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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Σξνπνπνίεζε
πκβνπιίνπ

ηεο
πεξί

ππ’

αξηζκ.

απνδνρήο

243/2019

επηρνξήγεζεο

απφθαζεο
απφ

ην

Γεκνηηθνχ
πξφγξακκα

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ».
2.

Έγθξηζε 3εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2020.

3.

Έγθξηζε 3εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020,
βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

4.

Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο κε ηίηιν
«Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θηηξίσλ θαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε
δεκνηηθνχ θνηκεηεξίνπ» ζχκθσλα κε ην Ν. 4555/2018 [Πξφγξακκα
«Κιεηζζέλεο» Η].

5.

Έγθξηζε ζχλαςεο θαη φξσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο ηξνπνπνίεζεο –
παξάηαζεο

Πξνγξακκαηηθήο

χκβαζεο

ηνπ

έξγνπ

«Πξνζηαζία,

Γηαρείξηζε θαη Αλάπιαζε Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» (Α.Μ.141/2016).
6.

Έγθξηζε κεηνλνκαζίαο ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ 2νπ Γεληθνχ Λπθείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο ζε: ρνιηθφ θιεηζηφ γπκλαζηήξην
2νπ Γπκλαζίνπ - 2νπ Γεληθνχ Λπθείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο «Απφζηνινο
Κφληνο».

7.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ άλεπ αμίαο, θαηφπηλ
εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 199 παξ. 6 ηνπ Γ.& Κ. Κψδηθα.

8.

Δπηθχξσζε πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο «ΓΟΜΖ ΗΣΗΖ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - Ν.
ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5003609 έηνπο 2020 (Β΄ΦΑΖ).

9.

Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή
κνλψζεσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ».

10. Έγθξηζε πξαθηηθνχ θιήξσζεο θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο
θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΩΓΩΝ ΤΝΓΔΖ
ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΑΚΗΝΖΣΩΝ» (Α.Μ. 103/2014).
11. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
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ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Μπνξνχκε saving food – saving lives».

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία καο.
Παξαθαιψ ηνλ Γξακκαηέα λα πάξεη παξνπζίεο γηα λα μεθηλήζεη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο
παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο παξψλ, ν θ.
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή απνχζα, ν θ.
Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ.
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία απνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα
Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο απψλ, ν θ. Γξεηδειηάο
Υξήζηνο απψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο απψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο
παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο
Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο ….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη εθηφο Αζελψλ, έρεη
ελεκεξψζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο απψλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν ίδην, είλαη εθηφο Αζελψλ θαη
ν νπνίνο έρεη ελεκεξψζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο απψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα
παξνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
παξψλ, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο απψλ,
ε θα Αιεθξαγθή νθία απνχζα.
Καη απφ ηηο ηνπηθέο Δλφηεηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο ε θα Αγνξαζηνχ Παλαγηψηα απνχζα θαη ν θ. Γθξίηδαιεο Ζιίαο
απψλ. 21 παξφληεο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή
καο. Θέισ λα πσ φηη κε ελεκέξσζε ν θ. Οπζηακπαζίδεο θαη ν θ. Λέθθαο νη
νπνίνη ζα αξγήζνπλ ιίγν, αιιά ζα έξζνπλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Παπαθψζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη δπν ζέκαηα πνπ
ζέιεη λα βάιεη ν θ. Γήκαξρνο. Καη' αξρήλ λα πσ φηη ζην πεξαζκέλν
πκβνχιην ήζειαλ θάπνηνη λα κηιήζνπλ γηα έλα ζέκα λα δηαβάζνπλ θάπνην
θείκελν, γηαηί ζαο βιέπσ πάιη πίζσ δελ δεηήζαηε ηνλ ιφγν. ζέιεη θάπνηνο λα
κηιήζεη; Να γίλεη έηζη πξηλ μεθηλήζνπκε; Παξαθαιψ ειάηε.
Κ. ΚΟΜΒΟΤΛΖ: Δίκαη Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο νκάδαο
γπλαηθψλ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο. Δίρακε έξζεη θαη ηελ πεξαζκέλε
εβδνκάδα καδί κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπκε αλαπηχμεη θνηλή δξάζε γηα ην
δήηεκα ηνπ 3νπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ θαη ζέινπκε λα θαηαζέζνπκε θνηλή
επηζηνιή πνπ έρνπκε ζπγγξάςεη, ηελ νπνία θαη ζα ζαο δηαβάζσ.
«Η Έλσζε πιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο

Υαιθεδόλαο,

ν

ύιινγνο

Πξσηνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο

«Αξηζηνηέιεο», ε Γ’ ΔΛΜΔ, ην σκαηείν Δξγαδνκέλσλ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, ε Οκάδα Γπλαηθώλ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, θαη ην σκαηείν πληαμηνύρσλ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο – Μεηακόξθσζεο, είλαη
θνξείο πνπ έρνπλ δώζεη ρξόληα αγώλεο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ
παηδηώλ όζνλ αθνξά ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηνπο γηα απνθιεηζηηθά
δεκόζηνπο δσξεάλ παηδηθνύο θαη βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο, αιιά
θαη ζπλνιηθά γηα ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ αγσγή θαη εθπαίδεπζε.
Έρνπκε δειώζεη ηελ αληίζεζή καο ζηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ γηα παξαρώξεζε ηνπ νηθνπέδνπ, όπνπ πξννξηδόηαλ γηα
ρηίζηκν

ηνπ

3νπ

Γεκνηηθνύ

Βξεθνλεπηαθνύ

ηαζκνύ,

ζηελ

Μεηξόπνιε Νέαο Ισλίαο – Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ε νπνία ζα ην
αμηνπνηήζεη γηα ηε δεκηνπξγία παηδηθνύ ζηαζκνύ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ε
ίδηα, έμσ από ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ.
Δίλαη κηα απόθαζε πνπ πξνθαιεί ην ιηγόηεξν εξσηήκαηα θαζώο
πάξζεθε παξά θαη ελάληηα ζηελ εθθξαζκέλε ζέζε όισλ ησλ
εκπιεθόκελσλ θνξέσλ. Θέινπκε λα επαλαιάβνπκε πσο είλαη κηα
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απόθαζε πνπ ζα έρεη ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο
νηθνγέλεηεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο, θαζώο πξναλαγγέιιεηαη ε
ζπξξίθλσζε θαη ηειηθά ην θιείζηκν ηνπ 3νπ Γεκνηηθνύ Βξεθνλεπηαθνύ
ηαζκνύ. Σν πξνζσπηθό κέλεη μεθξέκαζην, νη ζέζεηο πνπ ζα
απεπζύλνληαη

ζηηο

κηθξόηεξεο

βξεθηθέο

ειηθίεο

ζηελ

πξάμε

ζπξξηθλώλνληαη.
Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κία απόθαζε πνπ ππνβαζκίδεη ηηο αλάγθεο
ησλ παηδηώλ γηα παηδηθνύο θαη βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο πνπ ν
Γήκνο νθείιεη λα παξέρεη δεκόζηα, δσξεάλ, πξνο όια ηα βξέθε θαη
ηα λήπηα έσο 4 ρξνλώλ ρσξίο θαλέλα απνθιεηζκό.
Απεπζπλόκαζηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, ζε θάζε κέινο ηνπ θαη ην
θαινύκε λα πάξεη πνιύ ζνβαξά ππόςε ηηο ζέζεηο ησλ παξαπάλσ
θνξέσλ. Σελ ίδηα έθθιεζε απεπζύλνπκε ζε θάζε αξκόδην θνξέα θαη
δεηάκε λα ππνζηεξίμνπλ ην αίηεκά καο γηα ηελ αλάθιεζε απηήο ηεο
απόθαζεο

θαη

ηελ

άκεζε

αλέγεξζε

ηνπ

3νπ

Γεκνηηθνύ

Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ ζην νηθόπεδν ηνπ Γήκνπ κε θξαηηθή επζύλε
θαη ρξεκαηνδόηεζε».
Δκείο δεηάκε λα επαλέιζεη ην δήηεκα απηφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, φκσο δεηάκε λα επαλέιζεη ηνλ επηέκβξην φρη ζε κηα πεξίνδν
φπσο είλαη ηψξα πνπ έρεη θχγεη ν θφζκνο, έρνπλ θχγεη νη εξγαδφκελνη θαη νη
γνλείο, λα είλαη εδψ γηα λα παξέκβνπλ ζε απηφ ην δήηεκα.
Θα ζαο θαηαζέζσ ηψξα ηελ θνηλή επηζηνιή θαη δεηάκε ηελ
άκεζε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο απηήο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ εζείο.
Ν. ΣΟΒΡΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο, είκαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο
πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο, ζα είκαη πνιχ
ζχληνκνο. Ζ επηζηνιή πνπ δηάβαζε ε πξνιαιήζαζα είλαη θνηλή καδί κε
άιινπο θνξείο κεηά απφ κηα πξσηνβνπιία πνπ πήξε ε Έλσζε Γνλέσλ καδί κε
ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, εγψ ήζεια λα ζέζσ επηπιένλ
έλα εξψηεκα πξνο ηε Γηνίθεζε, πξνο ην Γήκαξρν ή πξνο ηνλ Αληηδήκαξρν
Παηδείαο ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε, ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Παηδηθνχ
ηαζκνχ, γηαηί ππάξρνπλ θάπνηα θελά, ππάξρνπλ θάπνηα ζθνηεηλά ζεκεία.
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Έρνπκε αθνχζεη γηα ρνξεγνχο νη νπνίνη αλαηξέζεθαλ, νη νπνίνη
ππάξρνπλ αιιά δελ είλαη θαλεξνί, δελ αλαθνηλψλνληαη. Γελ ζα ζρνιηάζσ γηα
πνην ιφγν δελ αλαθνηλψλνληαη δελ είλαη απηφ ην ζέκα. Σν ζέκα είλαη: ν Γήκνο
γλσξίδεη; Σν δεχηεξν ζπκβαιιφκελν κέινο ηεο ζχκβαζεο απηήο γλσξίδεη ηνλ
ρνξεγφ; Δάλ ηνλ γλσξίδεη, ζα πξέπεη λα ηνλ αλαθνηλψζεη.
Δάλ πάιη δελ ηνλ γλσξίδεη, είλαη απνξίαο άμην πσο πξνέβε ζε
απηή ηε ζχκβαζε ρσξίο λα μέξνπκε απφ πνχ πξνέξρνληαη ηα ρξήκαηα, αλ
είλαη εμαζθαιηζκέλε ε ρξεκαηνδφηεζε δεδνκέλνπ φηη ην βαζηθφ, ην θπξίαξρν
επηρείξεκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ήηαλ φηη είλαη εμαζθαιηζκέλε πξψηνλ ε
ρξεκαηνδφηεζε θαη δεχηεξνλ φηη ζα είλαη ηάρηζηε ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ε
απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ.
Οπφηε ην εξψηεκα πνπ απεπζχλσ θαη ζην Γήκαξρν θαη ζηνλ
Αληηδήκαξρν θ. Κσλζηαληηλίδε φπνηνο γλσξίδεη -ζεσξψ φηη νθείινπλ λα
γλσξίδνπλ- είλαη πνηνο είλαη ν ρνξεγφο. Καη αλ δελ ηνλ γλσξίδνπλ, πσο
πξνέθπςε απηή ε ζχκβαζε. Ννκίδσ είλαη έλα εχινγν εξψηεκα πνπ αθνξά φιε
ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηαιαλίδεη αξθεηνχο θνξείο αιιά θαη πνιίηεο. Απηφ είλαη
ην εξψηεκα πνπ ζέισ λα ζέζσ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηνί ζπλδεκφηεο πνπ ζήκεξα παξίζηαζηε επεηδή θαη
ε δηθή καο Παξάηαμε ήηαλ πνπ ζπλεγφξεζε ζην αίηεκα απηφ, ηεο
παξαρψξεζεο ρξήζεσο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνπέδνπ νθείισ λα δηεπθξηλίζσ
κεξηθά πξάγκαηα ηα νπνία απαληνχλ ζηελ επηζηνιή ησλ ζπλδεκνηψλ καο
πνπ βεβαίσο ελδερνκέλσο έρνπλ κηα άιιε άπνςε, αιιά απφ ηελ άιιε λα
μέξνπλ κεξηθά πξάγκαηα.
Ξεθηλψ απφ ην ηειεπηαίν ην πνηνο είλαη ν ρνξεγφο. Σν πνηνο
είλαη ν ρνξεγφο, είλαη ζαθέο θαη απνξψ πσο ην ζέηνπλ νη αγαπεηνί
ζπλδεκφηεο καο, αλαγξάθεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ζηελ πξφηαζε πνπ θάλεη ε Μεηξφπνιε. Μπνξεί λα είλαη ν νπνηνζδήπνηε
ηδηψηεο, κπνξεί λα είλαη ην ΔΠΑ, κπνξεί λα είλαη ε ίδηα ε Μεηξφπνιε. Απηφ,
ην πνηνο είλαη ν ρνξεγφο, δελ λνκίδσ λα ελδηαθέξεη θαλέλαλ φηαλ απηφο ν
ρνξεγφο δίλεη ρξήκαηα θαη δελ παίξλεη ηίπνηα. Πνην είλαη ην πξφβιεκα;
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Δπεηδή φκσο ζπλδέζεθε ην φλνκα ηνπ ρνξεγνχ κε ηηο ηειεπηαίεο
εμειίμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επξχηεξε πνιηηηθή, πξέπεη λα μέξνπλ νη
αγαπεηνί ζπλδεκφηεο καο φηη ππήξμε επηζηνιή ηνπ κεηξνπνιίηε, ε νπνία
απεκπιέθεη ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα πνπ ππάξρεη ζηε δεκνζηφηεηα απφ ην
ζέκα ηεο ρνξεγίαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ ζηαζκφ. Αο κελ αλεζπρνχλ.
Απηφ φζνλ αθνξά ηνλ ρνξεγφ.
Καη θπζηθά ε απάληεζε είλαη φηη ε Μεηξφπνιε αλαιακβάλεη ηα
έμνδα. Σν πψο ε Μεηξφπνιε ζα έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα λα
αληαπνθξηζεί, απηφ δελ αθνξά λνκίδσ θαλέλαλ καο. Δκείο ηε Μεηξφπνιε
έρνπκε απέλαληί καο. Σν φλνκα φκσο ην ζπγθεθξηκέλν πνπ ηέζεθε σο δήηεκα
δηεπθξηλίζηεθε. Γελ είλαη.
Γεχηεξνλ, ιέεη ε επηζηνιή ησλ ζπλδεκνηψλ καο φηη ν Παηδηθφο
ηαζκφο ζα ιεηηνπξγεί έμσ απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. Γελ είλαη έηζη. Ο
Παηδηθφο ηαζκφο ζα ιεηηνπξγεί φπσο φινη νη άιινη Παηδηθνί ηαζκνί. Βεβαίσο
ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ησλ εμφδσλ ηελ έρεη ε Μεηξφπνιε, κε κηα
φκσο Δπηηξνπή ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν Γήκνο θαη ε νπνία παξαθνινπζεί ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Άξα δελ ηζρχεη απηφ πνπ ιέλε φηη ζα ιεηηνπξγεί έμσ απφ ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. Καη φρη κφλν απηφ, αιιά ζηε ζχκβαζε πνπ έρνπκε
απνθαζίζεη θαη ζα ππνγξάςνπκε εθφζνλ πεξάζεη ηνλ πξνέιεγρν απφ ην
Διεγθηηθφ πλέδξην, αλαγξάθεηαη ζαθψο φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Παηδηθνχ
ηαζκνχ ζα είλαη φρη κφλν φπσο θαη νη άιινη Παηδηθνί ηαζκνί, αιιά θαη ε
φπνηα νηθνλνκηθή κεηαρείξηζε ησλ παηδηψλ πνπ ζα είλαη ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ
ζα έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα νηθνλνκηθή κεηαρείξηζε πνπ ζα έρνπλ θαη ζηνπο
ππφινηπνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ.
Άξα δελ κπαίλεη ζέκα ην εάλ ζα ιεηηνπξγεί έμσ απφ ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ, ζα ιεηηνπξγεί θαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Γήκνπ
θαη θπζηθά ρσξίο λα πιεξψλνπκε έλα επξψ, γηα 25 ρξφληα γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ. Οχηε έλα επξψ. Ο δεκνηηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ ζα επηβαξπλζεί νχηε
έλα επξψ.
Λέεη ε επηζηνιή «…πξναλαγγέιιεηαη ε ζπξξίθλσζε θαη ηειηθά ην
θιείζηκν ηνπ 3νπ Γεκνηηθνύ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ», νπδέλ ςεπδέζηεξν.
Γηφηη έρεη δηεπθξηληζηεί ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη ν 3 νο Βξεθνλεπηαθφο
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ηαζκφο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ρσξίο άδεηα, δπζηπρψο ρσξίο άδεηα επί πάξα
πνιιά ρξφληα θαη δελ παξέρεη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα έπξεπε λα παξέρεη ζηα
παηδηά ηνπ Γήκνπ καο, ζα εμαθνινπζήζεη λα ιεηηνπξγεί. Πνηνο είπε φηη ζα
ζπξξηθλσζεί ε δελ ζα ιεηηνπξγήζεη ν 3νο Παηδηθφο ηαζκφο; Γελ ηζρχεη απηφ.
Καη βέβαηα έξρνκαη ζην ηέινο πνπ ιέεη «…ν Γήκνο νθείιεη λα
παξέρεη δεκόζηα, δσξεάλ, πξνο όια ηα βξέθε θαη ηα λήπηα έσο 4 ρξνλώλ
ρσξίο θαλέλα απνθιεηζκό», βεβαίσο. Πνηνο είπε ην αληίζεην; Ο Γήκνο
βεβαίσο θαη νθείιεη λα παξέρεη δεκφζηα θαη δσξεάλ γηα φια ηα βξέθε θαη ηα
λήπηα θαη κάιηζηα ζα έπξεπε απηνί πνπ ζπληάζζνπλ ηελ επηζηνιή απηή, λα
έρνπλ ππφςε ηνπο φηη ν ζηαζκφο απηφο ν νπνίνο πξέπεη λα παξαδνζεί ζην
Γήκν θαη λα ιεηηνπξγήζεη εληφο ηξηεηίαο, είλαη θη απηφ ζηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο θαη φρη λα πεξηκέλνπκε δέθα ρξφληα, φπσο έρνπκε θάλεη κέρξη
ηψξα γηα ηε Νέα Υαιθεδφλα ή γηα ηνλ άιιν Παηδηθφ ζηαζκφ ην 2 ν, πνπ έγηλε
ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα.
Άξα εληφο ηξηψλ εηψλ φρη κφλν ζα ιεηηνπξγήζεη ν Παηδηθφο
ηαζκφο, αιιά ζα απεγθισβίζεη θη έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη
ζήκεξα απφ παηδηά, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηνπο
ππάξρνληεο Παηδηθνχο ηαζκνχο.
Άξα ζεσξψ φηη φια απηά έρνπλ έλα θνηλφ παξαλνκαζηή. Ξέξεηε,
πνιιέο θνξέο βάδνπκε απέλαληί καο νξηζκέλνπο αφξαηνπο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ιίγν πην ζχληνκα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη θ. Πξφεδξε, ζα πξέπεη λα
ζηακαηήζεη απηή ε ζπέθνπια, ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο
απαληήζεηο. Σνλ δηάινγν ηνλ θνβνχληαη, κφλν απηνί πνπ δελ έρνπλ
επηρεηξήκαηα. Δδψ ηίζεηαη έλα δήηεκα ζπλερψο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ αλνίμνπκε έλα θχθιν, απηφ ζέισ λα πσ. Δζείο έρεηε δίθην
γηα ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο απιά κελ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε ην ζέκα είλαη
ζνβαξφ, έξρνληαη νη ζπλδεκφηεο καο εδψ θαη πξέπεη λα αθνχζνπλ ηελ άπνςε
θαη απηψλ νη νπνίνη ζπλεγφξεζαλ θαη έρνπλ επηρεηξήκαηα θαη φρη θπζηθά λα
κνλνινγνχλ θαη λα ιέλε θαη ςέκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Σνκπνχινγινπ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ξέξεηε πνιιέο θνξέο ηηο
ηνπνζεηήζεηο καο έρνπκε απέλαληί καο κεξηθά θαληάζκαηα. Άιινο έρεη
θάληαζκα

ηελ

έλλνηα

παηξίδα,

άιινο

έρεη

θάληαζκα

ηελ

έλλνηα

επηρεηξεκαηηθφηεηα, άιινο έρεη θάληαζκα ηελ έλλνηα ειεχζεξε νηθνλνκία,
άιινο έρεη θάληαζκα ηελ έλλνηα ηεο εθθιεζίαο. Δκείο δελ έρνπκε ηέηνηεο
πξνθαηαιήςεηο, εάλ ηπρφλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηφ είλαη πξνο
φθεινο ηνπ Γήκνπ θαη θπξίσο ησλ παηδηψλ ηνπ Γήκνπ. Απηά είρα λα πσ,
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν, ζαο
παξαθαιψ φκσο λα κελ μεθηλήζνπκε θχθιν …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη ζα μεθηλήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να κε ην μεθηλήζνπκε θ. Βαζηιφπνπιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ή ζα δηέθνπηεο ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ ηνλ Υάξε γηαηί
άλνημε κηα ζπδήηεζε, ή ζα αλνίμεη κηα ζπδήηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πεξίκελα φηη ζα κηιήζεη ηφζν πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση δελ πεξίκελεο; Αθνχ πξνρσξνχζε θαη ηνλ άθελεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Πξφεδξε. Ζ δέζκεπζή καο απέλαληη
ζηνπο ζπλδεκφηεο καο ήηαλ λα έξζνπλ εδψ, λα θαηαζέζνπλ έλα θείκελν λα ην
δηαβάζνπλ. Γελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα κπνχκε ζε ζπδεηήζεηο, ζε
κνλνιφγνπο ή ζε δηαιφγνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ην έρνπκε ζπδεηήζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο, έρεη ηεζεί. Σν κφλν πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε θ.
Βαζηιφπνπιε είλαη ην θαηά πφζν απηφ έρεη πάεη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζα
θξηζεί ε λνκηκφηεηά ηνπ. Δγψ έρσ πάξα πνιιά επηρεηξήκαηα λα απαληήζσ
ζηνπο ζπλδεκφηεο καο, ζε πνιιά κπνξεί λα θαιχθζεθα απφ ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ, έρσ άιια ηφζα. Γελ ζέισ λα κπσ ζε απηή ηε δηαδηθαζία γηαηί
ε δέζκεπζή καο ήηαλ λα θαηαηεζεί έλα θείκελν, λα δηαβαζηεί απφ ηνπο
παξφληεο θαη λα ζπλερίζνπκε ηε δηαδηθαζία. Θα ζπδεηήζνπκε θάηη ην νπνίν
έρεη ςεθηζηεί;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ δφζεθε ν ιφγνο ζηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ, ζα πξέπεη λα κηιήζνπλ θαη νη ππφινηπνη
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα κηιήζνπλ, δελ είπα λα κε κηιήζνπλ. Απιά κελ απαληήζνπλ
θαη κπνχκε ζε δηάινγν. Θα κηιήζεη ν θ. Βαζηιφπνπινο πξνο Θενχ θαη ε θα
Γθνχκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα έλα ζέκα ην νπνίν έρεη ςεθηζηεί απφ ην πκβνχιην,
δελ ζθνπεχσ λα θαηαρξαζηψ ην ρξφλν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ. Καη' αξράο ππάξρεη έλα αίηεκα απφ απηνχο
πνπ θαηέζεζαλ ην θείκελν θαη ην αίηεκα είλαη λα γίλεη έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην
απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ εγψ απφ επηέκβξε πνπ λα επαλέιζεη ην ζέκα. Μηα
πξφηαζε, πνπ εκείο ηε ζηεξίδνπκε. Καη απηφ κπνξεί λα ιάβεη είηε ηε κνξθή
ππνγξαθψλ πνπ ζα έξζνπλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, είηε κπνξεί λα ιάβεη ηε
κνξθή ησλ ππνγξαθψλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
Γεχηεξνλ, Υάξε θαιφ είλαη λα θξαηάκε ιίγν ρακειά ηνπο ηφλνπο
ζε κεξηθά ζέκαηα. Γηαηί δελ έζεζε ζέκα θαλείο εδψ κέζα, ζηελ επηζηνιή
ηνπιάρηζηνλ, φζνλ αθνξά γηα ην πνηνο είλαη ν ρξεκαηνδφηεο αλ είλαη ν ηάδε ή
ν δείλα.
Απηφ ην νπνίν ηέζεθε θαη ηέζεθε θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
ήηαλ ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, πνηα είλαη αθξηβψο ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο.
Καη είλαη έλα ζέκα πνπ ην είρε ζέζεη αλ ζπκάκαη θαιά θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο
απφ εκάο θαηά ηε ζπλεδξίαζε γηαηί ν Γήκνο φηαλ ππνγξάθεη νπνηαδήπνηε
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε νξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Γελ
είλαη «είλαη απηφ, κπνξεί λα είλαη εθείλν, κπνξεί λα είλαη θαη ην άιιν».
ε απηφ ππάξρεη δήηεκα θαη εδψ επιφγσο δεηνχληαη απαληήζεηο.
Γηαηί φια απηά πνπ ιέηε, πνπ εζείο ην ραξαθηεξίδεηε ζπέθνπια γελληνχληαη
επεηδή αθξηβψο δελ ππάξρεη ζαθήλεηα θαη δηαθάλεηα πνηνο ή πνηνη είλαη. Άξα
κελ ην ξίρλεηε απηφ ζε θάπνηνπο άιινπο. Ζ επζχλε είλαη ζηελ ίδηα ηε ζχκβαζε
κέζα ε νπνία είλαη ν νξηζκφο ηεο αζάθεηαο ζε απηφ ην ζεκείν.
Γεχηεξνλ γηα ηνλ 3ν Παηδηθφ ηαζκφ πνπ είπαηε, πέζαηε ζε κηα
αληίθαζε. Ξέξεηε ηη είπαηε; Δίπαηε φηη απφ ηε κία είλαη αθαηάιιεινο δελ βγάδεη
άδεηα θαη δελ είλαη θαιέο νη ζπλζήθεο, αιιά απφ ηελ άιιε δελ πξφθεηηαη λα
θιείζεη. Καη ζπλέρηζε ιέγνληαο φηη ην δεκφζην θάλεη δέθα ρξφληα.
Πξνζέμηε, ηα δέθα ρξφληα πέξαζαλ ζηε δηθή καο ζεηεία. Γηαηί
νινθιεξψζακε φιεο ηηο κειέηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ. Άξα
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απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη έλαο θάθεινο έηνηκνο, ψξηκνο ν νπνίνο κπνξεί λα
βγάιεη άδεηα θαη λα πξνρσξήζεη. Γειαδή κε θέξλεηε θαληάζκαηα εδψ
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεηε ην πφζν θαθφ είλαη ην δεκφζην θαη πφζν θαιφο
είλαη ν θάζε ηδησηηθφο ηνκέαο.
Δληάμεη κνλνκεξψο αλαθέξαηε ηηο θαθέο ιέμεηο πνπ δελ αξέζνπλ
ζε θάπνηνπο. Τπάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο ιέμεηο πνπ δελ αξέζνπλ ζε άιινπο:
αιιειεγγχε, νκαδηθφηεηα, δεκφζηνο ηνκέαο, θνηλφ θαιφ, δεκφζηα αγαζά,
θνκκνπληζκφο, φπσο ζέιεηε πέζηε ην. Κάλνπλ ηδηδ γηα θάπνηνπο απηέο νη
ιέμεηο. Αιιά κελ ιέηε κφλν απφ ηε κηα πάληα.
Δδψ ηη θάλαηε; Με ηελ ίδηα ινγηθή θ. Σνκπνχινγινπ λα δψζνπκε
φινπο ηνπο άιινπο Παηδηθνχο ηαζκνχο πνπ έρνπκε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γηαηί
δελ θέξλεηε κηα πξφηαζε; Λέηε φηη γιηηψλνπκε έζνδα. Άξα είλαη βάξνο νη
Παηδηθνί ηαζκνί; Γελ θαηαιαβαίλσ. Δίλαη βάξνο πνπ δηψρλνπκε απφ πάλσ
καο; Απηή είλαη ε άπνςή ζαο; Σφηε γηαηί δελ πάκε;
Έρνπκε γχξσ ζηα 400 ρηιηάξηθα πεξίπνπ πνπ θάζε ρξφλν
«επηβαξχλεηαη» ν Γήκνο γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο. Γηαηί λα κελ ηα
δψζνπκε ζε θάπνηνπο ηδηψηεο; Τπάξρνπλ έλα ζσξφ Ηδξχκαηα πνπ
πξνζθέξνληαη λα αλαιάβνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Γελ ζέισ λα επεθηαζψ παξαπέξα ζε κηα ζπδήηεζε πνπ ζα
μαλαγίλεη αλαγθαζηηθά, ζα κείλσ εδψ. Απιψο θαιφ είλαη λα κελ αθνχγνληαη
πξάγκαηα πνπ πξνζβάιινπλ θαη ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ηηο
αλαγθαίεο

ππεξεζίεο

πνπ

νθείινπκε

σο

Γήκνο

λα

έρνπκε

ζηνπο

Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο.
Καη ηέινο, ν δηάνινο θξχβεηαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο. Τπάξρεη κηα
ιεπηνκέξεηα πνπ άιιαμε ζηε ζχκβαζε πνπ ιέεη «ελαξκνληζκέλε ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή κε απηή ηνπ Γήκνπ». Πξνζέμηε, είλαη δεθαεηίεο πνπ ν Γήκνο έρεη
δσξεάλ Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο.
Δπηρεηξήζεθε επί Γηνίθεζεο Γατηαλά λα επηβιεζνχλ ηξνθεία, δελ
επηβιήζεθαλ ηειηθά θαη παξέκεηλαλ δσξεάλ. Απηφ φκσο δελ πέξαζε ζηε
ζχκβαζε. Απηφ πνπ πέξαζε ζηε ζχκβαζε είλαη ε ελαξκφληζε κε ηελ
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ.
Άξα εδψ αλνίγεη έλα παξαζπξάθη θαηά ηελ δηθή καο άπνςε
πξνθεηκέλνπ αχξην ζην Γήκν λα επηβιεζνχλ ηξνθεία θαη λα είλαη
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ελαξκνληζκέλε ε πνιηηηθή. Αιιά απηφ είκαζηε εδψ γηα λα ην δνχκε. αο
επραξηζηψ πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Λέθθαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ λα πσ φηη αξρηθά ζπκθσλνχκε θαη ζεσξνχκε φηη
πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαη νχησο ή άιισο ήηαλ βεβηαζκέλν ην γεγνλφο φηη
ζπδεηήζεθε ζε πκβνχιην ελ κέζσ θνξσλντνχ δελ ππήξρε ν ιφγνο λα ζπκβεί
απηφ, ρσξίο λα κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ νη δεκφηεο. Παξ' φια απηά νη θνξείο
ελεκεξψζεθαλ θαη έγθαηξα πήξαλ ζέζε, φκσο ζα πξέπεη λα γίλεη Γεκνηηθφ
πκβνχιην ζην νπνίν ζα είλαη παξφληεο θαη νη θνξείο θαη ζα κπνξεί λα
αλαπηπρζεί ε ζπδήηεζε θαη βεβαίσο λα δηεπθξηληζηνχλ θαη φια απηά, πνπ αλ
ηα βάινπκε θάησ, πξαγκαηηθά θαη κέζσ ηεο ζχκβαζεο θαίλεηαη φηη δελ
ηζρχνπλ.
Οχησο ή άιισο ε ζχκβαζε απφ κφλε ηεο δηαρσξίδεη ηα παηδηά
ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εθθιεζίαο, επνκέλσο ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ζαο ζα
έπξεπε άιιν πξφγξακκα λα έρνπλ ηα παηδηά ηνπ Γήκνπ θαη άιιν ηεο
εθθιεζίαο; Σξνθεία ηα παηδηά ηεο εθθιεζίαο θαη φρη ηνπ Γήκνπ; Απηά είλαη
ζέκαηα πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε. Οχησο ή άιισο δελ γίλεηαη θαη ν ρνξεγφο
λα είλαη απφ παληνχ, αιιά θαη ν ρνξεγφο λα είλαη εθηεζεηκέλνο ζε θάπνην
ζθάλδαιν ηεο Κπβέξλεζεο θαη νχησο ή άιισο θαη ε Δπηηξνπή πνπ ππήξρε,
αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη φρη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δληάμεη. Απηφ έρεη αιιάμεη. Σα άιια φρη. Οπφηε θαη ην ζέκα
ηνπ 3νπ Βξεθηθνχ ηαζκνχ ζα πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε πσο ζα ην
αληηκεησπίζεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απφ ηνπ
ρξφλνπ ρσξίο άδεηα ζε αθαηάιιειν θηίξην. Οπφηε είλαη πξάγκαηα ηα νπνία
πξέπεη λα μαλαζπδεηεζνχλ.
Καη απφ ηε ζηηγκή αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη πάξεη -ην
γλσξίδνπλ απηφ φζνη αζρνινχληαη κε ηα θνηλά- θάπνηα απφθαζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, δελ είλαη βνπινθέξη πνπ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα ζπδεηεζεί
μαλά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα αιιάμνπλ νη απνθάζεηο. Δπνκέλσο
ζπκθσλψ θη εγψ λα έξζεη ηνλ επηέκβξην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο.
Υηεο είρα θιεξσζεί θαη ήκνπλ ζηελ Δπηηξνπή γηα ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο
ηαζκνχο. Εήηεζα απφ ηηο Τπεξεζίεο λα κνπ πνπλ πφζεο αηηήζεηο έρνπκε θαη
πφζεο ζέζεηο έρνπκε. Ο 3νο Βξεθηθφο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο έρεη 21 αηηήζεηο
θαη έρεη 35 ζέζεηο. ηαλ ζα θηηαρηεί ν θαηλνχξγηνο θ. Σνκπνχινγινπ απηφο ν
3νο, ζα θιείζεη. αο ην εγγπψκαη.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη ην εμήο: ζπλνιηθά ζην Γήκν
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο έρνπκε γηα ηα βξέθε 109 αηηήζεηο.
Ξέξεηε πφζεο ζέζεηο έρνπκε; 40. Απηφο ν θαηλνχξγηνο Παηδηθφο ηαζκφο πνπ
ζα θηηαρηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηε Μεηξφπνιε, πξνβιέπεη κφλν λήπηα γη' απηφ
πξνβιέπεη θαη 100.
Θέισ λα πσ φηη θαλείο δελ ζθέθηεθε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ. Οη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζήκεξα είλαη Βξεθηθνί
ηαζκνί. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, απηή είλαη ε σκή πξαγκαηηθφηεηα.
Νεπηαθνχο ηαζκνχο ζπγθεληξσηηθά θαη λεπηαγσγεία.
Αηηήζεηο ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο γηα λήπηα έρνπκε 145 ζπλνιηθά
ζε φιν ην Γήκν. Ξέξεηε πφζεο ζέζεηο έρνπκε; 202. πεξηζζεχνπλ. Βέβαηα δελ
έρεη κπεη ην ΔΠΑ αθφκε. ηαλ ζα κπεη ην ΔΠΑ, ηα λήπηα πάλσ – θάησ ζα
έξζνπλ κία ε άιιε, ζα ηα θαιχςνπκε φια. Οχηε έλα βξέθνο απφ απηά πνπ
είλαη απφ ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπκε ηψξα κε κνξηνδφηεζε, δελ πξφθεηηαη λα
κπεη ζε Βξεθηθφ ηαζκφ. Δπραξηζηψ.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Μηα

εξψηεζε ζηνλ θ.

Αλεκνγηάλλε ζα ήζεια λα θάλσ, λα καο δηεπθξηλίζεη θάηη αλ κπνξεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη, αλ κπνξεί. Κχξηε
Αλεκνγηάλλε ζε απηφ πνπ έρεηε έηνηκν εζείο γηα ηνλ 3 ν Παηδηθφ ηαζκφ πφζεο
ζέζεηο βξεθψλ πξνβιέπεηε; Γηα πείηε κνπ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα ζαο απαληήζσ θ. Σνκπνχινγινπ, εχθνια ζα ζαο
απαληήζσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: 18;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα κε αθήζεηε λα ζαο απαληήζσ; ηαλ θηηάρηεθε ε
κειέηε δελ είρε γίλεη ε δίρξνλε ππνρξεσηηθή. Δάλ ήκαζηαλ Γηνίθεζε ….
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απαληήζηε κνπ πφζεο ζέζεηο
πξνβιέπεηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να ζαο απαληήζσ φκσο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνλ αξηζκφ πείηε κνπ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μα αθήζηε κε λα ζαο απαληήζσ. Αθνχ ην μέξσ ην
ζέκα αθήζηε κε λα ζαο απαληήζσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα πείηε καο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα γηλφηαλ κηα επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο θαη ζα
έκπαηλαλ παξαπάλσ βξέθε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πφζα είλαη ηψξα απφ απηά πνπ
πξνβιέπνληαη;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 25.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη 18, δελ είλαη 25.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: 25 είλαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη 18 θαη κηιάηε εζείο γηα 60
πνπ ιείπνπλ. Άξα είζηε εληειψο αλεπίθαηξνο θ. Αλεκνγηάλλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ κε θάλεηε δηάινγν, θιείλεη ν Γήκαξρνο ην ζέκα.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε κηα δηεπθξίληζε. Δπεηδή είπε θάηη ν θ.
Αλεκνγηάλλεο 21 είλαη νη αηηήζεηο ηνπ Γήκνπ κφλν. Σνπ ΔΠΑ ηνπ 3 νπ δελ
έρνπλ έξζεη. 34 παηδηά ρσξάεη ν ζηαζκφο ηεο Μέιπνπο ζπλνιηθά Γήκνο θαη
ΔΠΑ. 21 αηηήζεηο, είπεο. 21 αηηήζεηο είλαη απφ ην Γήκν κφλν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη είπα φηη δελ έρνπκε ηηο αηηήζεηο ηνπ ΔΠΑ. Σν είπα!
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άξα δελ ζα θιείζεη, 34 παηδηά ρσξάεη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 35 ρσξάεη, ρηεζηλή πιεξνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή έρνπκε ηνπνζεηεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην,
έγηλε κηα θαλνληθφηαηε ζπλεδξίαζε θαη δελ μέξσ γηαηί θάπνηνη παηάλε ζην
ζέκα ηεο ηειεδηάζθεςεο, γηαηί κίιεζαλ φινη νη θνξείο. Μάιηζηα νη θνξείο νη
νπνίνη ππνγξάθνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε, ππάξρεη ην video ηεο
ηειεδηάζθεςεο ηνπνζεηήζεθαλ θαλνληθφηαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
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Άθνπζα φκσο θαη θάηη ην νπνίν δελ είλαη αιεζέο απφ ηνλ θ.
Βαζηιφπνπιν, ν νπνίνο κίιεζε γηα κηα νινθιεξσκέλε κειέηε. ηαλ κηα κειέηε
ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε θ. Βαζηιφπνπιε, ππάξρεη πξνυπνινγηζκφο ηνπ
έξγνπ. Δδψ έρεη γίλεη ε πξνκειέηε. Σν είπακε, ην ιέκε θαη ζα ην μαλαπνχκε,
κπαο θαη θαηαιάβεηε ηε δηαθνξά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ κπαίλσ ζε δηάινγν γηαηί δελ έρεη λφεκα, απιά γηα λα
κε δεκηνπξγνχκε απιά εληππψζεηο φηαλ δελ ππάξρεη θαλ πξνυπνινγηζκφο
ελφο έξγνπ, δελ είκαζηε έηνηκνη λα ην θαηαζέζνπκε. Γηαηί ηφηε πξαγκαηηθά
πεγαίλνπκε ζε απηά ηα έξγα ησλ 10-15 ρξφλσλ πνπ ςάρλνπκε λα βξνχκε
ιεθηά δελ βξίζθνπκε ιεθηά θαη φιν θάηη καο θηαίεη.
Δπίζεο λα κε ζπλδένπκε ην ζπγθεθξηκέλν Παηδηθφ ηαζκφ κε
ηνπο ηδησηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο γηαηί δελ αλαθέξεηαη πνπζελά γηα
ηξνθεία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα θαη
ζηνπο ζπλδεκφηεο καο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ. Δίλαη γεγνλφο
φζνη ηέινο πάλησλ έρνπκε θάπνηα εκπεηξία απφ ηα θνηλά ή απφ ηελ θεληξηθή
πνιηηηθή ζθελή, ζπλεζίδεηαη λα ιέκε φηη δελ ππάξρνπλ φξηα ζε απηά πνπ
ζπδεηηνχληαη, ζε απηά πνπ ηίζεληαη, ζε απηά πνπ ζηνρεχνπλ θάπνηεο
Παξαηάμεηο ή θάπνηα Κφκκαηα. Πξάγκαηη δελ ππάξρνπλ φξηα.
Απηφ φκσο ην φξην ηνπ παξαινγηζκνχ πνπ ζπκβαίλεη απηή ηε
ζηηγκή εδψ, είλαη θάηη ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα ην θαληαζηεί θαλέλαο νχηε
ζηνπο ρεηξφηεξνπο εθηάιηεο ηνπ.
Έρεη γίλεη κηα νιφθιεξε ζπλεδξίαζε επί ζεηξά δπν κελψλ ηίζεηαη
ην ζέκα ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ, δπκσλφηαλ είηε ζηνπο θνξείο είηε εδψ
κεηαμχ καο είηε θαη’ ηδίαλ, είηε θαηά Παξάηαμε θαη εηίζελην επί ζεηξά κελψλ
φια ηα δεηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπκε κεηά απφ δηαβνχιεπζε ησλ
κεξψλ, ζε έλα ηειηθφ θείκελν ζην νπνίν δελ ππάξρεη θαλέλα ζθνηεηλφ ζεκείν,
δελ ππάξρεη θαλέλαο δηάβνινο θξπκκέλνο ζηηο ιεπηνκέξεηεο.
Ωο πξνο ην ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ππάξρεη κηα ζαθήο
πξφηαζε: ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη ζέκα ηεο Μεηξφπνιεο. Ζ Μεηξφπνιε ζα
βάιεη ηα ρξήκαηα. Καη ξσηψ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
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ζεηείαο ηνπ, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθήο καο ζεηείαο πνπ θάλνπκε θάπνηεο
ζπκβάζεηο, ξσηάηε ην ζπκβαιιφκελν απφ πνχ θέξλεη ηα ιεθηά ηνπ θαη
κπαίλεη ζε έλα έξγν, είηε ιέγνληαη παηδηθέο ραξέο, είηε ιέγνληαη πάξθα, είηε
ιέγεηαη αζθαιηφζηξσζε θαη ην παίξλεη θάπνηνο, ν νπνηνζδήπνηε θνξέαο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν θφζθηλν είλαη κηα σξαία απάληεζε πάλσ ζηηο εξσηήζεηο ησλ
θνξέσλ. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην πεξλάεη θφζθηλν φιεο, κα φιεο ηηο ζπκβάζεηο
παξάγξαθν κε παξάγξαθν, πξφηαζε κε πξφηαζε. Σν λα ηίζεηαη ζέκα λα
μαλακπεί έλα δήηεκα αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο, γλσξίδεηε πνιχ θαιχηεξα
βεβαίσο γηαηί έρεηε κηα πεληαεηή ζεηεία θαη μέξεηε πνιχ θαιά ηη ζεκαίλεη
αλάθιεζε απφθαζεο θαη πσο δηθαηνινγείηαη κηα αλάθιεζε απφθαζεο θαη
πνηνο θέξλεη ην ζέκα θαη κε πιεηνςεθία, κε πνηα δηαδηθαζία κπαίλεη μαλά έλα
ζέκα αλάθιεζεο απφθαζεο.
Γελ
αληαιιάμνπκε

κίιεζαλ

κεηαμχ

καο

νη

θνξείο;

θάπνηεο

Γελ

κπήθακε

απφςεηο,

λα

ζηε

ινγηθή

αιιάμνπκε

λα

θάπνηεο

παξαγξάθνπο; Κχξηε Σνκπνχινγινπ θάλσ ιάζνο; Να πξνζζέζνπκε ή λα
αθαηξέζνπκε; Σν κφλν φξγαλν ην νπνίν κπνξεί λα απνθαλζεί πεξί ηεο
λνκηκφηεηαο, είλαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
Απαληψ γηα λα θιείζσ, ζεσξψ πξαγκαηηθά εθ ηνπ πεξηζζνχ
πνπ ζπδεηάκε έλα ηέηνην ζέκα μαλά, βεβαίσο ζεβαζηέο νη απφςεηο
αλζξψπσλ, θνξέσλ, Οξγαληζκψλ, σκαηείσλ, πιιφγσλ κε θάπνηεο
ηδενινγηθέο αθεηεξίεο δηαθνξεηηθέο, αιιά πξνο Θενχ, κελ βαθηίδνπκε ην
άζπξν, καχξν.
Απαληψ ζην ζέκα πεξί αθχξσζεο θαη θιεηζίκαηνο ηνπ
Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ. Έρεη πεη θαλέλαο φηη ζα θιείζεη θαλέλαο
Βξεθνλεπηαθφο; Γελ δεζκεπηήθακε καδί κε ηε Μεηξφπνιε πνπ ηίζεηαη θαη
κέζα ζε παξάγξαθν φηη δελ ζα ραζεί θακία ζέζε εξγαζίαο; Σν είπακε ή δελ ην
είπακε;
ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη ζηηο πξνζθιήζεηο
ππάξρνπλ άμνλεο θχξηνη ζπλάδειθνη, φπνπ αλαθέξνληαη ζε αλεγέξζεηο
Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. Μπαίλνπκε ζηε ινγηθή λα θηηάμνπκε άιιν έλα
Βξεθνλεπηαθφ, έρνληαο ηελ εκπεηξία θαη ηε δηθή ζαο ρξεζηκνπνηνχκε ηε δηθή
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ζαο εκπεηξία λα θηηάμνπκε άιιν έλαλ θαη απηή ηε ζηηγκή ζπδεηάκε
πξνθεηκέλνπ λα λνηθηαζηεί έλαο ρψξνο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν αλ γίλνληαη ή φρη …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με θάλεηε δηάινγν θ. Βαζηιφπνπιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξε, δελ ζα ραζεί θακία ζέζε εξγαζίαο, δελ ζα θιείζεη θαλέλαο.
Αληίζεηα ζα ππάξμνπλ άιινη δπν Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί, έλαο κέζσ ηνπ
«Αληψλεο Σξίηζεο» θαη έλαο πνπ ζπδεηάκε ηψξα κε ηνλ Αληηδήκαξρν
Παηδείαο, πνπ έρεη λα θάλεη κε κηα κεηαθνξά ηνπ αθαηάιιεινπ σο πξνο ηελ
αδεηνδφηεζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ κεηαμχ αξαληφγινπ
θαη Σξσάδνο ζηνλ ζηαζκφ …
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη κεηά ην 2ν Γπκλάζην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηιάκε ηψξα γηα ηξεηο Βξεθνλεπηαθνχο ζηελ ηηκή ησλ δχν. Σα
θαληάζκαηα θξχβνληαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο, ην φηη είλαη άθπξε ε ζχκβαζε ην φηη
ππάξρνπλ ζθνηεηλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, είλαη θάηη πνπ εθπνξεχεηαη απφ
ηηο φπνηεο ζεβαζηέο επαλαιακβάλσ ζηνπο ζπλδεκφηεο καο, ζεβαζηέο νη
ηδενινγηθέο αθεηεξίεο, θάπνηνο ζέιεη έλα ηδησηηθφ θνξέα, θάπνηνο ζέιεη ΓΗΣ
(ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα) αιιά ζε θακία πεξίπησζε εδψ δελ
πάκε νχηε λα θαηαξγήζνπκε ζέζεηο, νχηε λα αθπξψζνπκε ηε ζεκαληηθή ζέζε
ησλ δεκνζίσλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, αληίζεηα λα ηελ εληζρχζνπκε.
Δίπακε εκείο φηη πιεξψλνπλ ηξνθεία ηα παηδηά; Τπάξρεη θάηη θ.
Σνκπνχινγινπ, θ. Κσλζηαληηλίδε θαη ζπλάδειθνη ζε θάπνηα παξάγξαθν πνπ
λα ιέεη φηη ζα ππάξρνπλ ηξνθεία; Με δεκηνπξγνχληαη ζθνηεηλά λεθειψκαηα
επεηδή ππάξρνπλ θάπνηεο ηδενινγηθέο δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο.
Γελ ζέισ λα επεθηαζψ, επαλαιακβάλσ θ. Πξφεδξε φηη εδψ πξηλ
ηελ εκεξήζηα δηάηαμε είπακε φηη ζα κηιήζνπλ νη θνξείο. Γελ είπακε φηη ζα
θάλνπκε πάιη δηάινγν γηα έλα ζέκα πνπ έρεη απνθαζηζηεί κε ηεξάζηηα
πιεηνςεθία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εγψ επραξηζηψ. Πξηλ πνχκε ζην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζέκα πνπ έρνπκε, ζα ήζεια λα δεηήζσ ζπγλψκε πξψηα απφ εζάο αλ είλαη
εχθνιν λα απνρσξήζεηε γηαηί είλαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ζπγλψκε
πξνθαηαβνιηθά, επραξηζηψ πάξα πνιχ.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ ζα γίλνπλ νη
ηνπνζεηήζεηο ησλ επηθεθαιήο, πξηλ ηα ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηελ νηθνλνκία ηεο
ζπδήηεζεο είρα λα πσ πάξα πνιιά ζε απηά πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο,
επηθπιάζζνκαη φκσο αλ ζα γίλεη ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ησλ
ππνγξαθψλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γπν ζέκαηα πξηλ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ ζα ήζεια λα
ζπδεηήζνπκε. Θα ήζεια λα θαηαζέζσ έλα ςήθηζκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε
κεηαηξνπή ηνπ Νανχ ηεο Αγίαο νθίαο ζε Σδακί. αο έρεη κνηξαζηεί. σζηά;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη λα κνηξαζηεί ην ςήθηζκα, λα ζπλερίζσ κε έλα άιιν ζέκα
ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηελ αγηνγξάθεζε ηνπ Νανχ ηνπ Κνηκεηεξίνπ.
Γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη ην Παγθάξη άλνημε θαη ππέγξαςαλ άλζξσπνη θαη ην
θαηέζεζαλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ έρεη αλνίμεη, ην Παγθάξη έρεη Δπηηξνπή.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπάξρεη Δπηηξνπή Παγθαξίνπ ….
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ έρνπκε Δπηηξνπή Παγθαξίνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε αθνχ μέξεηε
φηη κέρξη λα αιιάμεη ε Δπηηξνπή, ηζρχεη ε παιαηά. Τπάξρεη Δπηηξνπή ηελ
νπνία ηελ έρεηε νξίζεη εζείο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δκέλα δελ κε θάιεζε θαλέλαο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ δελ ην μέξσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν Παγθάξη κε ππνγξαθή ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ έρεη αλνίμεη …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ρη ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ, ε
Δπηηξνπή ε νπνία είρε νξηζηεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέινο ηεο Δπηηξνπήο εθιήζε …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλ δελ εθιήζεθε ν θ.
Αλεκνγηάλλεο είλαη ζέκα πνπ πξέπεη λα ην δηεξεπλήζεηε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθιήζε ινηπφλ ε Δπηηξνπή απφ ηνπο ππεχζπλνπο. 6.656
πεξίπνπ είλαη ηα ρξήκαηα ηα νπνία θαηακεηξήζεθαλ ελψπηνλ ηξίησλ θαη έρνπλ
ππνγξαθεί θαη έρνπλ θαηαηεζεί. Απηφ ην πνζφ απηνδίθαηα πεγαίλεη κέζα ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πγλψκε θ. Γήκαξρε, αιιά ε Δπηηξνπή απηή θαη'
αξρήλ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ θαηλνχξγηα Γεκνηηθή Αξρή. Ο θ. Σνκπνχινγινπ
δελ είλαη πηα δεκνηηθφο ζχκβνπινο, δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο,
ζπγλψκε θηφιαο δειαδή. Σνλ Γηάλλε ηνλ αγαπψ θαη ηνλ εθηηκψ, δελ έρσ θάηη
κε ηνλ άλζξσπν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ δελ αθνξά εκέλα θ.
Αλεκνγηάλλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηψξγν, εκέλα κνπ παξεδφζε έλα πνζφ κε ππνγξαθέο πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ Δπηηξνπή. Δγψ δελ είκαη απφ πάλσ απφ ηελ
Δπηηξνπή.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηαιαβαίλσ ηη ιεο, αιιά ρσξίο Δπηηξνπή;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε, κπνξεί λα
ππάξρεη εδψ κηα αηαμία φπσο ιέεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο, λα έρνπκε μεράζεη λα
αιιάμνπκε ηελ Δπηηξνπή ηνπ Κνηκεηεξίνπ φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ
Παγθαξίνπ ηεο θαηακέηξεζεο. Απηφ πξέπεη λα ην δνχκε, αιιά απφ εθεί θαη
πέξα ην φηη δελ θιεζήθαηε …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ ακθηζβεηψ ηελ ηηκηφηεηα θαλελφο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ δελ μέξσ πνηνη άιινη
είλαη ζηελ Δπηηξνπή απηή ηελ παιηά, πνπ είραηε βάιεη εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκέλα θ. Σνκπνχινγινπ κνπ παξαδφζεθε ην ραξηί ηεο
θαηάζεζεο, αιιά εγψ δελ κπνξψ λα μέξσ πνηνο ήηαλ ή πνηνο ζα είλαη, εγψ
πξνζσπηθά.
Να πάκε ζηελ νπζία ηψξα. Σν πνζφ απηφ απηνδίθαηα γλσξίδεηε
βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ πεγαίλεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ. Απηφ πνπ
δεηάσ εγψ θαη λνκίδσ πσο κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε είλαη επεηδή ν Ναφο
ηνπ Κνηκεηεξίνπ ρξεηάδεηαη επηζθεπέο, ρξεηάδεηαη λα επηιεθζνχκε ησλ
αγηνγξαθηψλ απηφ ην πνζφ σο έρεη, λα ζπκθσλήζνπκε λα βγεη απφ ηνλ
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πξνυπνινγηζκφ θαη λα θαηαηεζεί απηνχζην ζε νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηα
έμνδα ηνπ Νανχ γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ηνηρίσλ θαη γηα ηελ αγηνγξάθεζε.
Σα πνζά πνπ έρεη βγάιεη ην Κνηκεηήξην είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα,
είλαη ηεο ηάμεο ησλ 12-13.000 €. ηαδηαθά κπνξνχκε λα πξνρσξάκε απηέο ηηο
εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ην φπνην πνζφ
ζπγθεληξσζεί λα έρεη ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ αγηνγξαθηψλ θαη
ζηε ζπληήξεζε θαη ηηο επηζθεπέο πνπ ρξεηάδεηαη ν Ναφο.
Γειαδή δελ δεηψ λα παξαλνκήζνπκε, νχηε λα παξαηππήζνπκε.
Εεηψ ην πνζφ απηφ φπσο κπαίλεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, λα βγεη θαη' επζείαλ
θαη λα πάεη ζε Κσδηθφ πνπ αθνξά νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ Νανχ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Θα πξέπεη λα βγάινπκε πξψηα ηελ Δπηηξνπή, λα
δηαρεηξηζηεί φιε απηή ηελ θαηάζηαζε, ην ηη εξγαζίεο ζα γίλνπλ θαη ηη δελ ζα
γίλνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Οη εξγαζίεο έρνπλ γίλεη απφ
ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνλ παηέξα Θεφθιεην.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Ναη αιιά ζα πξέπεη λα έρεη Δπηηξνπή ν Ναφο ησλ
Σαμηαξρψλ κέζα ζην Κνηκεηήξην λα δνχκε ηη ρξεηάδεηαη θαη ηη δελ ρξεηάδεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ δηαθσλψ.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Γηαηί θαη ην ’10 πνπ ήκαζηαλ ζαλ Δπηηξνπή απηά ηα
δηαρεηξηδφηαλ ε Δπηηξνπή. Οηηδήπνηε πξνβιήκαηα είρε ν Ναφο, ην φηη
θηηάμακε ηα γξαθεία ησλ ηεξέσλ είλαη κηα Κνζκεηεία ν Σαμηάξρεο θαη
ιεηηνπξγνχζακε. Κάπνηα Δπηηξνπή πξέπεη λα θάλνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ξεπεξλψληαο ην ζέκα ηνπ πσο άλνημε ην Παγθάξη θαη πνηνη ην
άλνημαλ, εγψ ζα δερηψ φηη φια είλαη κηα ραξά. Απηά πνπ πξνηείλεηε θ.
Γήκαξρε σο δηαδηθαζία θαη γηα ηελ αγηνγξάθεζε θαη ηα άιια έξγα, έρνπλ
μαλαγίλεη κέρξη ζήκεξα απφ ην Παγθάξη ζην Νεθξνηαθείν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ φζν μέξσ, φρη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη δελ έρσ θακία
αληίξξεζε ηα ρξήκαηα απφ ην Παγθάξη λα πάλε ζην λεθξνηαθείν γηαηί ην
λεθξνηαθείν είρε ζε κεγάιν βαζκφ αληαπνδνηηθφηεηα. Σν ζέκα είλαη κε πνηα
δηαδηθαζία ζα πάλε. Τπάξρνπλ Κσδηθνί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ην λεθξνηαθείν. Θα θηηαρηεί έλαο Κσδηθφο αλ δελ ππάξρεη, ή αλ
ππάξρεη ζα εληζρπζεί, ζα κπνπλ ηα ρξήκαηα εθεί θαη ζα γίλεη κε ηελ ηππηθή
δηαδηθαζία ηνπ Γήκνπ. Γελ είλαη θάηη άιιν Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε, έηζη είλαη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γειαδή Ζιία δελ λνκίδσ λα ιέσ θάηη πεξίεξγν. Γηαηί
αθνχγεηαη λα ηα δηαρεηξηζηνχλ νη άλζξσπνη θαη έρνπλ κηα πξφηαζε, απηφ ιέσ
φηη ππάξρνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με απηή ηελ ηππηθή, λφκηκε δηαδηθαζία.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μα απηή είλαη ε δηαδηθαζία. Γελ λνκίδσ λα έρεη θαλείο
αληίξξεζε Γήκαξρε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ ζπκάκαη φηη θαη ε
δηθή ζαο Γηνίθεζε θ. Αλεκνγηάλλε, είρε πξνβιέςεη ζηνλ πξνεγνχκελν
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019 7.500 € εηδηθά γηα ηελ αγηνγξάθεζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 19.000 €.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: 19.000 € κε δηνξζψλεηε. Άξα
λνκίδσ φηη ε αλαγθαηφηεηα λα αγηνγξαθεζεί ν Ναφο ηε ζηηγκή πνπ φπσο
είπαηε ππάξρεη απηή ε πνιχ κεγάιε αληαπνδνηηθφηεηα δειαδή ν Γήκνο έρεη
κηα είζπξαμε γχξσ ζηα 2 εθαηνκκχξηα απφ ην Νεθξνηαθείν, δελ είλαη δπλαηφ
λα έρνπκε έλα Ναφ ηνπ νπνίνπ νη αγηνγξαθίεο λα είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε.
Βεβαίσο φκσο πξέπεη λα γίλεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία φπσο
είπαηε. Να δεκηνπξγεζεί έλαο Κσδηθφο θαη εθεί ηα ρξήκαηα απηά λα δηαηεζνχλ
φπσο πξέπεη θαη κε ηε δηαδηθαζία ηε λφκηκε γηα λα γίλεη ε αγηνγξάθεζε ηνπ
Νανχ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: πκθσλψ θη εγψ θ. Γήκαξρε ζε επφκελν Γεκνηηθφ
πκβνχιην αλ είλαη λα δηνξζψζνπκε ηελ αηαμία ηεο Δπηηξνπήο, αο έξζεη ε
Δπηηξνπή.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην ζπδεηψ. Απιά επαλαιακβάλσ ην φηη εκέλα κνπ δφζεθε
ππνγξαθή θαηάζεζεο ζηελ Σξάπεδα, πνπ είρε λα θάλεη κε ην πνζφ απηφ ηνπ
Παγθαξίνπ, ζεσξψληαο φηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή. Βεβαίσο λα
ζπγθξνηεζεί ε Δπηηξνπή δηαρείξηζεο ηνπ Παγθαξίνπ θαη βεβαίσο λα
ζπκπιεξψζνπκε έλα Κσδηθφ πνπ λα έρεη λα θάλεη κε …
Δ. ΣΑΦΑ: Τπάξρεη ν Κσδηθφο. Μεδελίζηεθε ζε κηα αλακφξθσζε θαη
κπνξνχκε απφ εδψ θαη πέξα ζε επφκελε αλακφξθσζε λα ηνλ γεκίζνπκε
μαλά κε ηα ρξήκαηα απφ ην Παγθάξη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ πνπ αλνίρηεθε ηψξα, δελ κπνξνχκε;
Δ. ΣΑΦΑ: Γελ γίλεηαη έηζη γηαηί είλαη πξνυπνινγηζκφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πσ επεηδή έρσ επαλαιάβεη ην γεγνλφο φηη ηα ρξψκαηα
δέλνπλ θαιχηεξα ην θαινθαίξη θαη είλαη θαιφ αλ κπνξνχκε κέζα ζην θαινθαίξη
λα αξρίζνπκε ηελ αγηνγξάθεζε ηνπ Νανχ. Δάλ γίλεηαη ηψξα ζηελ
αλακφξθσζε πνπ θάλνπκε ηψξα …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξέπεη λα αθαηξέζεη απφ θάπνπ αιινχ θαη λα βάιεη ζε
απηφ ηνλ Κσδηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. πκθσλνχκε ζε απηφ;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μηα κηθξή εξψηεζε αλ κνπ επηηξέπεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Απφ ηελ ζηηγκή πνπ απηή ε δηαδηθαζία δελ έρεη μαλαγίλεη, λα
πξνζέμνπκε πνιχ κελ κπιέμνπκε κε θαηαινγηζκνχο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Νηάηζε, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθνπκε έρεη
μαλαγίλεη, πηζηέςηε κε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δγψ γη' απηφ ξψηεζα, έρσ πάξεη δπν απαληήζεηο. ζα δηαιέμσ
κία!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Θέινπκε λα ηνπνζεηεζνχκε γηα ηελ ςήθν καο, φηη
ςεθίδνπκε παξψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε αλαθνίλσζε έγηλε, δελ
ηέζεθε ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη ςεθνθνξία.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε αλαθνίλσζε δελ
θάλαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά, δελ ππάξρεη ςεθνθνξία.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να θάλσ κηα εξψηεζε πξηλ πξνρσξήζνπκε. Γηαδηθαζία
δελ ππάξρεη; Γειαδή δελ ζα κηιήζνπλ ν Γήκαξρνο, νη επηθεθαιήο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη βέβαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ απηά πνπ ζέισ λα πσ θ. Βαζηιφπνπιε είλαη απηά, δελ ζα
ηνπνζεηεζψ επί άιινπ ζέκαηνο.
«Ωο αηξεηά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδόλαο απηήο ηεο κεγάιεο πνλεκέλεο πξνζθπγνκάλαο
γεηηνληάο, πνπ έγηλε κηα κεγάιε αγθαιηά γηα ηνπο μεξηδσκέλνπο
πξόζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο θαηαδηθάδνπκε απεξίθξαζηα ηελ
αλαθήξπμε ηεο Αγίαο νθίαο, απηνύ ηνπ κλεκείνπ ηεο παγθόζκηαο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απηνύ ηνπ δηαρξνληθνύ ζπκβόινπ ηεο
Υξηζηηαλνζύλεο θαη ηεο Οξζνδνμίαο, ζε Σδακί.
Γπζηπρώο ηέηνηεο πνιηηηθέο ελέξγεηεο θαη θηλήζεηο δελ εμππεξεηνύλ
θαλέλαλ. Αληηζέησο απνηεινύλ θειίδα γηα ηελ ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο. Η
αληίδξαζε ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο είλαη επηβεβιεκέλε θαη πξέπεη
λα είλαη άκεζε.
Η ηζηνξηθή κλήκε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δελ επηηξέπεηαη λα
κελ έρνπλ ζπλέρεηα θαη λα αθπξώλνληαη από ηέηνηεο βέβειεο θαη
απεξίζθεπηεο απνθάζεηο»
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ζέινπκε λα θαηαζέζνπκε θη εκείο έλα
ςήθηζκα γηα ην ίδην ζέκα. Μπνξψ λα ην δηαβάζσ θαη λα ην κνηξάζσ κεηά;
Ωξαία.
«Δίλαη ζεκαληηθό λα απνκνλσζνύλ νη εζληθηζηηθέο θαη θαζηζηηθέο
θσλέο ζε Σνπξθία θαη Διιάδα. Η ελέξγεηα ηεο Κπβέξλεζεο Δξληνγάλ
γηα κεηαηξνπή ηεο Αγίαο νθίαο από Μνπζείν κλεκείν παγθόζκηαο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε Σδακί, γίλεηαη κε ηε ζηήξημε είηε ζησπεξά
είηε αλνηρηά επξύηαηνπ θάζκαηνο ηεο ηνπξθηθήο αληηπνιίηεπζεο.
Φσηεηλή εμαίξεζε απνηειεί ην Κνκκνπληζηηθό Κόκκα Σνπξθίαο πνπ
θαηαδίθαζε θαζαξά απηή ηελ ελέξγεηα. Απηή ε θίλεζε εληάζζεηαη ζε
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κηα γεληθόηεξε θιηκάθσζε ησλ πξνθιήζεσλ από ηελ πιεπξά ηεο
ηνπξθηθήο άξρνπζαο ηάμεο ζε βάξνο θαη θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ
ηεο ρώξαο καο, ζην πιαίζην ησλ επξύηεξσλ ηκπεξηαιηζηηθώλ
ζρεδηαζκώλ ζηελ πεξηνρή καο.
Η θίλεζε απηή δελ απνηειεί κηα ειιελνηνπξθηθή δηέλεμε είλαη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ηζηνξηθνύ ξόινπ πνπ έρεη έλα
κλεκείν ρξηζηηαληθήο θαη παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο,
εληαγκέλν ζηνλ θαηάινγν ησλ κλεκείσλ ηεο UNESCO.
Οη ελέξγεηεο απηέο ηεο Κπβέξλεζεο Δξληνγάλ είλαη ηκήκα κηαο
ζπλνιηθόηεξεο θιηκάθσζεο πνπ ππάξρεη θαη ε νπνία ππνζάιπεηαη
αλνηρηά από ηνπο γλσζηνύο ζπκκάρνπο, δειαδή από ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, από ηε θίιε ηνπ Δξληνγάλ Ρσζία, από ηελ άθσλε εγεζία
ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ ΝΑΣΟ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδόλαο εθθξάζεη ηελ θαηαδίθε ηεο ελέξγεηαο ηεο κεηαηξνπήο ηνπ
Μνπζείνπ ηεο Αγίαο νθίαο ζε Σδακί, από ηελ Κπβέξλεζε ηνπ
Δξληνγάλ».
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εκείο επραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πκθσλνχκε λνκίδσ θη εκείο φηη πξέπεη λα ππάξμεη έλα
ςήθηζκα θαηαδίθεο θαη έθθξαζεο ζέζεο απφ ην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην.
Θεσξνχκε φηη εθφζνλ ππήξρε ε πξφζεζε λα έξζεη, ζα ήηαλ νξζφηεξν λα
έξζεη ιίγν λσξίηεξα ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο, ελ πάζε
πεξηπηψζεη.
Απηφ πνπ ηνπιάρηζηνλ ελδηαθέξεη εκέλα, γηαηί ε θαηαδίθε είλαη
εχθνιε, ην δήηεκα είλαη φκσο ηη ζέζεη εθθξάδεη θαλείο κε ηελ θαηαδίθε θαη
θπξίσο βιέπνπκε πνιινχο εθθξαδφκελνη θπξίσο απφ ην θπβεξλεηηθφ
ζηξαηφπεδν απηφ πνπ πξνηείλνπλ είλαη λα γίλνπκε κηα πνιηηηθή Δξληνγάλ
ζηελ Διιάδα. Γειαδή κηα πνιηηηθή εζληθηζκνχ, σο απάληεζε ζηνλ εζληθηζηή
θαη πξφηαζε ηεο Αθξνδεμηάο ηεο Σνπξθίαο γηαηί απηή ήηαλ πξφηαζε εδψ θαη
ρξφληα ηνπ Κφκκαηφο ησλ Γθξίδσλ Λχθσλ ηεο Σνπξθίαο, πνπ απνδέρηεθε ν
Δξληνγάλ ελ ηέιεη.
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Άξα θαηά ηελ άπνςή κνπ ζηελ πξφηαζε πνπ θάλεη ην ΚΚΔ
απνηππψλεηαη απηφ, απνηππψλεηαη βεβαίσο κφλν ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα
Σνπξθίαο, αιιά δελ είλαη κφλν ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Σνπξθίαο, δειαδή
ππάξρνπλ θαη ζηελ Σνπξθία πιήζνο θνξέσλ θαη πξννδεπηηθψλ θαη ιατθψλ
δπλάκεσλ πνπ έρνπλ βγεη μεθάζαξα ελάληηα.
Άξα εκείο ζα ζέιακε ζε νπνηνδήπνηε ςήθηζκα θη αλ ςεθηζηεί λα
ππάξρεη ην ζηνηρείν φηη δελ είλαη ε Σνπξθία κφλν ν Δξληνγάλ θαη ε βέβειε
απηή θίλεζε πνπ έθαλε, αιιά φηη ππάξρεη θαη κηα πξννδεπηηθή, δεκνθξαηηθή
Σνπξθία ε νπνία παιεχεη θαη αγσλίδεηαη ελάληηα ζε ηέηνηεο θηλήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ φηη ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα δελ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε θνκκαηηθά πιαίζηα. Γελ ζα ζπκθσλνχζα
απφιπηα κε ηελ πξφηαζε πνπ θάλεη ν Γήκαξρνο αιιά βιέπσ φηη απηφ ην
θείκελν κπνξεί λα θαιχςεη επξχηεξα απηφ πνπ ζέινπκε λα εθθξάζνπκε πνπ
είλαη ε αληίζεζή καο ζηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα.
Δάλ κπνχκε ζηε ινγηθή ησλ αλαιχζεσλ ηνπ ηη θηαίεη, ην πνηνη
είλαη απφ πίζσ, ην πνηνη ιεηηνπξγνχλ θαη πνηεο δπλάκεηο ζηεξίδνπλ ηη, λνκίδσ
ν θαζέλαο καο έρεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη είλαη δηαθνξεηηθέο νη απφςεηο καο. Αλ
θαη θ. Γήκαξρε δελ ζπκθσλψ απφιπηα, αιιά πάλησο είλαη νπσζδήπνηε
θαηαιιειφηεξν γηα λα εθθξάζεη κηα πην ζπλνιηθή ηνπνζέηεζε θαη ζα ην
ςήθηδα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ ζπκθσλψ κε ην ςήθηζκα, ζα κπνξνχζακε
απιψο αλ κπνξεί λα γίλεη κηα πξφηαζε θ. Γήκαξρε γηα λα πεξηιακβάλεη θαη
ηελ επηζπκία ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, εθεί πνπ ιέεη «δπζηπρψο ηέηνηεο πνιηηηθέο
ελέξγεηεο» ζα κπνξνχζε λα κπεη «ηέηνηεο εζληθηζηηθέο πνιηηηθέο ελέξγεηεο»,
ψζηε λα θαιχςεη αθξηβψο απηφ πνπ είπαηε. Γελ μέξσ αλ ζέιεη ν θ. Γήκαξρνο
λα θάλεη απηή ηε δηφξζσζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ αληίξξεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ.
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Δίλαη πην ηζρπξφ αλ θχγεη έλα ςήθηζκα απφ εδψ, αλ αθφκε θαη
γηα ηελ Αγηά νθηά πξέπεη λα θάλνπκε μερσξηζηά ςεθίζκαηα, θαη ηε δηθή καο
Μεηξφπνιε ζα θάλεη Σδακί ν Δξληνγάλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κπνξεί λα ην θάλεη γηαηξέ κνπ, επραξηζηνχκε πάξα πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε εγψ ζπκθσλψ, αλ
ζπκθσλεί θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο ην πξνζζέηνπκε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο - Κιεηζηά Πξαθηηθά)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απηφ ην ςήθηζκα θαηαζέηνπκε εκείο, δελ ζεσξνχκε
μεθνκκέλν ην ηη ζπκβαίλεη κε ην ζπγθεθξηκέλν κλεκείν κε ην γεγνλφο φηη
ζήκεξα ππάξρεη κηα θαηάζηαζε πάξα πνιχ έθξπζκε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Νηάηζε μέξεηε ηη γίλεηαη; Δκείο έρνπκε θάπνηα αξρή
θαη δελ είλαη έξρεζαη πξψηα γηα λα ηελ απνθηήζεηο, επεηδή ηελ έρεηο παο πξνο
ηα εθεί. Απηή ε αξρή θαηά ηελ γλψκε κνπ είλαη φηη δελ ζα βγνχκε λα
θσλάμνπκε φηη έγηλε θάπνηνο θφλνο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ην
θνληά. Απηή είλαη ε δηαθνξά ζηα δπν ςεθίζκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία, πάκε ζε ςεθνθνξία ησλ δπν ςεθηζκάησλ.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ κε ηε ζπκπιήξσζε …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γελ ην ζπκπιεξψλνπκε λα ην έρνπκε έηζη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην θάλνπκε ηε δηαδηθαζία. Αο θάλνπκε ηελ ςεθνθνξία, κα
ην είπακε. Γεζκεπηήθακε ζα θέξνπκε ηελ πξφηαζε απηή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα βάινπκε ηε ιέμε πνπ είπε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ σο πνιηηηθή αλάιπζε ζπκθσλψ κε ην θείκελν ηνπ
ΚΚΔ, εγψ ζεσξψ φηη ζα έπξεπε λα ππάξμεη έλα ςήθηζκα εθεί. Να ππάξμεη έλα
ςήθηζκα θαη φρη κε δηαδηθαζία…. Δληάμεη δελ ιέσ φηη έγηλε κε πξφζεζε,
αηθληδηαζκνχ. Γειαδή φηη ην βιέπνπκε ηειεπηαία ζηηγκή.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη ην θείκελν ηνπ ΚΚΔ βάδεη έλα πιαίζην,
πάλσ ζην νπνίν γίλεηαη φιν απηφ θαη βάδεη θάπνηεο αηηίεο. Δλψ ην άιιν, είλαη

26

ε

10 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 22/7/2020

έλα θείκελν γεληθψο θαηαδίθεο. Σν δήηεκα είλαη αλ εκείο έρνπκε λα πνχκε γηαηί
γίλεηαη θαη αλ πξνηείλνπκε θαη θάηη. Καη ζην θείκελν πνπ ππάξρεη, είλαη απιψο
κηα θαηαδίθε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ση ζπκπιεξψλεηο εθεί; Αλ ζα ζπκπιήξσλεο θάηη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ζα ήζεια λα ππάξρεη ην κήλπκα φηη ε Σνπξθία δελ
είλαη κφλν ν Δξληνγάλ θαη φηη αληηζηέθνληαη πνιινί άιινη άλζξσπνη κε ηνπο
νπνίνπο ζπκπαξαηαζζφκαζηε θαη δεχηεξνλ φηη εκείο είκαζηε ππέξ ηεο
εηξήλεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαιήο γεηηνλίαο ησλ δχν ιαψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ δηαθσλψ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γξάςην, δηάβαζέ ην θαη επαλεξρφκαζηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βάιε ηηο δπν απηέο πξνηάζεηο εζχ θαη ζα ην δνχκε νη δπν καο
κεηά. Σν γεγνλφο ηεο πξννδεπηηθήο Σνπξθίαο καο βξίζθεη φινπο ζχκθσλνπο.
Άιισζηε βγήθαλ ήδε ζπγγξαθείο, δηαλννχκελνη, θαιιηηέρλεο, δεκνζηνγξάθνη
θαη θαηαδίθαζαλ απηή ηελ θίλεζε, δελ έρσ θακία αληίξξεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε ζπγλψκε ζα ςεθίζνπκε ηψξα…. ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη λα ην δηακνξθψζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία ζα ην δηακνξθψζεηε θαη ζα ην πνχκε κεηά, εληάμεη. Απηφ
πνπ ζέισ λα πσ πξηλ μεθηλήζνπκε θαη κπνχκε ζηα εθηφο εκεξήζηαο, ζέισ λα
θάλνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή γηα έλαλ άλζξσπν πνπ ήηαλ ππάιιεινο ζην Γήκν
ηνλ Γηάλλε Φσιηά λα ηνλ ηηκήζνπκε θαη λα βγάινπκε θαη κηα αλαθνίλσζε ζα
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σεξείηαη ελόο ιεπηνύ ζηγή
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο λα ζαο ην δηαβάζσ
θαη λα πάκε ζε ςήθηζε αλ εηζάγεηαη πξψηα απ' φια.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Με ην πξνεγνχκελν ηη θάλαηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ αθνχζαηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην μαλαθέξνπκε, αθνχ ην δηακνξθψζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη «Έγθξηζε
ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «Μπνξνχκε saving food – saving lives» κε έδξα ηελ Αζήλα θαη
λφκηκν εθπξφζσπν δηαρεηξηζηή ηνλ θ. Αιέμαλδξν Θενδσξίδε. Γηα ηελ
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πινπνίεζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

έθηαθηεο

επηζηηηζηηθήο

ελίζρπζεο

κε

πινπνίεζε επηέκβξην – Γεθέκβξην 2020 θαη 2νλ Οξηζκφο θαη εμνπζηνδφηεζε
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξνζθνξάο θαη ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Δηζεγήηξηα ε θα Παπαθψζηα.
Κχξην ζπλάδειθνη, εηζάγεηαη ην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα
πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε ζπδήηεζε ηνπ εθηόο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζέκαηνο.

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Μπνξνύκε saving food – saving lives»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαθψζηα έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καιεζπέξα ζαο. Σελ εηζήγεζε ηελ έρεηε δηαβάζεη,
πξφθεηηαη γηα κηα δσξεά ηνπ Ηδξχκαηνο «ηαχξνο Νηάξρνο» πνπ απεπζχλεηαη
ζε Γήκνπο. Με βάζε ηελ πιεζπζκηαθή θαηάηαμε ηνπ Γήκνπ καο εκείο ζα
ιάβνπκε απφ επηέκβξε κέρξη Γεθέκβξε 9 δηαηαθηηθέο κεληαίσο νη νπνίεο ζα
δηνρεηεπηνχλ χζηεξα απφ θνηλσληθή έξεπλα ζε αλζξψπνπο ηνπ Γήκνπ καο
πνπ έρνπλ αλάγθε θαη έρνπλ πξνθχςεη θαη κέζσ ηνπ COVID.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο λα θάλεη εξψηεζε; Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ
ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ επεηδή ε πξνζεζκία είλαη 31/7 θαη'
αξρήλ απηέο νη δηαηαθηηθέο ηη πνζφ είλαη.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: πγλψκε παξάιεηςή κνπ, είλαη 100 € ε κία.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γειαδή ζα έξζνπλ πφζεο; πλνιηθά ηη πνζφ είλαη;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Δίλαη 9 δηαηαθηηθέο ην κήλα, επί ηέζζεξηο κήλεο:
επηέκβξην, Οθηψβξην, Ννέκβξην, Γεθέκβξην.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: 9 ησλ 100 δειαδή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: 9 ησλ 100 κεληαίσο. Οπφηε 9 σθεινχκελνη ην κήλα …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γηα 9 σθεινχκελνπο κηιάκε.
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Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Ναη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σνπο σθεινχκελνπο πσο ζα ηνπο βξνχκε;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Θα ηνπο βξνχκε κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ηνπ
Γήκνπ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γειαδή απφ πνηα πεγή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Απφ πνηα δνκή;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη επεηδή αλαθέξεηαη ζε νηθνλνκηθά
αζζελείο ιφγσ COVID, άξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Έρνπλ πξνθχςεη αλάγθεο κέζα απφ ηε δνκή έθηαθηεο
αλάγθεο πνπ είρακε δεκηνπξγήζεη θαη ππάξρνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλνη
άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε θαη κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ. Έηζη θη αιιηψο
ζα ζέιακε πεξηζζφηεξεο, δειαδή ν αξηζκφο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δληάμεη είλαη κηθξφο ν αξηζκφο.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Θα πξνζπαζήζνπκε …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απηφ ιέσ πσο ζα γίλεη ε επηινγή. Γειαδή κπνξεί λα είλαη
100 απηά ηα άηνκα πνπ έρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, πσο ζα γίλεη ε
επηινγή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα ην θάλνπλ. Θα ζπιιέμνπκε ηηο
αλάγθεο, αθφκε δελ ην έρνπκε θάλεη, πξέπεη πξψηα λα εγθξηζεί θαη ζηε
ζπλέρεηα κπνξψ λα ζαο ελεκεξψζσ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: 31/7 πξέπεη λα έρνπκε θαη ηα άηνκα;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: ρη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απιά λα γίλεη ε ζχκβαζε.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Απιά λα ππνγξάςνπκε ηε ζχκβαζε, λαη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απηφ ξσηψ αλ πξέπεη λα έρνπκε ήδε θαη ηα άηνκα.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: ρη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δληάμεη, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σα θξηηήξηα ζην πνηνη ζα είλαη σθεινχκελνη ηα μέξνπκε ή ζα ηα
βξνχκε; Παξάδεηγκα φηαλ θάπνηνο ιφγσ COVID έκεηλε άλεξγνο θαη
29

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

παξακέλεη άλεξγνο, απηφ είλαη ηθαλφ θξηηήξην γηα λα κπεη θάπνηνο ζε απηή ηε
ιίζηα;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: αο είπα θαη πξνεγνπκέλσο φηη ζα αμηνινγεζνχλ νη
αλάγθεο απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ζα ζπγθεληξσζνχλ ηα αηηήκαηα
θαη κε θνηλή απφθαζε ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ φισλ ησλ δνκψλ ζα
θαηαιήμνπκε ζην πνηνη άλζξσπνη έρνπλ ηελ πεξηζζφηεξε αλάγθε. Έρνπλ γίλεη
θάπνηεο θνηλσληθέο έξεπλεο, ίζσο γίλνπλ θάπνηεο επηζθέςεηο επηπιένλ έηζη
ψζηε λα αμηνινγήζνπκε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη.
Γειαδή ζα βαζηζηνχκε ζηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ
ην ηξέρνπλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί θα Παπαθψζηα δελ
ελεξγνπνηείηε ηελ Δπηηξνπή ησλ Απφξσλ πνπ έρεη απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην επ’ απηνχ;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Γηαηί ε Δπηηξνπή ησλ Απφξσλ δελ έρεη επαθή κε ηνπο
σθεινχκελνπο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα πσ φηη απφ εθεί
κπνξεί λα αμηνινγεζεί. Ννκίδσ φηη πέξα ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ππάξρεη
κηα Δπηηξνπή Απφξσλ ε νπνία αζρνιείηαη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ
αλάγθε. Δθηηκψ φηη κεηά απφ ηελ δηεξεχλεζε πνπ ζα θάλνπλ νη Τπεξεζίεο, ζα
πξέπεη απηφ λα πεξάζεη θαη απφ κηα Δπηηξνπή, ηελ νπνία έρεη απνθαζίζεη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Έηζη λνκίδσ ζα δηαζθαιηζηεί ε θεξεγγπφηεηα ησλ
φπνησλ εηζεγήζεσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ πνζψλ ζε απηνχο πνπ πξέπεη λα
θαηαλεκεζνχλ. Γελ λνκίδσ φηη πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε Δπηηξνπή απηή.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Γελ έρσ αληίξξεζε θαη δελ απνθιείεηαη ε Δπηηξνπή, αλ
ηίζεηαη σο δηθή ζαο πξφηαζε δελ έρσ θακία αληίξξεζε. Απιά νη θνηλσληθνί
ιεηηνπξγνί πνπ μέξνπλ ηνπο σθεινχκελνπο εκείο ιφγσ GDPR δελ κπνξνχκε
λα έρνπκε ηα νλφκαηα, λα μέξνπκε θάπνηνλ, νχηε ε Δπηηξνπή Απφξσλ
γλσξίδεη πνηνη είλαη. Καη απηνί πνπ ζα ιάβνπλ ηα ζηνηρεία ησλ αλζξψπσλ πνπ
ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαλνκή ησλ δηαηαθηηθψλ, ζα ιάβνπλ κφλν ηα αξρηθά
ησλ νλνκάησλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξία Παπαθψζηα, εγψ δελ
δηαθσλψ ζε απηφ πνπ ιέηε, φηαλ νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία απφ ηνπο
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ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, πξέπεη λα ππάξρεη θαη κηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα
εγθξίλεη ηειηθά ην απνηέιεζκα.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Απηφ είλαη κηα επηπιένλ δηθιείδα αζθαιείαο πνπ δελ έρσ
θακία αληίξξεζε λα γίλεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πξνηείλσ.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Γελ έρσ θακία αληίξξεζε ζε απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Μηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. Δίλαη 9 δηαηαθηηθέο ην κήλα επί 100
€ γηα ηέζζεξηο κήλεο. Οη σθεινχκελνη βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο ή βάζεη φ,ηη
απνθαζίζνπκε ζα είλαη 9 ή ζα είλαη 9x4, 36 σθεινχκελνη πνπ ζα πάξνπλ απφ
100 € ν θαζέλαο;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: ρη, ζα είλαη 9 θάζε κήλα έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα
θαιχςνπκε …
Α. ΛΔΚΚΑ: 9 δηαθνξεηηθνί θάζε κήλα;
Α.

ΠΑΠΑΚΧΣΑ:

Ναη.

Έηζη

ψζηε

λα

κπνξνχζακε

λα

θαιχςνπκε

πεξηζζφηεξεο αλάγθεο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Άξα κηιάκε γηα 36 αλζξψπνπο.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Ναη.
Α. ΛΔΚΚΑ: Ωξαία, απηφ ήζεια λα δηεπθξηλίζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, πάκε ζε ςεθνθνξία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε, ζα γίλεη δεθηή απηή ε
πξφηαζε πνπ θάλακε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Πξφεδξε ήζαζηαλ ζηηο εξσηήζεηο θαη ζέινπκε λα
ηνπνζεηεζνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θαη βέβαηα, απιά δελ κνπ είπαηε φηη ζα κηιήζεηε γη' απηφ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ήηαλ νη εξσηήζεηο γη' απηφ δελ ην είπα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σψξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηδηαίηεξα κε ηελ επηδεκηθή
θξίζε έρεη παξαηεξεζεί φηη πάξα πνιιέο ΜΚΟ, ηδηψηεο, Ηδξχκαηα, εηαηξείεο
γίλνληαη ρνξεγνί ζηνπο Γήκνπο ζηα πιαίζηα ηεο «Βνήζεηα ζην πίηη» θαη ζε
άιιεο θνηλσληθέο Τπεξεζίεο έρνπλ παξαρσξήζεη.
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Απηφ γηλφηαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζπλνιηθφηεξα θαη ζε
άιινπο ηνκείο, έρεη γίλεη θαη ζε δηάθνξα Ννζνθνκεία ε γλψκε καο είλαη φηη
ζήκεξα ε Κπβέξλεζε πξνσζεί πάξα πνιχ έληνλα θαη απνζεψλεη ηελ ηδησηηθή
πξσηνβνπιία θαη ηνπο ρνξεγνχο θαη φηη απηφ φιν ην πιαίζην ησλ ρνξεγηψλ θαη
ηεο αθαίξεζεο ζηγά - ζηγά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο επζχλεο απφ ην
θξάηνο ζε βαζηθέο αλάγθεο, κε απηέο ηηο ρνξεγίεο επηδηψθεηαη ην μέπιπκα ηνπ
ηδησηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ζηε ζπλείδεζε ηνπ ιανχ, έηζη ψζηε λα
απνζπαζηεί ε ζπλαίλεζή ηνπ θαη λα πξνιεηαλζεί θαη ην έδαθνο γηα ην επφκελν
βήκα ζηελ πνιηηηθή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ζε
δηάθνξνπο ηνκείο ησλ Γήκν κέζα απφ ΓΗΣ θαη άιινπο φκνηνπο ηξφπνπο.
Παξ' φια απηά ε γλψκε καο είλαη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη
θακία ξήηξα δελ ππάξρεη θακία ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ πξνο ην δσξεηή είηε
κέζα απφ δηαθεκίζεηο, είηε κέζα απφ θνηλέο εθδειψζεηο, είηε κέζα απφ
παξαρσξήζεηο ηππηθέο ή άηππεο δηάθνξεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ηα
ρξήκαηα απηά, λαη, λα δνζνχλ. Δπνκέλσο ην ππεξςεθίδνπκε ζε απηή ηε
βάζε.
Να πσ εδψ, λα αλαπηχμσ ζε ζχληνκν ρξφλν θαη έλα άιιν ζέκα.
ήκεξα έρνπκε θηάζεη λα ζπδεηάκε γηα ηηο θνξναπαιιαγέο πνπ ζα έρνπλ νη
εηαηξείεο φπσο πξνσζεί ε Κπβέξλεζε, ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ φηαλ
κπαίλνπλ απηέο ρνξεγνί.
Καηά ηε γλψκε καο απφ ηε ζηηγκή πνπ κπνξνχλ λα δίλνπλ
δσξεέο θαη ρνξεγίεο ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα θνξνινγεζνχλ πην πνιχ ην
κεγάιν θεθάιαην θαη λα δνζεί πεξηζζφηεξν ρξήκα ζηνλ ιαφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γθξίηδαιεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη άιινο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη ηνλ ιφγν;
Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αλ ην θάλεηε δεθηφ απηφ πνπ
είπα φηη ζηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Απφξσλ ζα επηιεθζεί θαη ζα απνθαζίζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

1ν

ζέκα

εθηόο

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο
κε ηελ επσλπκία «Μπνξνύκε saving food – saving lives» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ επηθεθαιήο. Ο θ.
Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ήζεια λα βάισ δηάθνξα, αιιά επεηδή πξνρσξήζακε
πέξαζε ε ψξα. Θα βάισ κφλν έλα ζέκα, ην ζέκα ηνπ ΔΣΗΑ. Ση αθξηβψο
ζθνπεχεηε λα θάλεηε κε ην ΔΣΗΑ. Τπήξμε κηα ζχζθεςε ηνπ Γεκάξρνπ κε
ηνπο επηθεθαιήο ζηελ νπνία παξεπξέζεθαλ απφ εκάο δπν ζπλάδειθνη νη
νπνίνη ελεκεξψζεθαλ, θαηαζέζακε θη έλα εξψηεκα ζηελ Κνηλσθειή
Δπηρείξεζε, έρνπκε θάλεη θη εκείο ηελ έξεπλά καο ζε ζρέζε κε ην πψο ζα
αληηκεησπίζνπλ νη άιινη Γήκνη ηελ θαηάζηαζε απηή θαη πσο κε έλα ηξφπν ζα
δηαπξαγκαηεπηνχλ, αιιά ζεσξνχκε ζε θάζε πεξίπησζε πσο ην ζέκα απηφ ην
νπνίν είλαη πνιχ ζνβαξφ γηαηί αθνξά θαη ηνπο σθεινχκελνπο (πεξίπνπ 350)
αθνξά θαη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαη αθνξά θαη ππαιιήινπο πνπ έρνπλ
ζχκβαζε κε ην Γήκν θαη ζα πξέπεη λα έξζεη ην ζέκα λα πάξνπκε κηα
απφθαζε θαη λα δνχκε πσο ζα πξνρσξήζνπκε ζε έλα λέν ζρεδηαζκφ γηα ην
ΔΣΗΑ.
ε θάζε πεξίπησζε δελ ζέισ λα πσ γηα ην Γήκν, απηφ ην νπνίν
γίλεηαη απηή ηε ζηηγκή θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε έρεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά:
Σν πξψην είλαη φηη ε Κπβέξλεζε ζην πξνζθπγηθφ επηιέγεη κε
θάζε δπλαηφ ηξφπν λα θάλεη δχζθνιε ηε δσή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηε ρψξα
καο ζε επίπεδν απνηξνπήο, ζε επίπεδν θαηαζηνιήο, ζε επίπεδν εμψζεσλ
ζηνλ έλα κήλα φηαλ βγεη ε απφθαζε γηα ην άζπιν θαη ζε ζπλζήθεο βέβαηα πνπ
ηηο βιέπνπκε θαη πνπ απνηεινχλ ληξνπή γηα ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ φπσο
είλαη ε Μφξηα, αιιά θαη νη πεξηζζφηεξεο δνκέο.
Σν δεχηεξν είλαη φηη κε ηελ ΚΤΑ πνπ βγήθε, αλ πξνζέμεη θαλείο
κεηψλεη πάξα πνιχ ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ην ΔΣΗΑ θαη ηη θάλεη; Απμάλεη ηε
ρξεκαηνδφηεζε γηα κεγάιεο δνκέο. Γειαδή ηη ιέεη; Αλ ππάξρεη έλα
πξφγξακκα ζηε ρψξα έληαμεο πξνζθχγσλ πνπ πξνζπαζεί κε θάπνην ηξφπν
λα επηηχρεη ηελ έληαμε ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
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κέζα απφ ηελ πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία, κέζα ίζσο θαη ηελ εξγαζηαθή έληαμε
θάπνησλ αλζξψπσλ, απηφ είλαη ην ΔΣΗΑ.
Καη έξρεηαη θαη θφβεη 30% ηε ρξεκαηνδφηεζε εθεί θαη απμάλεη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ζηηο κεγάιεο δνκέο, δειαδή εθεί πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλνη
φινη ζε θιεηζηέο δνκέο. Δίλαη απίζηεπην. Γειαδή εθεί ε ρξεκαηνδφηεζε απφ
εθεί πνπ ζην ΔΣΗΑ πάεη ζην 6-19 εθεί πάεη πάλσ απφ 14 € αλά σθεινχκελν.
Γηαηί; Γηαηί ηνπο ζέιεη καληξσκέλνπο, ειεγρφκελνπο θαη ρσξίο θακία
δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο θαη έληαμεο ζηελ θνηλσλία.
Απηφ είλαη θάηη πνπ δελ αθνξά ην Γήκν καο δελ ην έρεη
ζρεδηάζεη ν Γήκνο καο, είλαη κηα θεληξηθή πνιηηηθή ζηελ νπνία πξέπεη κε θάζε
ηξφπν λα πάξνπκε ζέζε θαη λα δηεθδηθήζνπκε ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηαηί ζεσξψ φηη θαη σο Γήκνο θαη ην ζεσξψ θαη ηηκή καο ην
γεγνλφο φηη απφ ηνπο κηθξνχο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο, δειαδή ε Αηηηθή έρεη 65-66
Γήκνπο, ήκαζηαλ ν κφλνο Γήκνο γηαηί θαλείο άιινο δελ ήζειε λα πάξεη απηφ
ην θνξηίν θαη λα αλαιάβεη θαη ηελ πνιηηηθή επζχλε θαη ην πνιηηηθφ θφζηνο ηνπ
λα θέξεη θάπνηνπο πξφζθπγεο, πνπ ππάξρνπλ θαη εχινγνη θφβνη θαη
αλεζπρίεο θαη ξαηζηζκφο βεβαίσο ππάξρεη, αιιά ιέσ γη' απηφ ην νπνίν είλαη
ινγηθφ.
Θεσξψ φηη ε εκπεηξία πνπ έρνπκε είλαη απφιπηα επηηπρεκέλε.
Δληάμεη πξνβιήκαηα θαη παξαηξάγνπδα κπνξεί λα ππάξμνπλ φπσο
ππάξρνπλ θαη ζηηο γεηηνληέο καο θαη απφ ληφπηνπο ζπληνπίηεο καο, αιιά
ζεσξψ φηη ήηαλ έλα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα πσο κπνξνχλ νη άλζξσπνη
απηνί λα πάλε ηα παηδηά ηνπο καδί κε ηα παηδηά καο ζην ζρνιείν, λα πάλε θαη
λα δνπιεχνπλ φπσο δνπιεχνπλ θαη νη ππφινηπνη Έιιελεο θαη λα ππάξρεη κηα
νκαιφηεηα θαη απηφ έξρεηαη θαη ην ηηλάδεη ζηνλ αέξα.
Θεσξψ φηη ε αληίδξαζε ηνπ Γήκνπ καο πξέπεη λα είλαη ν
ζπληνληζκφο καδί κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην
πξνζθπγηθφ θαη ηνπο Γήκνπο εηδηθά, ψζηε λα δηεθδηθήζνπκε λα ζπλερηζηεί κε
νκαιφ ηξφπν γηαηί ζεσξψ φηη αθφκε θαη ηψξα ζα δηαπξαγκαηεπηεί ε
Κπβέξλεζε, δειαδή φηη ην πξάγκα δελ είλαη εληειψο ηειεησκέλν. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ξεθηλάσ απφ ην ηειεπηαίν πνπ
είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο. Δγψ πξαγκαηηθά δελ γλψξηδα φηη απφ ηνπο 66

34

ε

10 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 22/7/2020

Γήκνπο ηεο Αηηηθήο νπζηαζηηθά είλαη ν κφλνο κηθξφο Γήκνο ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο –εθηφο απφ ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά- πνπ έρεη πηνζεηήζεη ην
πξφγξακκα ΔΣΗΑ θαη ζέισ πξαγκαηηθά λα πσ φηη ζπκθσλψ κε ηελ ελέξγεηα
ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο θαη ηνπο ζπγραίξσ γη' απηφ πνπ έθαλαλ, έζησ θη
αλ ήκαζηαλ ν κφλνο κηθξφο Γήκνο πνπ πηνζέηεζε απηφ ην πξφγξακκα.
Γπν

ζέκαηα

θ.

Γήκαξρε.

Γηαβάδνπκε

ζπλερψο

φηη

νξηζηηθνπνηείηαη ην ζρέδην γηα ηελ έιεπζε ηνπ Μεηξφ θαη ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα.
Ήζεια λα ζαο πσ φηη απφ ηελ αξρή πνπ αλαιάβαηε, απφ ην 1 ν πκβνχιην
θηφιαο, είρα δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη ν ζηαζκφο ηνπ Μεηξφ, θαηά ηελ
εθηίκεζή κνπ δελ ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ.
Καηά ηελ εθηίκεζή κνπ θαη ηελ πξφηαζή κνπ είπα φηη ν Γήκνο
πξέπεη λα παξέκβεη ψζηε ν ζρεδηαζκφο λα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζηαζκφ
ηνπ Μεηξφ ζην Πάξθν Μηθξαζηαηψλ, πνπ είλαη νπζηαζηηθά ζην κέζν ηεο πφιεο
θαη εμππεξεηεί θαη ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ γεπέδνπ.
Ήζεια λα καο πείηε εάλ ζπκθσλείηε θαη' αξρήλ κε ηελ άπνςε
απηή, γηαηί δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκθσλείηε θαη αλ έρεηε θάπνηα
παξέκβαζε ή αλ ζθέθηεζηε λα ην θάλεηε.
Καη έλα δεχηεξν, ζα πξφηεηλα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζήκεξα
λα θαηαδηθάζεη ηνπο βαλδαιηζκνχο απηή ηε θνξά έγηλαλ γηα έλα πνιηηηθφ
ζπγθεθξηκέλν Κφκκα, ηα γξαθεία κάιινλ κηαο ηνπηθήο Οξγάλσζεο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο ζηελ πεξηνρή καο, θαη’ επαλάιεςε έρεη ζπκβεί απηφ εδψ θαη
λνκίδσ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα νπνηνδήπνηε Κφκκα αλ ζπλέβαηλε απηφ,
θνηλνβνπιεπηηθφ Κφκκα ή θνξέα πνιηηηθφ, αο κελ είλαη κφλν θνηλνβνπιεπηηθφ
Κφκκα, ζα πξέπεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα θαηαδηθάζεη απηέο ηηο ελέξγεηεο
νη νπνίεο πηζηεχσ φηη δελ ππεξεηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηε δεκνθξαηία.
Πξνρζέο μαλά έγηλε επίζεζε ζηα γξαθεία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο
εδψ, ηα είραλ βάςεη πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο κε θφθθηλεο κπνγηέο, ηψξα
πέηαμαλ καχξεο κπνγηέο. Δγψ εηδνπνηήζεθα απφ ηελ Αζηπλνκία. Δθηηκψ φηη
πξέπεη λα γίλεη θαηαδίθε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ, εγψ ην ζα πξφηεηλα γηα
νπνηνδήπνηε Κφκκα ζα είρε ππνζηεί ηέηνηεο ελέξγεηεο, δηφηη λνκίδσ φηη ζε κηα
δεκνθξαηηθή πφιε φπσο είλαη ε Νέα Φηιαδέιθεηα, απηέο νη ελέξγεηεο δελ
αξκφδνπλ θαη δεηψ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, απφ εζάο θ. Πξφεδξε θαη απφ
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εζάο θ. Γήκαξρε, λα ππάξμεη κηα θαηαδίθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απηψλ
ησλ ελεξγεηψλ κε αθνξκή ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Σν ζεκεξηλφ Γεκνηηθφ πκβνχιην γίλεηαη ηελ επφκελε κέξα
ηεο εθδήισζεο ηεο ηνπξθηθήο επηζεηηθφηεηαο κε έθδνζε NAYTEX θαη ηεο
πςειήο εηνηκφηεηαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεψλ καο. Σελ ίδηα ζηηγκή ε
Κπβέξλεζε δηαθεκίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο γεξκαληθήο Πξνεδξίαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα λα ιπζεί φπσο ιέλε ν Γφξδηνο Γεζκφο ζηα
ειιελνηνπξθηθά, εληείλνληαο ηα επηθίλδπλα παδάξηα θαη ηα παηρλίδηα κε ηε
θσηηά.
α κηα αθφκε ζχκπησζε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε μεθνξηψλεηαη
άιιε κηα θνληθή κεραλή ησλ ΖΠΑ αμηνπνηψληαο σο βάζε ηε ιηκάλη γηα λα
πξνσζεζεί βνξεηφηεξα ζηα ζχλνξα κε ηε Ρσζία. Ζ εμαζθάιηζε ηεο
ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζε φιν ηεο ην κεγαιείν!
Σν γεγνλφο φηη ηα επξσηνπξθηθά παδάξηα γίλνληαη πηα έλα
παθέην πξνο δηεπζέηεζε, επηβεβαίσζε θαη ε πξνρηεζηλή επίζθεςε ηνπ
Γεξκαλνχ Τπνπξγνχ ζηελ Αζήλα, ζε ζπλέρεηα ηεο ηξηκεξνχο ζπλάληεζεο
Γεξκαλίαο - Σνπξθίαο - Διιάδαο θαη ηνπ πξφζθαηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ
Τπνζέζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ηα ζέηεη φια ζην
ηξαπέδη: Αηγαίν, θπξηαξρία λεζηψλ, πθαινθξεπίδα, γεσηξήζεηο, εθινγή
κνπθηή θ.ά.
ζν γηα ην ηη ζεκαίλνπλ γηα ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο
Διιάδαο ε πεξηβφεηε δηεζλνπνίεζε θαη ε αιιειεγγχε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, νη αλαθνξέο ηνπ αξκφδηνπ επηηξφπνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα δηαθηινληθνχκελα χδαηα ζηελ Διιάδα, είλαη ε
θαιχηεξε απάληεζε.
Άιισζηε, κε θάζε επθαηξία ε Δπξσπατθή Έλσζε μεθαζαξίδεη φηη
πξνηεξαηφηεηά ηεο είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ Σνπξθία θαη ζε απηή
ηε ζηξαηεγηθή εληάζζνληαη ηα παδάξηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε ειιεληθή
Κπβέξλεζε. Ζ επηζεηηθφηεηα ηεο ηνπξθηθήο αζηηθήο ηάμεο δελ ακβιχλεηαη
αιιά εληζρχεηαη, αθνχ ηφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ην ΝΑΣΟ
«γθξηδάξνπλ» ζχλνξα θαη θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηξαβήμνπλ
ηε Σνπξθία απφ ηελ αγθαιηά ηεο Ρσζίαο, παίδνληαο ηαπηφρξνλα ην ξφιν ηνπ
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πξνμελεηή, ψζηε λα πξνσζεζεί ε πεξηβφεηε ζπλεθκεηάιιεπζε ζην Αηγαίν,
πνπ ζα εκπεξηέρεη αληηθεηκεληθά θαη ηα ζπέξκαηα ηεο επφκελεο θιηκάθσζεο
ησλ αληαγσληζκψλ.
Απηφ πνπ επηβεβαηψλεηαη είλαη φηη ιχζε πξνο φθεινο ηνπ
ειιεληθνχ θαη ησλ γεηηνληθψλ ιαψλ ε νπνία λα δηαζθαιίδεη ηελ εηξήλε θαη ηελ
επεκεξία δελ κπνξεί λα ππάξμεη κέζα ζην επξσαηιαληηθφ πιαίζην. Κακία
ζηαζεξφηεηα δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί νχηε απφ ηνπο πξφζθαηξνπο
ζπκβηβαζκνχο, νχηε πξνθαλψο απφ έλα ζεξκφ επεηζφδην, πνπ ζα
ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο γηα δηεπζεηήζεηο, ψζηε λα εκθαληζηεί σο
ιπηξσηηθή ηειηθά κηα επξσΝΑΣΟτθή παξέκβαζε.
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο – ΝΑΣΟ θαη Δπξσπατθή Έλσζε είλαη 5ε
θάιαγγα, είλαη ν Γνχξεηνο Ίππνο πνπ νη Διιεληθέο Κπβεξλήζεηο απνθαινχλ
ζπκκάρνπο θαη εηαίξνπο. Απηνί νη ζχκκαρνη θαη νη εηαίξνη είλαη ζην πιαίζην
ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ αληαγσληζκψλ κε ηελ Ρσζία, πνπ θάλνπλ πιάηεο ζηελ
άξρνπζα ηάμε ηεο Σνπξθίαο, ηε πξία θαη ηνπ Ηξάθ, πνπ αδηαθνξνχλ γηα ηελ
επηζεηηθφηεηά ηεο ζηελ Κχπξν, πνπ αλέρνληαη θαη αδηαθνξνχλ γηα ηελ
επέκβαζή ηεο ζηε Ληβχε, πνπ απιψο παξαθνινπζνχλ θαη λίπηνπλ ηα ρείξαο
ηνπο απέλαληη ζηελ ηαθηηθή ηεο Σνπξθίαο έλαληη ηεο Διιάδαο, ζπξψρλνληαο
έηζη ην δηαθεξπγκέλν ζηφρν ηνπ θεθαιαίνπ γηα ζπλδηαρείξηζε ηνπ Αηγαίνπ κε
ηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε.
Ζ κφλε αζπίδα καο είλαη ν ίδηνο καο ν ιαφο. Δίλαη νη γέθπξεο
θηιίαο κε ηνπο άιινπο ιανχο, είλαη ε εηξήλε πνπ δελ επηηξέπεη ηα πεδνχιηα
καο λα κπνπλ ζε δηαπξαγκάηεπζε νχηε λα γίλνπλ ην ιάθπξν ησλ EXON, ησλ
TOTAL ησλ απφ εδψ θαη απφ εθεί consortium. ε θάζε πεξίπησζε ηα παηδηά
καο δελ είλαη θξέαο γηα ηα θαλφληα, αιιά νχηε θαη ξαγηάδεο ππφ θακία μέλε
ζεκαία. Λχζε πξνο φθεινο ηνπ ιανχ κπνξεί λα ππάξμεη κφλν κέζα απφ ηελ
πάιε ελάληηα ζηελ πνιηηηθή εκπινθήο ζε επηθίλδπλνπο ζρεδηαζκνχο γηα
ινγαξηαζκφ ηεο αζηηθήο ηάμεο, κέζα απφ ηελ πάιε γηα απνδέζκεπζε απφ ην
ΝΑΣΟ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Καη ηψξα έξρνκαη ζηα θαζ’ πκάο. Θα ζέιακε λα καο
ελεκεξψζεηε γηα ην πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ ζηα ζρνιεία θαη θαηά πφζν ην
πξφγξακκα απηφ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο εθζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ
ζρνιείσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίαο ζηα ζρνιεία. πσο μέξνπκε θάζε

37

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Ηνχλην ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο νη δηεπζπληέο θαηαζέηνπλ κηα ηέηνηα
έθζεζε κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζέινπλ λα γίλνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο.
Δπίζεο είρακε απνθαζίζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα ππάξρεη
κηα έθζεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο καο απφ
πιεπξάο Γήκνπ θαη ζέινπκε λα γλσξίδνπκε αλ έρεη ζπληαρζεί απηή ε έθζεζε
θαη αλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ θαη ην
ππάξρεη 3νπ Λπθείνπ πνπ είραλ πξνθχςεη κεηά ηνλ πεξζηλφ ζεηζκφ.
Δπίζεο αλ κπνξείηε λα καο ελεκεξψζεηε γηα ηηο πξφζθαηεο
ζπδεηήζεηο πνπ είρακε κε ηελ ΚΣΤΠ θαζψο θαη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεηε
θάλεη σο Γήκνο, αλ πξνθχςεη μαλά πξφβιεκα κε ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ.
Γηαηί αθνχζακε ηελ πθππνπξγφ λα ιέεη φηη ππάξρνπλ δπν ζελάξηα γηα ην
άλνηγκα θαη πξφθεηηαη λα γίλεη πάιη ην θαξαγθηνδηιίθη πνπ έγηλε ην Μάην θαη ηνλ
Ηνχλην.
Δπίζεο λα ζαο ζπκίζσ φηη εθθξεκεί θαη κηα απάληεζή ζαο ζηελ
εξψηεζε πνπ είρακε θαηαζέζεη γηα ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο.
Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηάλλε, ζχκηζέ κνπ πνηα ήηαλ ε εξψηεζε;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: ε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην είρακε απνθαζίζεη λα ιέκε πξηλ
ηνλ επηέκβξην ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηα ζρνιεία θαη λα
ειέγρνπκε έλα πξφγξακκα ηη εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ. Έρνπκε θαηαζέζεη
έλα εξψηεκα γηα ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ήκεξα ην πήξα εγψ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Υηεο ην ζηείιακε θαη ην πξνψζεζε ε Δπηηξνπή.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γηα ηα λεπηαγσγεία είκαζηε εληάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο λα πεη θάηη;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη πην ηερληθά θαη ν θ. Καληαξέιεο ζα κπνξνχζε
λα…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξε ραίξνκαη πνπ επαλαθέξεηο ην ζέκα ηνπ ΔΣΗΑ γηαηί
πξαγκαηηθά ηνλ ηειεπηαίν κήλα έρνπλ γίλεη απαλσηέο ζπλαληήζεηο ζπλερείο
θαη κε ηελ Όπαηε Αξκνζηεία, ζπλερείο επαθέο κε ηνπο επηθεθαιήο ηεο
Κνηλσθεινχο, ζπλερείο επαθέο κέζσ e-mail πνπ πεγαηλνέξρνληαη ελ είδε
ραξηνπφιεκνπ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ηέζζεξηο ζπζθέςεηο πνπ έγηλαλ εθηφο
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απηήο πνπ ελεκέξσζα ηνπο αξρεγνχο ησλ πνιηηηθψλ Παξαηάμεσλ ηνπο
επηθεθαιείο, ζπζθέςεηο πνπ έγηλαλ κε ηα κέιε κε ηνπο επηθεθαιήο ηεο
Κνηλσθεινχο ηνλ θ. Καξαβία, ηελ θα Αιηκπέξηε θαη δπν ηξία άιια ζηειέρε.
Δίλαη γεγνλφο φηη ην ΔΣΗΑ έρεη έλα ηεξάζηην θνηλσληθφ
ππφβαζξν, ηεξάζηηα αλζξσπηζηηθή παξνπζία θαη απηφ ην δηάζηεκα ην
ηειεπηαίν ηνπιάρηζηνλ ηηο ηειεπηαίεο 45 κέξεο έρνπλ γίλεη φιεο απηέο νη
επαθέο πνπ είραλ ζαλ ζηφρν λα πξνζπαζήζνπκε θαη πξνζπαζνχκε αθφκε
λα δηαηεξήζνπκε ην ΔΣΗΑ ηνπιάρηζηνλ ζην Γήκν καο.
Ήξζα ζε επαθή κε ηνπο Γεκάξρνπο πνπ θηινμελνχλ ην
πξφγξακκα, φρη κε φινπο, κε θάπνηνπο εγψ κε θάπνηνπο ε θα Αιηκπέξηε θαη ν
θ.

Καξαβίαο.

Δηίζεην

κέρξη

ζηηγκήο

ελ ακθηβφισ ε

ζπλέρεηα

ηνπ

πξνγξάκκαηνο κε βάζε φρη κφλν ηε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο αιιά θαη
νηηδήπνηε είρε λα θάλεη κε ηηο επηζθεπέο ησλ ζπηηηψλ, κε ην 20% πνπ ζα
δηλφηαλ κεηά απφ ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηέινο πάλησλ νη αλαινγίεο νη
νηθνλνκηθέο αιιά θαη νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηνλ «εμνπιηζκφ» ζπίηηα,
κείσζε ζηηο ΓΔΚΟ θαη νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε απηφ πνπ ζα εμαζθάιηδε ηε
ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε έλα ζεηηθφ πξφζεκν, έρεη αξρίζεη θαη
παξνπζηάδεηαη ζνιφ.
Δπίθεηην κηα ζπλάληεζε κε ηνπο Γεκάξρνπο ζηε Λεηβαδηά, απηνί
ηέινο πάλησλ πνπ έρνπκε, λνκίδσ Γαλάε ήζνπλ ζηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε
πνπ θάλακε, ηέινο πάλησλ απηή ε ζπλάληεζε αθπξψζεθε πάλησο φρη κε
επζχλε δηθή καο. Τπήξρε ζηελ αηκφζθαηξα ε άπνςε φηη ζα ήηαλ νπηνπηθφ ην
λα ζπλαληεζνχλ νη Γήκαξρνη φηαλ νη εμαγγειίεο ηεο Κπβέξλεζεο ήηαλ ζην ίδην
κήθνο θχκαηνο ηνπιάρηζηνλ ζην νηθνλνκηθφ θνκκάηη.
Σειεπηαία ζπλάληεζε θάλακε πξνρζέο Γηψξγν ζπκάκαη θαη ζε
απηή ηε ζπλάληεζε ην e-mail πνπ ζηάιζεθε ήηαλ έλα e-mail ην νπνίν πάιη
αλαθνίλσλε φηη εκείο δηαηεξνχκε ηηο επηθπιάμεηο καο, είκαζηε παξφληεο,
ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε ην πξφγξακκα απιά ζην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηνπο
ππφινηπνπο Γεκάξρνπο πνπ θηινμελνχλ ην πξφγξακκα εθηφο ηεο Αζήλαο θαη
ηνπ Πεηξαηά.
Θέηνπκε πξν ησλ επζπλψλ ηεο ηελ Κπβέξλεζε σο πξνο ην
θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ βησζηκφηεηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δηαηεξήζεη ην
πξφγξακκα ζηα ίδηα νηθνλνκηθά επίπεδα. ε θάζε πεξίπησζε επαλαιάβακε
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ζην ηειεπηαίν e-mail φηη εκείο είκαζηε παξφληεο, ζέινπκε ην πξφγξακκα,
ζέινπκε λα ην ζπλερίζνπκε απιά πξέπεη ε Κπβέξλεζε λα θάλεη πίζσ ζην
ζέκα φρη κφλν ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο, αιιά θαη φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ
θαζηζηνχλ βηψζηκν ην πξφγξακκα.
ηε δηάζεζή ζαο φια ηα e-mail πνπ έρνπλ αληαιιαγεί κεηαμχ ηεο
Όπαηεο Αξκνζηείαο, ησλ επηθεθαιήο ηεο θνηλσθεινχο θαη ηα δηθά κνπ πνπ
είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα – πέληε. Απηά σο πξνο ην ΔΣΗΑ.
Ναη θ. Σνκπνχινγινπ ζηελ θαηαδίθε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ.
Δκείο σο «Πνιηηψλ Πνιηηεία» βγάιακε αλαθνίλσζε θαη θαηαδηθάζακε.
Βεβαίσο ζέισ λα πσ φηη αθνχ ην βγάιακε σο «Πνιηηψλ Πνιηηεία» γηαηί λα κε
ζπκθσλήζνπκε ζε κηα ζπλνιηθή θαηαδίθε σο Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Δπίζεο πάλσ ζε απηφ κηα θαη αλαθέξζεθα ζην θαζνιηθφ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα ήζεια λα βγάινπκε θαη κηα αλαθνίλσζε Πξφεδξε
γηα ηνλ Φσιηά Γηάλλε γηα ηελ επζπλεηδεζία ηνπ, ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ, ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν επζπλείδεηα επί ζεηξά εηψλ ησλ θαζηζηνχζε πξαγκαηηθά
μερσξηζηφ αλάκεζά καο θαη αλάκεζα ζηνπο ππαιιήινπο.
Γηα ην Μεηξφ. πδεηήζεηο γηα ην Μεηξφ γίλνληαλ απφ ηελ επνρή
πνπ ήκνπλ ζην εζληθφ Κνηλνβνχιην θ. Σνκπνχινγινπ ην ’11-’12 θαη άξρηδε
ηφηε λα γίλεηαη ζπδήηεζε θαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε γηα ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ. Σφηε
παξνπζηάζηεθε θαη ε πεξίπησζε ηεο Γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ.
Τπήξραλ θαη ηφηε απηέο νη απφςεηο πνπ δηίζηαληαη άιινη ιέλε γηα
ηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ σο θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο, άιιεο απφςεηο
θαηαηέζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηνλ Πάξθν Μηθξαζηαηψλ, άιιεο έιεγαλ θαη πην
πάλσ αθφκε αλ ζπκάκαη θαιά πεξίπνπ κεηαμχ Renault, θξα επεηδή ππήξρε
θαη ν ρψξνο βεβαίσο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί θαη ηελ άιιε πιεπξά ηεο
εζληθήο νδνχ.
Οκνινγψ φηη δελ ην έρσ παξαθνινπζήζεη απφ ηφηε ην ζέκα.
Κξαηψ ηελ πξφηαζή ζαο γηα ηνλ ζηαζκφ ηνπ Πάξθνπ Μηθξαζηαηψλ, λνκίδσ
πσο ζηηο επφκελεο ζπλαληήζεηο κηα θαη είκαζηε έλαο Γήκνο ν νπνίνο ζα έρεη
ιφγν ζηελ επέθηαζε ηεο Γξακκήο ηνπ Μεηξφ θαη σο σθεινχκελνη, αιιά θαη
σο έρνληεο ηνλ ιφγν γηαηί ζίγνπξα ζα αλαζηαησζεί πάιη ε πφιε κε ηηο
εξγαζίεο απηέο, λα είζηε ζίγνπξνο θαη κάιηζηα δελ ζα είρα θακία αληίξξεζε
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φρη κφλν λα παξαζηψ εγψ σο Γήκαξρνο αιιά θαη κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ γλψκε ζαο πνηα είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ αληίξξεζε γηα ην Πάξθν Μηθξαζηαηψλ, αιιά ηίζεληαη θη
άιια δεηήκαηα: ην ππέδαθνο, ν πδξνθφξνο νξίδνληαο θαη θάπνηεο άιιεο
παξάκεηξνη. Καη ζαο ιέσ ην εμήο θαη δεζκεχνκαη φηη εάλ γίλνπλ θάπνηεο
ζπδεηήζεηο ή κάιινλ λα ηηο πξνθαιέζνπκε αλ ζέιεηε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο, λα
πάκε ζχζζσκνη εζείο σο επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ θαη εγψ σο Γήκαξρνο
θαη λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο.
Γελ ζα πάξσ πάλσ κνπ έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα, ζεσξψ πσο
κπνξνχκε λα είκαζηε φινη ζπλππεχζπλνη ζηηο απνθάζεηο πνπ ζα παξζνχλ γηα
κηα ηέηνηα απφθαζε πνπ ζα αιιάμεη επί ηα βειηίσ ην κέιινλ ηεο πφιεο καο.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία αληίξξεζε. Θα θνηηάμσ κφιηο εθπνλεζνχλ απηέο νη
πξψηεο κειέηεο πνπ ζα είλαη θαζνξηζηηθέο ειπίδσ λα πξνιάβνπκε, αιιά
νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ζα έρνπκε ζρεηηθά κε ηελ
επέθηαζε ηεο Γξακκήο ηνπ Μεηξφ δεζκεχνκαη φηη νη επηθεθαιήο ησλ
Παξαηάμεσλ ζα κε ζπλνδεχζνπλ γηα λα πάκε λα ζπδεηήζνπκε κε ην αξκφδην
Τπνπξγείν ή κε ηα αξκφδηα Τπνπξγεία γηαηί πξνθαλψο ζα ππάξμεη θάπνηα
ΚΤΑ.
Γηα ηνλ θ. Εαραξηάδε. Σν πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ ζηα ζρνιεία
είλαη εδψ ν θ. Καληαξέιεο απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ν νπνίνο
ζα ζαο ελεκεξψζεη. αθψο έρνπλ πξνρσξήζεη, ζαθψο έρνπκε εθκεηαιιεπηεί
ην θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηνλ θνξσλντφ αιιά θη απηφ πνπ έηζη θη αιιηψο
είζηζηαη κέζα ζην θαινθαίξη λα ρξεζηκνπνηείηαη γη' απηέο ηηο εξγαζίεο, επίζεο
γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ είλαη θάηη πνπ ζα ζαο ελεκεξψζεη θαη
ν θ. Καληαξέιεο αιιά θαη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο.
ηηο ζπζθέςεηο καο πνπ έρνπλ γίλεη δπν θνξέο κε ηελ ΚΣΤΠ
δψζηε κνπ έλα ιεπηφ λα ζαο πσ ηη ζπδεηήζεθε θαη ηη απνθαζίζηεθε.
πδεηήζεθε ην ζέκα ηεο πνξείαο θαηαζθεπήο ηνπ 3 νπ Λπθείνπ, νη αηζηφδνμεο
πξνβιέςεηο ηνπ θ. Καηζή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΣΤΠ είλαη φηη κέζα ζην ’21 ζα
έρνπκε ην 3ν Γπκλάζην – 3ν Λχθεην.
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Δπηζθεθζήθακε ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνλ εξγνηαμηάξρε ηνπ
έξγνπ, φπνπ θαη απηφο θηινδνμεί φηη κέζα ζην ’21 ζα έρνπκε ην θαηλνχξγην
Λχθεην θαη ην θαηλνχξγην Γπκλάζην.
πδεηήζεθε ε λέα πηέξπγα ζην 1ν Γπκλάζην θαη Λχθεην Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη αλ ζέιεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο κπνξεί λα είλαη πην αλαιπηηθφο.
πδεηήζεθε κηα πξνγξακκαηηθή γηα ηα ΔΠΑΛ πξνθεηκέλνπ λα
παξαρσξεζνχλ νη αχιεηνη ρψξνη κεηά ηηο 2 θαη κηζή ην κεζεκέξη πνπ έηζη θη
αιιηψο έρεη ην δηθαίσκα ν Γήκνο λα ηνπο ρξεζηκνπνηεί κε ηελ άδεηα πηα ηεο
ΚΣΤΠ πξνθεηκέλνπ λα απνζπκθνξήζνπκε νπνηνπζδήπνηε αζιεηηθνχο
ρψξνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ εηδηθά κε ην καδηθφ αζιεηηζκφ.
Καη ζπδεηήζεθε θαη ε θαηαζθεπή λέσλ αηζνπζψλ γηα Παηδηθνχο
ηαζκνχο ζε ρψξν ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο.
Απηά επηγξακκαηηθά. ηε δηάζεζή ζαο ή ν θ. Κσλζηαληηλίδεο ή
εγψ λα ζαο πνχκε αλαιπηηθά ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ απηά λα
πινπνηεζνχλ κέζα ηνπιάρηζηνλ ζηνλ επφκελν ρξφλν, ζηελ επφκελε δηεηία.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γήκαξρν, λα πσ φηη έρνπκε δπν
εθθξεκφηεηεο. Ζ πξψηε είλαη ην ςήθηζκα λα ην νινθιεξψζεηε θαη ην δεχηεξν
είλαη ε θαηαδίθε γηα ηελ πξάμε πνπ έρεη γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο.
Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Κχξηνη ζπλάδειθνη πξέπεη λα
γλσξίδεηε ην εμήο: δελ έρεη αιιάμεη απνιχησο ηίπνηε φζνλ αθνξά ηηο
πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο πνπ θάλνπκε θάζε θαινθαίξη ζηα ζρνιεία. Ζ
Τπεξεζία είλαη έηνηκε, έρεη θαηαγξάςεη ηηο αλάγθεο θαη έρνπκε μεθηλήζεη ήδε
ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα λα κπνχκε ζηα ζρνιεία γηαηί αθφκε δελ
έρνπλ θιείζεη θαιά – θαιά φια.
Απφ ηελ άιιε έρσ λα ζαο πσ ην εμήο: ζα δείηε θαη ζην Σερληθφ
Πξφγξακκα θαη ζα έξζεη θαη κεζαχξην ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη θάλνπκε
έλα ηεξάζηην έξγν πνπ αθνξά πιένλ κεγαιχηεξεο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ πνπ
δελ είρακε ηε δπλαηφηεηα κε ηηο απιέο ζπληεξήζεηο ηνπ θαινθαηξηνχ λα
θάλνπκε, φπσο αχιηνη ρψξνη πνπ έρνπλ πνιιά ζρνιεία αλάγθε, φρη άκεζε
αιιά είλαη ζηα πξφζπξα πιένλ λα γίλεη άκεζε αλάγθε, εθκεηαιιεπφκελνη ηε
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ΑΣΑ ηνπ 2020 θαη 2021 νχησο ψζηε θάλνπκε έλα κεγάιν έξγν νλνκαζηηθήο
αμίαο δειαδή πξνυπνινγηζκνχ 450.000 €, πνπ πιένλ εθεί έρνπκε
επηθαηξνπνηήζεη ηηο αλάγθεο κέζσ ησλ δηεπζπληψλ φισλ ησλ ζρνιείσλ θαη
κέζσ ησλ ζρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη θάλνπκε απηφ ην κεγάιν έξγν ην νπνίν
βέβαηα ζα κεηψζεη θαη ηε δνπιεηά καο ηελ θαινθαηξηλή, αλά έηνο, πνπ θάλνπκε
θάζε ρξφλν είλαη ηα άκεζα, ηα βαςίκαηα, θάπνηεο κνλψζεηο, μέξεηε είλαη ηα
γλσζηά πνπ θάλνπκε θάζε θνξά γηα λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα
ζρνιεία.
Δθεί γηα πξψηε θνξά ζθεθηήθακε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηε ΑΣΑ
πνπ πάληα κέλεη, γηαηί ιέκε «άζηε, άζηε, άζηε…» θαη κέλεη, λα
εθκεηαιιεπηνχκε ζην έπαθξν ηε ΑΣΑ θαη λα ηα δψζνπκε φια ζηα ζρνιεία
γηαηί ηα ζρνιεία καο παιηψλνπλ, θαθά ηα ςέκαηα. Κάπνηε ήηαλ θαηλνχξγηα,
ιέγακε «έρνπκε πνιιά θαηλνχξγηα ζρνιεία» θαη πιένλ ηα ζρνιεία καο
παιηψλνπλ.
Οη αλάγθεο κεγαιψλνπλ θαη λα μέξεηε, ζαο ην είρα πεη ζην
πκβνχιην φηη γεληθά κε ηα ζρνιεία έρνπκε δείμεη ηδηαίηεξε επαηζζεζία απφ ηελ
αξρή ηεο αλάιεςεο ηεο ζεηείαο καο. Απηά φζνλ αθνξά ην ηερληθφ κέξνο θ.
ζπλάδειθε.
Καη κηα θνπβέληα κηαο θαη είπε γηα ην 3ν Γπκλάζην θαη 3ν Λχθεην ν
θ. Γήκαξρνο, έρσ λα ζαο πσ ην εμήο: εξρφκελνο ζε θαζεκεξηλή επαθή κε
ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ θαη ηελ εξγνηαμηάξρε ηνπ έξγνπ πνπ γίλεηαη ην 3 ν
Γπκλάζην θαη 3ν Λχθεην, νθείισ λα ζαο πσ θαη λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ε
κειέηε ησλ ΚΣΤΠ έρεη θάπνηα θελά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηγά - ζηγά θαη καο
δεκηνπξγνχλ επηπιένλ πξνβιήκαηα ζην ρξφλν πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ πξνρζέο πξνέθπςε ην ζέκα ησλ νκβξίσλ
ην νπνίν δελ ππάξρεη ε πξφβιεςε πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη, ππάξρεη ε
πξφβιεςε φζνλ αθνξά ην Λχθεην θαη δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ην Γπκλάζην,
θάηη ην νπνίν θαηαιαβαίλεηε ιφγσ ειιηπνχο κειέηεο, δελ μέξσ, δελ κπνξψ λα
ζαο ην πσ αιιά ζε θάζε πεξίπησζε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην ρξφλν
πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαη απηφ ζα ήζεια λα ζαο ην θαηαζέζσ γηαηί είλαη έλα
ζέκα πνπ βξήθακε κπξνζηά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη κε ην
εξγνηάμην. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Καληαξέιε. Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζα καο
δηαβάζεηε;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ έρσ ςήθηζκα, εγψ
απιψο δεηψ λα ππάξμεη κηα νκφθσλε θαηαδίθε ησλ βαλδαιηζκψλ πνπ έγηλαλ
ζηα γξαθεία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο πξνρζέο θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
δηαηξαλψζεη ηελ άπνςή ηνπ φηη απηέο νη πξάμεηο είλαη θαηαδηθαζηέεο απφ
φπνπ θη αλ πξνέξρνληαη θαη ζε φπνηνλ θη αλ αληηζηνηρνχλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο - Κιεηζηά Πξαθηηθά)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζπλερίδνπκε κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 243/2019 απόθαζεο Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ πεξί απνδνρήο επηρνξήγεζεο από ην πξόγξακκα
«ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ.

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ:

Κχξηνη

ζπλάδειθνη,

ζηε

ζπδήηεζε

πνπ

έγηλε

πξνεγνπκέλσο μεθηλψληαο δελ ήζεια λα δηαθφςσ θαη ζεβάζηεθα ηνλ ρξφλν
θαη ηνλ θ. Πξφεδξν θαη ηε δηαδηθαζία, φκσο ζα ήζεια λα αθνπζηεί απφ ην
βήκα ην εμήο: είκαζηε θαη' αξρήλ ππέξ ηεο λνκηκφηεηαο θαη φζνλ αθνξά ηνπο
Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη φζνλ αθνξά ηηο παηδηθέο ραξέο.
Κακηά θνξά ιέκε φηη ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα, αιιά ζέισ ιίγν λα
είκαζηε πην πξνζεθηηθνί, ππφ ηελ εμήο έλλνηα: νη παηδηθέο ραξέο πξηλ απφ ηξία
– ηέζζεξα ρξφληα άιιαμε ν λφκνο θαη άιιαμαλ νη πξνδηαγξαθέο. Ήξζε ε
επξσπατθή λνκνζεζία θαη καο έθεξε λέα δεδνκέλα. Καηά ζπλέπεηα ήκαζηαλ
ππνρξεσκέλνη λα ηξέμνπκε γηα λα κπνξέζνπλ λα πηζηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε
ηε λέα επξσπατθή λνκνζεζία.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ήηαλ παξάλνκεο, δελ ζεκαίλεη φηη
ιεηηνπξγνχζαλ παξάλνκα.
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Δπίζεο λα ζαο πσ ην εμήο: ην 80% ζπδεηψληαο κε ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ δελ έρνπλ θακία
πηζηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Θέισ λα ζαο πσ φηη είλαη θάπνηεο
δηαδηθαζία πνπ πξνθαλψο ηξέρεηο απφ πίζσ απφ ηε λνκνζεζία θαη φζνλ
αθνξά αθφκε θαη ηηο αδεηνδνηήζεηο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ. Σξέρεηο απφ πίζσ
απφ ηε λνκνζεζία θαη θάζε θνξά θάηη αιιάδεη, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη
ιεηηνπξγνχλ παξάλνκα.
Γελ κπνξεί έλαο Παηδηθφο ηαζκφο λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο άδεηα
ιεηηνπξγίαο, δελ ππάξρεη πεξίπησζε. Γελ μέξσ ιέγνληαη πξάγκαηα, ή
αθήλνληαη εληππψζεηο θαη δελ ππήξρε θακία ψξηκε κειέηε θ. Βαζηιφπνπιε. Ζ
κειέηε είρε μεθηλήζεη, γηλφηαλ, ψξηκε κειέηε δελ ππήξρε. Καη απηφ δελ ζαο ην
ιέσ εγψ, ππάξρνπλ ληνθνπκέληα, ζα δείηε ηηο εκεξνκελίεο πνπ ηειείσζαλ νη
κειέηεο ππνγξάθηεθαλ θαη κπήθε πιένλ ζην πξφγξακκα γηα λα γίλνπλ φιεο
απηέο νη δηαδηθαζίεο… Καιφ ζα είλαη λα είκαζηε ιηγάθη πην νπζηαζηηθνί ζε
απηά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπί ηνπ ζέκαηνο θ. Καληαξέιε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: πγλψκε αιιά ζεβάζηεθα ηνλ ρξφλν πξνεγνπκέλσο θαη
δελ ήζεια λα δηαθφςσ ζην ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζην ςήθηζκα.
Πάκε ζην ζέκα καο ηψξα. Δθείλν πνπ έρσ λα ζαο πσ είλαη ην
εμήο: νπζηαζηηθά κεηψζακε δπν Κσδηθνχο θαη απμήζακε δπν Κσδηθνχο πνπ
αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ. Γηαγξάςακε νπζηαζηηθά ηνλ
Κσδηθφ γηα θέηνο «Πξνκήζεηα παγθαθηνχ WiFi» πνπ έγηλε θαη ηφζε θνπβέληα
εδψ ζε απηφ ην πκβνχιην θαη δηαγξάςακε θαη ηνλ Κσδηθφ πνπ αθνξά ηελ
εθπφλεζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηελ επηθαηξνπνίεζε ζπλ ηεο Υαιθεδφλαο.
Αληίζεηα απμήζακε αληίζηνηρα ηνλ Κσδηθφ «Γηάλνημε θαη
δηακφξθσζε ηεο νδνχ Λάξλαθνο» δηφηη θαηαθέξακε παξ' φιεο ηηο πηεζηηθέο
εκεξνκελίεο ζην Πξάζηλν Σακείν θαη βάιακε έλα θνκκάηη ηεο αλάπιαζεο ηνπ
ρψξνπ πιένλ, νπφηε ζεσξήζακε ζθφπηκν λα πξνρσξήζεη θαη ε δηάλνημε ηνπ
πεδνδξφκνπ ηεο νδνχ Λάξλαθνο.
Καη ην δεχηεξν Κσδηθφ πνπ απμήζακε ήηαλ ε ζπληήξεζε ηεο
νδνπνηίαο ε νπνία είρε ππνγξαθεί επί πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο θ.
Βαζηιφπνπινπ θαη κέζα ζε απηή ηελ εξγνιαβία κπνξέζακε λα απμήζνπκε
θαηά 15% ην έξγν θαη λα ζηξψζνπκε νπζηαζηηθά ηνλ αχιεην ρψξν ηνπ 3νπ
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Γπκλαζίνπ σο ππνδνκή γηα έλα γήπεδν 9x9. Δίλαη έηνηκε ε ππνδνκή, είλαη
σξαηφηαην, είλαη ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ.
ε θάζε πεξίπησζε εθεί δεκηνπξγείηαη έλα γήπεδν ην νπνίν είλαη
9x9 γηα ην καδηθφ αζιεηηζκφ θαη απηή ε ρξεκαηνδφηεζε κε ηε ζχκθσλε
γλψκε ηεο Πεξηθέξεηαο είπακε φηη κεηψλνληαο ηνπο Κσδηθνχο ηεο εθπφλεζεο
ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο πνπ ζα κπεη ην ’21 λα κπνξέζνπκε λα ηε βξνχκε
απφ εθεί.
Σηο πξνζερείο κέξεο ζα γίλεη θαη ε πξνκήζεηα ηνπ ριννηάπεηα
θαη ζα κπνξεί λα παξαδνζεί ζηνπο δεκφηεο θαη ζην καδηθφ αζιεηηζκφ θαη
βέβαηα ζην 3ν Γπκλάζην ηηο ζρνιηθέο ψξεο κέρξη ηηο 3 ε ψξα γηα ηε γπκλαζηηθή
ηνπ, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ θαη Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ, ελφο
γεπέδνπ 9x9.
Απηνί είλαη νη δπν Κσδηθνί θχξηνη ζπλάδειθνη θαη απηνί είλαη νη
ιφγνη πνπ ηνπο απμήζακε θαη επηιέμακε λα κεηψζνπκε ηνπο άιινπο δχν
Κσδηθνχο δηφηη ζεσξήζακε φηη έρνπκε πεξηζψξην κέζα ζην 2021 λα
κπνξέζνπκε λα μαλαθέξνπκε θαη ηα Παγθάθηα WiFi πνπ είλαη κηα πνιχ σξαία
πεξίπησζε γηα ηε Νενιαία, αιιά θπζηθά θαη ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζέισ λα πσ πνιιά, εκείο θαηαςεθίζακε ην Σερληθφ
Πξφγξακκα, πιελ φισλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ ηα νπνία ηα ςεθίδνπκε θαη
ηψξα.
Μάζακε ηελ πιεξνθνξία ζήκεξα γηα ην γήπεδν 9x9. Ωο ηδέα
θαίλεηαη πνιχ σξαία θαη εχθνιε, φκσο γηα εκέλα είλαη θαηαζηξνθή, γηαηί.
Απηφο ν ρψξνο εκείο ηνπιάρηζηνλ είρακε θάλεη έλα ζρεδηαζκφ λα γίλεη γήπεδν
11x11. Απηφ ην νπνίν έρνπλ αλάγθε απηή ηε ζηηγκή …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Βγαίλεη. Να θάηζνπκε λα ην ζπδεηήζνπκε Γεκήηξε, εγψ
είκαη ππέξ λα γίλεη νπσζδήπνηε ρξεηαδφκαζηε γήπεδν, αιιά ε πφιε έρεη
πνιιά γήπεδα άζιεζεο θαη 5x5 έρεη θαη ην 7x7 έρεη θαη ην 8x8 ζην Φνπγάξν
πνπ είλαη ν ΑΣΣΑΛΟ απηφ πνπ έρεη αλάγθε ε πφιε είλαη έλα γήπεδν
11x11…
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν εξψηεκα είλαη ζα κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη εθεί
αγψλεο; Απηφ είλαη ην εξψηεκα παηδηά. Άξα δελ είλαη θαλνληθφ γήπεδν.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Οη νκάδεο καο νη εξαζηηερληθέο ν ΑΣΣΑΛΟ … είλαη ν
κνλαδηθφο ρψξνο φκσο ηνπιάρηζηνλ αλ έρεηε άιιε άπνςε ή άιιε εηθφλα, λα
ην πείηε. Ο κνλαδηθφο ρψξνο πνπ λα κπνξεί λα γίλεη γήπεδν πνπ λα κπνξεί
λα θηινμελεί αγψλεο ψζηε λα κε πάεη ν ΑΣΣΑΛΟ θαη πιεξψλεη ζηνπο Αγίνπο
Αλαξγχξνπο, κελ πάεη ν Υαιθεδνληθφο θαη πιεξψλεη, είλαη εθεί. Μελ πάκε λα
πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζεί ην 3ν Γπκλάζην θαη 3ν Λχθεην, ψζηε λα
γθξεκηζηεί έλα θνκκάηη θαη λα απμεζεί ν ρψξνο θαη λα γίλεη έλα θαλνληθφ
γήπεδν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε απφιπηα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μελ πάκε γηα ιφγνπο επθνιία δειαδή λα γίλεη πην
γξήγνξα θαη πην εχθνια.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη θάηη ην νπνίν είλαη ζηνλ ζρεδηαζκφ, απιψο επεηδή απηφ
παξαρσξήζεθε απφ ηηο ΚΣΤΠ θαη κπνξεί λα γίλεη άκεζα, θακία αληίξξεζε.
Ξέξνπκε φινη καο φηη ππάξρεη έιιεηςε γεπέδσλ, εηδηθά ζε απηή ηελ
πεξίπησζε επεηδή ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δηαδηθαζία γξαθεηνθξαηηθή γηα λα
γίλνπλ αγψλεο πξέπεη λα κπνπλ θεξθίδεο, πξέπεη λα κπνπλ απνδπηήξηα,
πξέπεη λα ππάξμνπλ φιεο απηέο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΓΑ.
Δκείο απηφ ην 40x80 κπνξεί άλεηα λα γίλεη 50x100. Ξεθηλάο
ηψξα θαη ιεο αθνχ ην έρσ θαη απφ εθεί θαη πέξα ρηίδνπκε, ελλνψ
ζπκπιεξψλνπκε. Γειαδή δελ δηαθσλνχκε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Να θχγεη θαη ην ζρνιείν βξε παηδηά, ην ζρνιείν δελ έρεη
θχγεη, θάλνπλ γπκλαζηηθή ηα παηδηά εθεί.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καη' αξρήλ θάλνπλ γπκλαζηηθή ηα παηδηά, κεηά νη αλάγθεο ην
λα γίλεη γήπεδν θαη λα δηεμαρζνχλ αγψλεο ρξεηάδεηαη κηα 18κελε δηαδηθαζία.
Πξέπεη λα θηηάμνπκε ηα απνδπηήξηα πνπ είρε ζην δεχηεξν θηίξην απφ ηελ
αξηζηεξή κεξηά πνπ έρεη ηα απνδπηήξηα, φκσο φια απηά είλαη ρξνλνβφξα.
Δκείο ρηίδνπκε θάηη ηψξα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καδηθνχ
αζιεηηζκνχ, ηνπ Υαιθεδνληθνχ θαη ηνπ ΑΣΣΑΛΟΤ θαη ησλ παηδηψλ γεληθά ηεο
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πφιεο θαη απηφ κπνξεί λα επεθηαζεί. Καη αλ δείηε ην θφζηνο πξαγκαηηθά ζαο
ην ιέσ απηφ γηαηί έρεη γίλεη κε πξνζσπηθέο γλσξηκίεο, είλαη ηζάκπα. Αλ δείηε
πφζν ζηνηρίδνπλ νη κνθέηεο θαλνληθά, μεπεξλάλε ηα 35 € ην κέηξν θαη εδψ
ζπδεηάκε γηα 6,67 καδί κε 25 ηφλνπο ραιαδία πνπ ζα πέζεη απφ πάλσ θαη 100
θηιά θφιιεο. Γελ ππάξρεη δειαδή ζα λνχκεξν. Απιά ην θάλνπκε γηα λα
θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μηα εξψηεζε θ. Καληαξέιε.
Καη' αξρήλ είκαη ππέξ ζαθψο ηνπ έξγνπ δηάλνημεο θαη δηακφξθσζεο ηεο νδνχ
Λάξλαθνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Δδψ φκσο βιέπνπκε φηη δεηάηε κηα
αχμεζε 45.809,76 € πνπ ζεκαίλεη φηη έρεηε θάπνηα κειέηε. Θα πξέπεη λα μέξεη
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε εθεί. Καη αλ απηφ πνπ ζα
θάλεηε ζπκβαδίδεη κε ην γεληθφ ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πφιεο, δειαδή αλ
επηηξέπνληαη απηέο νη ρξήζεηο.
Γελ ζα έπξεπε καδί κε ηελ αχμεζε πνπ δεηάηε λα καο
ελεκεξψζεηε γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα φπσο είλαη ην ζπγθεθξηκέλν;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ην γήπεδν λα πσ φηη δελ κπνξεί λα γίλεη κεγαιχηεξν γηαηί
δελ αληέρνπκε εκείο νη παιαίκαρνη!
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ έρεηε απφιπην δίθην, λα μέξεηε φηη
εθεί έρνπκε ηελ ίδηα αλεζπρία γηα εθείλν ην ζεκείν. Φαληάδνκαη φηη φζν ζέισ
εγψ άιιν ηφζν θαη πεξηζζφηεξν ζέιεηε θη εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή είλαη ε γεηηνληά ζαο θ. Καληαξέιε θαη επεηδή είλαη ε
γεηηνληά ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη απφ ηνπο ιίγνπο
ειεχζεξνπο ρψξνπο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καη είλαη αλεθκεηάιιεπηνο θαη αλαμηνπνίεηνο θαη είλαη έλα
ράιη.
Σέινο πάλησλ εθείλν πνπ έρσ λα ζαο πσ είλαη ην εμήο: απηή ηε
ζηηγκή εθπνλνχκε κηα κειέηε, ηελ νπνία θπζηθά ζα ηε θέξνπκε ζην πκβνχιην
θαη ζα ζαο ελεκεξψζσ 100% δελ έρνπκε ηειεηψζεη απηή ηε δηαδηθαζία, αιιά
επεηδή μέξνπκε φηη ην πνζφ ζα είλαη κεγαιχηεξν θαη απφ ηηο 150.000 € γηαηί
θαληαζηείηε φηη δελ είλαη κφλν ε δηακφξθσζε …
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε δελ ππάξρεη κειέηε
απηή ηε ζηηγκή;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Θα ζαο πσ γηα λα θαηαιάβεηε, έρεηε δίθην πνπ κε ξσηάηε.
Δκείο πξνζπαζήζακε ζην Πξάζηλν Σακείν λα βάινπκε ηελ αλάπιαζε ηνπ
ρψξνπ δίπια απφ ηνλ πεδφδξνκν. κσο επεηδή ζαλ πξφζθιεζε δελ θάιππηε
ηελ αλάπιαζε, βάιακε νπζηαζηηθά ησλ ηξηψλ – ηεζζάξσλ ζεκαηηθψλ
παηδηθψλ ραξψλ ηνλ εμνπιηζκφ, θαηά ζπλέπεηα ζηνλ Κσδηθφ «Γηάλνημε»,
πξέπεη λα βάινπκε θαη ηε δηακφξθσζε. Καηαιάβαηε; Απηφο είλαη ν ιφγνο. Καη
καθάξη λα είρα θαη άιιεο 150.000 λα ην θάλσ 300.000 € καθάξη λα κπνξνχζα
λα βξσ γηα λα κπνξνχκε λα ηειεηψζνπκε ην έξγν έζησ κε απηφ ηνλ ηίηιν κε
απηφ ην έξγν. Απηφο είλαη ν ιφγνο.
Τπάξρεη πξνθαλψο κηα πξνκειέηε, δελ είλαη αθφκε 100%
θνζηνινγεκέλε, εγψ ζα ζαο ελεκεξψζσ κε ηελ πξψηε επθαηξία πνπ ζα
έρνπκε θάηη ζπγθεθξηκέλν. Μπνξψ βέβαηα λα ζαο θέξσ καθέηεο, ηδέεο πνπ
έρνπκε πεη, πνπ έρεη θέξεη θαη ε Τπεξεζία θαη άιινη πνπ είπαλ, ηέινο πάλησλ
βγάιακε έλα resume απ' φιε απηή ηελ πιεξνθφξεζε πνπ είρακε, αιιά αθφκε
λνκίδσ φηη ….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πνπ ζαο είπα είλαη ην
εμήο: γηα ηηο παηδηθέο ραξέο ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ λφκνπ ηελ
μέξεηε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Βεβαίσο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε
πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 931Β/18-5-2009 πνπ ιέεη φηη «Ζ παηδηθή ραξά
εγθαζίζηαηαη ζε δεκνηηθά ή θνηλνηηθά αθίλεηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζην
ξπκνηνκηθφ ζρέδην είηε σο ρψξνη παηδηθήο ραξάο, είηε σο θνηλφρξεζηνη
ρψξνη», φρη πξαζίλνπ φκσο, πξνζέμηε ην απηφ «θαζψο θαη ζε αθίλεηα
ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο». Ο ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο πσο έρεη ραξαθηεξηζηεί;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κνηλφρξεζηνο ρψξνο πξαζίλνπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα ινηπφλ; Πσο ζα βάιεηε
παηδηθή ραξά εθεί;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ζ λνκνζεζία απφ φ,ηη κπνξέζακε θαη ζπδεηήζακε κε ηελ
Τπεξεζία αιιηψο δελ ζα πξνρσξάγακε θαλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία,
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ηνπιάρηζηνλ ε δηθή καο Πνιενδνκία καο είπε φηη εκείο κπνξνχκε λα θάλνπκε
αλάπιαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ θαη πηζαλφ φηαλ ιέκε παηδηθέο ραξέο κπνξεί λα
είλαη έλα ζεκαηηθφ πάξθν γηα πην κεγάινπο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πάλησο θ. Καληαξέιε ζέιεη
δηεξεχλεζε απηφ γηαηί ν ρψξνο είλαη ραξαθηεξηζκέλνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο
πξαζίλνπ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κνηλφρξεζηνο ρψξνο – πξαζίλνπ, ζσζηά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνπ εδψ δελ εκπίπηεη ζηε
δηάηαμε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε ζπλάδειθε κε δηαβεβαίσζε ε Τπεξεζία φηη έρνπκε
μαλαθάλνπκε ηέηνην έξγν ζε ηέηνην ρψξν θαηά ζπλέπεηα πξνρσξήζακε θαη ηελ
ελέξγεηα γηα ην Πξάζηλν Σακείν θαη πξνρσξάκε θη απηφ. Θέινπκε πάξα πνιχ
λα γίλεη, φπσο ζέιεηε θη εζείο, ζεσξνχκε φηη ζα αιιάμεη φιε ε φςε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα καο ελεκεξψζεηε φκσο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: 100%. Με ηελ πξψηε επθαηξία πνπ ζα έρνπκε δεδνκέλα
ζηα ρέξηα καο ζα ζαο ελεκεξψζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ηαλ ζπδεηάγακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα ν ππεχζπλνο Αληηδήκαξρνο είρε αθήζεη λα ελλνεζεί φηη ζα ραζνχλ
θάπνηα ρξήκαηα απφ ηηο επελδχζεηο θαη φηη δελ ππάξρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλεο
κειέηεο, νχηε εηζεγήζεηο απφ ηηο Τπεξεζίεο θαη ηα ινηπά.
ήκεξα ππάξρεη κηα λέα δηάηαμε ησλ πνζψλ θαη εγψ ζα ηνλίζσ
μαλά απηφ φηη δελ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο εηζεγήζεηο απφ ηηο Τπεξεζίεο φηη
θάπνηεο πξνκειέηεο πνπ λα κπνξνχλ λα δηθαηνινγνχλ ηα πνζά. Θεσξψ φηη
έπξεπε λα είλαη επηζπλαπηφκελα απηά θαη φρη λα έξρνληαη ζηελ ηειηθή ηνπο
κνξθή.
Γειαδή απηφ ην πιαίζην πνπ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη εδψ
ηειείσο πξνθνξηθά θαη κε πξνθνξηθή δηαβεβαίσζε ηεο Πνιενδνκίαο Νέαο
Υαιθεδφλαο φηη θάπνπ ζηε Νέα Υαιθεδφλα ην έρεη θάλεη …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα, ε Πνιενδνκία ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο έρεη θάλεη ηέηνην έξγν; Ωξαία. Απηφ ζε πξνθνξηθφ βαζκφ γηα καο
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δελ είλαη ζσζηφ. Θα πξέπεη εηζεγεηηθά λα έξρνληαη απφ ηηο Σερληθέο
Τπεξεζίεο απφ ηελ Πνιενδνκία θάπνηα θείκελα πνπ λα κπνξνχλ λα
πηζηνπνηνχλ φηη απηφ πνπ ππνγξάθεη ν Αληηδήκαξρνο δελ είλαη θάηη πνπ ζε
έλα κήλα ζα ην αιιάμνπκε μαλά.
Δπνκέλσο γλψκε καο είλαη φηη ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ θαη νη
αληίζηνηρεο εηζεγήζεηο θαη νη πξνκειέηεο θαη λα ζπδεηηνχληαη θαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην πνηα πιάλα ππάξρνπλ ή έζησ ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο,
πνηνο είλαη ν ζρεδηαζκφο γηα ην πψο ζα αμηνπνηεζεί ν θάζε ρψξνο θαη
πηζηεχνπκε φηη δηαθαίλεηαη θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηηο
επηινγέο ηεο Γηνίθεζεο πνπ δηαθαίλεηαη θαη ζηα ηξία ζέκαηα απηφ πνπ
ζπδεηάκε θαη ηα δπν επφκελα θαη θαλεξψλεη θαηά ηε γλψκε καο πνηνο
ζηνρεχεηε λα πιεξψλεη ην κάξκαξν, θαζψο θαη φηη ιεθηά ππάξρνπλ αξθεί λα
είλαη γηα ζρέδηα αληηιατθά θαη φρη γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ησλ ιατθψλ
λνηθνθπξηψλ θαη ηελ ειάθξπλζε απφ παιηά θαη λέα βάξε.
Δίρακε μαλαπεί ζηελ ηνπνζέηεζή καο φηη φζνλ αθνξά ηε
ζπληήξεζε

ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εκείο ζπκθσλνχκε.

Αιιά

επηζεκαίλνπκε φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπδεηήζεη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
γηα ην καδηθφ αζιεηηζκφ, θαζψο θαη λα αλαγλσξηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ
ππάξρνπλ γηα λένπο ρψξνπο, νη ρψξνη πνπ ππάξρνπλ γηα λα κπνξνχλ λα
δηακνξθσζνχλ θαη λα δξνκνινγεζνχλ κε έλα εληαίν ραξαθηήξα θαη φρη λα
γίλνληαη πξντφλ εθκεηάιιεπζεο, κε απνηέιεζκα θαηλφκελα φπσο νη δεκνηηθέο
νκάδεο λα πεγαίλνπλ ζηηο 11 ε ψξα γηα πξνπφλεζε, ή απηά πνπ έρνπλ
πεξηγξαθεί θαη έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ε επηζηνιή ησλ γνλετθψλ
πιιφγσλ ηνπ 2νπ γπκλαζίνπ θαη 2νπ ιπθείνπ γηα ην γπκλαζηήξην, φπνπ
πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ αζινχληαη ζηελ νπζία, δελ
κπνξνχλ λα αζιεζνχλ ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ.
Να θάλσ κηα παξέλζεζε εδψ ηα δεκνηηθά γπκλαζηήξηα θαη νη
δεκνηηθνί αχιεηνη ρψξνη δελ είλαη κφλν γηα ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ,
ππνηίζεηαη φηη είλαη αλνηρηνί θαη πξνζβάζηκνη ζηε γεηηνληά θαη ζηα παηδηά ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηηο άιιεο ψξεο.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ωο πξνο ηε δηάλνημε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο νδνχ
Λάξλαθνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ είρακε θαη ηφηε επηζεκάλεη πσο
γίλεηαη λα κηιάκε γη' απηά ηα πνζά ρσξίο λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο.
Λέγαηε κάιηζηα επεηδή ζέιαηε λα θαηαζέζεηε κηα πξφηαζε φηη δελ ρξεηάδνληαη
πξνο ην παξφλ, ζήκεξα φκσο απηφ πνπ επηζεκάλζεθε φηη 45.809,76 € είλαη
ινγηθφ λα δεηάκε ηηο πξνκειέηεο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε βάζε ηα νπνία ε
Σερληθή Τπεξεζία πξνηείλεη έλα ηέηνην πνζφ θαη ηη είλαη απηφ πνπ πάηε λα
θάλεηε.
Γηαηί αλ ζέιεηε έλα ηππηθφ ok γηα λα θάλεηε φ,ηη ζέιεηε, λα ην
ζπδεηήζνπκε θη απηφ πνηνη ζπκθσλνχλ γεληθά θαη αφξηζηα κε ην λα βάδνπκε
ιεθηά φπνπ ζεσξνχκε φηη κπνξνχκε θαη λα έρεηε ην ok κελ εξρφκαζηε θη εκείο
εδψ λα ζπδεηάκε ρσξίο θάπνηα βάζε. Θα πξέπεη πξψηα θαη θχξηα λα δνχκε
κε πνην ζθεπηηθφ, γηα πνην ζθνπφ γίλεηαη απηή ε δηακφξθσζε. Γίλεηαη γηα ηελ
επηζηξνθή θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηνπο πνιίηεο; Δκάο καο πξνβιεκαηίδεη
απηφ θαη ην είπαηε θη εζείο.
Καη ε ζπληήξεζε ηεο νδνπνηίαο αλαθέξεηε ζηελ εηζήγεζή ζαο
αθνξά άιιν πξάγκα, αθνξά αζθαιηφζηξσζε κέζα ζε αχιην ρψξν ηνπ 3 νπ
γπκλαζίνπ θαη ηε δηακφξθσζε αζιεηηθνχ ρψξνπ 9x9.
Ηδηαίηεξα
πξνυπνινγηζκνχ

πνπ

ζε

ζπλδπαζκφ

κπαίλεη

Κσδηθφο

κε
πνπ

ηελ

αλακφξθσζε

αθνξά

ηελ

ηνπ

πξνκήζεηα

ριννηάπεηα πάιη θη εθεί αλαδεηθλχνληαη θάπνηεο θηλήζεηο νη νπνίεο
αλαδεηθλχνληαη θαη απφ ηε ζπδήηεζε γηα ην φηη αθνχ γθξεκηζηεί ην 3 ν
Γπκλάζην – Λχθεην ηη ζθνπφ έρεηε λα θάλεηε. Απηά ηα ραξηηά δελ πξέπεη λα ηα
αλνίμεηε; Κνκκάηη – θνκκάηη ζα ηα θέξλεηε; Απφςεηο – απφςεηο;
Με ηα ΔΠΑΛ ηη ζα γίλεη; Ση πξνηείλεηε; Ση ζπδεηάηε κε ηηο ΚΣΤΠ;
Να θχγνπλ θαη λα πάλε αιινχ; Θέινπκε φιν απηφ ηνλ ρψξν; Γελ ηνλ ζέινπκε;
Θα θάλνπκε λεπηαγσγείν ζε εθείλε ηε ζέζε; Ση ζπδεηάηε; Γελ πξέπεη λα
αλνίμεηε απηά ηα ραξηηά; Καη φζν δελ ηα αλνίγεηε εκείο δελ πξέπεη λα
αλαξσηηφκαζηε γηαηί;
Δδψ αλαδεηθλχνληαη θάπνηεο θηλήζεηο, γίλνληαη θάπνηεο θηλήζεηο.
Καηά ηε γλψκε καο δηαθαίλεηαη φηη πάηε λα δεκηνπξγήζεηε ηεηειεζκέλα ζηελ
πεξηνρή ηεο Renault απηφ βγάδνπκε σο ζπκπέξαζκα απφ ηε ζπδήηεζε πνπ
γίλεηαη. Ναη, λα ην αλνίμεηε απηφ, ηέζζεξηο παηδηθέο ζεκαηηθέο ραξέο, ηη;
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Γήπεδν πνπ αξγφηεξα ζα πάξεη θεξθίδεο ζην ζρνιείν, ηη. Γεκνηηθή Αξρή
είζηε, δελ είζηε…. ήκεξα είκαζηε – αχξην δελ είκαζηε!
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Οχησο ή άιισο μέξεηε θα Γθνχκα φηη θαη ζηελ Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηαλ είλαη έηνηκεο νη κειέηεο, ζα
έξζνπλ. Απηφ ην γλσξίδεηε. Δδψ κηιάκε απιά γηα ην εξγαιείν πνπ ιέγεηαη
πξνυπνινγηζκφο θαη θάλεηο νπζηαζηηθά θάπνηεο θηλήζεηο, γηα λα κπνξείο λα
θάλεηο παξαθάησ ην επφκελν βήκα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ρη θ. Καληαξέιε δελ είλαη έηζη. Γηαηί πφηε ζα
αζθαιηνζηξψζεηε; Ση ζα έξζεη απφ κειέηε γηα ην γήπεδν; Γηαηί ην ιέηε απηφ;
ε πνηα Δπηηξνπή; Ση ζθνπφ έρεηε πάλσ ζε απηφ;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γηα ην 9x9 ιέηε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηα ην 9x9.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Σν 9x9 είλαη κηα κειέηε ηεο Τπεξεζίαο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ ζα έξζεη ηίπνηε, απηφ ζαο ιέκε. Αλνίμηε ηα ραξηηά ζαο
θαη πείηε καο ηη θάλεηε θαη ηη ζηφρν έρεηε λα θάλεηε απηφ αθξηβψο ζαο ιέκε.
Με κνπ απαληάηε φηαλ ζαο ην ιέσ απηφ φηη ζα θέξεηε κειέηεο. Πξάμεηο ζα
θέξεηε θαη ζαο ιέσ κε καο ελεκεξψλεηε κφλν γηα ηα ιεθηά, είλαη πνιχ ζαθέο
απηφ πνπ ζαο ιέσ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: αο ελεκέξσζα, κπνξείηε λα ην θαηαςεθίζεηε αλ ζέιεηε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ξέξσ ηη κπνξψ θαη ηη δελ κπνξψ θ. Καληαξέιε. Γλσξίδσ
φκσο φηη κπνξψ λα δεηάσ θαη απφ ηηο Τπεξεζίεο θαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο
Αληηδεκάξρνπο θάηη παξαπάλσ θαη ε ινγηθή ηεο αληηπνιίηεπζεο είλαη θαη γηα
λα ειέγρεη θαη ηε Γεκνηηθή Αξρή.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γεθηφο θάζε έιεγρνο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Οπφηε ειπίδσ –εζείο κπνξεί λα κε ην έρεηε θαηαλνήζεη- φηη
γίλεηαη θαηαλνεηφ ην εξψηεκα πνπ βάδσ θαη γηαηί ιέσ φηη δεκηνπξγνχληαη
ηεηειεζκέλα. Γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ έξρνληαη θνκκαηηαζηά, «ζα θάλνπκε
απηφ εθεί, ζα κπεη απηφ εθεί, ζα κπεη ην πιαθάθη απηφ εθεί, ζα κπεη ν ληπηήξαο
απηφο εθεί» θαη μαθληθά ζα δεκηνπξγεζεί έλα κπάλην, πείηε καο φηη θηηάρλεηε
έλα κπάλην λα ην μέξνπκε. Γελ είλαη παξάινγν απηφ πνπ ιέσ.
Γηα

καο

επαλαιακβάλσ

πξνζπαζείηε

λα

δεκηνπξγήζεηε

ηεηειεζκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Renault θαη ζηελ πεξηνρή ησλ ζρνιηθψλ
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θηεξίσλ θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν θαη δελ γλσξίδνπκε αλ ζηφρν έρεηε ηελ
εθκεηάιιεπζε ηνπ επξχηεξνπ απηνχ ρψξνπ σο θηιέην κε ηδησηηθνηθνλνκηθά
θξηηήξηα. Θέινπκε λα θξίλνπκε αλ είλαη πξνο φθεινο ησλ ιατθψλ ζπλνηθηψλ ή
φρη θαη λα κπνξνχλ θαη νη ίδηνη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο λα ην θξίλνπλ απηφ, φρη
λα ηα βιέπνπλ κπξνζηά ηνπο θαη άκα ηνπο αξέζνπλ ζαο ρεηξνθξνηάλε θαη αλ
δελ ηνπο αξέζνπλ είλαη θαθνί ή δελ μέξσ εγψ ηη…
Δπηπιένλ δελ δηαθσλνχκε κε ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ
αζθαιείαο γηα ηηο παηδηθέο ραξέο θαη ηα ζρνιεία, αλ θαη πάιη αλαξσηηφκαζηε
γηαηί δελ ππάξρεη έλα έγγξαθν πνπ ιέεη «ππάξρνπλ αλάγθεο ζε εθείλε ηελ
παηδηθή ραξά, ζε εθείλε θαη ζε εθείλε γη' απηνχ ηνπ είδνπο ην ζπγθεθξηκέλν
ηάπεηα, ην ζπγθεθξηκέλν πιαζηηθφ αζθαιείαο γηαηί έρεη θζαξεί, ή γηαηί ην
πξνεγνχκελν πνπ ην πιεξψζακε ηφηε…» ή κελ πείηε φηη «ην πιεξψζακε
ηφηε», αιιά «γηαηί ην πξνεγνχκελν δελ καο θαιχπηεη».
ζνλ αθνξά φκσο ηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θηηξίσλ θαη
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ δεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ πάιη απηφ ηνλ ηίηιν
πνπ πάιη δελ έρεη ηίπνηα πάλσ ηνπ, εκείο επηζεκαίλνπκε μαλά φηη έρεη θηάζεη
κέζα ην θαινθαηξηνχ, έθαλε θαη ηελ εξψηεζε ν Γηάλλεο, απαληήζαηε θάπνηα
πξάγκαηα. Απαληήζαηε γηα θαζηεξσκέλεο ζπληεξήζεηο. Ση γίλεηαη ζην 1ν
Γπκλάζην κε ηελ θάζεηε ξεγκάησζε ζην ππνζηχισκα ηνπ 1 νπ νξφθνπ; Λέεη
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε νη KTYΠ εζείο καο είπαηε γηα δηάθνξεο ζπληεξήζεηο
θαζηεξσκέλεο πνπ γίλνληαη.
Ση γίλεηαη κε ηξηρνεηδείο ξσγκέο έμσ θαη κέζα πνπ ρξίδνπλ
απνθαηάζηαζε θαη νη πγξαζίεο ζηελ νξνθή ζην 1 ν Γεκνηηθφ ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο; Ση γίλεηαη ζην 2ν ΔΠΑΛ πνπ απαηηείηαη έιεγρνο ζηαηηθήο
επάξθεηαο θαη κειέηε εληζρχζεσλ; Ση γίλεηαη κε απηά;
Γειαδή έρνπκε θαηαζέζεη έλα εξψηεκα ηφζν θαηξφ, ππνηίζεηαη
φηη ζα ζπδεηεζνχλ θάπνηα πξάγκαηα, ζα δξνκνινγεζνχλ θαη ……
ζνλ αθνξά ηηο εθζέζεηο εκείο ην επηζεκαίλνπκε απηφ. Δλψ γηα
ην Κνηκεηήξην επαλαιακβάλνπκε φηη κπξνζηά ζηελ εθηέιεζε ησλ κειεηψλ
πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε, πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί
ζηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεινο ρψξνο γηα πνιηηηθή θεδεία. Γελ λνκίδσ φηη είλαη
ηφζν θαηλνηφκν απηφ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ναη αιιά απηφ αθνξά ηε ζηαηηθή επάξθεηα.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. Απηά, γηα ηα
ππφινηπα ζα ηνπνζεηεζψ αξγφηεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μηζφ ιεπηφ απιψο γηα λα πσ κηα δηεπθξίληζε γηαηί
ξσηφκαζηε γηα ηηο ΚΣΤΠ θαη ηε ζπλάληεζε πνπ θάλακε κε ηνλ θ. Γήκαξρν
εθεί, ην νπνίν ξψηεζε θαη ν θ. Αλαληάδεο θαη ε θα Γθνχκα. Γηα ην ΔΠΑΛ θαη ηηο
λέεο αίζνπζεο απηφ πνπ πηέδνπκε ηηο ΚΣΤΠ θαη πξνζπαζνχκε ζπλερψο λα
θάλνπκε είλαη λα μεθηλήζεη ε κειέηε απφ ηηο ΚΣΤΠ κφλν απηή κπνξεί λα ηελ
θάλεη δπζηπρψο, ε κειέηε θαη ηεο λέαο πηέξπγαο ηνπ 1 νπ ιπθείνπ θαη γηα ηηο
λέεο αίζνπζεο ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ πνπ φπσο μέξεηε έρνπλ βγεη σο αθαηάιιειεο.
Σν λέν είλαη φπσο καο είπε ν θ. Πξφεδξνο ησλ ΚΣΤΠ φηη εληφο
ησλ εκεξψλ ζα θάλεη κηα ζπλάληεζε κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη αλακέλεη
ρξεκαηνδφηεζε γηα λα έρεη ρξήκαηα ε ΚΣΤΠ γηα λα θάλεη ηηο κειέηεο γηαηί απφ
εθεί μεθηλάλε φια. Γελ έρνπλ ρξήκαηα λα θάλνπλ ηηο κειέηεο, απηή είλαη ε
ελεκέξσζε.
Άξα πηέδνπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη φηαλ ζα έρνπκε
θάπνην επράξηζην λέν, ζα ην αλαθνηλψζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα άθνπζα κε πξνζνρή ηνπο πξνεγνχκελνπο
νκηιεηέο θαη ηηο νκηιήηξηεο, ζέισ λα βάισ έλα ζηνηρείν. Καηαλνεηφ είλαη θάζε
Γεκνηηθή Αξρή ζηηο αλακνξθψζεηο ηεο, ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Σερληθνχ
Πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηεί θνκκάηηα απφ Κσδηθνχο πνπ ζεσξεί φηη δελ
επείγνπλ γηα λα ηνπο πξνζζέζεη ζε Κσδηθνχο πνπ ζεσξεί φηη πξέπεη λα
πινπνηεζνχλ άκεζα. Άθνπζα ηνλ θ. Καληαξέιε λα ιέεη φηη έγηλε κηα
ηξνπνπνίεζε ζηε ζχκβαζε γηα ηα αζθαιηηθά πνπ είρακε μεθηλήζεη απφ ην ’19
πξνζηέζεθε έλα πνζφ γχξσ ζηηο 52.000 € πνπ πξνέξρεηαη απφ δπν
Κσδηθνχο απφ φ,ηη είδα θαιά 24 θαη 26.
Σν αζθαιηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ απηφ ηνλ Κσδηθφ
ρξεζηκνπνηείηαη σο ππφζηξσκα γηα λα γίλεη ην γήπεδν ζηνλ αχιην ρψξν ηνπ
3νπ Γεκνηηθνχ. Έρσ κηα έλζηαζε ζε απηφ γηαηί έρεη ήδε πέζεη ην αζθαιηηθφ
πιηθφ πξηλ ςεθηζηεί ηππηθά ε αλακφξθσζε, πέξαζα πξνεγνπκέλσο θαη ην
είδα θαη λνκίδσ πσο ζα έπξεπε λα είκαζηε ιίγν πξνζεθηηθνί ζε απηφ φζνλ
αθνξά θαη ην ηππηθφ κέξνο.
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Δίρακε ζχκβαζε κε ηνλ εξγνιάβν, ν νπνίνο νινθιήξσζε ην
θνκκάηη ησλ εξγαζηψλ, λα είκαζηε ιίγν πξνζεθηηθνί. Σππηθά απφςε ςεθίδνπκε
γηα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ νη εξγαζίεο, δελ μέξσ φκσο εάλ ήηαλ απαξαίηεην
λα γίλεη απηφ γηαηί. Σα αζθαιηηθά είλαη αθξηβά σο έξγα, σο πιηθά ην
γλσξίδνπκε φινη θαιά. Γελ μέξσ αλ ζα κπνξνχζε λα πξνηηκεζεί θάπνηνο
άιινο ηξφπνο γηα λα επζπγξακκηζηεί επί ηεο νπζίαο γηαηί ππάξρεη δάπεδν,
κπνξεί λα ήηαλ ηαιαηπσξεκέλν, έρνπκε μαλαξίμεη θη εκείο αζθαιηηθά
δηφξζσζεο ζε αχιηνπο ρψξνπο, είλαη κεγάιε επηθάλεηα δελ μέξσ αλ ζα
κπνξνχζε λα πξνηηκεζεί θάηη άιιν, λα πέζεη 3Α λα παηεζεί… Γεκήηξε ην
βάδσ σο αληηπνιίηεπζε αιιά θαη σο νπζία νχησο ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη σο
ππφζηξσκα γηα λα γίλεη ην γήπεδν ή νηηδήπνηε άιιν ζέιεη ε Γεκνηηθή Αξρή
λα θάλεη.
Απηφ πνπ ζέισ λα πσ θαη γηα ηε δηάλνημε ηεο νδνχ Λάξλαθνο
είλαη φηη εκείο σο «Γχλακε Πνιηηψλ» θαηαιαβαίλνπκε θαη αλαγλσξίδνπκε φηη
ζέινπκε λα γεκίδνπκε ηνλ Κσδηθφ απηφ, επί ρξφληα ππάξρεη έλαο Κσδηθφο γηα
ηελ πεξηβφεηε δηάλνημε ηεο Λάξλαθνο, απηφ φκσο πνπ πξέπεη λα πξνεγεζεί
πέξα απφ ηελ πξφζεζε λα γίλεη θαη άξα λα κπνπλ ρξήκαηα εθεί, είλαη λα έξζεη
ε Σερληθή Τπεξεζία λα ελεκεξψζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηη έρεη γίλεη
ηειεζίδηθα κε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, αλ πξαγκαηηθά ην πάλσ θνκκάηη θαη
κε ην γξάκκα ηνπ λφκνπ αλήθεη σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζην Γήκν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Απηφ έρεη ηειεηψζεη.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Έρεη ηειεηψζεη, αιιά ζέινπκε κηα ελεκέξσζε απφ ηελ θα
Παπαδνπνχινπ, θάπνηνο απ ηελ Πνιενδνκία πνπ ην έρεη ρεηξηζηεί δελ
ζπκάκαη ηψξα πνηνο ην έρεη αλαιάβεη, λα έξζεη φηαλ έξζεη ην ζέκα λα γίλεη θαη
κηα ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηα ΦΔΚ θαη ηηο απνθάζεηο πνπ
έρνπλ βγεη, νχησο ψζηε λα κπνξνχκε λα κηιάκε πην ζπγθεθξηκέλα.
Δίλαη έλα πάγην αίηεκα, ην αθνχσ ρξφληα, νη παιαηφηεξνη
ζπλάδειθνη ην μέξνπλ πνιχ θαιχηεξα απφ εκέλα, εχρνκαη λα κελ παξακείλεη
Κσδηθφο θαη λα πξνρσξήζεη γηαηί είλαη θξίκα, είλαη έλαο σξαίνο ρψξνο ν
νπνίνο είλαη ππνβαζκηζκέλνο θαη έρεη θαηαληήζεη λα πεηάλε κπάδα.. μέξεηε ηη
γίλεηαη, είλαη κηα θαηάζηαζε κε εγθιεκαηηθφηεηα κε δηάθνξα. Μαθάξη λα
πξνρσξήζεη θαη ζχληνκα λα είκαζηε εδψ φινη καδί λα ην ζηεξίμνπκε απηφ ην
πξάγκα. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Γξακκαηέα κηζφ ιεπηφ, γηα λα θαηαλνήζνπκε φινη
θάηη, νη Κσδηθνί πνπ αλέθεξε ε θα Γθνχκα, είλαη ςεθηζκέλνη θαη αθνξνχζαλ
ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ ηνπ 2019, πνπ έρνπκε πάξεη απφθαζε. Δδψ είλαη νη δπν
Κσδηθνί πνπ αθνξνχλ ην γήπεδν θαη ην ζέκα ηεο Λάξλαθνο. Απηά ηα δχν
ςεθίδνπκε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αλαθέξζεθα θαη ζε απηνχο θαη επαλέιαβα απηά πνπ είρακε
πεη γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξακκαηέα ζπλερίδνπκε κε ηελ ςεθνθνξία.
ηε ζπλέρεηα δηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο ππέξ, ν θ. Μπεξδέζεο
ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καξαβίαο
Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα δπν Κσδηθνχο κηιάκε, άξα ππέξ ηεο Λάξλαθνο θαη
θαηά ζην γήπεδν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπακε, γηαηί ζέινπκε λα έξζεη έλαο
νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο γηα ην ηη ζα γίλεη, ψζηε λα κελ θάλνπκε θηλήζεηο
άξπα θφια. Καηά, γηα λα ην θέξεηε ζε κηα ζπδήηεζε κε έλα ζρεδηαζκφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνπζηάδεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο, ν θ.
Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο απνπζηάδνπλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ: Τπέξ κε ηηο
παξαηεξήζεηο πνπ έρσ θάλεη φζνλ αθνξά ηε κε χπαξμε πξνκειέηεο, ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, ν θ. Αζαλαζφπνπινο
Παλαγηψηεο, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, απνπζηάδνπλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη ε θα Αιεθξαγθή νθία
απνπζηάδνπλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 21 ππέξ, 2 θαηά γηα ην πξψην θαη 15 ππέξ θαη 8 θαηά γηα ην
δεχηεξν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’
αξηζκ. 243/2019 απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί απνδνρήο
επηρνξήγεζεο από ην πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ»» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 3εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ
έηνπο 2020»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη' αξρήλ ζέισ λα
απνινγεζψ γηα ηελ Τπεξεζία κνπ ε νπνία θαζπζηέξεζε λα καο ζηείιεη ην
Excel φκσο κπνξψ λα ζαο πσ φηη ην θαθφ είλαη κηθξφ δηφηη νπζηαζηηθά αθνξά
ηηο δπν αιιαγέο πνπ είδαηε ηψξα ζηνπο Κσδηθνχο θαη ιφγσ ηνπ γεπέδνπ
αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηνπ ριννηάπεηα κε πνζφ πξνυπνινγηζκνχ 20.000 €.
Γελ έρσ θάηη άιιν παξαπάλσ επ’ απηνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.

ηε ζπλέρεηα δηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο ππέξ, ν θ. Μπεξδέζεο
ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καξαβίαο
Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα δπν Κσδηθνχο κηιάκε, άξα ππέξ ηεο Λάξλαθνο θαη
θαηά ζην γήπεδν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπακε, γηαηί ζέινπκε λα έξζεη έλαο
νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο γηα ην ηη ζα γίλεη, ψζηε λα κελ θάλνπκε θηλήζεηο
άξπα θφια. Καηά, γηα λα ην θέξεηε ζε κηα ζπδήηεζε κε έλα ζρεδηαζκφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνπζηάδεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;

60

ε

10 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 22/7/2020

Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο, ν θ.
Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο απνπζηάδνπλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ: Τπέξ κε ηηο
παξαηεξήζεηο πνπ έρσ θάλεη φζνλ αθνξά ηε κε χπαξμε πξνκειέηεο, ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, ν θ. Αζαλαζφπνπινο
Παλαγηψηεο, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, απνπζηάδνπλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη ε θα Αιεθξαγθή νθία
απνπζηάδνπλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 21 ππέξ - 2 θαηά θαη 15 ππέξ - 8 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

2ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

3εο

ηξνπνπνίεζεο Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2020» εγθξίλεηαη
θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
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3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 3εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2020, βάζεη ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιεζπέξα. Τπάξρνπλ θάπνηνη θαηλνχξγηνη Κσδηθνί πνπ έρνπλ
εηζαρζεί, απηφ έγηλε θπξίσο επεηδή ε εηζήγεζε απφ ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο
ήξζε αξγά ηε Γεπηέξα, είλαη δηθαηνινγεκέλνη νη άλζξσπνη πέξαζαλ έλα ζνθ
κε ην ζάλαην ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπο θαη ην έζηεηια ζήκεξα ην απφγεπκα ζηα email ζαο ζηηο 4 θαη κηζή. Θα ζαο ην κνηξάζσ παξ' φια απηά έρεη θάπνηεο
αιιαγέο θαη λα ζπδεηήζνπκε.
(Κιεηζηά Πξαθηηθά)
Ζ. ΣΑΦΑ: Πέξα απφ θάπνηα ηαθηνπνηεηηθά πνπ είλαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο,
πνπ είλαη ζπλ θαη πιελ, ε ελίζρπζε Κσδηθψλ -ζηα έμνδα πεγαίλσ- πνπ ήξζαλ
ην απφγεπκα, απμάλνληαη θάπνηνη Κσδηθνί πνπ αθνξνχλ πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο, ερεηηθά πνπ είλαη θπξίσο απφ ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο. Γεκηνπξγείηαη έλαο Κσδηθφο πνπ είλαη «Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε
εκθαθεισηή», είλαη έλα κεράλεκα πνπ εγψ ην ζπκάκαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ
ηαχξνπ Κφληνπ, ήηαλ παξνπιηζκέλν ζην λεθξνηαθείν.
Κάπνηα ζηηγκή επεηδή εγψ ην ζπκάκαη απφ ηελ πεξίνδν Γατηαλά,
ην έςαρλα θαη ηέινο πάλησλ ην βξήθακε. Απηφ ην κεράλεκα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα εκθαθειψλεη εθαηνληάδεο θαθέινπο ην ιεπηφ θαη λα
απαιιάζζεη ηνπο ππαιιήινπο απφ κηα δηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη φρη ηδηαίηεξα
θαιή. Μίιεζα κε ηελ εηαηξεία πνπ ην εηζάγεη θαη έρεη θάπνηα έμνδα γηα ηε
ζπληήξεζή ηνπ θαη πηζηεχσ φηη αμίδεη ηνλ θφπν λα επηζθεπαζηεί.
ζνλ αθνξά ηα ηειεθσληθά θαη ηειεγξαθηθά ηέιε έρνπκε
αχμεζε επεηδή είραλ πξνθχπηεη θάπνηεο νθεηιέο ζηε Forthnet αιιά θαη ζηνλ
ΟΣΔ, θάζε ιίγν θαη ιηγάθη ζα πξέπεη λα ηα απμάλνπκε γηαηί πξέπεη λα
εμνθιήζνπκε ηηο νθεηιέο θαη επεηδή βαίλεη πξνο ιήμε ε ζχκβαζε ε δηεηήο γηα
λα θάλνπκε λέα ζχκβαζε θαη λα κπνξνχκε λα ηελ θαιχςνπκε κέρξη ηέινο ηεο
ρξνληάο ηνπιάρηζηνλ, πξέπεη λα απμήζνπκε απηφ ηνλ Κσδηθφ αλαγθαζηηθά. Γη'
απηφ ην πνζφ είλαη ππέξνγθν αιιά ήηαλ θάπνηνη ινγαξηαζκνί πνπ δελ είραλ
πιεξσζεί θαη ζηγά - ζηγά ηνπο πιεξψλνπκε.
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«Ζ απφδνζε εηζπξαηηφκελσλ δηα κέζνπ θαηαβνιήο ραξηνζήκνπ
θφξσλ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ΟΓΑ» είλαη ηαθηνπνηεηηθφ.
Καη φζνλ αθνξά ηηο κεηψζεηο πέξα απφ θάπνηα πνζά ησλ 100 €
πνπ ήηαλ ηππηθά πνζά θαη ηα κεδελίδνπκε, κεηψλεηαη θαηά 2.000 € ε
επηρνξήγεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ, ε ζπληήξεζε ππαίζξσλ νξγάλσλ
γπκλαζηηθήο, ε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θπζηθνζεξαπεπηεξίνπ, ε
ζπληήξεζε θαζαξηζκνχ κνθεηψλ, θνπξηηλψλ θαη ραιηψλ, νη ζηνιέο ηνπ
ρνξεπηηθνχ, ε ζπληήξεζε ηνπ εηθαζηηθνχ εξγαζηεξίνπ, νη δαπάλεο γηα
εθδειψζεηο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ πνπ δελ έγηλαλ θέηνο. 2.000 € αθαηξέζακε
απφ ηηο εθδειψζεηο ησλ ΚΑΠΖ.
Σν Σεζη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ήηαλ θάηη πνιχ
ελδηαθέξνλ πνπ ζα άμηδε λα γίλεη, αιιά επεηδή έθιεηζαλ ηα ζρνιεία δελ
θαηαθέξακε λα γίλεη, απηφ είλαη ην ΑΡΗΑΓΝΖ ηνπ ΔΟΠΔΠ απηφ είρακε ζθνπφ
λα θάλνπκε, αιιά δπζηπρψο… Αλ κπνξέζνπκε θάπνηα άιιε ζηηγκή.
Αθαηξνχκε 2.050 € απφ ηελ πξνκήζεηα νξγάλσλ γπκλαζηηθήο.
Σα άιια είλαη 100ξηθα δελ είλαη ηίπνηε. ηηο απμήζεηο ππάξρεη ε πξνκήζεηα
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ –απηά ζα ζαο ηα εμεγήζεη ν θ. Κνπηζάθεο αλ
ζέιεη- γηα ηε ζπιινγή θαη θνκπνζηνπνίεζε βηναπνβιήησλ ζπλ 482.000 € ηα
ζεκαληηθά απηφ είλαη ζηελ αχμεζε, είλαη ν 627131001 θαη ππάξρεη ζηε
δεκηνπξγία Κσδηθψλ «Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ» πνπ είλαη ν 6142001
πνπ είλαη 49.600 €. Απηά έρνπλ κπεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απφ φ,ηη
ζπκάκαη.
Απηά ηα δχν αλ πάηε ζηα έζνδα είλαη ζπλνιηθά 531.600 € θαη
είλαη

ζηνλ

Κσδηθφ

ησλ

εζφδσλ

06001322004

πνπ

«Γξάζεηο

γηα

νινθιεξσκέλε παξέκβαζε δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ», νπζηαζηηθά
είλαη ρξήκαηα ηνπ Υαξίηζε, ζα ζαο ηα εμεγήζεη ν θ. Κνπηζάθεο ζε
ιεπηνκέξεηεο.
ζνλ αθνξά ηνλ ριννηάπεηα απφ πνχ πήξακε 20.000 € κέζσ
ΑΣΑ, απηφ είλαη κεηψζακε ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία πάληα
ηελ αλαβάζκηζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ
πνπ είλαη ν Κσδηθφο 307331008 θαηά 10.000 € θαη επίζεο ν ακέζσο απφ
θάησ Κσδηθφο 307411004 πνπ είλαη «Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή
αλαβάζκηζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ» απφ 24.800 αθαηξέζακε 10.000 θαη πήγε ζηα
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14.800 € θαη νπφηε είλαη 10+10.000 € θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθε
έλαο Κσδηθφο ν 157135011 πνπ είλαη «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηερλεηνχ
ηάπεηα γηα γήπεδν πνδνζθαίξνπ».
,ηη αθνξά ηνλ Κσδηθφ 20 είλαη ηνπ θ. Κνπηζάθε, φ,ηη αθνξά ηνλ
θ. Καληαξέιε ν νπνίνο ηα έρεη πεη ήδε θαη φ,ηη άιιν ζέιεηε απφ εκέλα, πνιχ
επραξίζησο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο θαη ηνπνζέηεζε; Ο θ.
Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξρήλ θ. Σάθα γηαηί δελ
έρεη πξνβεί ζηελ αγνξά ερεηηθνχ θαη θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο έρνπκε
θαη’ επαλάιεςε δεηήζεη; Απμάλεηε ηνλ Κσδηθφ θαηά 8.000 δειαδή ζα
δψζνπκε 10.000 € γηα ελνηθίαζε ερεηηθνχ θαη θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα
αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ. Με πνιχ ιηγφηεξα ρξήκαηα
ζα είρακε πξνκεζεπηεί δηθφ καο ζχζηεκα θαη ερεηηθφ θαη θσηηζηηθφ.
Γηαθσλνχκε ζε απηφ.
Γεχηεξνλ. Οη δαπάλεο αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ
απμάλνληαη θαηά 18.000 €. ηαλ ππάξρεη απηή ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία ζην
Γήκν εζείο ζεσξείηε ινγηθφ λα απμάλεηε ηνλ Κσδηθφ απηφ θαηά 18.000 €;
Τπεξβνιηθή ε αχμεζε ησλ ηειεθσληθψλ θαη ηειεγξαθηθψλ θαη
ηειεηππηθψλ ηειψλ θαηά 10.000 €.
ζνλ αθνξά ηψξα ηηο κεηψζεηο. Θεσξψ απαξάδεθηε ηε κείσζε
ηεο επηρνξήγεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ θαηά 2.000 € φηαλ απμάλεηε
ηνπο άιινπο Κσδηθνχο. Δίλαη εληειψο παξάινγν.
πσο επίζεο δηαθσλψ θαη κε ηηο δαπάλεο εθδειψζεσλ ηνπ
ΚΑΠΖ πνπ επίζεο ηηο κεηψλεηε θαηά 2.000 θαη αθήλεηε 1.000 €. ζνλ αθνξά
επίζεο ηελ πξνκήζεηα παγθαθίσλ WiFi αθαηξείηαη εληειψο ην πνζφ, θάηη ην
νπνίν ην ζεσξψ ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επνρή καο, ιάζνο.
Δπίζεο δελ πήξακε επαξθή απάληεζε ηη είλαη νη ππεξεζίεο
ηερληθνχ ζπκβνχινπ πνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί Κσδηθφο κε πνζφ
49.600 €. Απηέο ηηο παξαηεξήζεηο έρσ πξνο ην παξφλ, επραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ ήζεια λα ξσηήζσ πην νινθιεξσκέλα ηη γίλεηαη κε ηηο
θπθινθνξηαθέο κειέηεο γηαηί θαηαλνψ φηη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο έθπγαλ απφ
ην πξνεγνχκελν ην επηδνηνχκελν, ηη ζα γίλεη κε ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα
ελεκέξσζε ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηελ
θπθινθνξηαθή κειέηε ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δθείλεο ηηο 50.000 € γηα έλα ηερληθφ ζχκβνπιν ζα απαληήζεη
θάπνηνο ηη αθξηβψο είλαη;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέισ λα θάλσ θη εγψ λα θάλσ δπν εξσηήζεηο. Ζ κία
είλαη νη 50.000 € ηνπ ζπκβνχινπ θαη ην άιιν είλαη «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ γηα ηε ζπιινγή θαη θνκπνζηνπνίεζε βηναπνβιήησλ» ηη
πεξηιακβάλεη αθξηβψο γηαηί κφλν ηνπο ηίηινπο πήξακε. Γηα πνην εμνπιηζκφ
πξφθεηηαη γηα ηη πξάγκα; Καη απφ πνχ είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άιιεο ππάξρνπλ; Γελ ππάξρνπλ. Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ήξζε ε ψξα πνπ πξέπεη λα
πινπνηήζνπκε ηα 10 εθαηνκκχξηα ηα νπνία έρεη πάξεη ε πξνεγνχκελε
Γηνίθεζε. Πξέπεη λα γίλεη φπσο αθξηβψο ζρεδηάζηεθε λα γίλεη ζηγά - ζηγά ε
απνξξφθεζε ησλ 10 εθαηνκκπξίσλ. Καη επεηδή απηή ηε ζηηγκή έρεη παξζεί κηα
απφθαζε αλ ηελ έρεηε αθνχζεη, φηη απμάλεηαη θαηά 10 € ν ηφλνο γηα ηα
απνξξίκκαηα ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή εληαθηάδνπκε.
ήκεξα ε άκεζε πνιηηηθή θάζε Γήκνπ, ζπλεπψο θαη ηνπ Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο είλαη φζα ιηγφηεξα απνξξίκκαηα εληαθηάδνπκε
ηφζν θαιχηεξα. Γη' απηφ είπα φηη πξέπεη λα αλαπηχμνπκε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλαθχθισζεο είηε είλαη νξγαληθέο, είηε είλαη φισλ ησλ
εηδψλ κέηαιιν, ραξηί, γπαιί θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε ηα 10
εθαηνκκχξηα ηα νπνία είλαη εηδηθά γη' απηφ ην πξάγκα.
Έρνπκε θαη ιέκε: ε πξνκήζεηα ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
θαη ε ζπιινγή απνβιήησλ πεξηιακβάλεη ηξία εηδηθά νρήκαηα κεηαθνξάο
βηναπνβιήησλ, έλα θνξηεγφ κε αξπάγε, έλα πιπληήξην θάδσλ θαη δπν
κεραληθνί θνκπνζηνπνηεηέο.
Έηζη ην ’18 ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε είρε βάιεη 410.000 €. Δκείο
επεηδή ζέινπκε λα γίλεη φιν απηφ ην ζχζηεκα ζηε ζσζηή βάζε βάδνπκε θαη
892.000 € πνπ είλαη κέζα ζηε κειέηε. Δδψ πξέπεη λα βξνχκε θαη έλα ρψξν
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πξάζηλνπ ζεκείνπ. Απηφ γηα λα ην βξνχκε, αιιά θαη φρη κφλν απηφ αιιά θαη νη
θάδνη πνπ ζα πάξνπκε πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη έηζη ψζηε πξαγκαηηθά λα
εμππεξεηεί φιε ηελ πφιε γηα ηε ζπιινγή ησλ νξγαληθψλ θαη φια ηα άιια ηα
νπνία ζα κπνπλ νη θάδνη γηα ηε ζπιινγή άιισλ πιηθψλ.
Γη' απηφ ιέκε φηη ρξεηαδφκαζηε εηδηθνχο πνπ λα θάλνπλ απηή ηε
δνπιεηά θαη απηφ βέβαηα ην πεξηέρεη θαη ην ππνέξγν πνπ είλαη 262.000 €. Απφ
ηηο 262.000 € ρξεζηκνπνηνχκε ηηο 49.000 € γηα λα μεθηλήζνπκε κε δπν εηδηθνχο
νη νπνίνη είλαη γεσγξάθνη πεξηβαιινληνιφγνη θαη ζέινπκε ηε ζπλδξνκή ψζηε
λα κπνξέζνπκε λα πινπνηήζνπκε απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε ζηε ζπλέρεηα.
Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζέιεηε λα ζαο δηεπθξηλίζσ;
Οη ηερληθνί ζχκβνπινη είλαη γεσγξάθνη πεξηβαιινληνιφγνη πνπ
απηνί ζα καο ππνδείμνπλ πνπ ζα βξνχκε έλα πξάζηλν ζεκείν λα θάλνπκε ηε
ζπιινγή.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σν έρεη κέζα ην πξφγξακκα ησλ 10 εθαηνκκπξίσλ. Έρεη
ππνέξγν

«Τπεξεζίεο

ηερληθνχ

ζπκβνχινπ»

είλαη

262.000

€.

Δίλαη

πεξηβαιινληνιφγνο εγψ γηα λα θάλσ; Δίκαη γεσιφγνο ή γεσγξάθνο εγψ; Ση
είκαη εγψ απηή ηε ζηηγκή γηα λα κπνξέζσ; Σνπο ρξεζηκνπνηνχλ φινη.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Α. ΛΔΚΚΑ: Μηα γξήγνξε εξψηεζε. Άξα ην πνζφ απηφ ζα ην πάξνπκε απφ
ην πνξηνθφιη ησλ 10 εθαηνκκπξίσλ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθξηβψο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα ππάξρεη πνξηνθφιη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπάξρεη θίλδπλνο άκα αξρίζνπκε ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο λα
θαηαλαιψζνπκε φιν ην πνξηνθφιη ηα 10 εθαηνκκχξηα θαη ρψξν λα κελ
πάξνπκε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ρη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δπραξηζηψ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γη' απηφ είλαη νλνκαηηζκέλα έλα - έλα ην νπνίν ην έρεη θάλεη
ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε γηα ηα 10 εθαηνκκχξηα. Δίλαη έλα - έλα
θαηαγεγξακκέλα.
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Κ. ΝΣΑΣΖ: πλερίδνπκε ην ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απηνθίλεηα ηψξα
λα είλαη πξνζσξηλφο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: πλερίδνπκε θαη πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ρψξν πνπ φια
απηά ηα 10 εθαηνκκχξηα ζα εληαρζνχλ εθεί.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καη ζα θχγνπλ απφ εθεί ηα απηνθίλεηα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίζαη γηαηξφο θαη ρεηξνχξγνο…
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καη; Δδψ είκαη αιιηψο φκσο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε ηξηεηή παξάηαζε γηα λα είκαζηε εθεί
θαη ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα βξνχκε ηνλ ρψξν. Γηα λα βξνχκε ηνλ ρψξν
παίξλνπκε ηνπο εηδηθνχο γηα λα καο ππνδείμνπλ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δληάμεη επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε. Τπάξρεη άιινο ζπλάδειθνο γηα εξψηεζε; Ο θ.
Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα πξνζζέζσ θάηη θ. Νηάηζε. Ζ δηεπθφιπλζε πνπ καο παξέρεη
απηή ηε ζηηγκή ν θ. Γξαθάθνο ζρεηηθά κε ηνλ ΜΑ αθνξά κηα νξηδφληηα
δηάηαμε πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο λα ζπλερίζνπλ ζηνπο ρψξνπο
πνπ ήδε έρνπλ βξεη, ή λα βξνπλ άιινπο κε κηα ηξηεηή παξάηαζε φπνπ κέζα
ζε απηά ηα ηξία ρξφληα ζπλ έλα, έρεη ηε δπλαηφηεηα ν Γήκνο ζε ζπλεξγαζία κε
ην Τπνπξγείν λα λνκηκνπνηήζεη ηνπο ρψξνπο απηνχο πνπ γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο ζεσξνχληαη σο κε ζπκβαηνί, ελ πάζε πεξηπηψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Μηα δηεπθξίληζε. Κχξηε Κνπηζάθε, ην ππνέξγν πνπ είπαηε έρεη
κέζα ζηνλ Κσδηθφ 280 θάηη ρηιηάδεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: 262.000 €.
Α. ΛΔΚΚΑ: 2682.000 € γηα ππεξεζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηερληθνχ
ζπκβνχινπ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη. Απηή ηε ζηηγκή εκείο ζα
αλαδεηήζνπκε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία γηα πξάζηλα
ζεκεία.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καη ην ππφινηπν πνζφ πνπ πεξηζζεχεη ζα ην αμηνπνηήζνπκε;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ηε ζπλέρεηα φηαλ πινπνηεζεί φιν ην έξγν έρνπκε
ππνδνκέο, γξαθεία, έρνπκε 6.620.000 € γηα άιια, φηαλ βξνχκε ην ζεκείν πνπ
ζα αγνξάζνπκε γηα λα εγθαηαζηαζεί εθεί ε θαζαξηφηεηα.
Α. ΛΔΚΚΑ: Άξα ην πνζφ ησλ 280.000 € αθνξά ζηαδηαθά ηελ πινπνίεζε
φινπ ηνπ έξγνπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ηαδηαθά φινπ ηνπ έξγνπ αθξηβψο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δληάμεη επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Αξρηθά νη απαληήζεηο ζα δνζνχλ κεηά;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα θάλεηε θάπνηα εξψηεζε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δίρα θάλεη πξηλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, φπσο είπα θαη πξνεγνπκέλσο δελ
έρνπκε αθήζεη ηίπνηε. Απιά δψζακε θάπνηεο πξνηεξαηφηεηεο φζνλ αθνξά
ηνπιάρηζηνλ ην Σερληθφ Πξφγξακκα. Θεσξήζακε φηη ππάξρεη ρξφλνο ζην
επφκελν δηάζηεκα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θαη θπζηθά ζα γίλεη ε
θπθινθνξηαθή κειέηε θαη πξέπεη λα γίλεη, απιά επεηδή ζεσξήζακε
ηεξαξρήζακε ηηο αλάγθεο θαη είδακε φηη απηή ηε ζηηγκή πξνέρεη ην λα γίλεη έλαο
ρψξνο, κηα αζιεηηθή εγθαηάζηαζε ε νπνία ζα εμππεξεηεί ην Γήκν καο ζπλ ην
ζέκα ηεο Λάξλαθνο θαη ιφγσ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη φηη απηφ ζπλεπάγεηαη,
έγηλε απηφ.
πσο επίζεο ηνλ Κσδηθφ πνπ είδαηε κε ηελ ελεξγεηαθή
αλαβάζκηζε θηεξίσλ, λα ελεκεξψζσ ην πκβνχιην φηη εκείο ήδε είκαζηε ζηα
πξφζπξα κηαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν
γηα φια ηα δεκνηηθά θηίξηα θαη ζρνιεία γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο.
Έγηλε κηα δνπιεηά επί Γηνίθεζεο Βαζηιφπνπινπ γηα ηέζζεξα
ζρνιεία, νπζηαζηηθά έλα ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα 1ν Γπκλάζην – 1ν Λχθεην θαη 2ν
Γεκνηηθφ ζπλ 3ν Γεκνηηθφ Νέαο Φηιαδέιθεηαο, έρεη γίλεη απηή ε δνπιεηά θαη
ηψξα θαηαξηίδνπκε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα γίλεη ν δηαγσληζκφο ζχκθσλα
κε ηε κειέηε πνπ είρε θάλεη ε εηαηξεία πνπ είρε πάξεη ηφηε ε αλάδνρνο θαη
πξνρσξάκε ζε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ην Μεηζφβην Πνιπηερλείν γηα ηα
ππφινηπα ζρνιεία θαη δεκνηηθά θηίξηα. Γελ αθήλνπκε ηίπνηα ζέισ λα ζαο πσ,
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εκείο ζεβφκαζηε ηε ζπλέρεηα πνπ έρεη ν Γήκνο, μέξνπκε ηηο αλάγθεο
θαηαλννχκε ηηο αλάγθεο, ηεξαξρνχκε θαη γη' απηφ θέξλνπκε απηή ηελ
αλακφξθσζε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να πεξάζσ ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ; Δκείο δηαθσλνχκε κε ηε
κείσζε ηεο επηρνξήγεζεο ζηνπο πιιφγνπο δελ ζεσξνχκε φηη ρξεηάδεηαη θαη
έρνπκε θάπνηεο ελζηάζεηο φζνλ αθνξά ηηο κεηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε
ζπληεξήζεηο θαη θαζαξηζκνχο δεκνηηθψλ ρψξσλ, φπσο είλαη απηφο πνπ
ζηεγάδεη ην Δηθαζηηθφ Δξγαζηήξη, ην θπζηνζεξαπεπηήξην θαη νχησ θαζεμήο
πνπ είλαη ρψξνη πνπ θαηαλννχκε φηη ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ, ρξεηάδνληαη
ζπληήξεζε παξ' φηη δελ ιεηηνπξγνχλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
ζσζηά ζην επφκελν δηάζηεκα. Οπφηε ιίγν ζην θιείζηκν αλ κπνξείηε λα ην
πηάζεηε απηφ.
Απφ ηελ πιεπξά καο νθείινπκε λα δνχκε νινθιεξσκέλα θαη ηηο
πξνηάζεηο πνπ είδακε πξνεγνχκελα ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ηηο παξεκβάζεηο
ζην Σερληθφ Πξφγξακκα, ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ έρεη ε Γεκνηηθή Αξρή φπσο
απηέο εκθαλίδνληαη θαη ζηηο αηηήζεηο γηα ηα ηνπηθά πνιενδνκηθά ζρέδηα, φπνπ
αλαδεηθλχεηαη θαη σο πξνο ηε Νέα Υαιθεδφλα κνλαδηθφ ζέκα ην ΜΑ ελψ ην
Κάησ Κνπθάθη δεηλνπαζεί ελψ ππάξρνπλ πάξα πνιχ απμεκέλεο αλάγθεο,
αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηξαληαρηφ παξάδεηγκα ηελ
αχμεζε 482.000 € ζηνλ εμνπιηζκφ γηα βηναπφβιεηα.
Πξψηα θαη θχξηα ζέισ λα αλαθεξζψ ζην ζεκείν κεηαθφξησζεο
απνξξηκκάησλ ην νπνίν αλαθέξεηαη θαη ζηνλ πξφζθαην πεξηβαιινληνθηφλν
λφκν θαη επηηξέπεηαη δήζελ πξνζσξηλά ζηε ζέζε πνπ είρε φλησο πξνζσξηλά
κπεη ζην πξψελ πάξθν πεξηβαιινληηθήο αγσγήο θαη ζέισ λα επηζεκάλσ φηη
γηα καο απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκφο είλαη πνιχ επηθίλδπλνο. ρη κφλν
γηαηί νχησο ή άιισο ζεσξνχκε πσο νη αληηιατθέο θαηεπζχλζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Κπβεξλήζεσλ ησξηλήο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ
πνπ βιέπνπλ ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ σο λέν πεδίν επελδχζεσλ θαη
θεξδνθνξίαο κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, φρη κφλν γηαηί ε αγνξά
βαζίδεηαη ζηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», δειαδή νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο
ζα κπνξνχλ λα κνιχλνπλ αλελφριεηεο δίλνληαο έλα ρξεκαηηθφ αληίηηκν, ελψ
ην κάξκαξν ζα κεηαθπιχεηαη ζην ιαφ, αιιά κε ηα ρξήκαηα πνπ ζήκεξα
πξνζζέηεηε θαη κε ηε ζπδήηεζε πνπ ακπδξά άλνημε, εκείο αλαγλσξίδνπκε φηη
πιένλ δελ κηιάκε γηα πξνζσξηλφ ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ ΜΑ ζην Πάξθν
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Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο, αιιά γηα έλα κφληκν ζθνππηδφηνπν πάλσ ζηνλ
Κεθηζφ κε θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ
θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο, αιιά θαη ηνπ φκνξνπ Γήκνπ ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ,
πνπ έρνπκε επαλαιάβεη φηη ε γλψκε καο είλαη φηη ζα έπξεπε λα έρεη
γλσκνδνηήζεη, αιιά θαη επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ηνλ Κεθηζφ πνηακφ.
Βέβαηα ην κφλν πνπ δελ κπνξνχκε λα ζαο θαηεγνξήζνπκε είλαη
ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο αιιά θαη ε εθηέιεζή ηεο. Δίζηε ην ίδην ζπλέλνρνη φζν θαη
ε πξνεγνχκελε Πεξηθεξεηαθή θαη Γεκνηηθή Αξρή. Απφ πνιχ λσξίο είρακε
αλαδείμεη φηη ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα δηακνξθψλεηαη ζπλνιηθφηεξν έλα λέν πεδίν
κε αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο. Σν έρνπκε αλαδείμεη αξθεηά ρξφληα ηψξα ψζηε
λα πξνζειθπζηνχλ λέεο επελδχζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κε αηρκή ηνπ
δφξαηνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ.
Μηα πεξηνρή πνπ βιέπνπκε λα πηάλεηαη θαη πνπ κπαίλνπλ ζην
κάηη νη δεκφζηνη ρψξνη ηεο απφ ηελ Κνινχκπηα θαη ηε γχξσ πεξηνρή, ηνλ
ζηαζκφ ηνπ Πεξηζζνχ θαη ηνπο δηαζέζηκνπο γχξσ ρψξνπο, ηελ πεξηνρή ηεο
Μπξηηάληα θαη ηνπ Γηακπνπξιά, ην δαζηθφ ραξαθηήξα ηνπ άιζνπο, ηνλ
πξνζηαηεπφκελν πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ, κέρξη ηελ πεξηνρή ηεο Renault θαη
ηεο MAVA, ηνλ ρψξν ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ πξψελ ΚΑΣΔΔ,
θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο παξαπιεχξσο ηεο εζληθήο θαη απηφ είλαη πνπ
αλαδεηθλχεηαη θαη ηψξα.
Απηνχο ηνπο ρψξνπο βιέπνπκε φηη ζηνρεχεηε απνθνκκέλα
ηκεκαηηθά

θαη

ην

θάλεηε

ζηε

ινγηθή

ηεο

αληαπνδνηηθφηεηαο,

ηεο

εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα είκαη πνιχ ζχληνκνο, αιιά ζεσξψ φηη πξέπεη
λα αιιάμεηε ξφηα. Καη ηη ελλνψ: απφ ηε κία ραίξνκαη γηαηί βιέπσ φηη
αλαγθαζηηθά ζπλερίδεηε φ,ηη μεθηλήζακε εκείο θαη εδψ απνδεηθλχεηαη φηη
θάπνηα παπαγαιάθηα εληφο θαη εθηφο Γηνίθεζεο, νη νπνίνη κηινχζαλ γηα
θαηαζηξνθηθφ έξγν ή θαη ν ίδηνο ν Γήκαξρνο φηη δελ θάλακε ηίπνηε πέληε
ρξφληα, έξρεζηε ηψξα θαη απηά πνπ κε θφπν θαη αίκα δηεθδηθήζακε θαη
αθήζακε σο παξαθαηαζήθε ζην Γήκν, λα ηα ζπλερίζεηε. Σν έρεηο πεη.
Αιιά έξρεζηε βήκα – βήκα λα θηλεζείηε ζε φ,ηη ζεηηθφ γίλεηαη
απηή ηε ζηηγκή πνπ είλαη κηα πξνίθα, πνπ θαιά θάλαηε γηαηί ν Γήκνο έρεη
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ζπλέρεηα, πέξα απφ εκάο θαη πέξα απφ εζάο θαη αθνξά ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο
δεκφηεο θαη ππάξρεη κηα παξαθαηαζήθε κε ρξήκαηα, κειέηεο θαη έλα έξγν πνπ
ζπληειέζηεθε, πάλσ ζην νπνίν εζείο πξνρσξάηε.
Σν δπζηχρεκα πνην είλαη εδψ. Σν δπζηχρεκα είλαη φηη έρεη
πεξάζεη έλαο ρξφλνο θαη δελ έρεηε μεθηλήζεη θαλ ηε δηαδηθαζία επηρεηξεζηαθνχ
ζρεδηαζκνχ γηα ην Γήκν. Δλψ βάζεη λφκνπ ζα έπξεπε ζην 1 ν εμάκελν λα ην
έρεηε ςεθίζεη, λα ην έρεηε νινθιεξψζεη, βξηζθφκαζηε έλα ρξφλν κεηά θαη
εζείο δελ έρεηε θαλ μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία.
Γηαηί ην ιέσ φκσο απηφ. Γελ ην ιέσ γηα ηελ ηππνιαηξηθή ή ηε
γξαθεηνθξαηηθή πιεπξά ηνπ πξάγκαηνο, ην ιέσ γηαηί ε δηαδηθαζία ζχληαμεο
ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο βάδεη ηηο πνιηηηθέο, ηηο ζέζεηο, ηα νξάκαηα
πνπ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη θαη ηελ πνιηηηθή άπνςε πνπ κπνξεί λα έρεη γη'
απηφ πνπ ιέκε δεκφζην ρψξν, δεκφζηα ζθαίξα θαη έξρεηαη θαη ηα ζπληνλίδεη,
ηα θνπκπψλεη κε ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ, ηε δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη απφ
πξνεγνπκέλσο θαη ραξάζζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θαη κε πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο.
Δίλαη δχζθνιε ε δηαδηθαζία απηή θαη ζεσξψ φηη αθήζακε έλα
πνιχ ζνβαξφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πάλσ ζην νπνίν παηήζακε ζε επηκέξνπο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη εληάμακε έλα ζρεδηαζκφ εθεί. Απηφ πνπ ζαο είπα πξηλ
γηα ην γήπεδν θαη δηαθσλήζακε γηα λα γίλεη γήπεδν 9x9 είλαη γηαηί ν
ςεθηζκέλνο εγθεθξηκέλνο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ πξνβιέπεη
γήπεδν 11x11 πνπ ζα έξζεη άπαμ θαη δηα παληφο λα απαληήζεη ζηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ έρεη ε πφιε θαη φρη γηαηί –φπσο πνιχ ζσζηά ιέεη ν
θ. Μπεξδέζεο- ζα ην θάλνπκε πνιχ θηελά, είλαη επθαηξία.
Δγψ ζεσξψ φηη θηλείζηε γη' απηφ ηνλ ιφγν ηζαπαηζνχιηθα θαη
απνζπαζκαηηθά θαη θέξλεηε πξάγκαηα εκβαισκαηηθά θαη βάζεη ελφο
ζρεδηαζκνχ πνπ νθείιαηε λα ηνλ έρεηε θαηαζέζεη θαη ζεσξψ φηη πξέπεη
επηηέινπο λα αλνίμεη απηή ε ζπδήηεζε έηζη ψζηε λα κε ζπδεηάκε κε αθνξκή
έλα Κσδηθφ φηη μαθληθά βιέπνπκε γηαηί απμάλεηαη ν Κσδηθφο. Γειαδή θαλείο
δηαβάδνληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηη ζα δεη; ζα δεη
αχμεζε 50.000 € γηα ηα αζθαιηηθά θαη απφ πίζσ θξχβεηαη ε δεκηνπξγία ελφο
γεπέδνπ. Γειαδή ην θαηαιαβαίλεηε; Μαο θέξλεηε θη εκάο ζε δχζθνιε ζέζε
θαη θαιφ είλαη λα πξνρσξήζνπκε ζε έλα ζνβαξφ ζρεδηαζκφ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πσ δπν θνπβέληεο πάλσ ζε απηφ. Κχξηε Βαζηιφπνπιε πνηέ
δελ είπα φηη δελ θάλαηε ηίπνηε, αληίζεηα ζαο ζπκίδσ ζηελ πξψηε θηφιαο νκηιία
εδψ ηε δηθή κνπ ηνπνζέηεζε …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν έρεηο πεη «πέληε ρξφληα Βαζηιφπνπινο ην κφλν πνπ
έθαλε, είλαη λα πνιεκάεη ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ». Απηή ήηαλ ε αηάθα ζνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αξε είπα φηη ζηα ζεηηθά πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηα πξνεγνχκελα
ρξφληα ζα παηήζνπκε, ζα ηα ζπλερίζνπκε ρξεζηκνπνηψληαο αθξηβψο απηή ηε
θξάζε πνπ είπεο, φηη ν Γήκνο έρεη ζπλέρεηα. ηελ πξψηε κνπ ηνπνζέηεζε
εδψ ζηηο δεκαηξεζίεο.
Σζαπαηζνχιηθα δελ γίλεηαη ηίπνηε. Έρεηο απφιπην δίθην ζηνλ
επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, απιά ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο πνπ είρε
θαηαηεζεί ή απηφο πνπ δνπιεχακε, ζνπ εχρνκαη λα κελ είρεο ζπλαληήζεη ηελ
αλαηξνπή πνπ ζπλαληήζακε κε ηνλ θνξσλντφ ρσξίο έζνδα απφ ηελ
Πξσηνκαγηά, ρσξίο δεκνηηθά ηέιε, κε θιεηζηά καγαδηά, ρσξίο ηέιε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη πάεη ιέγνληαο.
Άξα ην ηζαπαηζνχιηθα δελ ηζρχεη. Ηζρχεη φκσο φηη ππήξρε κηα
νηθνλνκηθή θαηηνχζα ηέηνηα, πνπ καο αλάγθαζε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ησλ
ηξηψλ – ηεζζάξσλ κελψλ λα αλαπξνζαξκφζνπκε, λα επηθαηξνπνηήζνπκε ηνλ
επηρεηξεζηαθφ καο ζρεδηαζκφ.
Αλ ήζνπλ ζηε ζέζε καο λνκίδσ ην ίδην ζα έθαλεο θη εζχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρεη ζεκαζία πνηνο ππέζηε ρεηξφηεξα. Θεψξεζε ην
ηζαπαηζνχιηθα φηη είλαη κηα θξάζε ε νπνία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε δνπιεηά
πνπ γίλεηαη. Θα ζνπ ζπκίζσ φηη ηνπο ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο κήλεο, ην μέξεηο
πνιχ θαιά, ε Γεκνηηθή Αξρή ππνιεηηνπξγνχζε κε ηηο εππαζείο νκάδεο πνπ
δηψμακε πνιχ λσξίηεξα απφ ηελ Κπβέξλεζε, πεξηθξνπξήζακε ηα ζρνιεία,
ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο.
Μπνξέζακε θαη ιεηηνπξγήζακε κε ην 1/3 ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
είρε απνκείλεη κεηά ηηο άδεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ, άξα νηηδήπνηε θη αλ είρακε
ζρεδηάζεη θαη αλ είρακε δνκήζεη πάλσ ζηα δηθά ζαο ζεηηθά, πήγε πεξίπαην
φηαλ είκαζηε απηή ηε ζηηγκή κε δηαθπγφληα έζνδα ζα ηα ραξαθηεξίδα, ηέηνηα
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πνπ

καο

νδήγεζε

ζην

λα

αλαπξνζαξκφζνπκε

ηνλ

νπνηνλδήπνηε

επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη λα είλαη θαη
ξεαιηζηηθφο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ηε ζπλέρεηα δηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο ππέξ, ν θ. Μπεξδέζεο
ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καξαβίαο
Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ησλ αλειαζηηθψλ ησλ εξγαζηαθψλ ησλ εηζθνξψλ
δειαδή ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνπζηάδεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο, ν θ.
Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο απνπζηάδνπλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ, εθηφο ηνπο Κσδηθνχο πνπ θαηαςεθίδσ: ην 156235003
πνπ αθνξά ηελ «Δλνηθίαζε ερεηηθψλ θαη θσηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα
πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο». Δγψ ζέισ λα αγνξάζνπκε. Γηαηί λα
ελνηθηάζνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηο δίθην. Πάλσ ζηνλ ζρεδηαζκφ πνπ θάλακε γηα λα
αγνξάζνπκε επηηέινπο έλα πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ λα κελ αλαγθαδφκαζηε λα
…
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: πγλψκε Γήκαξρε, είκαζηε ζε ςεθνθνξία. Κχξηε Λαδαξίδε
έρνπκε άιιν θαηά;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Σνλ 006222001 «Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά ηέιε» θαη ηνλ
626142001 «Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ».
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ: Τπεξςεθίδσ ηνπο
Κσδηθνχο εθηφο απφ απηνχο πνπ ζα ζαο αλαθέξσ πνπ ηνπο θαηαςεθίδσ. Σνλ
Κσδηθφ 156235003 «Δλνηθίαζε ερεηηθνχ θαη θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα
πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ», θαηαςεθίδσ ηνλ Κσδηθφ
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156472002 «Γαπάλεο αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ» πνπ
απμάλνληαη θαηά 18.000 €. Καηαςεθίδσ ηνλ Κσδηθφ 006222001 «Σειεθσληθά,
ηειεγξαθηθά θαη

ηειεηππηθά ηέιε» πνπ απμάλνληαη θαηά 10.000 €.

Καηαςεθίδσ ηνλ Κσδηθφ 006736001 «Δπηρνξήγεζε πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ
ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» πνπ κεηψλεηαη θαηά
2.000 €. Καηαςεθίδσ ηνλ Κσδηθφ 156471006 «Γαπάλεο εθδειψζεηο ΚΑΠΖ»
πνπ κεηψλεηαη απφ ηηο 3 .000 θαηά 2.000 € θαη απνκέλνπλ 1.000 €.
Καηαςεθίδσ ηνλ Κσδηθφ 607135003 «Πξνκήζεηα παγθαθίσλ WiFi» πνπ
εμαιείθεηαη ην πνζφ ησλ 24.000 €. Καηαςεθίδσ ηνλ Κσδηθφ 626142001
«Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ» 49.600 € ηνλ νπνίν ηνλ ζεσξψ
απαξάδεθην, φηαλ δελ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ηη ζα θάλεη απηφο ν άλζξσπνο ή
απηνί νη άλζξσπνη θαη πνηεο ππεξεζίεο ζα πξνζθέξνπλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, ν θ. Αζαλαζφπνπινο
Παλαγηψηεο, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, απνπζηάδνπλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ θαη ειπίδσ ζχληνκα λα επαλέιζνπλ νη επηρνξεγήζεηο γηα
ηνπο πνιηηηζηηθνχο πιιφγνπο φπσο νθείιεηε ζηα έθηαθηα κέηξα πνπ είραλ
παξζεί.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη ε θα Αιεθξαγθή νθία
απνπζηάδνπλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 13 ππέξ ζε φια, ηα άιια είλαη θαηά πιεηνςεθία θαη 2 θαηά
απφ ηε "Λατθή πζπείξσζε".
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

3ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

3εο

αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020, βάζεη
ζρεηηθήο απόθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε νθείισ λα πσ θάηη κε αθνξκή απηφ πνπ είπε ν θ.
Γνχιαο. Έρεη γίλεη ςεθνθνξία δελ έρεη θακία ζεκαζία, δελ είλαη ηνπνζέηεζε
απιά είλαη κηα ελεκέξσζε.
Μεηά απφ ζπλελλνήζεηο κε ηνλ θ. Θενράξε, θ. Σνκπνχινγινπ
θαη θ. Λαδαξίδε πνπ αλαθεξζήθαηε ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη ιφγσ ηνπ
φηη ππάξρεη αθφκε ν θίλδπλνο ηνπ θνξσλντνχ θαλέλαο απφ ηα ρνξεπηηθά
ζπγθξνηήκαηα θαη φιεο απηέο ηηο εθδειψζεηο πνπ γίλνληαλ ην θαινθαίξη κε ηε
ζπκκεηνρή κεγάινπ πιήζνπο, δελ δηαθηλδχλεπε ηελ παξνπζία ηνπ ζε ηέηνηνπ
είδνπο εθδειψζεηο.
Άξα απηά ηα ρξήκαηα ζα ήηαλ έηζη θη αιιηψο αλελεξγά. Γη' απηφ
θαη αθαηξέζεθαλ. Απηφ έγηλε θαη γηα ηα ΚΑΠΖ. Δπίζεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο
επηθεθαιήο απηνχο πνπ εγνχληαη ησλ ΚΑΠΖ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ΚΑΠΖ, νη
ειηθησκέλνη απηνί άλζξσπνη δελ ήζειαλ λα κπνπλ ζε δηαδηθαζία ζπκκεηνρψλ
φπνπ ε ζπλάζξνηζε θνηλνχ ήηαλ επηβεβιεκέλε, είπαλ φηη απφ επηέκβξε θαη
κεηά ην βιέπνπκε. Άξα νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηηο κεηψζεηο θαηά 2 ή θαηά
3.000 € είρε λα θάλεη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο αξκφδηνπο. Απηφ ζαλ
πιεξνθνξία.
Σν

ζέκα

ηεο

αχμεζεο

ησλ

πνιηηηζηηθψλ

είλαη

γηαηί

εμνηθνλνκήζακε θάπνηα ρξήκαηα απφ εθεί θαη είπα λα ηα βάινπκε
πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε έλα αμηνπξεπή πνιηηηζηηθφ επηέκβξε.
Καηαιαβαίλεηε φηη είλαη ηδηαίηεξα νδπλεξφ γηα φινπο πξνθαλψο
αιιά θαη γηα εκέλα πξνζσπηθά ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο κνπ, λα κελ έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζνπκε ζηνπο δεκφηεο καο δπν ηξία ρνξεπηηθά
ζπγθξνηήκαηα, κνπζηθέο ζπλαπιίεο ή ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.
Με πνιχ αίκα, κε αίκα ςπρήο κπαίλσ ζηε ινγηθή λα θάλνπκε
κφλν πέληε ηέηνηεο εθδειψζεηο ηνλ επηέκβξην, φηαλ νη φκνξνη Γήκνη αιιά θαη
νη πεξηζζφηεξνη Γήκνη ηεο Αζήλαο ζα δείηε 20-30 εθδειψζεηο. Βεβαίσο έρνπλ
κηα αληαπνδνηηθή ζρέζε απηνί, βάδνπλ έλα εηζηηήξην 5-6 € αλάινγα, πνιιέο
θνξέο θαη κεγαιχηεξν. Δκείο δελ έρνπκε κπεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, δελ
έρνπκε ρξήκαηα, είλαη γεγνλφο απηφ.
Αιιά ην λα θαηαςεθίδνπκε ηφζν ιίγεο θαη ζε αξηζκφ θαη ζε
πνηφηεηα αιιά θαη ζε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ επί ζθελήο, είλαη θάηη πνπ κε
πιεγψλεη. Θεσξψ φηη απφ ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα έρνπκε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή
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εηθφλα γηα ηα πξάγκαηα ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν πγείαο θαη φισλ
ησλ εγθπθιίσλ, νη πξνηάζεηο πνπ ζα έξζνπλ ειπίδσ λα ππεξςεθηζηνχλ.
Δπραξηζηψ.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Κχξηε Γήκαξρε εγψ δελ δηαθψλεζα, εγψ κφλν γηα ηα ερεηηθά
είπα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, δελ είπα …
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Δπεηδή αλαθεξζήθαηε ζην φλνκά κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Κχξηε

Γήκαξρε,

νη

επηρνξεγήζεηο ησλ πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ δελ αθνξνχλ εθδειψζεηο.
Αθνξνχλ ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. Απηά ηνπο κεηψλεηε θαηά 2.000 €. Γηαηί γηα
ηηο εθδειψζεηο δφμα ησ Θεψ ηα απμάλεηε θαηά 18.000 € εθεί ζπκκεηέρνπλ θαη
νη πνιηηηζηηθνί χιινγνη. Άξα ζεσξψ απαξάδεθην φηη έρνπκε 15-20
πιιφγνπο ζηελ πεξηνρή καο, ήηαλ λα ηνπο δψζνπκε 7.000 € θαη ην
κεηψλνπκε θαηά 2.000 € ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο κεηψλνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φηινδνμία κνπ είλαη φρη κφλν 7 θαη 8 θαη 17 αιιά πνιχ
πεξηζζφηεξεο. αο ζπκίδσ θαη θάηη άιιν …
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Να

ηειεηψζσ

αλ

κνπ

επηηξέπεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πεη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ζα ηνπ απαληήζσ πάλσ ζε απηφ
θαη ηειείσζε απηφο ν δηάινγνο δελ ππάξρεη ιφγνο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα δελ κηιάκε γηα πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο πνπ δελ γίλνληαη, κηιάκε γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη χιινγνη.
ζνλ αθνξά γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ είπαηε, φηαλ ππάξρεη απηή
ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη φηαλ μέξνπκε φηη ε δηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ε νπνία απήιζε θαη ζαο έρεη θάλεη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο γηα
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, αιήζεηα είλαη απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο θαη πνιχ θαιά ιέηε φηη
ζα έπξεπε λα έρνπκε θάλεη πνιχ πεξηζζφηεξεο εθδειψζεηο αιιά εδψ ππάξρεη
κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη γη' απηφ είπα κε πφλν ςπρήο.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Γειαδή

ζεσξείηε

ζεκαληηθφηεξν ην λα θάλνπκε εθδειψζεηο πνιηηηζηηθέο απφ ην λα αγνξάζνπκε
παγθάθη WiFi θαη λα πξνζθέξνπκε ζηνλ θφζκν ηεο πεξηνρήο θαη ζηε Νενιαία
δσξεάλ Internet; Δγψ ζεσξψ ζεκαληηθφηεξν ην δεχηεξν. Μάιινλ έρνπκε άιιε
εθηίκεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία, λα ζαο απαληήζσ. Ίδηα εθηίκεζε έρνπκε, ζεσξψ εμίζνπ
ζεκαληηθφ θαη ην παγθάθη WiFi κε ηε δηαθνξά φηη νη ππνδνκέο απηή ηε ζηηγκή
ηνπ Γήκνπ δελ κπνξνχλ λα ππνδερηνχλ έλα παγθάθη WiFi θαη ζα ζαο εμεγήζεη
πνιχ πην εκπεξηζηαησκέλα ν θ. Σάθαο ην γηαηί αθαηξέζεθε ην παγθάθη WiFi
ελψ ήηαλ κέζα ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ καο. Γηαηί έλα
παγθάθη WiFi δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απφ ηηο ππνδνκέο πνπ έρεη απηή ηε
ζηηγκή ην ζχζηεκα WiFi4U ην νπνίν δελ έρεη αθφκε εγθαηαζηαζεί, άξα ην
παγθάθη WiFi ζα έρεη κηα ηέηνηα ρξεζηκφηεηα, ε νπνία ζα καο εμππεξεηνχζε.
Άξα ππάξρεη απάληεζε θαη ζε απηφ.
Ωο πξνο ην ζέκα ην θαηά πφζν ελδηαθεξφκαζηε γηα ηνπο
πνιηηηζηηθνχο πιιφγνπο κηα πξφηαζε θάλσ θαη θιείλσ: ήκαζηαλ νη πξψηνη
πνπ βάιακε Κσδηθφ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνξεζηέο –ελδπκαζίεο
ελλνψ- θαη φια ηα αμεζνπάξ πςειήο αηζζεηηθήο δηαδηθαζία ηα ζπγθξνηήκαηα
δείρλνπλ θαη πφζν ηα εθηηκάκε.
Μέρξη πέξζη ηνπιάρηζηνλ ηα δπν ηειεπηαία ρξφληα πνπ εγψ
παξαθνινχζεζα ηηο εθδειψζεηο απηέο ήηαλ εμαηξεηηθά ζχλνια, αιιά απηή ε
εμαηξεηηθή απφδνζε ζε ρνξεπηηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν ςπρήο, ήηαλ
ληπκέλνη κε ηδηλ θαη κε καθφ κπινπδάθηα.
Γηαηί ελψ βάιακε νιφθιεξν Κσδηθφ γηα ελδπκαζίεο, γηα
αμεζνπάξ πξνθεηκέλνπ νη Ζπεηξψηεο λα έρνπλ ηηο θνξεζηέο ηνπ, ην
ιανγξαθηθφ ζηνηρείν λα δέζεη, πξνθεηκέλνπ ε αηζζεηηθή λα ζπλάδεη κε ηελ
ςπρή θαη ηε δηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
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4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο κε ηίηιν
«Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θηηξίσλ θαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε
δεκνηηθνύ θνηκεηεξίνπ» ζύκθσλα κε ην Ν. 4555/2018
[Πξόγξακκα «Κιεηζζέλεο» Η]»
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Πξφεδξε κε ζπγρσξείηε λα ξσηήζσ θάηη. Ση γίλεηαη κε
ην ςήθηζκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δδψ είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο πνπ
ζπδεηήζακε θαη πξηλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηε κειέηε ηεο ζηαηηθήο
επάξθεηαο θαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ, φπσο
ζπκάζηε φηη ήξζε θαη ην πξνεγνχκελν ζέκα πνπ αθνξνχζε ην Πλεπκαηηθφ
Κέληξν κε αλάινγν ηίηιν.
Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο θαη θ. Καιακπφθε άθνπζέ
ην αλ ζέιεηο: επεηδή ππήξρε ζε απηφ ην πκβνχιην κηα ζπδήηεζε πνπ
αθνξνχζε ηελ θαηάηκεζε, φηη είλαη δπν έξγα κε ηνλ ίδην ηίηιν ην Κνηκεηήξην
θαη ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν. Εήηεζα θαη πήξα απφ ηηο Τπεξεζίεο θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ηε δηεπζχληξηα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ην γηαηί εκείο –γηαηί θη
εγψ νχηε ζέισ λα ζαο ην παίμσ εμππλάθηαο, ξσηάσ γηα λα καζαίλσ, γηαηί θη
εκέλα κνπ θάλεθε ινγηθφ απηφ πνπ εηπψζεθε θάπνηα ζηηγκή θαη άξρηζα λα ην
ςάρλσ- ε επηζηνιή ηελ νπνία ζα θαηαζέζσ θαη ζηνλ θ. Πιέζζα γηα ηα
πξαθηηθά αθ' ελφο απαληάεη ζην ζέκα ηεο δεθαεηίαο εκπεηξίαο πνπ είλαη ην
πξψην ζθέινο ηεο θαη κνπ δίλεη ηνπο λφκνπο ηάδε θαη ηάδε ηεο ΔΑΓΖΤ πνπ
αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο φηη ζα πξέπεη λα δεηείηαη θαηάινγνο ησλ
θπξηφηεξσλ κειεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, απηφ πνπ ιέγακε Γηάλλε θαη Άξε.
ην δεχηεξν ιέεη ηα εμήο, ην νπνίν ζα ζαο ην δηαβάζσ:
«ύκθσλα κε ην άξζξν 46 ηεο Οδεγίαο 2014/24 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα
ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ δύλαηαη νη αλαζέηνπζεο Αξρέο
λα απνθαζίδνπλ λα αλαζέηνπλ κηα ζύκβαζε ππό ηε κνξθή ρσξηζηώλ
ηκεκάησλ θαη κπνξνύλ λα πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ην αληηθείκελν ησλ
ηκεκάησλ απηώλ κε γλώκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη
ηελ ίζε θαη δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θαη κε
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ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ηνπ αλόζεπηνύ θαη ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ. Δπνκέλσο
θαη γηα ηηο κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν από ην Γεκνηηθό
πκβνύιην Σερληθό Πξόγξακκα έηνπο 2020 κε ηνλ ππ’ αξηζκ. ηάδε θαη ηίηιν
«Μειέηε
δεκνηηθνύ

ζηαηηθήο

επάξθεηαο

Κνηκεηεξίνπ

θαη

θηηξίσλ
κειέηε

θαη

πεξηβαιινληηθή

ζηαηηθήο

επάξθεηαο

αδεηνδόηεζε
Πλεπκαηηθνύ

Κέληξνπ»ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλσηέξσ Οδεγία».
Σν θαηαζέησ ζηνλ θ. Πιέζζα δελ ζέισ λα κέλεη θακία ακθηβνιία
γηα ηίπνηα. Δίρα ηελ ίδηα απνξία θη εγψ εθφζνλ κπήθε ην ζέκα, ε Σερληθή
Τπεξεζία θαη ε δηεπζχληξηά ηεο ελππφγξαθα κνπ δίλεη απηφ θαη κνπ ιέεη φηη
δελ ζπληξέρεη ιφγνο, θαηά ζπλέπεηα ζεσξψ φηη ζηα πιαίζηα ηνπ φηη είρε
μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία θαη ππάξρνπλ ππάιιεινη κε αλνηρηνχο Κσδηθνχο
φπσο μέξεηο Γηάλλε, ζα πξέπεη λα ην πξνρσξήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
ζηε ζει. 2 ηεο εηζήγεζεο αλαθέξεηαη φηη ε κειέηε πνπ απαηηείηαη λα εθπνλεζεί
θαη θέξεη ηίηιν «Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θηηξίσλ θαη πεξηβαιινληηθή
αδεηνδφηεζε Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ πξνεθηηκσκέλεο ακνηβήο 182.640,01 €
ρσξίο ΦΠΑ» αθνξά ηα θηίξηα ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ θαη έρσ λα ζαο πσ
ηα εμήο:
Έρσ κηα επίζεκε αεξνθσηνγξαθία ηνπ 1975 ηελ νπνία ζα
θαηαζέζσ ζηα πξαθηηθά θ. Πιέζζα θαη απηή ε αεξνθσηνγξαθία πνπ
πεξηιακβάλεη θαη ην λεθξνηαθείν καο, δείρλεη φηη ην 1975 ππήξραλ γξαθεία θαη
ηκήκα ηνπ θπιηθείνπ εθηφο απφ ηελ πέξγθνια, ε νπνία θπζηθά είλαη ζηαηηθψο
αλεμάξηεηε, θαη ν λεθξνζάιακνο.
Γειαδή απφ ηα πέληε θηίξηα ηα ηξία θηίξηα ππήξραλ. Ση ιέεη ν
λφκνο 4495/2017 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπλέρεηα βάζεη ηνπ λφκνπ απηνχ ε
απφθαζε ΤΠΔΝΓΑΟΚΑ194091507 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚΒ1643/11-52018 ιέεη ηα εμήο: «Πνηα απζαίξεηα απαιιάζζνληαη από ηελ ζηαηηθή κειέηε;
Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ πθίζηαληαη πξηλ από ηελ 1/1/1983. Απζαίξεηεο
θαηαζθεπέο ζε θηίξην κε επηθξαηνύζα ρξήζε θαηνηθία πνπ πθίζηαηαη ην ‘75».
Δκείο εληαζζφκαζηε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ’83 νη θαηαζθεπέο
απηέο ππήξραλ, άξα δελ ρξεηάδνληαη ζηαηηθή κειέηε …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ αθνχζαηε θαιά θ.
Κνζθνιέην δπζηπρψο, ζαο είπα γηα ηηο θαηνηθίεο. Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο
πνπ πθίζηαληαη πξηλ απφ ηελ 1/1/1983 γεληθά απζαίξεηεο θαηαζθεπέο,
εμεηδηθεχεη γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε θηίξην πνπ ε επηθξαηνχζα ρξήζε
είλαη ε θαηνηθία ηνπ ’75. Απηέο ππάγνληαη ζην 83 θαη εδψ έρνπκε ηελ επίζεκε
αεξνθσηνγξαθία.
Δπνκέλσο δελ ρξεηάδεηαη ζηαηηθή κειέηε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα
θηίξηα. Ρσηψ ινηπφλ: είλαη δπλαηφ θχξηνη ζπλάδειθνη λα ςεθίδνπκε ζήκεξα
θνλδχιη 182.000 € γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηηξίσλ; Θα
κπνξνχζακε λα θάλνπκε κε ηα κηζά ρξήκαηα ηα θηίξηα απηά θαηλνχξγηα, εθηφο
ηνπ φηη δελ απαηηείηαη βάζεη ηνπ λφκνπ θαη βάζεη ησλ Τπνπξγηθψλ
Απνθάζεσλ ζηαηηθή κειέηε.
Θεσξψ φηη πξέπεη λα απνζχξεηε ην ζέκα, είλαη ζθαλδαιψδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο άιινο ηνλ ιφγν;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να θάλσ έλα εξψηεκα πάλσ ζε απηφ πνπ είπε ν θ.
Σνκπνχινγινπ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη θ. Πιέζζα ζα ζαο
θαηαζέζσ ηελ αεξνθσηνγξαθία, είλαη επίζεκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έλα εξψηεκα απιψο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Πξηλ έξζεη
ε ζηαηηθή απφ εζάο είρε έξζεη ε κειέηε πδξνγεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο απφ
εκάο πνπ αλ ζπκάκαη θαιά ην είρακε θέξεη ζε έλα πκβνχιην ηφηε θαη ήηαλ
80.000 € θαη βγαίλεη ν θ. Νηάηζεο θαη καο ιέεη «ηη πξάγκαηα είλαη απηά…» φηη
είλαη πνιιά ηα ιεθηά.
Δκείο μεθηλήζακε ηε δηαδηθαζία απηή ηφηε γηα λα βγάιεη άδεηα ην
Κνηκεηήξην. Σν Κνηκεηήξηφ καο είλαη ρσξίο άδεηα. Γηαηί ην θάλακε απηφ; Γελ ην
θάλακε γηαηί καο ήξζε ε Θεία επηθνίηεζε. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην φηαλ ην
είρακε θαιέζεη λα θάλεη έιεγρν θαη ζην Κνηκεηήξην, ζην πφξηζκά ηνπ ζην ηέινο
έλα απφ ηα ζεκεία πνπ επηζεκαίλεη σο πξνβιεκαηηθά είλαη φηη ην λεθξνηαθείν
καο ιεηηνπξγεί ρσξίο άδεηα θαη είλαη έλα ζέκα πνπ ηα επφκελα ρξφληα γχξσ
ζην ’17 κε ’18 ην Διεγθηηθφ πλέδξην ην άλνημε ζηνπο Γήκνπο θαη άξρηζε λα
δνξίδεη. Γη' απηφ θη εκείο κπήθακε ζηε δηαδηθαζία λα εθθηλήζνπκε ηηο
δηαδηθαζίεο γηα λα βγεη ε άδεηα.
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Έλα απφ απηά ήηαλ ε κειέηε πδξνγεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο.
Μήπσο εκπίπηεη -απηφ ξσηάσ- ζηελ ίδηα δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο γηα ην
Κνηκεηήξην λα έρεη; Γηαηί θη εκείο δελ ζα δίλακε ιεθηά ηζάκπα.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αλ κνπ επηηξέπεηε εγψ ζε απηή ηε
ινγηθή θαη επεηδή δελ είκαζηε επαΐνληεο, εγψ ζα ζπκθσλήζσ -δελ ππάξρεη
θάπνηα βηαζχλε- λα μαλαθέξνπκε ην ζέκα, λα ην δηπινηζεθάξνπκε θ.
Σνκπνχινγινπ αλ δελ έρεη αληίξξεζε θαη ν θ. Γήκαξρνο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη απηή ήηαλ θαη ε δηθή κνπ πξφηαζε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Να ην μαλαδνχκε θαη βεβαίσο λα ην μαλαθέξνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζε θάπνηεο
ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα καο εθζέζνπλ ζην κέιινλ, απνζχξνπκε ην ζέκα γηα λα
κελ ππάξρεη θαλέλα ζθνηεηλφ ζεκείν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αο παξαθαιψ φκσο θ.
Πξφεδξε αλ κνπ επηηξέπεηε λα θαηαγξαθεί ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπγθεθξηκέλα
επηρεηξήκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη θ. Σνκπνχινγινπ. Απιά ήζεια λα πσ απηφ φπσο θαη
ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζαο έρσ πεη φηη δηεπθνιχλεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο κηαο Γεκνηηθήο Αξρήο. Σν γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ζχκβνπινη, γη'
απηφ έρσ πεη επαλεηιεκκέλα φηη είλαη νκαδηθή απηή ε ζρέζε πνπ
αλαπηχζζνπκε ζηηο ηεηξαεηίεο, ή ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία ή απηή ή ηελ
επφκελε, ην λα ςάρλνπλ δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ην λα ελεξγνχλ πξνο φθεινο
ηνπ θνηλνχ, αιιά θαη ηνπ αλακθηζβήηεηνπ θαη αληηθεηκεληθνχ θαινχ ηεο πφιεο,
βνεζάεη θαη εκάο.
Καη ην γεγνλφο φηη ν θ. Σνκπνχινγινπ αλαθάιπςε κηα δηάηαμε ε
νπνία καο απεκπιέθεη απφ θάπνηα πξνβιήκαηα ζην κέιινλ, ελλνείηαη γηαηί
κπαίλνπκε ζε κηα ινγηθή φπνπ ζα γιηηψζνπκε θαη θάπνηα ρξήκαηα.
Δπραξηζηψ πνιχ θ. Σνκπνχινγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δγψ ζέισ λα θάλσ κηα παξάθιεζε θαη είλαη ζέζε δηθή καο
θαη ην έρνπκε μαλαπεί, επεηδή πξνθχπηνπλ δεηήκαηα κε κειέηεο ζηαηηθήο
επάξθεηαο θαη ηα ινηπά ζαο ιέκε φηη ζην πξνζερέο κέιινλ καδέςηε ζε έλα
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Κσδηθφ φζα θηίξηα ή φζα ρξήκαηα κπνξείηε θαη βάιηε ηα φια καδί, γηαηί είλαη ε
ηξίηε ή ηέηαξηε θνξά πνπ έξρεηαη έλαο Κσδηθφο κε κειέηε ζηαηηθήο
επάξθεηαο.
Βάιηε ρξήκαηα ζε έλα Κσδηθφ, θάληε έλα δηεζλή δηαγσληζκφ γηα
φια ηα θηίξηα θαη θάληε ηηο αδεηνδνηήζεηο θαη ηηο κειέηεο πνπ ρξεηάδνληαη. Με
ηα θέξλεηε απνθνκκέλα. Απηφ ην έρνπκε μαλαπεί, ην έρνπκε μαλαδεηήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλαληάδε δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, είλαη ζνθφ απηφ
πνπ ιέηε. Σν δήηεκα είλαη φηη πξνθχπηνπλ απφ πξνγξάκκαηα θάπνηα ζέκαηα
ηα νπνία δελ έρνπλ πξνβιεθζεί. Άξα πξνθεηκέλνπ λα κπεη ζην πξφγξακκα ζε
κηα πξφζθιεζε, αλαγθάδεζαη θαη ιεο «λαη, ν Κσδηθφο πνπ είρα βάιεη θαη είρα
θάλεη κηα ζνχκα γηα ηηο κειέηεο πνπ ήζεια, πξέπεη λα γίλεη πάιη αλακφξθσζε
γηα θάηη». Απηφο είλαη θαη ν κφλνο ιφγνο. Αιιηψο βεβαίσο εμππεξεηεί λα
βάινπκε ζε έλα Κσδηθφ έλα άιθα πνζφ θαη απφ εθεί λα ηξαβάκε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε εθθίλεζεο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε ζηαηηθήο
επάξθεηαο

θηηξίσλ

θαη

πεξηβαιινληηθή

αδεηνδόηεζε

δεκνηηθνύ

θνηκεηεξίνπ» ζύκθσλα κε ην Ν.4555/2018 [Πξόγξακκα «Κιεηζζέλεο» Η]»
ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο ηξνπνπνίεζεο –
παξάηαζεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ έξγνπ «Πξνζηαζία,
Γηαρείξηζε θαη Αλάπιαζε Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο»
(Α.Μ.141/2016)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, απηφ ην έξγν είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν
απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ήξζε ε Δπηηξνπή θαη ζπλεδξηάζακε ζηελ Σερληθή
Τπεξεζία θαη κάιηζηα ήηαλ ε θα Κνζκίδε, ε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο απφ
ηελ Πεξηθέξεηα, θέξακε ηνλ εξγνιάβν ν νπνίνο φπσο φινη πνιχ θαιά
γλσξίδεηε είλαη έλαο εξγνιάβνο πνπ καο έρεη δεκηνπξγήζεη αξθεηά
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πξνβιήκαηα, καο είρε αθήζεη πάξα πνιιέο εθθξεκφηεηεο ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο
έθπησζεο πνπ έδσζε αξρηθά.
Απνθαζίζακε θαη ηνπ βάιακε θάπνηεο θφθθηλεο γξακκέο, έλα
ρξνληθφ νξίδνληα δπν εβδνκάδσλ λα ηειεηψζεη ηηο εθθξεκφηεηεο. Ζ αιήζεηα
είλαη φηη ηνλ απεηιήζακε φηη ζα θάλνπκε κνλνκεξψο πιένλ παξάδνζε πξνο
ρξήζε. Γψζακε απηή ηελ ηειεπηαία παξάηαζε γηα λα κπνξέζνπκε επηηέινπο
λα κελ ηηλαρηεί ην έξγν ζηνλ αέξα, λα κπνξέζνπκε λα ηνλ πηέζνπκε απφ ηε
κηα κε dead lines ρξνληθά, απφ ηελ άιιε λα κελ ηηλαρηεί ην έξγν ζηνλ αέξα.
Δίλαη ακαξηία, έρνπλ δνζεί ηφζα ρξήκαηα, ε Πεξηθέξεηα ην
πξφηεηλε, εκείο ζπκθσλήζακε λα κελ ηηλάμνπκε ην έξγν ζηνλ αέξα, ηνπ
δψζακε ινηπφλ ηελ ηειεπηαία παξάηαζε θαη ζαο δεηψ γηα λα ηειεηψζεη
επηηέινπο απηφ ην έξγν απηή ε πεξηπέηεηα κε απηφ ηνλ εξγνιάβν, λα δψζνπκε
θαη ηελ ηειεπηαία παξάηαζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Δξσηήζεηο θ. Πξφεδξε ή λα ηνπνζεηεζνχλ νη επηθεθαιήο;
Γελ μέξσ ηη ζα πξνεγεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ,ηη ζέιεηε.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Γαλάε, θ. Σνκπνχινγινπ ζαλ επηθεθαιήο ζέιεηε λα
κηιήζεηε πξψηνη ζην ζέκα; Κάπνηεο εξσηήζεηο ζέισ λα θάλσ θαη κεηά ζα
ηνπνζεηεζνχκε.
ίγνπξα δελ είλαη κηα θαηλνχξγηα εξγνιαβία, ζίγνπξα αθνξά ην
έξγν πνπ έγηλε ηα πξνεγνχκελα ηξία ρξφληα κε πφξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη ηνπ Γήκνπ.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: ίγνπξα νη κεγάιεο εθπηψζεηο ζπλήζσο ζε ηέηνηα έξγα
δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε απφ ηνπο εξγνιάβνπο λα δεηάλε ζπκπιεξσκαηηθφ
αληίηηκν,

ζπκπιεξσκαηηθή

ζχκβαζε,

ζπκπιεξσκαηηθνχο

ρξφλνπο

παξάδνζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εκείο νη ίδηνη πξνρσξήζακε θαη
δψζακε κηα 12κελε παξάηαζε ψζηε λα απνπεξαησζεί ην έξγν. Κάλακε κηα
ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα πνπ δελ ήηαλ εχθνιε, ηνπ
δψζακε ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζεη ηηο θπηνηερληθέο εξγαζίεο θαη φπνηεο
ηερληθέο παξεκβάζεηο είρε λα θάλεη κέζα ζην άιζνο.
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Ο ζπγθεθξηκέλνο ζεσξψ φηη έρεη θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ
εηδηθά ηνλ ηειεπηαίν έλα ρξφλν θαη κέρξη ηηο 31/12/2019 πνπ ήηαλ ην ηέινο ηεο
δεχηεξεο παξάηαζεο θαη έπξεπε λα νινθιεξψζεη πνδειαηφδξνκν ηα πην
ηερληθά θνκκάηηα γηαηί κε ηηο θπηεχζεηο ηηο είρε νινθιεξψζεη, πέξγθνιεο θαη ηα
ινηπά πνπ ηα βιέπεηε, ηνπ δψζαηε άιιε κηα παξάηαζε απφ φ,ηη είδα ζηελ
εηζήγεζε άιιν έλα κήλα κέρξη ηηο 30/1/2020 θαη έξρεηαη έλα αίηεκα ζηηο 19
Μαΐνπ αλ είδα θαιά ζηελ εηζήγεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο
Πεξηθέξεηαο, πξνθαλψο απφ ηελ εηαηξεία θαη ηελ Σερληθή Τπεξεζία νχησο
ψζηε λα ηνπ δνζεί έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα θιείζεη επηηέινπο απηή
ε εξγνιαβία.
Ζ εξψηεζε είλαη ε εμήο: ππάξρεη ηκήκα αλεθηέιεζην ηνπ έξγνπ
ην νπνίν πεξηκέλνπκε; Γεχηεξνλ, έρνπλ θιείζεη νη κεληαίνη ινγαξηαζκνί πξνο
ηνλ εξγνιάβν νη πηζηνπνηήζεηο πνπ ιέκε γηα ηα παηδηά πνπ αζρνινχληαη πνπ
είλαη ηερληθνί θαη ηα ινηπά; Τπάξρνπλ νθεηιέο γηα ην έξγν πξνο ηνλ εξγνιάβν;
Σξίηνλ, αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε γηα λα παξαζεί 15κελε
παξάηαζε πνπ ηε ζεσξψ ππεξβνιηθή, δελ λνκίδσ φηη νη εθθξεκφηεηεο πνπ
έρεη είλαη γηα 15 κήλεο. Πεξπαηψ θαζεκεξηλά ζην άιζνο φπσο θαη πνιινί απφ
εζάο θαη πνιινί πνιίηεο, ην βαζηθφ έξγν έρεη νινθιεξσζεί. Γηαηί 15 κήλεο –
είλαη ην ηξίην εξψηεκα- θαη γηαηί αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε φηη ζα έρεη θαη ηε
ζπληήξεζε θνκκαηηψλ ηνπ παξαδνηένπ; Δγψ δελ ζπκάκαη αλ ππήξρε ηέηνηνο
φξνο ζηελ αξρηθή ζχκβαζε.
Γειαδή ηειεηψλεηο ην έξγν θαη ζα πξέπεη κεηά γηα άιθα
δηάζηεκα, φπσο γίλεηαη ζε άιια έξγα ζην πξάζηλν πνπ βάιακε έλα ρξφλν
ζπληήξεζεο γηαηί είλαη δηαθνξεηηθφ, αλαθέξεηαη φηη ρξεηάδεηαη απηφ ην ρξφλν
γηαηί πξέπεη λα ζπληεξεί ηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο θπηεχζεηο πνπ έθαλε. ε απηά
ζέισ λα κνπ απαληήζεηε θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Καληαξέιε ζηελ εηζήγεζε
πνπ καο έρεηε ζηείιεη ππάξρνπλ δπν βεβαηψζεηο. Ζ κηα βεβαίσζε
ππνγξάθεηαη απφ ηελ θα Κνινβνχ θαη ηελ θα Κινθίηε θαη ιέεη «ύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 αλαθέξνπκε όηη ε ζπκβαηηθή
πξνζεζκία ηνπ έξγνπ «Πξνζηαζία δηαρείξηζε θαη αλάπιαζε ηνπ άιζνπο ηεο
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Νέαο Φηιαδέιθεηαο» έιεγε ηελ 31/1/2020 νη δε ζρεηηθέο εξγαζίεο έρνπλ
νινθιεξσζεί από ηελ 31/1/2020».
Παξαθάησ ππάξρεη κηα δεχηεξε βεβαίσζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ
πνπ αλαθέξεη ηα εμήο: «Η ππνγξάθνπζα Διέλε γνπξάθε πνιηηηθόο
κεραληθόο δηεπζύληξηα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδόλαο έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Νόκνπ
4412/2016 θαη ηελ από 31/1/2020 αλαθνξά ησλ επηβιεπόλησλ θαο Κνινβνύ
θαη θαο Κινθίηε βεβαηώλσ όηη νη εξγαζίαο ηνπ έξγνπ «Πξνζηαζία, δηαρείξηζε
θαη αλάπιαζε άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» έρνπλ πεξαησζεί ηελ 31/1/2020».
Πάκε ηψξα ζην ζθεπηηθφ πνπ αλαθέξεηε εζείο ζηελ εηζήγεζε,
δειαδή γηα πνην ιφγν δεηάηε ηελ παξάηαζε ε νπνία είλαη 15 κήλεο, δειαδή
ηνλ επηέκβξην ηνπ ’21. Λέηε «Παξαθαινύκε όπσο ζπκθσλήζεηε ζηελ
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κέρξη 30/9/2021 γηα
ηππηθνύο ιόγνπο θαζώο δελ έρεη νινθιεξσζεί αθόκε ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν
ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη δελ έρεη ηειεζηεί ε
πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ». Γελ είλαη αληηθαηηθφ απηφ ην
πξάγκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Απηφ πνπ ζέισ λα ξσηήζσ είλαη ην εμήο: απφ πφηε απηφ ην έξγν
έρεη μεθηλήζεη; Γειαδή απφ πφηε ζέξλεηαη ζηελ νπζία απηφ ην έξγν.
Σν δεχηεξν ζε ηη πνζνζηφ πξαγκαηηθφ έρεη πεξαησζεί ην έξγν,
δειαδή απφ απηά πνπ είλαη λα θάλεη ν εξγνιάβνο ηη πνζνζηφ έρεη
νινθιεξψζεη; Σν 50, ην 80%; Να ην μέξνπκε απηφ.
Καη ην ηξίην, εάλ έρεη νινθιεξψζεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ζε δπν
ρξφληα δελ μέξσ απφ πφηε ζέξλεηαη, γηα παξάδεηγκα ην 80% ζα πξνηείλνπκε
λα δψζνπκε παξάηαζε γηα έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ είλαη λα ηειέζεη έλα
ρξνληθφ δηάζηεκα 15 κελψλ.
Καη

ηέηαξηνλ,

δελ

είκαη

κεραληθφο

νχηε

δηθεγφξνο,

αλ

ππνζέζνπκε φηη δελ δίλεηαη παξάηαζε πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο
απφθαζεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σνπνζέηεζε θ. Πξφεδξε. Σν έξγν χζηεξα απφ πνιιέο
πξνζπάζεηεο δηθέο καο θαη κε πνιιέο πεξηπινθέο πνπ ππήξμαλ γχξσ απφ
ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο γηαηί κεζνιάβεζε θαη ν 4277 θαη έγηλε εθεί έλα
κπέξδεκα, ελ πάζε πεξηπηψζεη δεκνπξαηήζεθε ην έξγν 800.000 € κε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Αληηδήκαξρνο ήηαλ ηφηε ν θ.
Καιακπφθεο, ν θ. Καιακπφθεο άιιαμε θαη πήγε ν θ. Μαλσιεδάθεο, κεηά
πήγε ν θ. Αλαληάδεο θαη ήξζε μαλά ν θ. Καιακπφθεο θαη ηψξα έξρεηαη ν θ.
Καληαξέιεο θαη δελ μέξσ αλ ζα ην θέξεη κεηά ν x απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή.
Γειαδή εδψ έρνπκε κπιέμεη κε έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο …
Ξέξεηε ηη γίλεηαη; Δκείο ην βιέπνπκε πνιηηηθά θαη απφ ηελ άπνςε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, αιιά ην ζέκα είλαη φηη αλ θάηζεηο θαη ην ζθαιίζεηο
ζα δεηο φηη πάληα παηάεη ζε ππαξθηά πξάγκαηα. Σν πξφβιεκα εθεί είλαη. Γηαηί
εγψ ην έςαρλα θαη ήκνπλ έμαιινο, δειαδή ζαο ιέσ φηη άιιαμαλ ηξεηο
Αληηδήκαξρνη! Καη απηφο ήηαλ εθεί θαη είλαη αθφκε θαη ηψξα εδψ θαη
μαλαδεηάεη παξάηαζε θαη κπνξεί λα είλαη ν Γεσξγαιήο Αληηδήκαξρνο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ αχξην. Σν ιέσ, επεηδή ζε έρσ απέλαληί κνπ.
Σν ζέκα είλαη φηη παηάεη ζε πξάγκαηα, ιάζε, ζπλέπεηεο, κε
εγθξίζεηο ζηελ ψξα ηνπο, δειαδή ππάξρεη θαη ε πιεπξά ηνπ Γήκνπ θαη ησλ
Τπεξεζηψλ πνπ πάληα δίλεη ιαβέο θαη εθεί έξρεηαη θαη παηάεη απηφο, ή ηεο
Πεξηθέξεηαο φηαλ ρξεκαηνδνηνχζε ε Πεξηθέξεηα.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη εγψ ζεσξψ φηη επεηδή είλαη πιένλ ην ζέκα
ζνβαξφ θαη αθνξά ην άιζνο θαη απηφ πξέπεη λα ηειεηψζεη γηαηί εδψ δελ είλαη
κφλν φηη έρεη αξγήζεη, είλαη φηη πήξε θαη επηπιένλ ρξήκαηα. Γειαδή έβαιε θαη
ην Γήκν λα πιεξψζεη 120-130.000 € αλ ζπκάκαη θαιά επηπιένλ, δειαδή απηφ
ην έξγν ην ρξεκαηνδνηεί θαη ν Γήκνο.
Θεσξψ πσο είλαη έλα έξγν εκβιεκαηηθφ γηα ην Γήκν, ή ηέινο
πάλησλ δελ είλαη ηα ιεθηά ηφζν, αιιά είλαη ε πνηφηεηα θαη ε νπζία γηαηί αθνξά
ην δάζνο καο. Θεσξψ φηη πξέπεη λα κπεη έλα απζηεξφ dead line νη 15 κήλεο
είλαη πάξα πνιχ. Πξέπεη λα κπεη γηα εκέλα έλα εμάκελν, δειαδή κέρξη ηέινο
ηνπ ρξφλνπ λα έρεη ηειεηψζεη, απηφ πηζηεχσ εγψ γηαηί καο βξίζθεη ζεσξψ
κπφζηθνπο θαη φζν ηνπ δίλνπκε, φζν θη απηφο θαζπζηεξεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρεηε απφιπην δίθην φινη
φζνη κηιήζαηε. Θα ζηαζψ ζην ηειεπηαίν πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο, απηφο
πάηεζε ζε δηθά καο –ελλνψ ησλ Τπεξεζηψλ καο- «ειιείκκαηα» θαη ζηηο
κειέηεο, θάπνηεο ειιεηκκαηηθέο παξάγξαθνη, θαη ήξζακε εδψ.
κσο πξνζέμηε, απηή ηε ζηηγκή δελ δεηάκε 15 κήλεο γηα ηελ
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ην έξγν έρεη πεξαησζεί, έθαλε θαη ηηο ηειεπηαίεο
ιεπηνκέξεηεο. Ήξζε ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηνπ
δψζακε dead line δπν εβδνκάδσλ, έθαλε θαη ηα ηειεπηαία πνπ ήζειε ε
Τπεξεζία ηηο ηειεπηαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα λα ηειεηψλνπκε θαη πιένλ εκείο ην
παξαιακβάλνπκε πξνο ρξήζε ππνρξεψλνληάο ηνλ λα είλαη εθεί 15 κήλεο
επεηδή κε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα θηάζακε κέρξη εδψ θαη λα έρεη ππνρξεσηηθά ηε
ζπληήξεζε.
Γηφηη αλ δελ γίλεη νξηζηηθή παξαιαβή νπζηαζηηθά ππεχζπλνο
είλαη πάληα απηφο. Οπζηαζηηθά ηνλ δεζκεχνπκε λα είλαη εθεί, δελ ηνπ δίλνπκε
παξάηαζε γηα λα ηειεηψζεη ην έξγν, ηνλ έρνπκε δεζκεχζεη κε ηελ Πεξηθέξεηα
λα είλαη εθεί -γη' απηφ ζαο ιέσ, κελ ην κπεξδεχνπκε- νχησο ψζηε εκείο
κνλνκεξψο ην παίξλνπκε πξνο ρξήζε θαη ζα έρεηο θχξηε ηε ζπληήξεζε
ζέινληαο θαη κε.
Γηφηη γη' απηνχο θαη γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο πνπ εηπψζεθαλ θαη
έρνπλ φινη φζνη κίιεζαλ, δίθην. Δίλαη αθξηβψο έηζη. Άξα δελ είλαη 15 κήλεο,
αιίκνλν…
Α. ΛΔΚΚΑ: Άξα ε παξάδνζε είλαη κηα δηθιείδα αζθαιείαο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γηθή καο πιένλ, θαηνρπξψλεη εκάο λα ην πάξνπκε πξνο
ρξήζε θαη λα έρνπκε ηνλ εξγνιάβν απίθν αλ ραιάζεη νηηδήπνηε ηνπο 15
κήλεο, κέρξη λα γίλεη νξηζηηθή παξαιαβή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ ην έιεγεο πην λσξίο, ζα ήηαλ νκφθσλα.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπάξρεη έλα ζέκα εδψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεη ηειεηψζεη ην έξγν ιέεη ν άλζξσπνο!
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Αθνχζηε κε, έρεη έλα ζέκα εδψ θαη ζέινπκε λα
πξνζηαηεχζνπκε θαη ηνλ Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, δειαδή νη
παξαηεξήζεηο επεηδή εκείο ην μεθηλήζακε, αλ ζέιεηε αο κηιήζνπλ νη ππφινηπνη
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ζπλάδειθνη πνπ δελ κίιεζαλ θαη λα πάξσ κεηά ηνλ ιφγν, γηαηί έβαια θάπνηεο
εξσηήζεηο.
Δγψ ζεσξψ φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα πεξίπησζε αλαδφρνπ
ν νπνίνο ρξεζηκνπνηψληαο ην γξάκκα ηνπ λφκνπ θαη ηελ θαιή ζέιεζε ηεο
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, γηαηί είλαη έλα έξγν ην νπνίν
ειέγρεηαη απφ ηελ θνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο έρνπκε ηελ επίβιεςε
ζαλ έλα ζθέινο αιιά απφ εθεί θαη πέξα απνθαζίδεη ε Πεξηθέξεηα αλ ζα ηνπ
δψζεη ζπκπιεξσκαηηθέο παξαηάζεηο, δελ είλαη 100% δηθή καο απφθαζε.
Ωο πξνο ηελ παξαιαβή φκσο ηνπ έξγνπ φπσο είπε ζσζηά θαη ν
θ. Σνκπνχινγινπ νη δηθνί καο επηβιέπνληεο κεραληθνί πνπ έρνπλ βεβαηψζεη
φηη ηειείσζαλ νη εξγαζίεο θαη πηζαλφ ηνπ έρνπλ κείλεη θάπνηα κεξεκέηηα λα ην
πσ ιατθά, πξάγκαηα ηα νπνία ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ηα θάλεη εληφο ηνπ
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο, νη 15 κήλεο θαηά ηελ άπνςε κνπ κε ηηο ιίγεο ηερληθέο
γλψζεηο πνπ έρσ, κνπ θαληάδνπλ σο πνιχ κεγάινο ρξφλνο γηα λα δερηψ ην
επηρείξεκα ηνπ Γεκήηξε φηη ζα πάξνπκε ηε ρξήζε αιιά ζα ηνλ ζέινπκε εθεί
γηα λα είλαη ζε κηα θαιή θαηάζηαζε. Ννκίδσ φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη
ιηγφηεξνο ν ρξφλνο απηφο.
Ννκίδσ φηη ην ηξαβάλε πάξα πνιχ, ρσξίο λα ζέισ λα
ππνθαηαζηήζσ ηελ Δπηηξνπή ή ηνπο κεραληθνχο ηεο, ζεσξψ φηη ην έξγν έρεη
ηειεηψζεη, ζεσξψ φηη αλ έρεη πιεξσζεί ν άλζξσπνο απηφο θαη δελ ηνπ
ρξσζηάκε κεληαίνπο ινγαξηαζκνχο έρεη πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπ, πξέπεη λα
ηειεηψλεη. Καη ε παξάηαζε έρεη ηελ έλλνηα ηνπ λα θιείζεη θάπνηα ζηηγκή απηφ
ην πξάγκα, λα θιείζεη.
Οη 15 κήλεο κνπ θαληάδνπλ πνιχ θαη έρσ πξφβιεκα κε απηφ.
Σν ζεσξψ πνιχ κεγάιν απηφ ην δηάζηεκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γηα λα κελ κηιήζσ ηελ ψξα ηεο ςεθνθνξίαο ζην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα ακαξηίεο παξειζφληνο δελ έρσ. Έρσ βαξεζεί λα αθνχσ εδψ θαη ρξφληα
γηα πνιιά έξγα «ηειεπηαία παξάηαζε», άξα θαηά.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κηζφ ιεπηφ λα ζαο πσ θαη κηα άιιε
παξάκεηξν πνπ δελ ηε ζπδεηήζακε θαζφινπ. πσο πνιχ θαιά μέξεηε θ.
Αλαληάδε θαη θ. Καιακπφθε, απηφ ην έξγν ν πνδειαηφδξνκνο πέξα φισλ ησλ
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άιισλ, έρεη έλα ειεθηξνθσηηζκφ ν νπνίνο δελ έρεη γίλεη αθφκε θαη ζέιεη
θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα.
Γελ έρεη μεθηλήζεη θαλ, ηψξα ζα μεθηλήζεη. Καη θάπνηα ζέκαηα
θπηεχζεσλ εθεί θάηη παξηέξηα θαη ηα ινηπά ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ άιζνπο πνπ
επεξεάδνπλ ην έξγν, ηα νπνία θαζπζηέξεζαλ. Δθεί πάηεζε, ζαο ην είπα θαη
απφ ηελ αξρή θαη ζε θάπνην δηθφ καο έιιεηκκα ησλ δηθψλ καο Τπεξεζηψλ θαη
θαζπζηεξήζεηο θαη έγηλε απηφ πνπ έγηλε.
Ννκίδσ είλαη πνιχ πξαθηηθή θαη ε Δπηηξνπή θαη επέιηθηε θαη
θξίλακε φηη ην θαηαιιειφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα είλαη φινη θαη εκείο
ηνπιάρηζηνλ ζα Γήκνο θαιπκκέλνη θαη ε Πεξηθέξεηα σο ρξεκαηνδφηεο, ήηαλ νη
15 κήλεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γεκήηξε, εηιηθξηλά δελ ην θαηαιαβαίλσ θάηη κάιινλ ράλσ
ζηελ φιε ηζηνξία. Ζ θχηεπζε δελ επεξεάδεη ηνλ πνδειαηφδξνκν, είλαη
νξηνζεηεκέλνο, ν ειεθηξνθσηηζκφο γηαηί ην επεξεάδεη;
Δπίζεο ν πνδειαηφδξνκνο είλαη νξηνζεηεκέλνο, ε παηδηθή ραξά
είλαη νξηνζεηεκέλε άξα δελ κπαίλνπκε κέζα θαη λα ην πσ αιιηψο δελ είλαη
δνπιεηά ηνπ Γθνινγηάλλε αλ ζα κπνχκε ή φρη. Ο εξγνιάβνο είλαη ππεχζπλνο
γηα νπνηαδήπνηε θαθνηερλία είηε ηνπ δψζνπκε παξάηαζε, είηε δελ ηνπ
δψζνπκε παξάηαζε γηα έλα δηάζηεκα έλα δπν ρξφληα κέρξη λα γίλεη ε νξηζηηθή
παξαιαβή. Άξα γηαηί λα ηνπ δψζνπκε 15 κήλεο; Γελ ην θαηαιαβαίλσ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: αο είπα γηαηί νπζηαζηηθά ην παξαιακβάλνπκε πξνο
ρξήζε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καιά, άξα ηειεηψζακε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Αθξηβψο. Γηαηί κε ηνλ ξπζκφ ηνπ Γθνινγηάλλε δελ γηλφηαλ,
δελ ζα ην παξαιακβάλακε πνηέ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ωξαία αθνχ ην παξαιάβακε, λα θχγεη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καη έλα κήλα θαη δπν κήλεο θαη έλα κήλα θαη δπν κήλεο….!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Καληαξέιε απφ ηελ
παξάηαζε εγθπκνλεί θίλδπλνο λα πιεξψζνπκε ρξήκαηα σο Γήκνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: ρη έρεη ηειεηψζεη.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ηε ζπλέρεηα δηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο, ππέξ, ν θ. Μπεξδέζεο
ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καξαβίαο
Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνπζηάδεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καηά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε θαη ζέισ λα
ζεκεησζεί φηη ζεσξνχκε φηη είλαη πνιχ κεγάιν ην ρξνληθφ κέξνο πνπ ηνπ
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δίλεηε θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε πξνζσξηλή παξαιαβή φρη ζε νξηζηηθή. Να
θχγεη ν εξγνιάβνο απηφο, λα θιείλεη θαη λα θχγεη. Δίλαη ππεξβνιηθά πνιχ
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο, ν θ.
Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο απνπζηάδνπλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ: Τπεξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, ν θ. Αζαλαζφπνπινο
Παλαγηψηεο, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, απνπζηάδνπλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη ε θα Αιεθξαγθή νθία
απνπζηάδνπλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 15 ππέξ, 6 θαηά θαη θαηαγξάθνληαη θαη 2 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ζύλαςεο θαη
όξσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο ηξνπνπνίεζεο – παξάηαζεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο ηνπ έξγνπ «Πξνζηαζία, Γηαρείξηζε θαη Αλάπιαζε Άιζνπο
Νέαο Φηιαδέιθεηαο» (Α.Μ.141/2016)» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ ζπλερίδσ κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο γηα λα νινθιεξψζνπκε ην ςήθηζκα, ην νπνίν θαη ζα δηαβάζνπκε κε
ηελ ζπκπιήξσζε πνπ έθαλε ν θ. Βαζηιφπνπινο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαβάδσ ην ςήθηζκα:
«Ωο αηξεηά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδόλαο απηήο ηεο κεγάιεο πνλεκέλεο πξνζθπγνκάλαο
γεηηνληάο, πνπ έγηλε κηα κεγάιε αγθαιηά γηα ηνπο μεξηδσκέλνπο
πξόζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο, θαηαδηθάδνπκε απεξίθξαζηα ηελ
αλαθήξπμε ηεο Αγίαο νθίαο, απηνύ ηνπ κλεκείνπ ηεο παγθόζκηαο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, απηνύ ηνπ δηαρξνληθνύ ζπκβόινπ ηεο
Υξηζηηαλνζύλεο θαη ηεο Οξζνδνμίαο, ζε ηδακί.
Η

πξόθιεζε

απηή

εμππεξεηεί

ηνπο

πην

εζληθηζηηθνύο

θαη

θηινπόιεκνπο θύθινπο ηεο Σνπξθίαο θαη εληάζζεηαη ζηε γεληθόηεξε
θιηκάθσζε ησλ επηζεηηθώλ θηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή από ηελ πιεπξά
ηεο Σνπξθίαο, πνπ ππνζάιπεηαη θαη από άιιεο δπλάκεηο. Η αληίδξαζε
ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο είλαη επηβεβιεκέλε θαη πξέπεη λα είλαη
άκεζε.
Σν Γ.. Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο ηάζζεηαη ππέξ ηεο
εηξήλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ιαώλ ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ Αηγαίνπ
θαη γη' απηό θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηε κεηαηξνπή ηεο Αγίαο νθίαο,
ζε ηδακί από ηνλ Δξληνγάλ».
Απηή είλαη ε θνηλή καο δήισζε κεηαμχ εκψλ θαη ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δπηκέλνπκε θ. Πξφεδξε ζην δηθφ καο ςήθηζκα εκείο, νπφηε
λα κπεη αληηπαξαζεηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα νλνκαζηηθή ςεθνθνξία.
ηε ζπλέρεηα δηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο ζπλδπαζκέλεο πξφηαζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο ππέξ, ν θ. Μπεξδέζεο
ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καξαβίαο
Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία απνπζηάδεη, ν θ. Αλαληάδεο
Νηθφιανο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο, ν θ.
Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο απνπζηάδνπλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ: Τπεξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, ν θ. Αζαλαζφπνπινο
Παλαγηψηεο, ν θ. εξεηάθεο Νηθφιανο, απνπζηάδνπλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε Δχα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπεξςεθίδνπκε ην δηθφ καο ςήθηζκα, ην ςήθηζκα πνπ
έρνπκε θαηαζέζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα θαηά ζην ζπγθεθξηκέλν;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ρη, είλαη αληηπαξαζεηηθά ηα δπν ςεθίζκαηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξί.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη ε θα Αιεθξαγθή νθία
απνπζηάδνπλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 21 ππέξ ηνπ θνηλνχ ςεθίζκαηνο θαη 2 ππέξ ηνπ ςεθίζκαηνο
ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καηά πιεηνςεθία.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, απηφ ην ςήθηζκα πνπ ζα πάεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παληνχ. Ωο δειηίν Σχπνπ ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ ζε φια ηα Μέζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, παληνχ.
Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε λαη κελ δελ
δηαηππψζακε ςήθηζκα ζπγθεθξηκέλν γηα ηελ θαηαδίθε ησλ βαλδαιηζκψλ πνπ
έγηλαλ, αιιά πξέπεη λα βγεη κηα αλαθνίλσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηη
θαηαδηθάδνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Οπφηε λαη κελ δελ δηαηππψζεθε
ςήθηζκα, αιιά πξέπεη λα γίλεη κηα ζρεηηθή αλαθνίλσζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ππεξςήθηζαλ φινη, απιά λα βγεη έλα δειηίν Σχπνπ γηα ην
ζπγθεθξηκέλα.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Αθξηβψο.

Σν

Γεκνηηθφ

πκβνχιην θαη ηα ινηπά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηάξξεμε έγηλε εθεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο ηνλ ιφγν ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα θαη αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ν Πξφεδξνο ζηνλ
εθιεηπφληα Γηάλλε Φσιηά, έγξαςα ηψξα πξφρεηξα ηέζζεξηο θξάζεηο πνπ
λνκίδσ φηη κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ θαη ηε δηθή ζαο ζέζε.
«Σν Γ.. ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο εθθξάδεη
ηα ζεξκά ηνπ ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ αλαπάληερα
εθιεηπόληνο ζπλαδέιθνπ Γηάλλε Φσιηά.
Ο επαγγεικαηηζκόο ηνπ, ε επζπλεηδεζία ηνπ, ε παξνπζία ηνπ γεληθά ε
εξγαηηθόηεηά ηνπ επί ζεηξά εηώλ, απνηειεί παξάδεηγκα θσηεηλό θαη
ηνλ θαηαηάζζεη σο μερσξηζηή παξνπζία αλάκεζά καο».
πκθσλείηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
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ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ, ζπλερίδνπκε.

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε κεηνλνκαζίαο ηνπ θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ 2νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο ζε:
ρνιηθό θιεηζηό γπκλαζηήξην 2νπ Γπκλαζίνπ - 2νπ Γεληθνύ Λπθείνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο «Απόζηνινο Κόληνο»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν κφλν πνπ έρσ λα πξνζζέζσ εδψ ήηαλ κηα δηθή κνπ
πξφηαζε εδψ θαη θάπνηνπο κήλεο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε είλαη απηή
πνπ επηβάιιεηαη, πήξαλ νκφθσλε απφθαζε θαη νη ζρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη
έξρεηαη μαλά πηα σο ηεηειεζκέλν θαη εγθεθξηκέλν θαη απφ απηέο ηηο Δπηηξνπέο
πνπ είλαη ζπλαξκφδηεο γηα ηέηνηνπ είδνπο νλνκαηνδνζίεο. Γελ έρσ λα πσ
πνιιά, ηα ππφινηπα ηα γλσξίδεηε φινη γηαηί ηηκνχκε έλαλ άλζξσπν ελ δσή,
έλαλ κεγάιν αζιεηή θαη παίθηε ν νπνίνο ήηαλ εκβιεκαηηθή σο παξνπζία πνπ
ηίκεζε θαη ηα εζληθά ρξψκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εδψ έρσ ηελ εληχπσζε φηη πξέπεη λα βγάινπκε έλα δειηίν
Σχπνπ ζαλ Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ρη, εγψ ζεσξψ φηη πξέπεη λα δηνξγαλσζεί κηα ηειεηή
φπσο πξέπεη λα δηνξγαλσζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ ηειεηή ζα γίλεη. Δίλαη ζεκαληηθφ απηφ πνπ ιέεη ν θ. Γήκαξρνο
φηη είλαη έλαο άλζξσπνο ελ δσή θαη ηνλ ηηκνχκε ελ δσή, δειαδή ζα ην ραξεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξάιεηςή κνπ. 18 επηέκβξε ην απφγεπκα πξνο βξάδπ ζα
γίλεη ε ηειεηή ηεο νλνκαηνδνζίαο θαη εθεί ζα αλαθνηλψζνπκε κεηά απφ
ζχκθσλε ζέζε θαη ηνπ Απφζηνινπ Κφληνπ θαη θάπνησλ ζπκπαηθηψλ ηνπ
παιαηκάρσλ ηεο εζληθήο θαη ησλ νκάδσλ πνπ ππεξέηεζε λα γίλεη έλαο
αγψλαο θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα ζην θιεηζηφ απηφ, 20 κέξεο κεηά, γηα λα
έρνπλ μεθηλήζεη θαη νη αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο. Γελ κπνξεί λα γίλεη ηελ ίδηα
κέξα, ην κειεηήζνπκε ζα γίλεη 20 κέξεο κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάξα πνιχ σξαία, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Καη ιίγα είπαηε γηα ηνλ Απφζηνιν!! ηαλ έπαηδε βέβαηα ήηαλ
άηπρνο γηαηί δελ ππήξραλ ηξίπνληα ηφηε. Γηα κηα πεληαεηία έδεζα απηά πνπ
πεξηγξάςαηε θαη φρη κφλν. Απηά ηα πέληε ρξφληα ήηαλ ρξφληα επράξηζηα,
επνηθνδνκεηηθά, κε ηεθκεξησκέλεο απφςεηο θαη πξνηάζεηο, αμηνπξεπή θαη κε
ιίγα ιφγηα, ρξφληα απηνδηνηθεηηθά κεζηά.
Ήηαλ πξψηα απ' φια αζιεηήο, αιιά θαη ελεξγφ κέινο ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε πνιχ ζνβαξφηεηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο Απφζηνινο Κφληνο εθηφο απφ
έλαο εμαηξεηηθφο αζιεηήο, ππήξμε θαη έλαο εππαηξίδεο ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο
θαη λνκίδσ φηη απηφ πνπ θάλνπκε είλαη κηα δίθαηε αλαγλψξηζε ζε έλαλ
άλζξσπν πξνζθνξάο θαη ήζνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη εκείο ζπκθσλνχκε, δελ έρνπκε αληίξξεζε ζε απηφ ην
έρσ εθθξάζεη μαλά. Αιιά κε αθνξκή απηφ ζέισ λα πσ δπν ιφγηα θαη γηα ηελ
νπζία ηνπ γπκλαζηεξίνπ.
Καιή είλαη ε νλνκαηνδνζία, αιιά απφ 10/6 έρεη ζηαιεί κηα
επηζηνιή ζε φια ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νη χιινγνη Γνλέσλ
θαη Κεδεκφλσλ 2νπ Γπκλαζίνπ θαη 2νπ Λπθείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο αλαθέξνπλ
θάπνηα πξάγκαηα φζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ αληίηηκν ρξήζεο απφ ηα
σκαηεία πνπ δνπιεχνπλ, πνπ πξνπνλνχληαη εθεί, θνλδχιηα απφ ην Γήκν,
εληαηηθή ρξήζε κε αλεπαξθείο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Οη ζπκβάζεηο
θαη νη φξνη ησλ ζπκβάζεσλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ κέζα ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη απηά θαη δελ γλσξίδσ αλ έρνπλ ζπδεηεζεί ή αλ έρνπλ
απαληεζεί ζηηο ζρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη ζην ζχλνιν ν Καλνληζκφο
παξαρψξεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ηαλ ζα έξζεη ην ζέκα, ηψξα κηιάκε γηα ηελ νλνκαηνδνζία.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μηζφ ιεπηφ λα ζαο πεξηγξάςσ έλα δηάινγν. Πξηλ απφ ρξφληα
βνεζνχζε ρξεκαηηθά –δελ ην έιεγε πνηέ, ην είρα κάζεη εγψ- θάπνηα ππεξεζία
εδψ ζηελ πφιε καο, θάπνηα πξνζθνξά. Καη ηνπ ιέσ έλα απφγεπκα «ξε
Απφζηνιε ζηνπο 100, νη 30 δελ ην έρνπλ αλάγθε. Ση δίλεηο;» κνπ ιέεη «κσο
ην παίξλνπλ θαη νη 70 πνπ έρνπλ αλάγθε»!
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε κεηνλνκαζίαο
ηνπ θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ - 2νπ Γεληθνύ Λπθείνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο ζε: ρνιηθό θιεηζηό γπκλαζηήξην 2νπ Γπκλαζίνπ - 2νπ
Γεληθνύ Λπθείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο «Απόζηνινο Κόληνο»» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Πξφεδξε εκείο απνρσξνχκε θαιή ζαο ζπλέρεηα θαη
θαιφ θαινθαίξη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ε θα Γθνχκα θαη ν θ.
Εαραξηάδεο.

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ άλεπ αμίαο, θαηόπηλ
εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 199 παξ. 6 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθνύ
θαηαζηξνθήο

αληηθεηκέλσλ

άλεπ

αμίαο,

θαηόπηλ

εηζήγεζεο

ηεο

επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 199 παξ. 6 ηνπ Γ.& Κ. Κώδηθα» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηθύξσζε πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο
«ΓΟΜΖ ΗΣΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ
Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - Ν. ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε Κσδηθό ΟΠ 5003609
έηνπο 2020 (Β΄ΦΑΖ)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθύξσζε πηλάθσλ
σθεινπκέλσλ

ηεο

πξάμεο

«ΓΟΜΖ
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ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - Ν. ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε
Κσδηθό ΟΠ 5003609 έηνπο 2020 (Β΄ΦΑΖ)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή κνλώζεσλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθόιινπ
πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή κνλώζεσλ θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαθηηθνύ θιήξσζεο θαη ζπγθξόηεζε επηηξνπήο
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ»
(Α.Μ. 103/2014)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δδψ πξέπεη λα γίλεη θιήξσζε.
Γηεμάγεηαη θιήξσζε
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σαθηηθφ κέινο ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο θαη αλαπιεξσκαηηθφ ν
θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο.
Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθνύ
θιήξσζεο θαη ζπγθξόηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΑΚΗΝΖΣΧΝ» (Α.Μ. 103/2014)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ
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11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ζαο πσ ζε πνηα δηαθσλψ θ.
Πξφεδξε. Τπεξςεθίδσ ηελ έγθξηζε Πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ κε
αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 15136/9-7-2020, ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 15132/97-2020 ζε απηά ιέσ λαη. Μφλν ζε απηά ηα δχν, ηα άιια ηα θαηαςεθίδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθόιισλ
παξαιαβήο εξγαζηώλ - ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. αο
επραξηζηνχκε πνιχ θαη θαιφ θαινθαίξη.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ
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ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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