπλόηεηαο» κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία
δηαπξαγκάηεπζεο ρωξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε
(άξζξν 32 ηνπ Ν. 4412/16) θαη έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
ηεο αξηζ. 151/2021 κειέηεο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηαη απηφ απφ εκάο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία εγθξίλεηαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με ζπγρσξείηε έρνπκε ηνπνζέηεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ είκαη ππέξ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρνπκε ζπδήηεζε, δελ θαηάιαβα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πδεηήζηε βξε άλζξσπε ηνπ Θενχ, ζα πάσ λα θάλσ
εκβφιην.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να θχγεηε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ άιιε θνξά ήζαζηαλ άξξσζηνο θαη ζε πεξίκελα κηα
ψξα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με ζπγρσξείηε, μέξεηε ηηο δηαδηθαζίεο δελ ππάξρεη
επηζηνιηθή ςήθνο, ή ςεθίδσ θαη θεχγσ. θάζεζηε θαη ςεθίδεηε, ππάξρεη
ζπδήηεζε ζηα ζέκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μελ αξγήζεηο άιιε θνξά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κνηηάμηε λα δείηε, μέξσ πνηα ζέκαηα βνιεχεη λα πεξλάηε
έηζη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δδψ έρνπκε ηνπνζεηεζεί θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη'
αξρήλ λα πσ φηη ην πεξίθεκν e-mail ηεο θαο Κινθίηε ην νπνίν ην έρνπκε
γξαπηά δελ καο έρεη έξζεη ζε e-mail. Όπσο έρσ θάλεη αίηεζε δπν θνξέο ζηνλ
θ. Πιέζζα λα έξζεη θαη ε πεξίθεκε ζχκβαζε κε ηελ κεηξφπνιε. Σν έρσ θάλεη
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δπν θνξέο γξαπηψο, έρσ θαη ηνπο αξηζκνχο Πξσηνθφιινπ λα κελ ην θάλσ
ηξίηε γηαηί κεηά πάκε αιινχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε γηα πνην ιέηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα ην ζπκθσλεηηθφ κε ηε κεηξφπνιε θαη INTRAKAT
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ππάξρεη θαη ζηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη, έρσ δεηήζεη λα κνπ δνζεί θαη δελ ην έρσ πάξεη. Γπν
θνξέο ην έρσ δεηήζεη γξαπηψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ κνπ ην είραηε δεηήζεη, ζα ζαο ην είρα δψζεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ση ππάξρεη. Δδψ ππάξρνπλ πνιχ ζνβαξά ζέκαηα, πξψηα
θαη θχξηα ε επίθιεζε ηνπ e-mail ζηελ εηζήγεζε πνπ παίξλνπκε, απνθξχπηεη
νξηζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Γηα
παξάδεηγκα, κηιάεη φηη δελ ππάξρεη επθξηλήο ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη είλαη
πάξα πνιχ ζνβαξφ απηφ. Σν είπα θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Απηφ
θαλνληθά είλαη απηφθσξν γηα ηνλ εξγνηαμηάξρε.
Καη εκείο αληί λα απαηηήζνπκε ην θαηαζθεπαζηηθφ κνλνπψιην
ηεο INTRAKAT δελ μέξσ πνηνο θηηάρλεη εθεί ην έξγν, λα αλαιάβεη ηα κέηξα
πξνζηαζίαο, ηα νπνία είλαη ππνρξεσκέλνο απφ ηε λνκνζεζία θαη απφ ηηο
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, ηα παίξλνπκε πάλσ καο.
Λέεη «ην έδαθνο ζηελ πεξηνρή δελ είλαη θαηάιιειε γηα
θαηαθόξπθε εθζθαθή». Πσο δφζεθαλ νη κειέηεο; Γειαδή πξαγκαηηθά είλαη
απίζηεπην.
Πάκε παξαθάησ, πάκε ζηε γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.
Αθνχζηε ηη ιέηε: «Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη
ώξεο εθηόο αλ ιόγσ αλαγθώλ ηνπ έξγνπ δεηεζεί από ηελ επίβιεςε εγγξάθσο
ππεξσξηαθή εξγαζία ή εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε κε εξγάζηκεο εκέξεο» δειαδή
μεθηλάκε κε εμαηξέζεηο ζηελ Κπξηαθή αξγία, ζηα σξάξηα. Απηφ δελ ην έρσ δεη
ζε θαλέλα ζπκθσλεηηθφ ηνπ Γήκνπ ιφγσ θαζπζηέξεζεο.
Γελ θαηάιαβα γηαηί δελ απαηηνχκε απφ ηνλ εξγνιάβν πνπ
θηηάρλεη ηα ζρνιεία λα ηειεηψλεη; Δδψ φκσο έρνπκε απαίηεζε θαη θαιά
θάλνπκε θαη πξνβιέπνπκε απαίηεζε. Θεσξψ απαξάδεθην λα μεθηλάεη κηα
ζπκβαηηθή κε εξγάζηκε ηελ Κπξηαθή ζηνλ πνιχ βαξχ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ.
Απαξάδεθην, εθηφο ησλ άιισλ. Γελ μέξσ πνηνο ην ζθέθηεθε… Καη
25

ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

απνδεηθλχεηαη φηη φηαλ θάηη είλαη αληηιατθφ, είλαη ζπλνιηθά είλαη θαη
αληεξγαηηθφ, είλαη αληηπεξηβαιινληηθφ, πάεη παληνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Θέισ λα πσ ην εμήο: είλαη απαξάδεθην λα ζπδεηάκε κηα
ππνρξέσζε –ην είπε θαη ν θ. εξεηάθεο, ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά θαη ζην
Γεκνηηθφ

πκβνχιην-

ηνπ

εξγνιάβνπ

λα

ηελ

αλαιακβάλεη

θαη

ηελ

ρξεκαηνδνηεί ν Γήκνο. Σν ζεσξνχκε απαξάδεθην. Φπζηθά είκαζηε 1000%
ππέξ ηνπ λα γίλεη ην έξγν γηα ηελ αζθάιεηα δελ ην ζπδεηάκε θαζφινπ, αιιά
ζεσξνχκε απαξάδεθην λα ην πιεξψλνπλ νη δεκφηεο, κηα ππνρξέσζε ηνπ
εξγνιάβνπ λα ηελ πιεξψλνπλ νη δεκφηεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Λφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο, ζπκθσλνχκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάπνηνο απφ ηα ππφινηπα κέιε; Γελ ππάξρεη. Φεθίδνπκε. Ο θ.
Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ ηνπ λα γίλεη ην έξγν, θαηά ην λα πιεξσζεί απφ ην
Γήκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Γειαδή

νπζηαζηηθά

ιέηε

λα

γίλεη

ρξεκαηνδφηεζε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Με ηε ρξεκαηνδφηεζε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ.
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Αθξηβψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ είλαη ππέξ ηεο εηζήγεζεο ή θαηά ή παξψλ;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δίκαη ππέξ κε ηελ παξαηήξεζε πνπ έθαλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 7 ππέξ, 1 θαηά θαη ζεκεηψλεηαη ε παξαηήξεζε ηεο θαο
Δκκαλνπήι.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ
έξγνπ

«Αληηζηήξημε

πξαλώλ

λόηηαο

πιεπξάο

Άιζνπο

ιόγω

επηθηλδπλόηεηαο» κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο
ρωξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηνπ Ν. 4412/16) θαη έγθξηζε
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο αξηζ. 151/2021 κειέηεο» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 1νπ θαη 2νπ πξαθηηθνύ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ» (Α.Μ. 30/2020)
θαη αλάδεημε πξνζωξηλώλ αλαδόρωλ»
(επανεισαγωγή)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη

έρεη έξζεη ην πξαθηηθφ γηα ηελ

πξνκήζεηα ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. Σν πξαθηηθφ εγθξίλνπκε γηα ηελ
πξνκήζεηα ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. Δάλ απηή ηε ζηηγκή θάπνηνο έρεη
νπνηαδήπνηε απνξία …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλνπκε ην πξαθηηθφ, ιέεη ν θ. Κνπηζάθεο, ηνπ αλνηρηνχ
δηαγσληζκνχ, ην 1ν θαη ην 2ν πξαθηηθφ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. Τπάξρνπλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ειεθηξνληθφο ν δηαγσληζκφο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ηιεθηξνληθφο, αλνηρηφο. Έρεηε λνκίδσ κπξνζηά ζαο θ.
Σνκπνχινγινπ θαη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ έρεη έξζεη θ. Γήκαξρε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρεηε ηα επηζπλαπηφκελα;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηο λα ξίμεηο κηα καηηά; Αλνηρηφο είλαη ν δηαγσληζκφο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη ππέξ. Μηα ζπλεδξίαζε λα έξζεη θαη λα είλαη
φια ηα ζέκαηα!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ ππέξ. Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σν

3ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

1νπ θαη

2νπ πξαθηηθνύ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ» (Α.Μ. 30/2020) θαη αλάδεημε πξνζωξηλώλ
αλαδόρωλ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο - αμηνιόγεζεο ζπλνπηηθνύ
δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία
«Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εθπόλεζε .Φ.Ζ.Ο. θαη ηελ
πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο εληόο ηωλ νξίωλ ηνπ Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.»
(Α.Μ. 126/2021) θαη αλάδεημε πξνζωξηλνύ αλαδόρνπ»
(επανεισαγωγή)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη κέζσ «Αληψλεο Σξίηζεο» είλαη ηα ρξήκαηα πνπ έξρνληαη
γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε γηα ηνπο ζηαζκνχο θφξηηζεο γηα φιν ην παθέην πνπ
αλαθέξεηαη ην πνπ κπνξνχλ λα κπνπλ, πφζε δηάξθεηα ζα έρεη ε θφξηηζε,
πφζνπο ζα εμππεξεηεί θαη πάεη ιέγνληαο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε είλαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ην Πξάζηλν Σακείν, δεηάσ ζπγλψκε. Σν πξαθηηθφ έρεη
ππνγξαθεί απφ ηνλ θ. Νηηνχδε, ηνλ θ. Γεσξγίνπ θαη ηνλ θ. Αγγειφπνπιν. Έρεη
εκθαληζηεί ε εηαηξεία Lever χκβνπινη Αλάπηπμεο, ζπλνπηηθφο ήηαλ ν
δηαγσληζκφο, ηα θξηηήξηα ηεο αλάζεζεο θαηαλφεζε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
ηνπ

πεξηβάιινληνο

ηνπ

έξγνπ

φπσο
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πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο, ε επαξθήο αλάιπζε εμεηδίθεπζε ηεο
θαηαιιειφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γεληθήο κεζνδνινγίαο, ε
πινπνίεζε θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πξνζδηνξηζκφο ησλ
ζηαδίσλ εθπφλεζεο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα
παξαδνηέα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη νξγάλσζε θαη δνκή ηεο νκάδαο έξγνπ
παξνπζίαζε θαη πεξηγξαθή ησλ κειψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηεο νκάδαο
έξγνπ. Απφ εκάο, λαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά, γηαηί δηαθσλνχκε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ έξγνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η θα Δκκαλνπήι
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Παξψλ θ. Γήκαξρε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να ζπκπιεξψζσ ζην παξψλ φηη επεηδή είλαη έλαο ν
ζπκκεηέρσλ θαη ζεσξψ φηη δελ είλαη ην ηδαληθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλνπηηθφο ήηαλ ν δηαγσληζκφο αλ δελ θάλσ ιάζνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 1 θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθνύ
δηελέξγεηαο - αμηνιόγεζεο ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία
«Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ εθπόλεζε .Φ.Ζ.Ο. θαη ηελ
πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο εληόο ηωλ νξίωλ ηνπ Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.» (Α.Μ.
126/2021) θαη αλάδεημε πξνζωξηλνύ αλαδόρνπ» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ (5 ππέξ – 1 θαηά) θαη θαηαγξάθνληαη 2 παξώλ.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε όξωλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξωλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ
ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία: «Σαθηηθή ζπληήξεζε
θαη επηζθεπή νρεκάηωλ - κεραλεκάηωλ έξγνπ Γήκνπ»
(A.M.: 94/2021)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Δίλαη θαηάξηηζε φξσλ δελ
ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξν …
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηνπο φξνπο θαη κφιηο έρσ ραξηί
ζα ηππψζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρνπκε ραξηί, ην πηζηεχεηο; Καη δελ έρνπκε ραξηί γηα ην
δηαγσληζκφ, απηφ πνπ έγηλε ηνπ ηξηκήλνπ!
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη φξνη κειέηεο είλαη πάληα ίδηνη θ. Σνκπνχινγινπ δελ
αιιάδνπλ, εηδηθά νη φξνη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή νρεκάησλ, είλαη copy – paste.
Η θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ηα εμήο: ε ζχκβαζε ιέεη φηη έρεη
δηάξθεηα έσο 31/12/2021 είλαη έλαο αλνηρηφο δηαγσληζκφο. Πφηε ζα γίλεη; Ση
λφεκα έρεη δειαδή απηφ πνπ ςεθίδνπκε ηψξα;
Έλα δεχηεξν. Αθνξά ηα ππφινηπα νρήκαηα εθηφο απφ ηα
απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Γήκνπ ηα νπνία έρνπλ πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη
ην μέξνπκε. Γη' απηά ηη ζα θάλνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθνξά φια ηα νρήκαηα ηα νπνία έρνπλ πξνβιήκαηα, είηε
είλαη ηα απνξξηκκαηνθφξα, είηε είλαη θάζε απηνθίλεην ην νπνίν έρεη πξφβιεκα.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Μα εδψ αλαθέξεηαη γηα ζπγθεθξηκέλα, Μηράιε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ση ζα πεη ζπγθεθξηκέλα;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ ιέεη γηα ηα απνξξηκκαηνθφξα, αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα
νρήκαηα δειαδή Γεκνηηθή πγθνηλσλία, Βνήζεηα ζην πίηη…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη απφ θάησ ην 3ν είλαη γηα νρήκαηα – κεραλήκαηα έξγνπ
Γήκνπ. Απηά ελλνεί.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη ζην πιαίζην απηφ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ορήκαηα έξγνπ ηα απνξξηκκαηνθφξα; Γελ αλαθέξεηαη
ζαθψο εάλ κέζα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα απνξξηκκαηνθφξα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γαλάε, ην γξαθείν θίλεζεο αθνξά φια ηα νρήκαηα ηνπ
Γήκνπ, ζε φπνηα Τπεξεζία θη αλ αλήθνπλ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Χξαία. Άξα είλαη θαη ηα απνξξηκκαηνθφξα κέζα;
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Μ.

ΚΟΤΣΑΚΖ:

Δηδηθά

απηά

θαη

ηα

κεραλήκαηα

έξγνπ

θαη

ηα

απνξξηκκαηνθφξα θαη φια απηά ηα νπνία έρνπλ ηα θχξηα πξνβιήκαηα.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Χξαία. Καη απηφ πνπ ξψηεζα, ε ζχκβαζε είλαη κέρξη
31/12. Πφηε ζα πξνιάβεη λα γίλεη ν δηαγσληζκφο; Έρνπκε Ννέκβξην.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κάζε κέξα ζα έρνπκε θαη ηα νρήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα
πεγαίλνπλ ζηα ζπλεξγεία γηα λα ηα επαλαθέξνπκε ζε θαιή θαηάζηαζε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Μα εδψ ιέκε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Πφηε
ζα νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκφο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ε έλα – ελάκηζε κήλα ζα έρεη νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιιν ξσηάεη ε θα Δκκαλνπήι θαη ην ίδην ξσηάεη ν θ.
Σνκπνχινγινπ. Αλαθέξεηαη ζηηο 31/12//2021 θαη ε εξψηεζε ηεο θαο
Δκκαλνπήι φπσο θαη ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ είλαη πφηε ζα πξνιάβνπκε λα
εγθξίλνπκε. Δληάμεη ζήκεξα εγθξίλνπκε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο. Πφηε ζα γίλεη
ε κειέηε, πφηε ζα πξνθχςεη ν δηαγσληζκφο φηαλ ζε ελάκηζε κήλα ιήγεη ην
έηνο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Θα ην βάινπκε ζπλερηδφκελν θ. Γήκαξρε, φπσο γίλεηαη ζε
φια ηα έξγα ηα νπνία δελ πξνιαβαίλνπκε. Απηά ηψξα είλαη απηνλφεηα δελ
ρξεηάδεηαη λα ηα ιέκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη απηνλφεηα θαη εγψ είρα έλα εξσηεκαηηθφ, κήπσο έρεη
γίλεη ηππνγξαθηθφ ιάζνο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε φηαλ έλα έξγν δελ νινθιεξψλεηαη, ην
βάδνπκε ζπλερηδφκελν θαη ηνλ άιιν ρξφλν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη γηαηί δελ ηνπ δψζαηε κέρξη 31/12/2022;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ζα είλαη άιινο πξνυπνινγηζκφο. Δληάμεη θ. Κνπηζάθε,
επραξηζηψ. Απφ εκάο εγθξίλεηαη. Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δίκαη ππέξ ηνπ λα γίλεη θπζηθά ε ζπληήξεζε ζηα νρήκαηα
είλαη απαξαίηεην, αιιά απιά κπαίλνπλ απηά ηα εξσηεκαηηθά θαη ζα ήζεια λα
θαηαγξαθνχλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε όξωλ κειέηεο θαη
θαηάξηηζε όξωλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα
ηελ

ππεξεζία:

«Σαθηηθή

ζπληήξεζε

θαη

επηζθεπή

νρεκάηωλ

-

κεραλεκάηωλ έξγνπ Γήκνπ» (A.M.: 94/2021)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ θαη
θαηαγξάθεηαη 1 παξώλ.

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξωλ Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό Πξωηνδηθείν Αζελώλ
(ππόζεζε πξνζθπγήο Κ. Λάζθαξε, ζπδ. Ζι. Κνπξή, θαηά βεβαηωηηθώλ
θαηαιόγωλ κηζζωκάηωλ αλζνπωιείνπ Γεκ. Κνηκεηεξίνπ)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε έλα ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο …
Ζ. ΣΑΦΑ: Δδψ είλαη επαλαβεβαίσζε παιαηψλ θαηαιφγσλ γηα λα κελ έξζεη ε
παξαγξαθή. Σψξα κίιεζα, είλαη ζην ιεσθνξείν πάεη ζηνλ Άξεην Πάγν ε θα
Γξφζζνπ, είλαη επαλαβεβαίσζε παιαηψλ θαηαιφγσλ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δμνπζηνδνηείηαη λα παξαζηνχλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη βέβαηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν πνζφ πξέπεη λα είλαη έλαο – έλαο ν θαηάινγνο… δελ ην έρεη.
Σν Σκήκα Σακείνπ ζα πξέπεη λα βξεη φινπο ηνπο θαηαιφγνπο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεη ηνπο αξηζκνχο αιιά δελ έρεη πνζά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη πνζά πίζσ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Όρη δελ έρεη ηίπνηα. Δληάμεη είλαη επαλαβεβαίσζε θαηαιφγσλ γηα
λα κελ έρεη παξαγξαθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι ςεθίδνπκε λα παξαζηνχκε γηα ηελ
επαλαβεβαίσζε ηνπ θαηαιφγνπ;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπέξ θαη ν θ. εξεηάθεο, ππέξ θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ.
Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξωλ
Γήκνπ ζην Γηνηθεηηθό Πξωηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε πξνζθπγήο Κ.
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Λάζθαξε, ζπδ. Ζι. Κνπξή, θαηά βεβαηωηηθώλ θαηαιόγωλ κηζζωκάηωλ
αλζνπωιείνπ Γεκ. Κνηκεηεξίνπ)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ή κε επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνύ ζωκαηείνπ «ΑΣΣΑΛΟ»
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζηωζεο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο ΑΣΣΑΛΟ αηηείηαη ηελ επηρνξήγεζή ηνπ απφ ην Γήκν κε ην
πνζφ ησλ 3.000 € φπσο αλαιχεηαη ζην έγγξαθν πνπ καο έρεη ζηείιεη, ην έρεηε
απηφ θαληάδνκαη, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο δηνξγάλσζεο ηνπξλνπά
αθαδεκηψλ πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζην πξνπνλεηήξην ηνπ ΑΣΣΑΛΟΤ θαηά ην
κήλα Γεθέκβξην ηνπ ’21.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ εκάο είλαη λαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη θαη απφ εκάο, ζέισ λα θάλσ κηα παξαηήξεζε. Ννκίδσ
θαιφ είλαη ηα αηηήκαηα ησλ σκαηείσλ λα καδεχνληαη κέρξη ηνλ Ινχλην, δειαδή
θάπσο είλαη κηα πην νξγαλσκέλε θαηάζηαζε απφ κεξηάο ηνπ Γήκνπ λα βάδεη
θάπνην φξην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Νίθν, κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ θάπνηεο εθδειψζεηο …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηαλνεηφ. Μηα πξφθξηζε, κηα αλάγθε λα πάεη κηα
κεηάβαζε λα ηα πάξνπλ δελ ππάξρεη αληίξξεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρσ κηα έλζηαζε εδψ. Θπκάζηε φηη αιιάμακε ηνλ ηίηιν ζηνλ
Υαιθεδνληθφ θαη εθηφο απηνχ ν ΑΣΣΑΛΟ απηή ηε ζηηγκή επηρνξεγείηαη κε έλα
πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 35.000 € πνπ αιιάδεη φιν ην ριννηάπεηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αιιάδεη ηνλ ριννηάπεηα, δελ είρε ριννηάπεηα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, πξνο ζενχ ελλνείηαη φηη πξέπεη λα ηνλ επηρνξεγήζνπκε
νηθνλνκηθά. Απιά επεηδή έρνπκε αιιάμεη ηνλ ηίηιν ηνπ νηθνλνκηθνχ αηηήκαηνο
ηνπ Υαιθεδνληθνχ πνπ αθνξνχζε θη απηφ θάηη ηνπξλνπά ζεκηλάξηα …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Οηθνλνκηθή επηρνξήγεζε γηα αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
σκαηείνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ θάλεη γηα ηα ιεηηνπξγηθά.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο. Θεσξψ φηη εδψ εάλ ζα κπνχκε ζηε ινγηθή ηνπ
αηηήκαηνο ηνπ ΑΣΣΑΛΟΤ λα αιιάμεη ην αίηεκά ηνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρν, ζεσξψ φηη κε ηελ εκεξνκελία πνπ βιέπσ
ζην έγγξαθν έρεη γίλεη κηα πξνζπλελλφεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην θαηάιαβε ν Γηάλλεο. Μνπ έζηεηιε ην ίδην. Σνπ ιέσ
«ζηείιην κνπ αιιηψο» θαη έζηεηιε ην ίδην. Μνπ ην είρε ζηείιεη γηα ηνπξλνπά
Αθαδεκηψλ θαη ηνπ ιέσ «κε κνπ ζηείιεηο απηφ γηαηί απηφ έρνπκε απνθαλζεί
επί ηνπ ζέκαηνο», κνπ έζηεηιε ην ίδην.
Γειαδή βαζηθά ηψξα ζχκθσλα κε ην έγγξαθφ ηνπ εγψ ζα
πξέπεη λα πξνηείλσ γηα λα είκαζηε ζπλεπείο θαη κε ηηο άιιεο απνθάζεηο πνπ
έρνπκε πάξεη, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ ηνπξλνπά. Γηαηί λα ηελ
επηρνξεγήζεη ν Γήκνο; Μηθξνθσληθή θάιπςε ηειεηήο ιήμεο. Γηαηί λα ηελ
επηρνξεγήζεη ν Γήκνο; Αγνξά αζιεηηθνχ πιηθνχ, βεβαίσο. αγνξά κεηαιιίσλ
γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο, λα ην θάλνπκε. Αγνξά επάζισλ γηα
ηνπο ηξεηο πξψηνπο ζηελ θαηάηαμε, λα ην θάλνπκε. Παξνρή αλαισζίκσλ
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο, ηαηξηθή θάιπςε, θάιπςε αγψλσλ κε δηαηηεηέο.
Γηαηί λα θαιχςσ εγψ ηνπο δηαηηεηέο;
Θέισ λα πσ κήπσο πξέπεη λα αθαηξέζνπκε θάπνηα απφ εδψ
θαη λα ηνπ πνχκε απηά πνπ είλαη ζπλεπή θαη ζπλαθή κε απηά πνπ ήδε έρνπκε
ςεθίζεη γηα άιινπο αζιεηηθνχο πιιφγνπο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γήκαξρε ζε απηφ πνπ ιεο δηφηη έθαλε θαη ν
Υαιθεδνληθφο…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο θαη δελ ην ςεθίζακε, ηνπ ην αθπξψζακε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη έιεγε πάιη γηα ζεκηλάξηα θαη ηα ινηπά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: εκηλάξην. Απηφ δελ είλαη ζεκηλάξην, είλαη ηνπξλνπά.
Γελ είλαη ην ίδην πξάγκα. εκηλάξην έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ηδέα ηνπ
αζιεηηζκνχ, εδψ είλαη ηνπξλνπά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα δηπιίδνπκε ηνλ θψλσπα αιιά …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ιέσ Γήκαξρε λα ην πεξάζνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη ην άιιν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα …
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δδψ φκσο είλαη ελεξγή δξαζηεξηφηεηα ζπκκεηέρνπλ
άλζξσπνη, ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ λνκίδσ φηη δελ έρνπλ πξφβιεκα απηνί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ δελ έρεηε πξφβιεκα θαη είκαζηε φινη καδί, εγψ απιψο ιέσ
ην εμήο: γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ ηνπξλνπά 500 €; Να πάσ εγψ! Γηα κηα
κέξα;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πείηε κνπ θ. εξεηάθε θαη θ. Σνκπνχινγινπ, σο έρεη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ σο έρεη, ιέσ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Χο έρεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη λα επηζεκαλζεί ζηνλ ΑΣΣΑΛΟ φηη πξέπεη λα είλαη
πην πξνζεθηηθφο ζηελ θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεψλ ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη είλαη, αιιά ηψξα δελ κπνξεί ε Γεκνηηθή Αξρή λα πάεη
απέλαληη φηαλ θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. εξεηάθεο ιέλε λαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Όρη εγψ δελ θάλσ πιεηνδνζία, φ,ηη εηζήγεζε ππάξμεη ζα ηελ
ζηεξίμσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βέβαηα θαη ν Υαιθεδνληθφο παίξλεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέσ, αλ ππάξμεη λα ην μαλαδνχκε ή έζησ δηα πεξηθνξάο ηε
Γεπηέξα, εγψ ζα ην ςεθίζσ. Γελ ζα θάλνπκε αληηπνιίηεπζε πάλσ ζην ζέκα
απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ ζέινπκε θη εκείο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηαιαβαίλεηε ηη ιέσ, δελ είλαη φηη θάπνηνο ζέιεη θαη
θάπνηνο δελ ζέιεη.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Δλεκεξσηηθά, επεηδή
ηπραίλεη θαη πεγαίλσ ζηνλ ΑΣΣΑΛΟ δελ έρσ δεη ην πνζφ, αιιά είλαη έλαο
δσληαλφο Οξγαληζκφο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αιήζεηα είλαη απηφ. Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απηέο ηηο εληάζεηο πνπ έρεηε πνπ είλαη δηθαηνινγεκέλεο δελ
είλαη αδηθαηνιφγεηεο, δειαδή γξακκαηεηαθή

ππνζηήξημε κπνξεί λα γίλεη

ρξεκαηνδφηεζε απφ θάπνπ αιινχ, αο πνχκε απφ ηελ Οκνζπνλδία ή δελ
δηθαηνχληαη;
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γαλάε νη Οκνζπνλδίεο δελ δίλνπλ πιένλ ρξήκαηα ηίπνηα,
κεδέλ. Οχηε ηνπο δηαηηεηέο δελ πιεξψλνπλ. Σα σκαηεία ηα πιεξψλνπλ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Η γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηη αθξηβψο είλαη; Δίλαη θξηηέο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Άκα βάινπκε ηνπο δηαηηεηέο καδί είλαη πέληε, βάιεηο θαη ηε
γξακκαηεία απφ 25-30 € λα παίξλεη ν θαζέλαο είλαη 300-350 €.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δληάμεη ην βξίζθσ θη εγψ ππεξβνιηθφ ην πνζφ 500 € γηα ηε
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε γηα κηα κέξα.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δληάμεη εθεί πεξηιακβάλεηαη θαη ν γηαηξφο πνπ παίξλεη άιια
ρξήκαηα θαη πάεη ιέγνληαο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δίλαη φια καδί δειαδή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: πχξν κνπ ε ηαηξηθή θάιπςε είλαη 450 €. Γειαδή ακέζσο έλα
ρηιηάξηθν είλαη ε γξακκαηεία θαη ν γηαηξφο.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μπνξεί λα έρεη αζζελνθφξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ζσζηά. Κπξία Δκκαλνπήι πείηε κνπ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δίκαη ππέξ ηνπ λα πάξεη ιεθηά γηαηί ζηνλ αζιεηηζκφ έρσ
αδπλακία έρσ θαη ηα παηδηά κνπ, φκσο κε ηνλ Υαιθεδνληθφ ηη ζα γίλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε δψζεη ζηνλ Υαιθεδνληθφ, απιψο δελ δψζακε 3
ρηιηάξηθα δψζακε ιηγφηεξα αιιά έρνπκε ςεθίζεη θαη 35.000 γηα λα θηηάμεη φιν
ην γήπεδν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όπσο δίλνπκε απηή ηε ζηηγκή, επηρνξεγνχκε κηα εθδήισζε
ηνπ ΑΣΣΑΛΟΤ θαη θαιά θάλνπκε, έηζη πξέπεη λα επηρνξεγήζνπκε θαη κηα
εθδήισζε ηνπ Υαιθεδνληθνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δψζακε ρξήκαηα ζηνλ Υαιθεδνληθφ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: ηελ πξνεγνχκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην αίηεκα ηνπ
Υαιθεδνληθνχ δελ απνξξίθζεθε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κηιάσ γη' απηφ, κηιάσ γηα ηα 35 ρηιηάξηθα.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Όρη, εγψ κηιάσ γηα ην αίηεκα πνπ έθαλε ν Υαιθεδνληθφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Υαιθεδνληθφο έθαλε αίηεκα ην νπνίν δελ ήηαλ αγσληζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ,

ήηαλ

δηνξγάλσζε

ζεκηλαξίσλ

κε

πξφζθιεζε

μέλσλ

πξνπνλεηψλ, πξάγκα ην νπνίν δελ κπνξνχζακε λα ην θαιχςνπκε κε ηη
ηηκνιφγηα θαη κε φια απηά ηα ζρεηηθά ηα νπνία δελ ζα είλαη ζπλεπή θαη λφκηκα.

36

ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ – 19/11/2021

Απφ απηή ηελ άπνςε ην απνξξίςακε. Αλ θάλεη αίηεκα ην νπνίν έρεη λα θάλεη
κε αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο, βεβαίσο ζα ην θαιχςνπκε ελλνείηαη.

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή δωξεάο πξνϊόληωλ ζην Κνηλωληθό Παληνπωιείν ηνπ Γήκνπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή δωξεάο
πξνϊόληωλ ζην Κνηλωληθό Παληνπωιείν ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ
Δπραξηζηψ πνιχ, θαιή ζπλέρεηα θχξηνη ζπλάδειθνη. Με
ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΛΖ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
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