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ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ..: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο
Γεκνηηθφο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ
ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, Σάθαο Ζιίαο, Γξακκέλνο πχξνο, Καληαξέιεο
Γεκήηξηνο, Παπαθψζηα Αλζή, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Μπεξδέζεο ππξίδσλ,
Μπίγαιεο

Κσλζηαληίλνο,

Καξαβίαο

Γεψξγηνο,

Κνπηζάθεο

Μηραήι,

Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο,
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, Καιακπφθεο Ησάλλεο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Γξεηδειηάο
Παληειήο, Γξεηδειηάο Υξήζηνο, Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο, Λαδαξίδεο Πέηξνο,
Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο, εξεηάθεο
Νηθφιανο, Γθνχκα Γαλάε – Δχα, Εαραξηάδεο Ησάλλεο, Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο,

Οπζηακπαζίδεο

Ησάλλεο,

Παπαινπθά

Δπηπρία,

Λέθθαο

Αζαλάζηνο, Αιεθξαγθή νθία, Γνχιαο Αιέμαλδξνο, Αλαληάδεο Νηθφιανο.

ΑΠOΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο.

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δσξεάλ κεηαθνξάο απφ ηνλ Γήκν
θνηηεηψλ - θαηνίθσλ ηεο πφιεο απφ θαη πξνο ηα παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα πνπ θνηηνχλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ Γεκ. πκβνχισλ θ.θ.
Αι. Γνχια, Η. Οπζηακπαζίδε, Δπη. Παπαινπθά θαη Π. Λαδαξίδε.
2. πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο επέθηαζεο ηεο πθηζηάκελεο θαη
δηεξρφκελεο απφ ην Γήκν γξακκήο ηξφιετ Νν 3 κε αληίζηνηρε
κεηαθνξά ηνπ ζεκείνπ αθεηεξίαο απηήο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ Γεκ.
πκβνχισλ θ.θ. Αι. Γνχια, Η. Οπζηακπαζίδε, Δπη. Παπαινπθά, Π.
Λαδαξίδε θαη Κ. Σνκπνχινγινπ.
3. Απνδνρή ησλ φξσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ χςνπο
188.445,00 €

γηα ηελ Πξάμε «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΑΗΓΗΚΖ

ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ ΑΘΛΖΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ» θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηνπ Γήκνπ γηα
ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
4. Έγθξηζε 4εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο
2020.
5. Έγθξηζε 5εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο – εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.
6. Καζνξηζκφο

ακνηβήο

πιεξεμνπζίνπ

δηθεγφξνπ

Αλδξέα

Κ.

Παπαξξεγφπνπινπ γηα παξάζηαζε ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά
ηελ ζπδήηεζε αίηεζεο αλαίξεζεο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζηελ ππφζεζε
ησλ εηαηξεηψλ “ENERGA” θαη “HELLAS POWER” (ζρεη. ε αξηζ.
205/2020 απφθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο).
7. 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] (επαλεηζαγσγή).
8. Δπηθαηξνπνίεζε / ζπκπιήξσζε ηεο αξηζ. 289/2018 απφθαζεο Γ..
πεξί έγθξηζεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΑΜΚΔ «ΚΔΝΣΡΟ Φ».
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9. Δπηθχξσζε πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο «ΓΟΜΖ ΗΣΗΖ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ

ΓΖΜΟΤ

Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ

-

Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε θσδηθφ ΟΠ 5003609 έηνπο 2020 ( Γ΄ΦΑΖ).
10. Έγθξηζε πξαθηηθνχ θιήξσζεο θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο
& νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΤΟ ΝΔΧΝ
ΒΡΔΦΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΣΟΝ 1ν ΒΝ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΚΑΗ
ΣΟΝ 1ν ΒΝ ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (Α.Μ. 96/2018).
11. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο - νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΑΓΧΓΧΝ

ΤΝΓΔΖ

ΓΗΑΦΟΡΧΝ

ΑΚΗΝΖΣΧΝ»

(Α.Μ.103/2014).
12. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο, παξαθαιψ ηνλ θ. Γξακκαηέα λα πάξνπκε
παξνπζίεο γηα λα αξρίζνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ.
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 παξνχζα, ν θ.
Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξψλ, ν θ.
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι
Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο
παξψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν
θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ.
εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζπγλψκε, φηαλ ζα νινθιεξσζεί παξαθαιψ
λα καο ελεκεξψζεηε πνηνη αθφκε έρνπλ πξνζθιεζεί θαη παξαθνινπζνχλ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πνηνη επίζεο θαηαγξάθνπλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δληάμεη. Ζ θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα παξνχζα, ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ν θ.
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Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα
Αιεθξαγθή νθία παξνχζα, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ.
Καη απφ ηηο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ν θ.
Μαλψιεο Θεκέιεο παξψλ θαη ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε 31 παξφληεο, έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάκε ην Γεκνηηθφ
καο πκβνχιην. Πξψηα απ' φια λα απαληήζσ ζηνλ θ. εξεηάθε θαη λα ηνπ πσ
φηη

έρεη

δεηήζεη

λα

παξεπξίζθεηαη

ε

θα

Γεζπνηίδνπ

Υξηζηίλα,

νη

δεκνζηνγξάθνη πνπ έρνπλ δεηήζεη λα κπνπλ κέζα είλαη φινη. Αλ θάπνηνο
επηζπκεί λα κπεη ηψξα λα κηιήζνπκε ζην δηαρεηξηζηή γηα λα κπνξέζεη λα
ζπλδεζεί, αλ ππάξρεη θάπνηνο πνπ δελ έρεη πξνιάβεη λα κπεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε αο αλαθνηλσζνχλ νη δεκνζηνγξάθνη λα
μέξνπκε πνηνη παξεπξίζθνληαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να αλαθνηλσζνχλ; Γελ ηνπο βιέπσ, κηζφ ιεπηφ ζπγλψκε … ζα
ήζεια πξψηα απ' φια ηελ επηείθεηά ζαο γηαηί βξίζθνκαη ζπίηη κνπ, είκαη κφλνο
κνπ θαη ν Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ζην δεκαξρείν, εγψ
είκαη απέλαληη αιιά δελ κπνξνχκε λα είκαζηε καδί κε θπζηθή παξνπζία.
Άθνπζα πξηλ ιίγν ηνλ θ. Νηάηζε πνπ έθαλε παξαηήξεζε γηα
κάζθεο. Δγψ θαη έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ θάλακε ην ηεζη ηνπ θνξσλντνχ
ηε Γεπηέξα θαη βξέζεθε ζεηηθφ ην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο, νπφηε θαηαιαβαίλεηε
φηη εγψ πξέπεη λα είκαη 14 κέξεο, εγψ είκαη θαζαξφο, δελ βγήθα ζεηηθφο είκαη
αξλεηηθφο, έρσ ζηείιεη ζην Γήκαξρν απφ ηελ Γεπηέξα ην κήλπκα πνπ κνπ
έζηεηιε ην εξεπλεηηθφ θέληξν γηα λα θαηαιάβεηε φηη φζνη έρνπλ έξζεη ζε επαθή
καδί κνπ λα κε θνβνχληαη, είκαη θαζαξφο απιά είκαη ζπίηη ηψξα θαη φπσο
θαηαιαβαίλεηε φιε ε νηθνγέλεηά κνπ έρεη πξφβιεκα θαη ίζσο θάπνηα ζηηγκή
θνιιήζσ θη εγψ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Πεξαζηηθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ. Απιά πξέπεη λα κείλσ 14 κέξεο κέζα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πεξαζηηθά Λχζαλδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ, θξαηάκε φιεο ηηο απνζηάζεηο θαη ην
πξσηφθνιιν φζνλ αθνξά ηνλ θνξσλντφ θαη ν Θεφο λα βάιεη ην ρέξη ηνπ λα
πάλε φια θαιά. πσο θαηαιαβαίλεηε ηα πξάγκαηα είλαη πάξα πνιχ δχζθνια,
πξνζνρή ζε φινπο. Θέισ λα μεθηλήζνπκε ηε ζπλεδξίαζε, ζα δεηήζσ ηελ
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επηείθεηά ζαο. Θέισ λα πξνηάμσ ην 4ν θαη ην 5ν ζέκα γηαηί δελ μέξσ αλ
πξνιάβσ θαη κπνξέζσ λα νινθιεξψζσ ηε δηαδηθαζία γηαηί είκαη ζπίηη, είκαη
κφλνο θαη φπσο θαηαιαβαίλεηε εγψ είκαη ν κφλνο πνπ είκαη θαιά, γηα λα ζαο
ην πσ απιά γηα λα ην θαηαιάβεηε. πλερίδνληαο ηε δηαδηθαζία ζα πνχκε δπν
ηξία πξάγκαηα ζηελ αξρή θαη κεηά ζα ζπδεηήζνπκε θαη απηφ.
Θέισ λα αλαθνηλψζσ θάπνηεο αλεμαξηεηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ
γίλεη φιν απηφ ην δηάζηεκα, λα αλαθέξσ ηα νλφκαηά ηνπο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε κε αθνχηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο αθνχσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ήκεξα εθπξνζσπψ ηελ Παξάηαμε «Ζ πφιε ηεο
θαξδηάο καο».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ. Γελ ζα αλαθέξσ φιν ην θείκελν ησλ
αλεμαξηεηνπνηήζεσλ θαη κηαο δηαγξαθήο, ζέισ λα αλαθέξσ ηα εμήο: ε θα
Αιεθξαγθή νθία αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηελ Παξάηαμε «Ζ πφιε ηεο
θαξδηάο καο», ν θ. Αζαλάζηνο Λέθθαο αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηελ Παξάηαμε
«Ξαλά καδί», ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηελ
Παξάηαμε «Πφιεο Δλφηεηα» θαη ε Παξάηαμε «Γχλακε πνιηηψλ» δηέγξαςε ηελ
θα Παπαινπθά Δπηπρία.
Γελ μέξσ αλ ζέιεη λα πεη θάπνηνο ή απφ ηνπο δηαγξαθέληεο ή
απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο, απιά λα ζπλερίζνπκε θαη λα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ.
Γήκαξρν λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Καη' αξράο λα επρεζψ θη εγψ κε ηε
ζεηξά κνπ πεξαζηηθά ζην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο θαη ζε φινπο φζνπο
βξίζθνληαη εθεί, είζηε θαη πνιπκειήο νηθνγέλεηα, έρεηε παηδηά, εγγφληα…!!
Πεξαζηηθά θαη εχρνκαη λα πεξάζεη αλψδπλα απηή ηε δνθηκαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Αλαληάδεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καισζνξίδσ θη εγψ γηα κηα αθφκε ηνπ Γεκνηηθνχ καο
πκβνπιίνπ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο, ζήκεξα ζέισ λα μεθηλήζσ ζπλάδειθνη
λα ππνγξακκίζσ θαη λα εμάξσ ηε ζηάζε ησλ αλεμάξηεησλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ ηεο θαο Παπαινπθά, ηνπ θ. Γνχια, ηνπ θ. Λαδαξίδε θαη ηνπ θ.
Οπζηακπαζίδε γηα ηελ έσο ζήκεξα ππεχζπλε ζηάζε πνπ θξαηνχλ θαη κέζσ
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ησλ πξνηάζεψλ ηνπο πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Κξίλσ απνιχησο ζεηηθή ηελ εηζήγεζή ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία
δξνκνιφγηνπ πξνο ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη ηα ΣΔΗ ηεο Αηηηθήο,
πξνο εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ δεκνηψλ ηεο πφιεο καο. Σηο ιεπηνκέξεηεο
θαη φ,ηη αθνξά ην ζέκα απηφ πσο κπνξεί λα πινπνηεζεί είκαζηε ζε ζέζε λα
κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία απηήο ηεο ζπδήηεζεο.
ε θάζε πεξίπησζε ε πνιηηηθή καο βνχιεζε είλαη πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ αλεμάξηεησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
Άιισζηε είρα πεη απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν αθφκε θαη έρσ
πξνζπαζήζεη λα ηεξήζσ απηή ηελ πξνκεησπίδα πνπ αθνξά ηε ζπλεξγαζία
θαη ηηο ζπλελλνήζεηο καο πσο ππάξρεη ζε απηφ ην Γήκν ηνπιάρηζηνλ
πξφζθνξν έδαθνο θαη γηα ζπλεξγαζία θαη γηα ζπλελλνήζεηο.
Θα πσ γηα ιίγν ζε απηφ πνπ είλαη ζηφρνο φισλ καο πηα ζε φ,ηη
αθνξά ηα Πξσηφθνιια πγηεηλήο θαη ην ζέκα γεληθφηεξα ηεο πγείαο πνπ αθνξά
φινπο ηνπο δεκφηεο καο, ην νπνίν ζεσξψ φηη είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζέκα.
Ήδε έρνπκε πξνκεζεχζεη ηνπο καζεηέο καο αληηζεπηηθά 100 ml θαη ζα ην
μαλαθάλνπκε. Έρνπκε επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη
έρνπκε πξνκεζεχζεη ηνπο καζεηέο κε πξνζηαηεπηηθέο κάζθεο ζην ζσζηφ
κέγεζνο.
Έρνπκε πξνκεζεχζεη ηα ζρνιεία κε ζπζθεπέο ζεξκνκέηξεζεο,
ππάξρεη

κηα

αθφκε

παξαγγειία,

ζα

ζαο

αλαιχζεη

ην

ζέκα

ησλ

ζεξκνκεηξήζεσλ ν θ. Κσλζηαληηλίδεο. Σηο κέξεο απηέο θαη κέρξη ηελ αξρή ηεο
επφκελεο εβδνκάδαο έρνπκε μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ψζηε λα γίλνπλ 1.000 …
θαη άιια 200 ηα νπνία ζα είλαη κνξηαθά, έρνπκε ζηείιεη επηζηνιέο θαη είκαζηε
ζε δηαξθή εγξήγνξζε πξνζπαζψληαο γηα ην θαιχηεξν.
Έρσ κπξνζηά κνπ ηηο επηζηνιέο πνπ έρνπκε ζηείιεη ζηνλ ΔΟΓΤ
είλαη ηξεηο κε ηηο νπνίεο θαινχκε ηα ζπλεξγεία ηνπ ΔΟΓΤ λα παξεπξεζνχλ ζην
Γήκν θαη λα πξνβνχλ φπσο θαη ζε άιινπο Γήκνπο ζε δηαδηθαζίεο
ηρλειάηεζεο. Με ιίγα ιφγηα θάλνπκε φ,ηη είλαη δπλαηφ θαη πεξλάεη απφ ην ρέξη
καο.
ε θάζε πεξίπησζε ζεσξψ φηη ε ηξέρνπζα ζπγθπξία δελ είλαη
κηα ζπγθπξία ε νπνία επλνεί ιατθηζκνχο, δελ είλαη κηα ζπγθπξία πνπ λα
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θνξηψλεη ζην Γήκν επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ, ζε άιινπο. Δκείο γη' απηφ ην
ζέκα ζαο θαιψ εδψ θαη ηψξα λα θηλεζνχκε φινη καδί πξνθεηκέλνπ λα
μεπεξάζνπκε απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπκε πνιχ κεγάιν
δξφκν κπξνζηά καο λα αληηπαξαηεζνχκε γηα νηηδήπνηε αθνξά ηελ ππφινηπε
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.
Ο αγψλαο γηα αζθαιείο δεκφηεο, γηα αζθαιή ζρνιεία δελ είλαη
έλαο αγψλαο πνπ αθνξά κφλν ηε Γεκνηηθή Αξρή, είλαη έλαο αγψλαο φισλ καο
εηδηθά θέηνο ελ κέζσ απηήο ηεο παλδεκίαο. ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα
ζεκεηψζσ ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε ηηο επηζηνιέο πνπ έρνπλ ζηαιεί ζηνλ
ΔΟΓΤ ππάξρνπλ εδψ νη ζρεηηθνί νη αξηζκνί Πξσηνθφιινπ.
Να ζαο ελεκεξψζσ φηη παξαιάβακε έλα απνξξηκκαηνθφξν θαη
80 θαθέ θάδνπο αλαθχθισζεο, παξαιάβακε θπηία εζσηεξηθήο αλαθχθισζεο
γηα ηα θνκπφζη πνπ έρεη παξαρζεί απφ νξγαληθά απφβιεηα θαη βέβαηα λα πσ
φηη ην ππεξζχγρξνλν απνξξηκκαηνθφξν απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα, καο ην
παξέδσζε ζήκεξα ν θ. Παηνχιεο, εθηφο απφ ην φηη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη
ζηελ απνθνκηδή, ζπγρξφλσο λα απνιπκαίλεηαη ν θάδνο θαη λα απνιπκαίλεηαη
θαη ε γχξσ πεξηνρή απφ ηνπο θάδνπο ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνξξίκκαηα
έρνπλ πέζεη ζην δξφκν.
Σηο επφκελεο κέξεο απηνί νη θάδνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζε
γσληά ηεο γεηηνληάο, ζέισ κέζσ απηνχ ηνπ πκβνπιίνπ λα ελεκεξψζσ ηνπο
ζπκπνιίηεο καο πσο ζηνπο θαθέ θάδνπο πεηάκε κφλν βηναπνδνκήζηκα, ή
νξγαληθά απνξξίκκαηα (θινχδεο, ιαραληθά, ππνιείκκαηα ηξνθψλ, γξαζίδη,
θχιια, σκά ή καγεηξεκέλα ηξφθηκα) φκσο φρη κέζα ζε ζαθνχιεο. Σα βάδνπκε
κφλν ζε ράξηηλεο, ή βηνδηαζπφκελεο ζαθνχιεο.
Θα ζαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηνπ θ. εξεηάθε, έρσ
κπξνζηά κνπ ηη εξγαζίεο έρνπλ γίλεη ζηα ζρνιεία, γηα λα κε ηξψσ εγψ ην
ρξφλν ζαο θαη λα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
ζηνλ θ. Κνζθνιέην αλ ζέιεη λα απαληήζεη θαη ν θ. Γξακκέλνο, έρνπκε εδψ
νηηδήπνηε έρεη γίλεη κε ηελ αλάπιαζε ηνπ άιζνπο ηελ νπνία ζήκεξα ην άιζνο
επηζθέθζεθε ν θ. Παηνχιεο θαη ζπδεηήζακε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηηο
πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ην
άιζνο.
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Καη βεβαίσο έρσ κπξνζηά κνπ ηηο απαληήζεηο κε αξηζκφ
Πξσηνθφιινπ 19-10-2020 φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη αθνξνχλ ηα
αηηήκαηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηε άξδεσλ.
Απηά απφ εκέλα θ. Πξφεδξε, ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ πεξαηηέξσ
ζπδήηεζε. Πξνηείλσ πέξα απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ λα
απνδερηνχκε ηελ πξφηαζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα πξνηαρζεί ην ζέκα ηνπ
Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Δπραξηζηνχκε θ.

Γήκαξρε, απιά

λα

ηνπνζεηεζνχλ νη

επηθεθαιήο θαη ζα ην πσ κεηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη. Απιά λα είκαζηε επηεηθείο σο πξνο ηε δνθηκαζία πνπ
πεξλάεη ν Πξφεδξνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Κχξηνη ζπλάδειθνη είρα ζέζεη ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ αγνξά καζθψλ θαη δηαθφξσλ αληηζεπηηθψλ πιηθψλ,
πέξα εθείλσλ πνπ ζα έδηλε ε ΚΔΓΔ πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ ζε φια ηα
αζιεηηθά σκαηεία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ θαη βεβαίσο θαη
ζηα ζρνιεία. Πεξί απηνχ ηη έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα γηαηί βιέπεηε ηα πάληα
θαιπάδνπλ γχξσ απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα
πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ έγθαηξα εθνδηαζκέλνη γηα φζα άιια ζα καο
ζπκβνχλ θαη ζα ήζεια λα μέξσ αλ απηφ έρεη πξνρσξήζεη θαη ζε πνην βαζκφ
βξηζθφκαζηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θχξηε Γήκαξρε ζέιεηε λα απαληήζεηε ηψξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζχληνκε ε απάληεζή κνπ. Μπαίλεη ζε κηα δηαδηθαζία θαη ε
επαλαπξνκήζεηα θαη ε δηαδηθαζία γηα ηηο πάληλεο κάζθεο πνπ είρε
πξνκεζεπηεί ν Γήκνο αλεμάξηεηα απφ απηέο πνπ καο πξνκήζεπζε ε ΚΔΓΔ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιεζπέξα ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Κχξηε Πξφεδξε
εχρνκαη πεξαζηηθά ζην κέινο ηεο νηθνγέλεηά ζνπ. Δγψ ζα ήζεια κε ηε ζεηξά
κνπ λα πσ φηη ν θ. Γήκαξρνο δείρλεη κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο, πιελ φκσο ζα ήζεια λα ζαο επηζεκάλσ ζρεηηθά κε ηηο ππφινηπεο
ιεηηνπξγίεο ηνπ Γήκνπ.
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Φαληάδνκαη φηη γλσξίδεηε φηη απφ 20/9/2020 ππάξρεη κηα
εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηελ παξνρή
εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο ηνπ 40% ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη κέζα ζε
απηνχο είλαη θαη νη ΟΣΑ. ηηο 22/9 απηφ έγηλε ππνρξεσηηθφ κέρξη 4/10. Με λέα
εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ απφ 5/10 ην θαζηζηά ππνρξεσηηθφ επίζεο κέρξη
λεσηέξαο. Θα ήζεια επ’ απηνχ λα κνπ πείηε ηη έρεηε θάλεη γηαηί κέρξη ζήκεξα
δελ έρνπκε δεη θάπνηα δηθή ζαο απφθαζε, φπσο έγηλε ζην πξψην θχκα ηεο
παλδεκίαο.
Δπίζεο αλ έρεηε έξζεη ζε θάπνηα ζπλελλφεζε κε ην σκαηείν
εξγαδνκέλσλ θαη ζα ήζεια λα μέξσ πσο ζα ρεηξηζηείηε ην ζέκα γηαηί ν ρξφλνο
πεξλάεη. Δπίζεο έρεηε κηιήζεη κε ηνλ γηαηξφ εξγαζίαο ηνπ Γήκνπ; Πνηα είλαη ε
ζέζε ηνπ; Δπεηδή ξνθαλίδεηε ην ρξφλν θαη ζήκεξα έρνπκε 21 Οθησβξίνπ,
δειαδή έλα κήλα κεηά, δελ έρσ δηαπηζηψζεη φηη έρεηε πξνρσξήζεη ζε θάπνην
ηέηνην ζέκα πεξί ηεο εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο ηνπ 40% φπσο επηβάιιεηαη
απφ ην λφκν θαη είλαη επηθίλδπλν απηφ.
Δπίζεο έλα δεχηεξν ζέκα πνπ πξνέθπςε ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή θαη είλαη θαιφ λα ην γλσξίδνπλ νη ζπλάδειθνη, είλαη φηη φινο ν
κεραλνθίλεηνο εμνπιηζκφο ηνπ Γήκνπ, έρεη θάπνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε ε
νπνία γίλεηαη κε θάπνην δηαγσληζκφ. Μέρξη ηψξα είλαη ππεχζπλε ε Δζληθή
Αζθαιηζηηθή θαη απηή ε ζχκβαζε ιήγεη 20 Ννεκβξίνπ δειαδή ζε έλα κήλα.
Γελ έρνπλ θηλεζεί αθφκε νη δηαδηθαζίεο γηα λα γίλεη λέα πξνθήξπμε
δηαγσληζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα βξεζνχκε ηειεπηαία ζηηγκή πξν εθπιήμεσλ
ή βηαζηηθά λα πάξνπκε απνθάζεηο. ε εξψηεζε πξνο ηνλ θ. Σάθα κνπ είπε φηη
έρνπκε θαζπζηεξήζεη, αιιά απφ εθεί θαη πέξα νπδέλ λεψηεξν. Απηά απφ
εκέλα επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Καη' αξρήλ ζα δείηε ζην Chat έρνπκε
ηνπνζεηεζεί, έρνπκε έλα ζρφιην γηα ηελ επίζθεςε ηνπ θ. Παηνχιε θαη ηα φζα
ιέρηεθαλ κεηά ζε δειψζεηο απφ ηνλ ίδην θαη ηνλ θ. Γήκαξρν, δελ ζα
επεθηαζψ. Έρσ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ξσηήζεηο:
Πξψηνλ πνιχ ζσζηά μεθηλάκε θαη εζηηάδνπκε ζηα ζέκαηα ηεο
παλδεκίαο, ζήκεξα μεπεξάζακε ηα 800 θαη αχξην δελ μέξσ πνπ ζα είκαζηε,
έρνπκε έλα εξψηεκα ηη γίλεηαη κε ηα ΜΑΠ ησλ ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ. Γηαηί
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απφ φ,ηη θαίλεηαη ππάξρεη θάπνην ζέκα εθεί θαη δελ μέξνπκε πσο έρεη ιπζεί,
δειαδή δελ βιέπνπκε λα έρνπλ επαξθή κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
Γεχηεξνλ ζα ζέιακε λα δηεπθξηληζηεί ηη αθξηβψο γίλεηαη κε ηα
αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ. Γηαηί νη αλαθνηλψζεηο
έρνπλ βγεη, εγγξαθέο έρνπλ γίλεη εδψ θαη έλα κήλα θαη δελ ιέσ λα πάξνπκε
ππφςε ηελ παλδεκία, αιιά πνπ βξίζθεηαη ε ππφζεζε θαη γηαηί δελ έρνπκε
θάπνηα ζαθή εηθφλα ζην Γήκν ζην ηη ζα γίλεη κε απηή ηελ ππφζεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ άθνπζα ηελ εξψηεζε θ. εξεηάθε γηαηί δελ έθαλε δηαθνπή.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ εξψηεζε αθνξά ζηα αζιεηηθά θαη ηα πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ καο. Αλαθνηλψζεηο έρνπλ βγεη, εηδηθά ζηα αζιεηηθά
έρνπλ γίλεη θαη εγγξαθέο γηα έλα κήλα, ιέσ γηα ηα παηδηά φκσο δελ ππάξρεη
θακία ζαθήο έλδεημε ηη πξφθεηηαη λα γίλεη. Καη απηφ δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ
θαηάζηαζε πνπ έρεη ε παλδεκία, γηαηί ζα ππήξρε θάπνηνπ είδνπο ελεκέξσζε
ζε θάζε πεξίπησζε.
Αλαθνξηθά κε ην γήπεδν πνπ έγηλε ζην 3 ν Λχθεην πάλσ ζηε
Renault ππήξρε θάπνηα κειέηε ζηε βάζε πνπ έγηλε; Έρεη πξνβιεθζεί θάπνην
ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο; Γηαηί ήδε εκθαλίζηεθαλ κε ηελ πξψηε βξνρή
ιηκλάδνληα λεξά θαη ζέινπκε λα μέξνπκε πσο έγηλε.
ε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο παλδεκίαο ζέινπκε λα ξσηήζνπκε εάλ
ππάξρεη ζηε ζθέςε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ε πξφζεζε λα αμηνπνηήζεη θάπνηνπο
θιεηζηνχο ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ δεκνηηθνχο, ψζηε λα ππάξμεη κηα πην
κφληκε εγθαηάζηαζε θιηκαθίνπ ηνπ ΔΟΓΤ εγψ γηα επαλαιακβαλφκελα ηεζη ζε
ζρνιεία, ζην Γήκν θαη ηα ινηπά γηαηί απφ φ,ηη θαίλεηαη κπαίλνπκε ζε κηα
δηειθπζηίλδα

πνπ

δελ

πξφθεηηαη

λα

ηειεηψζεη

λσξίο.

Αλαθέξνκαη

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηξεηο ρψξνπο ησλ ΚΑΠΖ πνπ ππάξρνπλ, πνπ θάπνηνο
απφ απηνχο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί.
Σέινο ζα ήζεια κηα δηεπθξίληζε αλαθνξηθά κε έλα δεκνζίεπκα
ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΤΠΟΤ ηνπ αββάηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνξεία
πινπνίεζεο θαη αλέγεξζεο ηνπ γεπέδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε θάπνηεο
δειψζεηο πνπ εκθαλίδεηαη λα θάλεη ν θ. Λέθθαο, φπνπ κάζακε φηη εθεί ζα
γίλνληαη θαη ζπλαπιίεο θαη ππάξρεη ε εμήο αλαθνξά: «ιέκε θεληξηθφ πφιν
έιμεο ην λέν γήπεδν, ζαθέζηαηα ζα πξνρσξήζνπκε θαη δνπιεχνπκε ήδε
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζε έξγα αλαβάζκηζεο ζην άιζνο Νέαο
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Φηιαδέιθεηαο αιιά θαη ζηε γχξσ πεξηνρή», ζέινπκε κηα δηεπθξίληζε ζην πσο
ζπλδένληαη ηα φπνηα έξγα ζην άιζνο, κε ην γήπεδν.
Ση παξεκβάζεηο εηνηκάδεηαη λα θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή ζην άιζνο
ιακβάλνληαο ππφςε ην δαζηθφ ηνπ ραξαθηήξα πνπ έρεη ακθηζβεηεζεί πνιχ
έληνλα φια απηά ηα ρξφληα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη θαη απφ εκέλα. Να
ζπλερίζσ απφ εθεί πνπ ζηακάηεζε ν θ. Γήκαξρνο, επεηδή ε ζπγθπξία αξρίδεη
θαη γίλεηαη αξθεηά δχζθνιε κε ηνλ θνξσλντφ θαη κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ
θάλνπκε φινη λα απνηξέςνπκε ηελ πεξαηηέξσ δηαζπνξά ζηελ θνηλφηεηα, λα
θάλνπκε πην ζπγθεθξηκέλα ιίγν ηα κέηξα πνπ απνθαζίζακε λα πάξνπκε
επηπιένλ.
Μηιάκε γηα πξνκήζεηα 1.000 rapid test ηνπ θνξσλντνχ πνπ ζα
εζηηαζηνχλ θαη ζα αθνξνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα
ηκήκαηα ησλ ζρνιείσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ θνξσλντνχ
θαη ζχκθσλα κε ηα Πξσηφθνιια ηνπ ΔΟΓΤ, φπσο αλαθνίλσζε ν θ. Γήκαξρνο
επηπιένλ 200 κνξηαθά ηεζη πάιη γηα λα θαιχςνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα
θάπνηεο αλάγθεο.
Να αλαθέξσ επίζεο φηη ήδε γίλνληαη νη κειέηεο θαη γηα ηα rapid
test θαη γηα ηελ πξνκήζεηα επηπιένλ 40 ζεξκνκέηξσλ – πηζηνιηψλ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ, λα ζπκίζσ φηη ήδε έρνπλ πξνκεζεπηεί ζρεδφλ φια ηα
ζρνιεία ζεξκφκεηξα-πηζηφιηα, αιιά ρξεηάδνληαη παξαπάλσ θαη πξνρσξάκε
ζε επηπιένλ πξνκήζεηα 40 ηέηνησλ ζεξκνκέηξσλ.
Δπίζεο πξνβιέπνληαο ελδερνκέλσο φηη κπνξεί λα παξαζηνχλ
αλάγθεο γηα ηειεεθπαίδεπζε θαη αλάγθεο εμνπιηζκνχ θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ
ζρνιείσλ επίζεο ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ επηκειείηαη κηαο κειέηεο γηα
ηελ πξνκήζεηα 50 laptops θνξεηψλ ππνινγηζηψλ γηα ηε ρξήζε ζρνιείσλ
(γπκλαζίσλ, ιπθείσλ θαη δεκνηηθψλ) αθξηβψο γηα λα πξνεηνηκάζνπκε γηα λα
εμνπιηζηνχλ ηα ζρνιεία απηά κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. Γελ κηιάκε γηα
θαηλνχξγηα laptop γηαηί ζα ήηαλ πνιχ κεγάιε ε δαπάλε κηιάκε φκσο γηα
laptop πνιχ θαιήο πνηφηεηαο, αλαθαηαζθεπαζκέλα ή θαη θαηλνχξγηα αλάινγα
ηη ζα θαηαθέξνπκε λα βξνχκε.
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Γηα ηα αληηζεπηηθά πνπ επίζεο άθνπζα κηα εξψηεζε –
παξαηήξεζε απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά, φπσο γλσξίδεηε απφ ηελ αξρή ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο έρεη γίλεη πξνκήζεηα θαη αληηζεπηηθνχ αλά αίζνπζα γηα φια ηα
ζρνιεία αιιά θαη αηνκηθψλ αληηζεπηηθψλ πνπ έδσζε ν Γήκνο. Πέξα απηψλ
έρνπλ ήδε παξαδνζεί ζε φια ηα ζρνιεία θαη ζε απηά πνπ είραλ θαηάιεςε
φηαλ άλνημαλ κάζθεο, κε πξνκήζεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηα παηδηά γηα φινπο ηνπο
καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο θαη Πξσηνβάζκηαο. Απηέο ηηο κέξεο ηειεηψλεη θαη ε
λέα κειέηε γηα ηελ πξνκήζεηα άιισλ αληηζεπηηθψλ πνπ ζα θηάζνπλ λνκίδσ
κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ.
Γηα φζα ζρνιεία θαηά κφλαο έρνπλ αλάγθεο θάπνησλ ιίγσλ
αληηζεπηηθψλ έρνπλ δνζεί εληνιέο απφ ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη απηά
αγνξάδνληαη κε δαπάλε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ κε έθηαθηε επηρνξήγεζε
ηνπ Γήκνπ. Άξα απηφ πνπ θάλνπκε είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ζσξαθίζνπκε
φζν γίλεηαη ηα ζρνιεία, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ φπνην
θίλδπλν ήζειε πξνθχςεη.
Δπίζεο λα αλαθνηλψζσ ζην ζψκα, ίζσο ην γλσξίδεηε γηαηί είρε
αλαθνηλσζεί θηφιαο φηη έρνπλ γίλεη ζηα ηκήκαηα ζρνιείσλ θαη ζε φια ηα
ζρνιεία ησλ νπνίσλ ηκήκαηα αλαζηέιινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ
θνξσλντνχ απνιπκάλζεηο άκεζα, δειαδή θαη ζην Γεκνηηθφ θαη ζην 1 ν
Γπκλάζην θαη ζην ΔΠΑΛ, φπνπ ππήξμε δειαδή θξνχζκα θνξσλντνχ θαη
αλαζηνιή ηκήκαηνο έρνπλ γίλεη απνιπκάλζεηο άκεζα απφ ην Γήκν.
Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, λα ζπλερίζνπκε κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο. Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα ήζεια λα πξνηάμνπκε ην 4 ν θαη ην 5ν ζέκα,
δελ μέξσ αλ έρεη θάπνηνο ζπλάδειθνο αληίξξεζε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε ζπγλψκε, λα απαληήζσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ζπγλψκε θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ είλαη γλσζηέο
νη εγθχθιηνη, είκαζηε ζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηηο Τπεξεζίεο πξνθεηκέλνπ
λα θαηαγξάςνπκε πνηνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα κπνπλ ζε ηειεξγαζία. Ζ
απφθαζε βγαίλεη 99% ηελ Παξαζθεπή. Έπξεπε λα κπνχκε ζε κηα ινγηθή, ζε
κηα εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα πνηνη ππάιιεινη είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα
βγνπλ ζε ηειεξγαζία, ρσξίο λα βιαθηεί ην παξαγσγηθφ έξγν ηνπ θάζε
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ηκήκαηνο, ηνπ θάζε γξαθείνπ. 99% ηελ Παξαζθεπή βγαίλεη ε απφθαζε γηα ηελ
ηειεξγαζία.
Γηα ηνλ θ. εξεηάθε λα πσ φηη ηα ΜΑΠ ησλ ζρνιηθψλ
θαζαξηζηξηψλ εκπεξηέρνληαη ζηελ πξνθήξπμε πνπ θάλνπκε γηα ηα ΜΑΠ πνπ
αθνξνχλ θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινχληαη ζην «Βνήζεηα ζην πίηη».
κπαίλνπκε ζε κηα δηαδηθαζία πξνθήξπμεο καδί κε ηα ΜΑΠ ησλ ππαιιήισλ
πνπ απαζρνινχληαη ζην «Βνήζεηα ζην ζπίηη» εκπεξηέρνληαη θαη ηα ΜΑΠ ησλ
ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ.
Χο πξνο ηα πνιηηηζηηθά θαη ηα αζιεηηθά, ζα μεθηλήζνπλ φπσο
έρνπκε αλαθνηλψζεη ζηηο 2 Ννεκβξίνπ.
Ζ

απνζηξάγγηζε

πνπ

αλαθεξζήθαηε

ηνπ

θαηλνχξγηνπ

πξνπνλεηεξίνπ, ζεσξψ πσο είκαζηε ιίγν ππεξβνιηθνί. Απνζηξάγγηζε δελ
έρνπλ νχηε ηα πην ζχγρξνλα γήπεδα ηεο Super League. πνπ ππάξρεη, έρεη
γίλεη ηδηαίηεξε εξγαζία θαη ζίγνπξα έρνπλ επέκβεη νη Σερληθέο Τπεξεζίεο κε ηηο
θαηάιιειεο ππνδνκέο. Γελ ππάξρεη ζέκα απνζηξάγγηζεο.
Σν πξνπνλεηήξην απηφ είλαη έλα πξνπνλεηήξην ην νπνίν
νπζηαζηηθά απνζπκθνξεί ηηο ψξεο πνπ δεηνχλ ηα ζρνιεία, ν καδηθφο
αζιεηηζκφο θαη ηα εξαζηηερληθά σκαηεία. ε φ,ηη αθνξά ηε ζπλέληεπμε πνπ
έδσζε ν θ. Λέθθαο σο πξνο ηελ αλαβάζκηζε ή αμηνπνίεζε ηνπ άιζνπο,
θπζηθά αλαθεξφηαλ ζην ζέκα ησλ αλαβαζκψλ πνπ είλαη γλσζηφ απηφ απφ ηε
βφξεηα πιεπξά ηνπ άιζνπο. Πηζαλφ αλαθεξφηαλ ζηελ θαηλνχξγηα δεμακελή
ηεο ππξαζθάιεηαο θαη ζηνπο πεδφδξνκνπο ζην βφξεην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα
ηνπ γεπέδνπ πνπ είλαη φκνξνη ηνπ γεπέδνπ.
Απφ εθεί θαη πέξα ζε θακία πεξίπησζε ην γήπεδν δελ έρεη λα
θάλεη κε ην άιζνο θαη ην άιζνο δελ έρεη λα θάλεη κε ην γήπεδν, παξά κφλν ζε
φ,ηη αθνξά απηά ηα ηξία ζεκεία πνπ ζαο αλέθεξα. Θα ζαο ηα αλαπηχμεη
αξγφηεξα θαη ν θ. Λέθθαο.
Θέισ λα πσ φηη ζε θακία πεξίπησζε ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο
ηνπ άιζνπο ην έρσ δειψζεη επζχο εμ αξρήο, ην δειψλσ θαηεγνξεκαηηθά δελ
πξφθεηηαη λα επέκβεη νηηδήπνηε εκπεξηέρεηαη ζηελ έλλνηα ΑΔΚ ζε φ,ηη αθνξά
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ άιζνπο. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ άιζνπο αθνξά ηε Γεκνηηθή
Αξρή, αθνξά ηνπο δεκφηεο, αθνξά ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ κπνξεί λα
αθνινπζήζνπλ.
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Δίλαη ζίγνπξν φηη ζέινπκε λα θάλνπκε νηηδήπνηε πεξλάεη απφ ην
ρέξη καο πξνθεηκέλνπ λα πξνηάμνπκε ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, φπσο απηή
πνπ έγηλε ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο καο κε ηε ζπλαπιία ζηε ιίκλε, αζιεηηθέο
εθδειψζεηο ή ςπραγσγηθέο – πνιηηηζηηθέο κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ.
Γελ έρσ ζεκεηψζεη θάηη άιιν, αλ ζε θάπνηνλ ζπλάδειθν δελ
απάληεζα είκαη ζηε δηάζεζή ηνπ. Δπραξηζηψ πνιχ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ην ζέκα ηεο αζθάιηζεο ηνπ
εξγαηνηερληθνχ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ, ζα ζαο απαληήζεη ν θ. Σάθαο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν μέξνπκε φηη ππάξρεη κηα θαζπζηέξεζε, κεξηκλνχκε θαη ζα βγεη
ε πξνθήξπμε άκεζα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίδνπκε. πκθσλνχκε θχξηνη ζπλάδειθνη λα πξνηάμνπκε ην
4ν θαη ην 5ν ζέκα; Χξαία, επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ θαηαλφεζή ζαο.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 4εο ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ
έηνπο 2020»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Γπν αιιαγέο έρνπκε ζην
Σερληθφ Πξφγξακκα, ε πξφηαζε αθνξά έλα έζνδν – έμνδν πνπ είλαη νη
360.000 € πνπ πήξακε απφ ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα
ζηα 4 ζρνιεία ηνπ Γήκνπ. Σν δεχηεξν, νπζηαζηηθά ζπάκε ηνλ θσδηθφ
6473336006 πνπ αθνξά ηελ κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ηεο
ππξνπξνζηαζία ησλ ζρνιείσλ θαη ζπάκε ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ζε πνζφ
κειέηεο θαη πνζφ θαηαζθεπήο. Απηφ είλαη, δελ είλαη θάηη άιιν, αλ ζέιεη
θάπνηνο λα ξσηήζεη θάηη πνιχ επραξίζησο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να πξνζζέζσ θάηη πνπ αθνξά ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ. ην Σερληθφ Πξφγξακκα αιιάδνπλ ηξεηο θσδηθνί δηφηη
ρξεζηκνπνηνχκε ην Νφκν 4674/2020 πνπ βγήθε ην Μάξηην ιφγσ θνξσλντνχ
θαη καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ έσο θαη 50% ηεο θεηηλήο ΑΣΑ. Γελ ρξεζηκνπνηνχκε ην 50% πξνο
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ζηηγκή, αιιά είλαη ηξεηο θσδηθνί πνπ ζα ηνπο εμεγήζσ ζηελ αλακφξθσζε γη'
απηέο ηηο αιιαγέο, είλαη θαζαξά νηθνλνκηθήο θχζεσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θάπνηνο απφ ηνπο επηθεθαιήο έρεη θάπνηα
εξψηεζε ή ζέιεη λα κηιήζεη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ κφλν δηεπθξηληζηηθά θάηη θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε θ. εξεηάθε, ν θ. Βαζηιφπνπινο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ έρσ θάηη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρνπκε ην πνζφ ησλ 360.000 €. σζηά θ. Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη, ζσζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 173.600 € πνπ είλαη θαη ε κειέηε 69.440 € θαη ε πινπνίεζε
104.160 € ζχλνιν 173.600 €.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: σζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χο ηα 360.000 € ηη γίλεηαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά έλα ιεπηφ, ηα 360.000 € πνπ παίξλνπκε
απφ ηελ Πεξηθέξεηα είλαη κέξνο ηνπ πνζνχ ησλ 913.000 € πνπ έρεη ρνξεγεζεί
ε κειέηε γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: σζηά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οη 173.600 € πνπ ζπάλε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα είπακε απηά. 173 ζπάεη ζηα δπν, 69 θαη 104.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: σζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έσο ηα 360 απφ 173 ηη γίλεηαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη δπν άζρεηα λνχκεξα απηά. Οη 360.000 € είλαη ηα
ρξήκαηα πνπ πήξακε γηα ηελ Πεξηθέξεηα θαη αθνξνχλ άιιν έξγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: σζηά ην Α είλαη ηα 360 ρηιηάξηθα πνπ είλαη κέξνο ησλ
913.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν άιιν, είλαη άιιν έξγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα 173 ρηιηάξηθα είλαη δηαθνξεηηθφ.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: σζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. Ζ ζρέζε κειέηεο θαη πινπνίεζεο έξγνπ γηαηί είλαη
ηφζν πςειή ε κειέηε ζε ζρέζε κε ην πξνο πινπνίεζε έξγν; Απφ πνηα ζρέζε
πξνθχπηεη ην 69 θαη ην 104;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ έρεη πξνυπνινγηζηεί εθ αξρήο γηα λα πξνθχςεη ην
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 173.600 € …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ηε ζρέζε ζαο ξσηάσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αλ κε αθήζεηε λα νινθιεξψζσ ζα θαηαιάβεηε. Οη κειέηεο
ζε δεκφζην έξγν βγαίλνπλ κέζα απφ θσδηθνχο θαη είλαη ζπλάξηεζε θάπνησλ
αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. Γελ είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί ν εθάζηνηε κεραληθφο ή
ε εθάζηνηε Τπεξεζία λα επέκβεη. Παο ζε έλα πξφγξακκα θαη δειψλεηο πφζα
είλαη ηα ηεηξαγσληθά ησλ θηηξηαθψλ κνλάδσλ ηα νπνία επεκβαίλεηο, βάδεηο φια
ηα δεδνκέλα θαη ζνπ βγάδνπλ έλα πνζφ. Σν πνζφ πνπ πξνέθπςε γηα ηηο
κειέηεο, είλαη ην πνζφ πνπ βιέπεηε, νη 69.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα αθνξά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ ππξνπξνζηαζία;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ην 104 …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ε φπνηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα απηή ηε ζηηγκή κηιάκε
πνπ δελ έρνπλ πάξεη πηζηνπνίεζε ππξνπξνζηαζίαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα είλαη απηά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ηα ζπκάκαη, δελ ηα έρσ πξφρεηξα απηή ηε ζηηγκή,
κπνξψ αλ ζέιεηε λα ζαο απαληήζσ ή ζε άιιε ζπλεδξίαζε ή λα ζαο ζηείισ
κε e-mail ηα ζηνηρεία. Γελ ηα έρσ πξφρεηξα πάλσ κνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζαηε θ. Γξεηδειηά;
Γ.

–

Δ.

ΓΚΟΤΜΑ:

Καιά

φηαλ

ζπδεηάκε

Σερληθφ

Πξφγξακκα

θαη

πξνυπνινγηζκφ δελ δεηάκε ηνπο ππαιιήινπο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ λα θιείζσ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: πγλψκε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πιεπξάο καο, ε Παξάηαμή καο εγθξίλεη. Κχξηε
Σνκπνχινγινπ;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κη εκείο ζπκθσλνχκε θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μηα εξψηεζε ζα θάλσ θαη ζα ηνπνζεηεζεί ε Γαλάε. ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ είρακε ρηεο, δήηεζα πνηα αλαιπηηθά έξγα
πξνβιέπνληαη θαη απηφ έρεη ηε ζεκαζία ηνπ ηη γίλεηαη θαη πνπ. Δηπψζεθε φηη
ζα καο δηλφηαλ κηα αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηη ζεκαίλεη απηφ ην έξγν γηα θάζε
ζρνιείν. Απηή δελ ηελ έρνπκε πάξεη απηή ηε ζηηγκή θαη ζα ήζεια λα ππάξρεη
έζησ πξνθνξηθά ηα βαζηθά ζεκεία, νη βαζηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο
πξνβιέπνληαη. Καη βέβαηα λα καο ζηαιεί θαη γξαπηά, φπσο ππήξρε δέζκεπζε
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ζέιεηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απφ ηελ Παξάηαμή καο ζα κηιήζεη ε θα Γθνχκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να ζαο απαληήζσ θ. εξεηάθε. Σα είδε εξγαζηψλ ηα
έθαλα αλάγλσζε φια ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηα είπακε έλα - έλα. Σψξα
κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα…
Κχξηε εξεηάθε είραηε θάλεη έλα αίηεκα ζηηο 21/9 θαη δεηνχζαηε
ηη ζπληεξήζεηο …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: σηήξε φρη γη' απηφ, έρσ πάξεη ηελ απάληεζε. Λέσ γη' απηφ
πνπ έγηλε ηψξα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έγηλε κεηαγελέζηεξν αίηεκα ζηηο 15/10 απφ ηελ θα Γθνχκα
θαη απφ ηνλ θ. Εαραξηάδε φπνπ δεηάηε αλαιπηηθά πνηεο εξγαζίεο έγηλαλ ζηα
ζρνιεία ηα ζρνιηθά έηε ’18, ’19 θαη ’20.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ξσηάσ άιιν. ην έξγν ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηελ
αληηππξηθή πξνζηαζία πνπ ιέηε, ηη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο ζα θάλεηε ζε
θάζε ζρνιείν κε απηά ηα 360 ρηιηάξηθα; Απηφ ξσηάσ, δειαδή ηη εγθξίλνπκε
ηψξα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σα 360 ρηιηάξηθα δελ είλαη αληηππξηθή πξνζηαζία, είλαη
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε.
Ν.

ΔΡΔΣΑΚΖ:

σζηά

ελεξγεηαθή

παξεκβάζεηο ζα γίλνπλ, απηφ ξσηάσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν πεξηγξάθεη ε κειέηε.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνηα κειέηε; Έρνπκε κειέηε ζηα ρέξηα καο; Έρεηε δψζεη
κειέηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βεβαίσο θαη έρνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνπ είλαη απηή ε κειέηε; Γηαηί δελ ηελ έρεη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην; Γελ θαηάιαβα, ηη ζα εγθξίλνπκε δειαδή.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί; Σε δεηήζαηε γηα λα ηελ πάξεηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φπζηθά ηε δήηεζα, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθνχ δελ θάλακε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μα ηη ιέηε θ. Κνζθνιέην; Θα ςεθίζνπκε πσο ζα δηαηεζεί
δεκφζην ρξήκα θαη ξσηάηε αλ πξέπεη λα έρσ ηε κειέηε; ια ηα ζέινπκε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Εεηήζαηε πνηα έξγα ζα γίλνπλ, δελ δεηήζαηε ηε κειέηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αλ ππάξρεη κειέηε θαη ηε κειέηε ζέινπκε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ δεηήζαηε ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλα θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μαο θέξλεηε έλα έξγν ην νπνίν είλαη κεγάιν γηα ηα
δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ. Καη ξσηάσ ηη ζα γίλεη θαη δελ έρνπκε… Γειαδή
γνπξνχλη ζην ζαθί ζα ςεθίζνπκε; Γελ θαηάιαβα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Λνηπφλ αθνχζηε ιίγν γηαηί πξέπεη λα θαηαιάβεηε θάηη.
Δίραηε έλα αίηεκα ζηηο 15/10 δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη θαη καο είπαηε φηη βάθεηε ηα θηίξηα, φπσο ζην 3ν
Γεκνηηθφ, ζην 1ν Λχθεην θαη ηα ινηπά.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Κνζθνιέην ζπκάζηε εζείο ηε κειέηε; Γηαηί δελ έρεηε
νχηε πξφρεηξε, νχηε κπνξείηε λα απαληήζεηε. Γειαδή θνξντδεπφκαζηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Γθνχκα έλαο – έλαο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ση αθνξά απηή ε κειέηε. Σε δεηάκε, γηαηί δελ κπνξείηε λα
απαληήζεηε. Γη' απηφ ηε δεηάκε, γηαηί δελ κπνξείηε λα απαληήζεηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δληάμεη ηψξα «θνξντδεπφκαζηε»;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ κπνξείηε λα απαληήζεηε θ. Κνζθνιέην θαη καο ιέηε
γηαηί δελ δεηήζακε ηε κειέηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρνπκε θαλέλα ζέκα ζήκεξα …
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Πνηα ζρνιεία, ηη ζα θάλεηε. Γελ μέξεηε ηη ζα θάλεηε; Δίζηε
ππεχζπλνο Αληηδήκαξρνο. Ξέξεηε ηα αηηήκαηα ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο", λα
απαληήζεηε κπνξείηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηα Γθνχκα κπξάβν ζαο ζπγραξεηήξηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με κηιάηε φινη καδί, θα Γθνχκα ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απφ εζάο ηα δέρνκαη ηα ζπγραξεηήξηα ρίιηεο θνξέο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Υαίξνκαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Κχξηνη ζπλάδειθνη αθνχζηε,
απηφ ην έξγν είλαη κηα πξνζπάζεηα πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε
Γηνίθεζε κε κηα κειέηε κηαο εηαηξείαο … ε νπνία αθνξνχζε ην 3 ν Γεκνηηθφ
ζρνιείν, ην 2ν Γεκνηηθφ, ην 1ν Γπκλάζην θαη 1ν Λχθεην, ζαο παξαθαιψ πάξα
πνιχ φηαλ πέξαζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην ζέκα, πνπ ήκνπλ εγψ
Αληηδήκαξρνο, ππήξρε θαη ε κειέηε ππήξρε θαη ν δηαγσληζκφο, ππήξραλ θαη
ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Σψξα, πσο είλαη δπλαηφ θ. εξεηάθε θαη θα Γθνχκα λα καο ιέηε;
Δίλαη αλεχζπλν απηφ πνπ ιέηε. Τπήξραλ φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία
κπνξνχζαηε λα ηα έρεηε κειεηήζεη. ήκεξα κηιάκε γηα κηα ηξνπνπνίεζε πνπ
είλαη θαζαξά νηθνλνκηθήο θχζεσο θαη επαλαθέξεηε έλα ζέκα ην νπνίν έρεη
ζπδεηεζεί, θαζπζηεξνχκε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ρσξίο ιφγν θαη αηηία.
ια απηά είλαη μεθάζαξα, έγηλαλ μεθάζαξα, ζπδεηήζεθαλ,
πέξαζαλ απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο θαη δελ έρνπκε λα πνχκε θάηη
παξαπάλσ ζε απηφ ην πκβνχιην θαη ζε απηφ ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Καληαξέιε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηα καο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, δελ μέξσ αλ νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη έρνπλ άιιεο δνπιεηέο πην ζεκαληηθέο απφ ηε ζπδήηεζε ησλ
ζεκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην ξφιν ηνπο θαη ληψζνπλ φηη
θαζπζηεξνχληαη, δελ μέξσ, αιιά είλαη πάξα πνιχ βαζηθή ε ζπδήηεζε.
Γηαθνξεηηθά φπσο θαη λα ην θάλνπκε, είηε ζε θάπνηνπο αξέζεη είηε δελ αξέζεη
αθφκε θαη ζηα πιαίζηα ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο δελ κπνξεί ε πιεηνςεθία λα
παίδεη κπάια κφλε ηεο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Καληαξέιε μέξεηε αθξηβψο ηη ελλνψ, ζαο παξαθαιψ
κε κε δηαθφπηεηε. Ξέξεηε αθξηβψο ηη ελλνψ θαη κε πνηνπο ζπκκαρείηε, κε κε
δηαθφπηεηε.
ζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζαθψο θαη έρνπκε δεηήκαηα
λα αλαθέξνπκε. Τπάξρνπλ αίζνπζεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ αθφκε λα
ιεηηνπξγήζνπλ. Εεηάκε, επηκέλνπκε γηα ρξνλνδηάγξακκα, γηα ηε ζηαηηθή
ελίζρπζε ησλ θηηξίσλ θαη αλ δελ ρξεηάδεηαη ζηαηηθή ελίζρπζε θέξηε καο κηα
απάληεζε απφ έλαλ ππεχζπλν κεραληθφ, πνπ βάδεη ην ρέξη ηνπ ζηε θσηηά φηη
δελ ζα πέζεη γηαηί έρνπκε λνκηθή επζχλε θαη ν θ. Κνζθνιέηνο ην μέξεη, ζηε
κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη αθφκε θαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ζηαηηθήο
επάξθεηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Δίκαζηε εθηφο ζέκαηνο, δελ
ζπδεηάκε απηφ ην ζέκα ζήκεξα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο ην έθεξε θ. Βνχξν απηφ ην ζέκα
δπζηπρψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έθεξε έλα νηθνλνκηθφ ζέκα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ρη δελ θαηαιάβαηε ηη ελλνψ. Δλλνψ φηη κε ηελ απάληεζή
ηνπ άλνημε απηφ ην ζέκα θαη καο απάληεζε γηα ηελ επηζηνιή καο απφ 15/10 ν
ίδηνο δειαδή άλνημε ην ζέκα θαη θαιά έθαλε γηαηί φλησο ελψλνληαη φια απηά.
Γηαηί είλαη αζηείν λα κηιάκε γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζην Α Λχθεην φηαλ
ιείπνπλ έμη αίζνπζεο απφ ην ’99. Ση ζα θάλεηε; Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζηα
θνληέηλεξ; Θα ηα ληχζεηε θαη κε άιιν πάλει;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ είλαη ην Α Λχθεην κέζα ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Πνην είλαη ην θ. Κνζθνιέην; Αθνχ δελ μέξεηε ηε κειέηε, δελ
έρεηε πξφρεηξα ηα ζρνιεία. Φέξλεηε ζέκαηα Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη
πξνυπνινγηζκνχ, έρεηε θάζε δηθαίσκα λα δεηάηε ηνλ ιφγν …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηα Γθνχκα νινθιεξψζηε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Μπνξείηε λα ζεθψλεηε ηα ρεξάθηα πνπ έρεη ην πξφγξακκα
ή ζέιεηε έλα κε δηαθφπηεηε λα θάλνπκε ιίγα ιεπηά δηαθνπή γηα λα πείηε ηε
ιίζηα νκηιεηψλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηα Γθνχκα δελ ζαο δηαθφπηεη θαλέλαο, ζπλερίζηε.

20

ε

12 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 21/10/2020

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλσ λα αθήζνπκε ηελ θα Γθνχκα λα νινθιεξψζεη γηαηί
έηζη δελ βγάδνπκε πνπζελά. Αθήζηε ηελ λα ηειεηψζεη γηα λα πάκε παξαθάησ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δκείο επηκέλνπκε φηη αλ δελ κπνξνχκε λα θξίλνπκε ζσζηά
ηνλ ζθειεηφ ησλ ζρνιείσλ λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηνλ ζθειεηφ ηνπο δελ έρεη
θαλέλα λφεκα λα ζπδεηάκε κε ηη ζα ηνλ επελδχζνπκε, γηα λα απνθξχςνπκε
θαη ηηο ξσγκέο πνπ κπνξεί λα έρεη ζην κέιινλ θαη λα απνθξχςνπκε πνιιά
πξάγκαηα θαη αθφκε λα βάινπκε βάξε, γηαηί φλησο δελ έρνπκε δεη ηε κειέηε.
Να βάινπκε λέα βάξε ζην θηίξην κε ηη ζα είλαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζε
ζεηζκφπιεθηα θηίξηα; Γηαηί ν ζεηζκφο ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2019 είλαη ν ηξίηνο
ζεηζκφο πνπ έρνπλ δερηεί νξηζκέλα θηίξηα, πνπ αθφκε δελ έρνπλ
νινθιεξσκέλα κηα κειέηε πνπ λα ιέεη φηη λαη, ζηέθεη θαη φρη δελ ζηέθεη απιά
απφ ζπλήζεηα θαη ζην επφκελν ζθνχληεκα ζα πέζεη.
Απηά ηα πξάγκαηα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ θαη ην γεγνλφο φηη
ζήκεξα έξρεηαη ε επηδφηεζε απηή ελ κέζσ παλδεκίαο, μεθηλάεη ην
ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ θαη ΑΤΣΟΝΟΜΧ φηη ζήκεξα δίλνληαη ιεθηά ζσξεδφλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην πξάζηλν new deal πξέπεη λα θαπηεξηαζηεί ην
γεγνλφο φηη δελ είλαη επηιέμηκν λα γίλεη κηα ιεπηνδνπιεηά πνπ ζα θάλεη έλα
ππάξρνλ ζρνιείν λα αληέρεη πεξηζζφηεξν θαη λα κε γίλεη ην επφκελν
παζάξε. Γηαηί ζπκάζηε πσο έγηλε ην παζάξε, δελ είρε επηδηνξζσζεί ζσζηά,
ήξζε ν επφκελνο ζεηζκφο θαη ην ρηχπεζε παξαπάλσ.
Καη εζείο ιέηε φηη αληί απηνχ ζα ππνζηεξίμνπκε ην πξάζηλν…
ηνπιάρηζηνλ θαπηεξηάζηε φηη ηα ιεθηά καο πνπ ηα δίλνπκε θνξνινγηθά ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε καο ηα ζηέιλεη κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, νχηε απηφ δελ
ζέιεηε λα θάλεηε. Μαο ιέηε φηη είλαη έλα ζέκα ιπκέλν θαη φηη δελ έρνπκε ηίπνηα
λα πνχκε. Δλψ δίλνληαη ηφζα ρξήκαηα ζήκεξα γηα λα γίλνπλ πην απηφλνκεο νη
πνιπθαηνηθίεο, ελψ κέζσ θνξσλντνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξψζαηε θα Γθνχκα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Μηζφ ιεπηφ θ. Πξφεδξε κηα πξφηαζε. Πξέπεη λα δνχκε ιίγν
θαη ηε ζπαηάιε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Σν λα θηηάρλνπκε ζπλέρεηα θαη λα
μειψλνπκε! Καη απηφ ρξεηάδεηαη λα ην δείηε. Απηά είρα λα πσ, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε βιέπεηε φηαλ νη εηζεγεηέο έξρνληαη
πξφρεηξνη ρσξίο λα έρνπλ ηα ζηνηρεία …
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη πξφρεηξνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπηηξέςηε κνπ θ. Πξφεδξε δελ δηέθνςα θαλέλαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μελ θάλεηε ηέηνηνπο ραξαθηεξηζκνχο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηαλ ν εηζεγεηήο δελ αλαπηχζζεη απηφ πνπ ιέγεηαη
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ, πνηα ζρνιηθά θηίξηα ζα κπνπλ ζε
απηή ηε δηαδηθαζία, ή ζηε δηαδηθαζία ηεο ππξνπξνζηαζίαο πνηεο ζρνιηθέο
κνλάδεο θαη δελ ζπκάηαη ή δελ μέξεη, ινγηθφ είλαη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ
ζα απνθαζίδνπλ ηε δηάζεζε απηψλ ησλ θνλδπιίσλ πξνο απηέο ηηο
θαηεπζχλζεηο λα έρνπλ δηθαηνινγεκέλεο απνξίεο.
Βεβαίσο ζα δηαθσλήζσ παληειψο κε ηελ θα Γθνχκα δηφηη έηζη
φπσο παξνπζηάδεη ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο πφιεο καο, ιέηε θαη δνχκε
ζε ηξηηνθνζκηθή ρψξα. ρη, δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Αλ εμαηξέζνπκε ην
ζπγθξφηεκα ΚΑΣΔ ην νπνίν είλαη πέξα ηεο πεληεθνληαεηίαο, φια ηα άιια
ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα βξίζθνληαη ζε πάξα πνιχ θαιή θαηάζηαζε.
Δθεί πνπ ζα ζπκθσλήζσ ελ κέξεη καδί ηεο είλαη φζνλ αθνξά ην
Α Γπκλάζην – Λχθεην επί ηεο νδνχ Καππαδνθίαο. Ζ πίζσ γσλία πξνο ην
πλεπκαηηθφ θέληξν ε νπνία απφ ηελ επνρή ηνπ ζεηζκνχ, δελ ζπκπιεξψζεθε.
Πνπ ζεκαίλεη αλ είλαη κέζα ην θηίξην απηφ ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, ζα
θάλνπκε κηα θνινβή δνπιεηά. Γειαδή ζα έπξεπε λα πξνεγεζεί ε επέθηαζε
θαη ε αμηνπνίεζε ηεο πίζσ πιεπξάο, κε ηελ θηηξηαθή έιιεηςε πνπ ππάξρεη
ζήκεξα.
Έηζη ζα παξαθαιέζσ γηα λα μεθχγνπκε απφ ηε δίλε ησλ
αληηπαξαζέζεσλ ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηα πιαίζηα ηεο
ελεκέξσζεο λα έξζνπλ αλαιπηηθά πνηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα αθνξνχλ ε
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη πνηα ζρνιηθά θηίξηα αθνξά ε πεξίπησζε ηεο
ππξνπξνζηαζίαο έηζη ψζηε λα μέξνπκε επ’ αθξηβψο ζε πνηα ζα γίλνπλ νη
φπνηεο εξγαζίεο θαη ζε πνηα ζα κείλνπλ έμσ απφ ηε δηαδηθαζία είηε ηεο
πξψηεο, είηε ηεο δεχηεξεο πεξίπησζεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πηάλνκαη απφ απηφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο ηειεπηαία, ν
νπνίνο κπέξδεςε ηα εξσηήκαηα. Με ξψηεζε γηα πνηα ζρνιεία είλαη νη 173.600
€ θαη επεηδή ηα ζπγθεθξηκέλα ρξήκαηα αθνξνχλ αξθεηέο ζρνιηθέο κνλάδεο
ηνπ απάληεζα φηη δελ είκαη πξφρεηξνο λα ηνπ απαληήζσ απηή ηε ζηηγκή. Ζ
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απάληεζε ζηελ εξψηεζε ηεο 1εο αλακφξθσζεο πνπ αθνξά ηηο 360.000 €
αθνξά 4 ζρνιεία ζε ηξεηο ζρνιηθέο κνλάδεο δειαδή είλαη Α Γπκλάζην –
Λχθεην, 2ν Γεκνηηθφ θαη 3ν Γεκνηηθφ ζρνιείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Απφ εθεί θαη πέξα ζα γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά γηαηί ζαο ην
είρα αλαθέξεη θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά ην γξάθσ κέζα θαη ζηελ απάληεζε
ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" πνπ αλ δελ θάλσ ιάζνο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο
ζαο ζαλ απάληεζε πνπ δφζεθε ζήκεξα ην εμήο: ηξέρεη έλα κεγάιν πξφβιεκα
470.000 € πνπ είλαη απφ ΑΣΑ ζρνιείσλ θαη αθνξά θαη ιχλνληαη πξνβιήκαηα
ρξφληα ησλ ζρνιείσλ ηφζν ζε κνλψζεηο, φζν ζε ζέκαηα ζεξκνκφλσζεο, ζε
αχιηνπο ρψξνπο θαη ζπληήξεζε ρξφλησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ.
Σξέρεη

ηαπηφρξνλα

ε

ελεξγεηαθή

αλαβάζκηζε,

ηξέρεη

ε

ππξνπξνζηαζία θαη ηξέρεη έλα πξφγξακκα ην νπνίν αθνξά ηελ θαηαζθεπή
ξακπψλ ΑκεΑ θαη ηνπαιεηψλ ΑκεΑ ζε φια ηα ζρνιεία απηφ. Θα ήζεια λα είκαη
ζαθήο θαη λα ζαο πσ ην εμήο: επεηδή φια απηά ηα πξάγκαηα ζα γίλνπλ
ρξνληθά ηαπηφρξνλα γηαηί ζηε θάζε ηεο ιχζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ιχλνληαη απφ ηε ΑΣΑ ησλ ζρνιείσλ είλαη κέζα φια απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ
αλαθέξαηε θ. Γξεηδειηά θαη ζήκεξα κάιηζηα ήκνπλ κε ηνλ Πξντζηάκελν ησλ
Σερληθψλ ππεξεζηψλ ηνλ θ. Κίηζην ζε επίζθεςε ζην Α Γπκλάζην – Α Λχθεην νη
νπνίνη καο θάιεζαλ γηα θάπνηεο πγξαζίεο πνπ ππάξρνπλ εθεί θαη αλεβήθακε
ζηελ ηαξάηζα θαη είδακε φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε κφλσζε ηα νπνία
θαίλνληαη εζσηεξηθά.
Απηφ ζα ιπζεί κε ηε ΑΣΑ ησλ ζρνιείσλ ηηο 470.000 € πνπ ήδε
έρνπκε βγάιεη. Απαληψ θαη ζηελ θα Γθνχκα φηη ζα μεθηλήζνπκε κηα ζπιινγηθή
πξνζπάζεηα γηα ηε ιχζε φισλ ησλ ρξφλησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ ε
νπνία έρεη δξνκνινγεζεί απφ πέξζη θαη ζα πινπνηεζεί θαιψο ερφλησλ ησλ
πξαγκάησλ κέζα ζην επφκελν 15κελν. Έλα ην θξαηνχκελν.
Γεχηεξν θξαηνχκελν είλαη ην εμήο: απηή ηε ζηηγκή ην πξφγξακκα
«Αληψλεο Σξίηζεο» καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πάκε ζε πξνζεηζκηθφ έιεγρν
φισλ ησλ θηηξίσλ, πξάγκα ην νπνίν θαη ζα Γήκνο ζα θάλνπκε. Άξα θαη ζε
απηφ ην εξψηεκα ζαο απαληψ.
Γελ μέξσ ηη άιιν κπνξεί λα ζέιεηε, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε
θαιφ ζα ήηαλ ζηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπκε, εκείο ηηο δίλνπκε αιιά λα ηηο
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δηαβάδεηε θη εζείο έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα θάλνπκε πξάγκαηη έλα γφληκν
δηάινγν θαη λα κελ θάλνπκε παηρλίδηα εληππψζεσλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δπεηδή δελ είρε απαληήζεη ν θ. Κνζθνιέηνο θαη επεηδή
απηή ε κειέηε είρε γίλεη επί ησλ εκεξψλ καο, ζα ήζεια λα πσ γηα πνηα
ζρνιεία είρε πξνγξακκαηηζηεί ην ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ αιιά εληάμεη κε πξφιαβε ν
θ. Κνζθνιέηνο θαη ηα είπε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε είκαζηε εληάμεη, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ζα κηιήζσ παξαπάλσ γηαηί ε θα Γθνχκα είλαη ε
επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμήο καο ζε απηφ ην ζέκα. Δάλ δελ ππάξρεη κηα ινγηθή
απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, κηα ινγηθή ζεηξά, κπνξεί λα θάλνπκε ηξχπεο ζην
λεξφ. ην Καξπελήζη γηα παξάδεηγκα έδσζαλ 2 εθαηνκκχξηα γηα ηελ
αλάπιαζε ηνπ γπκλαζίνπ εηζφδνπ θαη ηελ έθαλαλ θαη απζαίξεηα κάιηζηα θαη
ράιηα είλαη θαη ηίπνηε δελ έιπζε. Λέσ δειαδή φηη δελ είλαη κφλν ηα ρξήκαηα.
Τπάξρεη πξφβιεκα. Γηα παξάδεηγκα θνπβεληηάδνπκε ζήκεξα γηα
θσηνβνιηατθά ζην 1ν Γπκλάζην – Λχθεην θαη είλαη κηα ζπδήηεζε πνπ πάεη απηή
ε ινγηθή θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δελ έρνπλ ιπζεί βαζηθά ζηνηρεία αθφκε θαη
πγξαζίεο φπσο είπε ν θ. Κνζθνιέηνο, ηνπ νπνίνπ ηηο απαληήζεηο ηηο
δηαβάδνπκε κε κεγάιε πξνζνρή.
Δκείο ραηξφκαζηε πνπ πηνζεηήζεθε ε άπνςή καο φηη πξέπεη λα
γίλνληαη δεπηεξνβάζκηνη αληηζεηζκηθνί έιεγρνη ζε φια ηα ζρνιεία θαη ζα
επαλέιζνπκε κε ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα γηα ην ηη ζα θηηάμεηε θαη πνπ κε απηφ
ην πεξίθεκν πξφγξακκα πνπ ζα θάλεηε.
ε φ,ηη αθνξά ην ζέκα πνπ καο θέξλεηε απηή ηε ζηηγκή μαλαιέσ
εγψ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ δήηεζα κειέηε, δήηεζα αλαιπηηθή
θαηάζηαζε ησλ παξεκβάζεσλ αλά ζρνιείν, είλαη λνκίδσ ν δεκνηηθφο
ζχκβνπινο ζην ζθνηάδη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έγηλε θαλνληθά αλάγλσζε έλα - έλα
ζρνιείν ηη ζα γίλεη θαη απηφ πνπ δεηήζεθε απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ λα ηνπο ζηαιεί e-mail απφ απηά πνπ έγηλε ε
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αλάγλσζε θαη ηνπο εζηάιε θαλνληθφηαηα ην e-mail ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2:38
πνπ ιέεη ηα πάληα.
Σψξα, αλ θάπνηνη δελ ην δηάβαζαλ ή αλ θάπνηνη έιεηπαλ εθείλε
ηελ εκέξα θαη δελ άλνημαλ ηα e-mail ηνπο, είλαη δηθφ ηνπο ζέκα.
Πέξα απφ απηφ φκσο ηη καο ιέεη ηψξα ν θ. εξεηάθεο; Μαο ιέεη
φηη ζα βάινπκε θσηνβνιηατθά ρσξίο λα θνηηάμνπκε ηε ζεξκνκφλσζε θαη ηελ
πγξνκφλσζε. Αλ αλνίμεηε ην PDF θ. εξεηάθε, ιέεη «ζεξκνυγξνκφλσζε,
εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε, ζθίαζηξα, θσηηζηηθά θαη κεηά θσηνβνιηατθά», άιινη
πάλε λα θεξδίζνπλ ηηο εληππψζεηο εδψ πέξα. Απηφ δεηήζαηε, απηφ ζαο
ζηείιακε, είλαη ζαθέζηαην απηφ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο;
ΤΜΒΟΤΛΟ: Τπέξ.
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;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ζπκκεηέρνπκε ζηελ ςεθνθνξία γηαηί δελ ππάξρνπλ
ζηνηρεία γηα ην ηη πξφθεηηαη λα θάλεηε κε απηά ηα ρξήκαηα.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Απνρή. Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. ΓΚΟΤΜΑ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θπξία Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 28 ππέξ, 3 απνρέο, 1 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σν

4ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

4εο

ηξνπνπνίεζεο Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ έηνπο 2020» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 5εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2020, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: ζνλ αθνξά ηα έζνδα γηα επηθαηξνπνίεζε ηνπηθνχ ζρεδίνπ
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο

– Νέαο

Υαιθεδφλαο είλαη κηα κειέηε πιήξσο ρξεκαηνδνηνχκελε. Σν πξντφλ δσξεψλ
είλαη ε αληηκηζζία ησλ Αληηδεκάξρσλ, ησλ Πξνέδξσλ ησλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπ
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Πξνέδξνπ ηεο θνηλσθεινχο γηα ηελ αγνξά απηνθηλήηνπ ησλ Κνηλσληθψλ
Τπεξεζηψλ.
Ζ έθηαθηε επηρνξήγεζε πξνο θάιπςε έθηαθησλ επηηαθηηθψλ θαη
ινηπψλ αλαγθψλ είλαη ρξήκαηα πνπ πήξακε κε απφθαζε ηνπ ΤΠΔ κε
έγθξηζε 9 Οθησβξίνπ 2020 ην νπνίν έθαλα αλαιπηηθή αλαθνξά θαη ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, είλαη γηα ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ιφγσ
κείσζεο ησλ εζφδσλ σο απφξξνηα ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξσλντνχ θαη
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ έθηαθηεο
θαη επηηαθηηθέο ηνπο αλάγθεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ
θνξσλντνχ θαζψο θαη ινηπέο δαπάλεο.
Πξνθαλψο θάπνηα απφ απηά ηα ρξήκαηα ζα μνδεπηνχλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ, αιιά είλαη θαη ρξήκαηα πνπ θαιχπηνπλ θαη
ιεηηνπξγηθά έμνδα.
Σα δηθαηψκαηα αθήο θαληειηψλ είρακε αχμεζε ζην έζνδν, αιιά
απφ θάησ ηα δηθαηψκαηα αθήο θαληειηψλ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξαρψξεζε
ζε ηδηψηε δελ έρεη ππάξμεη αθφκε λένο Καλνληζκφ ηνπ λεθξνηαθείνπ πνπ λα ην
πξνβιέπεη, νπφηε αθαηξέζεθε ην πνζφ γηα θέηνο.
Έρνπκε

θάπνηα

ηαθηνπνηεηηθά

δειαδή

απφ

εηζεγήζεηο

Τπεξεζηψλ γηα ην θπζηθφ αέξην, γηα ηνλ θσηηζκφ. Σν 6721001 είλαη
παξαπάλσ ηα ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα δψζνπκε ζηνλ ΔΓΝΑ, θάπνηεο
ππεξσξίεο θαη απφ εθεί θαη πέξα είλαη πνιινί θσδηθνί ζηνλ 20 πνπ
εληζρχνληαη θάπνηνη θσδηθνί θαη κεηψλνληαη θάπνηνη άιινη. Καη απφ εθεί θαη
πέξα ππάξρνπλ νη ηξεηο θσδηθνί πνπ έθαλα αλαθνξά, πνπ αθνξνχλ ηε
κεηαηξνπή ηεο ΑΣΑ ζε ιεηηνπξγηθά, πνπ ην δηάβαζα πην πξηλ.
ηε δεκηνπξγία θσδηθψλ ππάξρεη ε πξνκήζεηα νρήκαηνο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ην είπακε απηφ. Τπάξρεη κηα αιιαγή φζνλ αθνξά ζην
ΦΗΛΟΓΖΜΟ θαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ πνπ έρεη ήδε
εμεγεζεί. Απηά, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεζπέξα απφ εκέλα, Λχζαλδξε θαη πάιη εχρνκαη
πεξαζηηθά ζηελ νηθνγέλεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ.
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Ν.

ΔΡΔΣΑΚΖ:

Τπάξρεη

δηαδηθαζία

εξσηήζεσλ

ή

θαη'

επζείαλ

ηνπνζεηήζεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έδσζα ηνλ ιφγν ζηνπο επηθεθαιήο κήπσο ζέιεη λα θάλεη ή
ηνπνζέηεζε ή εξψηεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δληάμεη ζα θάλνπκε θαη ηνπνζέηεζε θαη εξψηεζε, εγψ ζα
θάλσ πξψηα εξψηεζε, ζπγλψκε Γηψξγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλέρηζε Γηψξγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Παξαηεξψληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ καο έρεη έξζεη,
κε πξψηε καηηά βιέπεη θαλείο κηα κηδέξηα, δειαδή βιέπσ ηελ θαζαξηφηεηα θαη
κεδελίδνληαη θσδηθνί φπσο είλαη «Σαθηηθή ζπληήξεζε νρεκάησλ» εξγαιεία γηα
ηα απηνθίλεηα, αληαιιαθηηθά γηα ηα απηνθίλεηα, θηάλνπλ ζην 0. Απηφ απφ
κφλν ηνπ θάλεη πνιχ επίθαηξε ηελ επηζηνιή πνπ έζηεηια ζην Γήκν κε ηα
παξθαξηζκέλα ρξήκαηα θαη απηά ηα ρξήκαηα αλ ήηαλ απηή ηε ζηηγκή κέζα
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα είραλ δηεπθνιχλεη πάξα πνιχ ηελ θαζαξηφηεηα.
Δπίζεο έλα άιιν ζεκείν πνπ είδα θαη κνπ θάλεθε πνιχ
πεξίεξγν είλαη ε ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαζαξηφηεηαο. Γελ
μέξσ ηη πξνβιήκαηα

ζα ιχζεηε κε ην ελνηθηαδφκελν απηνθίλεην, ιεθηά

ππήξραλ ζηελ θαζαξηφηεηα, ππάξρεη έλα απνζεκαηηθφ γχξσ ζηα 2
εθαηνκκχξηα θαη απηή δελ είλαη εηθφλα πξνυπνινγηζκνχ. Ση λα πσ, κνπ
θαίλεηαη αδηαλφεην.
Σν κφλν πνπ ζεηηθφ πνπ βιέπσ είλαη ηα ρξήκαηα πνπ βάδνπλ νη
Αληηδήκαξρνη γηα ηελ αγνξά απηνθηλήηνπ γηα ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο. Καηά
ηα άιια λνκίδσ φηη ε αλακφξθσζε είλαη πξφρεηξε θαη καο πάεη ζε επνρέο
Γατηαλά θαη ρεηξφηεξα. Δίλαη κηδέξηα. Απηά, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια δηεπθξηλίζεηο ζηνπο εμήο θσδηθνχο:
«Δπηθαηξνπνίεζε ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ Γήκνπ»
24.800 € απφ πνχ πξνθχπηεη ε αχμεζε θαηά 40.000 € ζην αληίηηκν ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο ζηε ΓΔΖ. Ση πνζά δηαηίζεληαη κεληαίσο ζηελ θαζαξηφηεηα.
ηνλ θσδηθφ 206012001 έρνπκε κηα αχμεζε θαηά 20.000 € ησλ
ππεξσξηψλ ζηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, ζα παξαθαιέζσ λα καο πείηε πνηα
πνζά ην κήλα δηαηίζεληαη γηα ππεξσξίεο ζηελ θαζαξηφηεηα.
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Δπίζεο «Πξνκήζεηα ππεξθαηαζθεπήο αλαηξεπφκελεο θαξφηζαο”
35.000 € γηα πεξίπησζε είλαη απηή ε θαξφηζα; Θα ήζεια απαληήζεηο ζε φια
απηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ηνλ θσδηθφ 0609417013 είλαη 54.000 € αθαηξείηαη
γηαηί δελ έρεηε αθφκε βγάιεη ην Καλνληζκφ ηνπ λεθξνηαθείνπ, γηαηί δελ έρεηε
αθφκε δεκνπξαηήζεη ην άλακκα θαληειηψλ. Δίζηε 15 κήλεο, ηη πεξηκέλεηε;
Γηαηί ιέγνληαη δηάθνξα πξάγκαηα απφ φ,ηη αθνχσ εγψ ηνπιάρηζηνλ, δελ μέξσ
εζείο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη κε δηαθφπηεηε. πλερίζηε θ.
Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπάξρεη έλαο θσδηθφο ν 207131008 πνπ έρεη
πξνκήζεηα δπν νρεκάησλ, απηφ ην πνζφ θαη ιέεη φηη ζα πάξεηε έλα θαη
παξάιιεια πάηε θαη λνηθηάδεηε γηα ηξεηο κήλεο ρσξίο λα έρνπκε θάπνηα
δεδνκέλε αλάγθε ηη ζα θάλνπκε κε απηά ηα ηξία απηνθίλεηα ηνπο ηξεηο κήλεο
θαη ε απάληεζε πνπ πήξα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε,
είλαη φηη είλαη κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ θαη κεηά ζα δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Γελ
κνπ έδσζε κηα απάληεζε, δελ ήμεξε ηη λα κνπ απαληήζεη.
Δπίζεο απηή ε θαξφηζα πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο επεηδή ην είρα
επηζεκάλεη θη εγψ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ήζαζηαλ απψλ θ. Γξεηδειηά εγψ
ην είρα επηζεκάλεη θαη ηφηε θαη είπα φηη δελ κπνξεί … κεηαηξνπή ρσξίο λα
ππάξρεη κηα κειέηε γηαηί 35.000 € παίξλνπκε θαη θαηλνχξγην ζρεδφλ. Απηά
σο πξνο ηνπο θσδηθνχο πνπ έρσ παξαηεξήζεη θαη πεξηκέλσ απαληήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λχζαλδξε λα αθνχζσ πξψηα ηηο απαληήζεηο λα δνζνχλ νη
απαληήζεηο γηαηί νξηζκέλα εξσηήκαηα είλαη θαη δηθά κνπ θαη ζα ηνπνζεηεζψ
κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: ζνλ αθνξά ηνλ θ. Γξεηδειηά. Ζ «Δπηθαηξνπνίεζε ηνπηθνχ
ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ Γήκνπ» πνηα είλαη ηα παξαδνηέα.
Δίλαη φιν ρξεκαηνδνηνχκελν, έρεη ζεζκηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
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απνβιήησλ, ηα έρεηε πάξεη θπζηθά κε e-mail φια απηά, δελ ήζαζηαλ παξψλ
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δελ πεηξάδεη ηα μαλαιέσ. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
θάζε Γήκνπ, κειέηε είλαη, ρσξνηαμηθά, πνιενδνκηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά παξαγφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, πθηζηάκελε θαηάζηαζε
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηνπηθνί ζηφρνη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ, πξνηεηλφκελα κέηξα θαη δξάζεηο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ θφζηε επέλδπζεο ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα ινηπά,
ζρεδηαζκφ δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ πνπ ζα πεξηέρεη
πξφγξακκα δηαινγήο ζηελ πεγή νξγαληθψλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ απφ νηθίεο
θαη ρψξνπο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, ιατθέο
θαη ηέινο πξφγξακκα δηαινγήο ζηελ πεγή πξάζηλσλ απνβιήησλ, θήπσλ θαη
πάξθσλ, απηφ είλαη 06001212002.
ζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα αθήο θαληειηψλ έρεη θαζπζηεξήζεη
φλησο ν Καλνληζκφο, πξέπεη έηζη θη αιιηψο λα αιιάμεη γηα άιινπο ιφγνπο. Θα
πξνζπαζήζνπκε λα ην θέξνπκε κέρξη ηέινο ηεο ρξνληάο.
Γηα ηηο Τπεξεζίεο Καζαξηφηεηαο γηα ηηο ππεξσξίεο κπνξεί λα
ζαο απαληήζεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο. Ζ πξνκήζεηα δπν επηβαηηθψλ
απηνθηλήησλ κεηψζεθε γηαηί ζα γίλεη κηα αγνξά απηνθηλήηνπ απφ ηελ ππεξεζία
Καζαξηφηεηαο, φκσο λνηθηαζηνχλ δπν απηνθίλεηα γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο.
Σελ αλαηξεπφκελε θαξφηζα ζα ζαο ηελ εμεγήζεη ν θ.
Κνπηζάθεο εάλ ζέιεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Σάθα απηή ε ελνηθίαζε ζε ηη ζα σθειήζεη;
Αθνχζηεθε φηη ζα είλαη γηα ηνπο επφπηεο θαζαξηφηεηαο. Έρνπκε αλάγθε ηέηνην
πξάγκα;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα λα θάλεη εηζήγεζε ε Τπεξεζία, ζα έρνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ είλαη ηεθκεξησκέλν ηίπνηε φκσο θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γη' απηφ λα πάξεη ηνλ ιφγν ν θ. Κνπηζάθεο, ην ηεθκεξίσζε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ήζαζηαλ παξψλ. Αλ ζέιεηε λα επαλαιάβεη απηφ
πνπ είπε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, βεβαίσο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ πήγα απαληήζεηο, κάιινλ ανξηζηίεο πήξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Σάθα.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα λα ηειεηψζσ, μέραζε ν θ. Αλεκνγηάλλεο φηη ζηελ εηζήγεζή ηνπ
άθελε ζθηέο γηα ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ, ην μέραζε ν θ. Αλεκνγηάλλεο
μαθληθά θαη καο ιέεη γηαηί είρακε αθήζεη ην ηφζν κεγάιν ηακεηαθφ ππφινηπν
ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ’19.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Σάθα, ην πξψην κνπ εξψηεκα ήηαλ αθξηβψο
απηφ, ην θνπβέληηαζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ, γηαηί παξθάξαηε ιεθηά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, επεηδή δψζακε ιηγφηεξα ρξέε θαηά 6,5
εθαηνκκχξηα ηνπιάρηζηνλ. Δζείο δελ καο δψζαηε ιηγφηεξα. Σα θάλαηε
ζάιαζζα κέζα ζε 9 κήλεο θαη ην μέξεηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση ιέηε ηψξα; 6 εθαηνκκχξηα ζαο αθήζακε απφζεκα θ.
Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη ζαιφλη λα πάξεηε ζηηο θηιηθέο εθεκεξίδεο, αθφκε θαη θηιηθνί
δεκνζηνγξάθνη πνπ ην αλαδεηθλχνπλ δελ αλεβάδνπλ ηελ απάληεζή κνπ, δελ
καο ελδηαθέξεη θαζφινπ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δζείο ηη έρεηε εηζπξάμεη. Σα θαληήιηα ηα μαλαθέξαηε
εθεί πνπ ηα είρακε εκείο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπεηδή θάπνπ ξσηήζαηε λα απνδείμνπκε πνπ μνδεχηεθαλ απηά ηα
ρξήκαηα, ακθηζβεηείηε ην ηακεηαθφ ππφινηπν θ. Αλεκνγηάλλε; Δίπαλ ςέκαηα
νη ππεξεζίεο φηη απφ 3.200 καο αθήζαηε ελάκηζε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση ελλνείηε; Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ιέηε, πξαγκαηηθά φκσο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν ζε εζάο. Ξέξεηε πάξα πνιχ θαιά ηη
θάλαηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να δσ πσο ζα θηηάμεηε πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’21 πνπ
δελ έρεηε εηζπξάμεη ηίπνηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ση λα δείηε θ. Αλεκνγηάλλε; Πάιη θαιά πνπ ζα θηηάμνπκε θηφιαο
έηζη φπσο ηα αθήζαηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδψ έρεηε θάλεη κηδέξηα, ρεηξφηεξνη απφ ηε Γατηαλά
είζηε θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, ηα θαηαζηξέςαηε φια ζε 9 κήλεο θαη δελ
βγήθαηε θηφιαο. Γηαζθνξπίζαηε ηα ρξήκαηα παληνχ. Γελ έκεηλε ηίπνηε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σφζεο θνξέο ην έρνπκε αθνχζεη. Να αιιάμνπκε ξεπεξηφξην
ιίγν!
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Ζ. ΣΑΦΑ: Σν έρεηε αθνχζεη, ην έρεηε εκπεδψζεη ή απιά βαξεζήθαηε λα ην
αθνχηε; Δκπεδψζαηε ηη θάλαηε; Σν εκπεδψζαηε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη αζηείν πξαγκαηηθά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ση ζα βξείηε λα πείηε ζηελ θνηλσλία;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δζείο ηη ζα βγείηε λα πείηε, θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δκείο ηη ζα πνχκε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αληί λα ληξέπεζηε, λα ζθχςεηε ην θεθάιη θαη λα πείηε
«πάκε παξαθάησ, πήξακε 6 εθαηνκκχξηα …» θάζεζηε θαη κνπ ιέηε ηζηνξίεο
γηα αγξίνπο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζιία νινθιήξσζε ζε παξαθαιψ πνιχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ηζηνξίεο γηα αγξίνπο φηη μνθιήζακε 6,5 εθαηνκκχξηα ζε
πξνκεζεπηέο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σα λνχκεξα ππάξρνπλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη φηη πήξαηε ρξήκαηα ην 2017 γηα ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κηιάηε ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ θαη δελ
αθνχκε θαλέλαλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: ζα ςέκαηα θαη λα πείηε, εδψ ζα ηα αθνχζεηε φια.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζιία νινθιήξσζεο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Οινθιήξσζα. Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη' αξρήλ γηα λα πηάζσ ην λήκα απφ ηελ αληηπαξάζεζε
πνπ αθνχζακε κφιηο ηψξα, δελ ππάξρεη Γεκνηηθή Αξρή πνπ λα δηαρεηξίδεηαη
απηή ηελ πνιηηηθή, ηελ αληηιατθή πνιηηηθή θαη θάζε ρξφλν λα κε βαθηίδεη ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ηεο σο αλαπηπμηαθνχο, ξεαιηζηηθνχο, ηζνξξνπεκέλνπο θαη
ηα ινηπά θαη δελ ππάξρεη αληηπνιίηεπζε πνπ θηλείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
ίδηαο πνιηηηθήο, πνπ λα κε ιέεη γηα κηδέξηα, γηα αληηαλαπηπμηαθά θαη ηα ινηπά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπθαηξία λα πείηε θάηη άιιν εζείο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη δελ ππάξρεη νχηε κηα πεξίπησζε πνπ λα απνδεηθλχεηαη
πνιχ γξήγνξα θαη ζε θάζε βήκα πινπνίεζεο γηαηί καο ζπκβαίλεη κηα
αλακφξθσζε

φηη

πξφθεηηαη

γηα

πξνυπνινγηζκνχο

αληηιατθνχο,

θνξνκπερηηθνχο θαη πιαζκαηηθνχο θαη απηφο είλαη θνηλφο ηφπνο θαη γηα ηνπο
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πξνυπνινγηζκνχο ηνπ δηθνχ καο Γήκνπ θαη απηφ επηβεβαηψλεη θαη ε
αλακφξθσζε πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα.
Καηά ηε γλψκε κνπ δελ είλαη ηππηθή ε ζπδήηεζε. Ζ ςήθηζε γηα
ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ αλακφξθσζε δελ δεηείηαη απιά ε ςήθνο γηα έλα ή
ην άιιν απαξαίηεην θνλδχιη, πνπ κπνξεί θαη λα είλαη απαξαίηεην, είλαη
άιισζηε γλσζηφ φηη νη Κπβεξλήζεηο έρνπλ θαηαθέξεη φια απηά ηα ρξφληα
δηαρξνληθά λα εληζρχνπλ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έλαληη ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ

πνπ

έρεη

θαηαληήζεη

φξγαλν

δηαβνχιεπζεο

θαη

γεληθήο

ζπδήηεζεο.
Μάιηζηα ε Κπβέξλεζε ηειεπηαία ζεζκνζέηεζε ηελ εμ νξηζκνχ
πιεηνςεθία ηεο εθάζηνηε Γεκνηηθήο Αξρήο ηε ζχλζεζε. Φηάλνληαο ζην
ζεκείν λα αθπξψλεη ηελ αξλεηηθή ςήθν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη νη αιιαγέο
πνπ ζπδεηνχληαη απηή ηελ πεξίνδν ζηε Βνπιή θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά,
θηλνχληαη αθφκε βαζχηεξα ζε απηή ηελ πνιχ αληηδξαζηηθή θαηεχζπλζε θαη ζα
κπνξνχζαλ ήδε λα έρνπλ ελεξγνπνηεζεί.
Απηφ πνπ δεηείηαη δελ είλαη απιά ε έγθξηζε κηαο αλακφξθσζεο,
αιιά κηα δήισζε ππνηαγήο θαη ζπλαίλεζεο ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή θαη ζην
κνλφδξνκν πνπ ραξάδεη ε πνιηηηθή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ,
ζηελ πξνψζεζε δειαδή ησλ αλαγθαίσλ αιιαγψλ, αλαδηαξζξψζεσλ, ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ φπσο ηηο ιέλε νη Τπνπξγνί θαη νη παξαηξεράκελνη γηα ηελ
αχμεζε ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο, ηεο ζηήξημεο ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κεγάισλ Οκίισλ.
Καη πάλσ ζε απηή ηε βάζε θιηκαθψλεηαη ε επέιαζε απφ
Κπβέξλεζε, απφ Δπξσπατθή Έλσζε, απφ εξγνδνζία βάδνληαο ζην
ζηφραζηξν ην απεξγηαθφ δηθαίσκα αθφκε θαη ην σξάξην, κέρξη θαη ρξεκαηηθέο
πνηλέο ζπδεηάλε ζήκεξα ζηα σκαηεία θαη απνδεκίσζε εξγνδνζίαο γηα
παξάλνκεο θαη θαηαρξεζηηθέο απεξγίεο, φπσο ηηο νλνκάδνπλ.
Σελ ίδηα πεξίνδν αλνίγνπλ θξνχλνη εθαηνκκπξίσλ θξαηηθνχ
ρξήκαηνο θαη ρξήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αλάθακςε ησλ
κνλνπσιίσλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ζεζπίδεηαη κηζζφο ησλ 200 € δσέο θαη ιατθέο
πεξηνπζίεο πλίγνληαη ζηα απφλεξα θαη ζθνξπάλε ζηελ αλεκνζχειια φρη κφλν
ζηελ Καξδίηζα, αιιά θη εδψ πην θάησ ζηε Νέα Ησλία, ην Νέν Ζξάθιεην, φπσο
θαη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ζηε γεηηνληά καο θαη ίζσο θαη αχξην.
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Έξγα

αληηπιεκκπξηθήο

πξνζηαζίαο,

κέηξα

νπζηαζηηθήο

πξνζηαζίαο ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο δελ πινπνηνχληαη, δελ είλαη επηιέμηκα
φπσο είλαη ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο Βξπμέιεο θαη ζην
ηξαζβνχξγν, αιιά ηα ίδηα καο ιέεη ζηελ αλακφξθσζε απηή θαη ν θ. Σάθαο κε
ηνλ πιήξε κεδεληζκφ γηα παξάδεηγκα ηεο ήδε ζρεδφλ κεδεληθήο πξφβιεςεο
γηα αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη φηαλ έρνπκε δεη απηά πνπ είδακε, πξηλ απφ
ιίγν θαηξφ ζε φρη πνιχ καθξηλέο καο γεηηνληέο.
Δπηβεβαηψλεηαη επίζεο απηή ε αλακφξθσζε φηη ε αληηιατθή
πνιηηηθή απνηειεί κηα πνιχ αθξηβή ππφζεζε γηα ην πνξηνθφιη ηεο ιατθήο
νηθνγέλεηαο, γηα λα δηαζθαιίδνληαη θαη λα απγαηίδνπλ ηα θέξδε ησλ άιισλ θαη
δελ κηιάκε γηα ηα ςηιά. Γηα παξάδεηγκα, δελ κηιάκε γηα ην γεγνλφο φηη νη
35.000 € γηα ηε κεηαηξνπή νρήκαηνο θαζαξηφηεηαο θσηνγξαθίδεη κηα απ'
επζείαο αλάζεζε απηφ έγηλε ήδε ζπδήηεζε θαη ηελ ίδηα ζηηγκή έρνπκε
κεδεληζκφ ηνπ θνλδπιίνπ γηα ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ, κηιάκε γηα ηα ρνληξά.
Γη' απηφ πνπ απνηππψλεηαη γηα παξάδεηγκα θαη πνπ απνδεηθλχεη
ε ίδηα ε αλακφξθσζε πφζν δίθην είρε ε "Λατθή πζπείξσζε", ην ΚΚΔ, πνπ
έιεγε φηη ν ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ν εζληθφο, ν
πεξηθεξεηαθφο,

ν

ηνπηθφο

είλαη

παλάθξηβνο

γηαηί

έρεη

θξηηήξην

ην

επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο θαη ην βιέπνπκε απηφ κε ηελ απνγείσζε ηεο εηζθνξάο
ζηνλ ΔΓΝΑ πνπ απμάλεη θαηά 140.000 € πεξίπνπ 20%. Απηφ, ζα ην
πιεξψζνπλ νη δεκφηεο.
Καη γηαηί γίλεηαη απηή ε αχμεζε, ξσηάκε εκείο. Απφ πνχ
πξνήιζε; Πξνήιζε απφ απηφ ηνλ ζρεδηαζκφ ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ
ππνδερφζαζηαλ ηνλ θ. Παηνχιε ζήκεξα ην πξσί ζηνπ ιίκλε ηνπ άιζνπο.
Απηέο νη απμήζεηο θαη εδψ θάλεη γαξγάξα θαη ε Γεκνηηθή Αξρήαπνθαζίζηεθαλ ηελ Παξαζθεπή 29 Μάε ζε κηα ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο
ηνπ ΔΓΝΑ ρσξίο λα ηεξνχληαη νχηε ηα πξνζρήκαηα, κηαο θαη’ φλνκα
ζπλεδξίαζεο.
Καη μέξεηε πνιχ θαιά φηη φηαλ εζείο θαη άιιεο Γεκνηηθέο Αξρέο
ζησπνχζαηε απέλαληη ζε απηή ιεζηεία πνπ αξρίδεη λα εμειίζζεηαη ζε βάξνο
ηεο ηζέπεο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, νη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη ηεο "Λατθήο
πζπείξσζεο" δήηεζαλ λα αθπξσζεί απηή ε απφθαζε θαη ε Πεξηθεξεηαθή
Αξρή ηνπ θ. Παηνχιε ην απέξξηςε κε ηε ζηήξημε ηνπ Σδήκεξνπ θαη ηεο Υξπζήο
Απγήο, απηφο πνπ ραηξεηίζαηε ζήκεξα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε πην ζχληνκα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρεηε πξφβιεκα κε ηνλ Παηνχιε ή κε ηε Υξπζή Απγή;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηνο απ' φινπο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέσ, εζείο πνπ κε δηαθφπηεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ δηαθφπησ, ιέσ ιίγν πην ζχληνκα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαηί ζαο ελνρινχλ; Γελ ζέιεηε λα κάζεηε φηη ηα 24 ρηιηάξηθα
ηα νπνία καο δίλεη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ελνρινχλ θαλέλα απηά πνπ ιέηε θ. εξεηάθε, αιιά λα
ζεβαζηνχκε ηνλ Πξφεδξν πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Γελ ελνρινχλ
θαλέλαλ απηά πνπ ιέηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπελδχνληαη αθξηβψο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πνπ είπακε
παξαπάλσ; Γίλεηαη κηα επέλδπζε αθξηβψο γηα λα απμεζεί ε ιεειαζία ζε
βάζνο ρξφλνπ. Απηά ηα 24 ζα ηα δνχκε ζηελ επφκελε αχμεζε ηνπ ΔΝΓΑ
πνπ ζα πάεη, φπσο ην πεξηέγξαςε ν θ. Σάθαο.
Αιιά αο δνχκε θαη ηα θαιά ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ νπνία επαγγέιιεζηε θαη ζηεξίδεηε. Ση ζεκαίλεη
γηα παξάδεηγκα ε αχμεζε ζην θπζηθφ αέξην θαη ζην ξεχκα, αλ φρη απμήζεηο
ζην ηηκνιφγην; Καη απφ πνπ πξνέξρνληαη απηέο νη απμήζεηο ζηα ηηκνιφγηα;
Απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο απειεπζέξσζεο, ηεο απνιηγληηνπνίεζεο φιν απηφ ην
νπνίν πεξλάεη θαη ζηεξίδεηαη θαη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή.
Καη θαιά είλαη 460 ρηιηάξηθα γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, έρεη
λφεκα φκσο αλ δελ ιπζεί ην ζέκα ηεο αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο ή άιια
δεηήκαηα νπζηαζηηθήο ππνδνκήο; Καη πνην είλαη ηειηθά ην θξηηήξην; Οη
ζπλνιηθέο ιατθέο αλάγθεο ή κήπσο ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα κνλνπσιίσλ
ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο;
Καη λα δνχκε θαη πνπ ζα πάλε ηα 6 ρηιηάξηθα γηα ηνλ θνξσλντφ
θαη λα δνχκε θάπνηα ζηηγκή θαη πνπ ηειηθά πήγε ην ζρεδφλ κηζφ εθαηνκκχξην
έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ζε ιηγφηεξν απφ ρξφλν θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ηεζη δελ
γίλνληαη, ηψξα μεθηλάλε. Καζαξίζηξηεο δελ έρνπκε δελ πξνζιακβάλνπκε, αιιά
ζηα ζρνιεία κάζθεο κηαο ρξήζεο δελ δηθαηνινγεί ε ρνιηθή Δπηηξνπή, απφ ην
Σακείν ηηο παίξλνπλ θαη νξηζκέλα δελ έρνπλ.
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Σν ζέκα δελ είλαη λα δηαιέμνπκε αλ ρξεηάδεηαη Η.Υ. γηα ηε
Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, πνπ εγψ ιέσ ρξεηάδνληαη δχν φρη έλα, ή ε
ππξαζθάιεηα ησλ ζρνιείσλ, ζέκαηα ηα νπνία ε "Λατθή πζπείξσζε" ηα
αλέδεημε πέξζη ηνλ επηέκβξε θαη αθνινχζεζε ε Γεκνηηθή Αξρή, φπσο θαη ηα
αιεμηθέξαπλα

…

ν

απνθαηάζηαζε ηνπ 1

δεπηεξνβάζκηνο
νπ

αληηζεηζκηθφο

έιεγρνο,

ε

άκεζε

ΔΠΑΛ θη φια απηά γηα ηα νπνία θσλάδνπλ καζεηέο,

γνλείο θαη θαζεγεηέο.
Σν ζέκα είλαη λα απνξξηθζεί ζπλνιηθά απηή ε πνιηηηθή θαη νη λένη
εξγαδφκελνη, νη απηναπαζρνινχκελνη λα πνπλ «Φηάλεη πηα γηα ηηο ζπζίεο γηα
ηα θέξδε». Γη' απηφ επεηδή είλαη απηή ε θηινζνθία θαη ε πξαθηηθή γεληθά θαη
εηδηθά απηήο ηεο αλακφξθσζεο εκείο θπζηθά ηελ θαηαςεθίδνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο, απεπζχλνκαη ζε φινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο: ν Πξφεδξνο ηνπνζεηήζεθε γηα έλα πξνζσπηθφ ηνπ πξφβιεκα
ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, ην νπνίν φινη ζπεχζακε λα ηνπ επρεζνχκε
πεξαζηηθά, θνπξάγην, λα αληαπεμέιζεη ζε απηή ηε δνθηκαζία. Σνπιάρηζηνλ
ζεβαζηείηε ην πξφβιεκα πνπ έρεη ν ζπλάδειθνο θαη ζαο παξαθαιψ
ζπληνκεχζεηε ην ρξφλν ησλ ηνπνζεηήζεσλ θαη κελ αλαιψλεζηε ζε
ηνπνζεηήζεηο νη νπνίεο είλαη θαζέηα θαη ηα έρνπκε μαλαθνχζεη ρίιηεο θνξέο.
Γηαηί ζηελ ίδηα ινγηθή 32 άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα απεπζπλζνχλ θαη λα
απαληήζνπλ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν: λα θσιπζηεξγνχλ θαη λα
καθξεγνξνχλ γηα πξάγκαηα, ηα νπνία είλαη ρηιηναθνπζκέλα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε ε ηνπνζέηεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηελ
αχμεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ εληαίνπ πλδέζκνπ, πνηα είλαη; Γηα πέζηε καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ ζεβαζηείηε αλ φρη ηνπο ππφινηπνπο, ην πξφβιεκα
πνπ έρεη ν Πξφεδξνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αλ έρεη πξφβιεκα, λα δψζνπκε άδεηα ζηνλ Πξφεδξν, ε
ζπλεδξίαζε κπνξεί λα γίλεη θαη ρσξίο ηνλ Πξφεδξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Διάηε ηψξα, γίλεζηε ζθιεξφο θαη δελ θάλεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. εξεηάθε γηα ηα θαιά ζαο ιφγηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ εζάο δελ ην πεξηκέλσ θ. εξεηάθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε έθαλα θάπνηα εξσηήκαηα θαη απάληεζε δελ
πήξακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Σάθα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε θ. Πξφεδξε έθαλα ζηνλ Αληηδήκαξρν
Καζαξηφηεηαο θαη απάληεζε επί ηεο νπζίαο δελ πήξα θακία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ηνλ Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βεβαίσο θαη αλαθέξζεθα πνιχ ζπγθεθξηκέλα. Δγψ δελ
κηιάσ κε θαζέηεο, εγψ κηιάσ ζπγθεθξηκέλα. Μπνξεί λα απαληήζεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνπηζάθε;
Κ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

Καη

εγψ

έρσ

θάλεη

πξνο

ηνλ Αληηδήκαξρν

Καζαξηφηεηαο θάπνηεο εξσηήζεηο θαη δελ έρσ πάξεη απάληεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνχεη ν θ. Κνπηζάθεο; Μπνξεί ν θ. Κνπηζάθεο λα απαληήζεη
ζηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ; Γήκαξρε είλαη καδί ν θ.
Κνπηζάθεο λα απαληήζεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο είλαη εδψ, θάπνπ πεξηέξρεηαη ζην ρψξν ηνπ
δεκαξρείνπ, ζα επαλέιζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, αιιά πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα πξνρσξήζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδνπκε θ. Πξφεδξε, ςεθίδνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο ζα ςεθίζνπκε θ. Πξφεδξε είκαζηε ζνβαξνί; Απφ ηε κηα
κεξηά αθνχκε θαζέηεο θαη απφ ηελ άιιε κεξηά πάκε ζε ςεθνθνξία ρσξίο
απαληήζεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πεξηκέλνπκε ηφηε ηνλ θ. Κνπηζάθε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί θαζφκαζηε κπξνζηά ζε κηα θάκεξα, ηη είλαη απηφ
πνπ αθνχγεηαη; Έρεη ινγηθή απηφ πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνρσξήζηε ζε ςεθνθνξία λα ηα θαηαςεθίζνπκε λα
ηειεηψλνπκε, αλ απηφ ζέιεηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή ξσηάκε θαη δελ παίξλνπκε απαληήζεηο; Δίλαη
ζπλεδξίαζε απηή, γηα λα θαηαιάβσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ εγψ αλαθέξζεθα φηη ν θ. Κνπηζάθεο είλαη
θάπνπ κέζα ζην δεκαξρείν, δελ αλαθέξζεθα ζε θάηη άιιν.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα θ. Γήκαξρε ζπγλψκε θη εκείο πνπ θαζφκαζηε ζηελ
θάκεξα ηη είκαζηε δειαδή θαη αθνχκε ππνκνλεηηθά φινπο; Δίλαη ζπκπεξηθνξά
απηή πξνο ην ψκα ηνπ θ. Κνπηζάθε; έβεηαη ην ψκα; Σνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ
ηνπο ζέβεηαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ αθνξά εκέλα απηφ πνπ ιέηε θ. Σνκπνχινγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε δελ αλαθέξζεθε ζε εζέλα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να ιέεη ν θαζέλαο «δελ αθνξά εκέλα» θαη ηειεηψζακε.
Πάκε ζε ςήθηζε, ρσξίο απαληήζεηο! Πνηνο θαζπζηεξεί πνηνλ, πνηνο ράλεη
ρξφλν, πνηνο κηιάεη γηα θαζέηεο….!!
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Κχξηα

Γθνχκα

αλαθέξζεθα

ζε

απηφ

πνπ

είπε

ν

θ.

Σνκπνχινγινπ «αλ είκαζηε ζνβαξνί».
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηαηί παίξλεηε ηνλ ιφγν απφ κφλνη ζαο;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δζείο θ. Κσλζηαληηλίδε γηαηί ηνλ παίξλεηε κφλνο ζαο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηαηί αθνχσ ηφζε ψξα θαη δελ έρσ δηαθφςεη θαη
ζπλερψο παίξλεηε ηνλ ιφγν ρσξίο άδεηα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Έρεηε καλία καδί κνπ, ην μέξνπκε απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πάκε ζε ςεθνθνξία.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να θαηαγξαθεί φηη δελ έρνπλ απαληεζεί νη εξσηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη λα θαηαγξαθεί. Ση λα θάλσ; Να ηνλ πεξηκέλνπκε λα έξζεη
ζην δεκαξρείν; Ση λα θάλσ;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ μέξσ, εζείο έρεηε ην πξφβιεκα ρξφλνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Χξαία, πάκε ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά. Πιελ ησλ θσδηθψλ ησλ κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ,
ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ θαη ηνπ θσδηθνχ γηα ηελ αγνξά ησλ δπν νρεκάησλ
γηα ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ζηα νπνία ςεθίδνπκε ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεη απνρσξήζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: κνηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά, ελφςεη ηνπ φηη δελ δφζεθε θακία απάληεζε ζηα
εξσηήκαηα

πνπ

ηέζεθαλ.

Φεθίδνπκε

κφλν

ηα

ρξεκαηνδνηνχκελα

πξνγξάκκαηα γηα ηα ζρνιεία θαη ηα ινηπά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο νκνίσο, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά εθηφο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
ησλ θσδηθψλ κηζζνδνζίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά. Δίλαη κηα ζπλνιηθή εηζήγεζε θαη φρη α ια θαξη, αιιά
ηελ ςεθίδνπκε ζηε ινγηθή ηεο θαηά θαη ηδηαίηεξα γηαηί έρεη αχμεζε 20% ζην
θφζηνο ησλ απνξξηκκάησλ κε ζπλεπζχλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ίδην θαη

ζα ήζεια λα γλσξίδσ πνχ ζα αλέβεη ε

βηληενζθνπεκέλε ζπλεδξίαζε γηαηί ζα ήζεια πνιχ λα ηελ μαλαδψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Φεθίδσ ππέξ εθηφο ηνπ λένπ θσδηθνχ πνπ αλήθεη ζηα
έμνδα 206234001 κίζζσζε δπν επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Σκήκαηνο Απνθνκηδήο θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, εθφζνλ ππάξρεη ν άιινο
θσδηθφο πνπ κεηψλεηαη θαηά 5.000,00 ν 207131008 πνπ ήηαλ ε πξνκήζεηα
ησλ δπν απηνθηλήησλ.
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Καη ςεθίδσ θαηά ζε φινπο ηνπο θσδηθνχο πνπ κεηψλνληαη σο
πξνο ηα έμνδα απφ ηα αληαπνδνηηθά ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Φεθίδσ γεληθφηεξα ππέξ ησλ αλακνξθψζεσλ, γηαηί απηνί ζα
θαλνχλ

εθ

ηνπ

απνηειέζκαηνο.

Καη

ζεσξψ

ιππεξφ

πνπ

αξκφδηνη

Αληηδήκαξρνη δελ βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηηο
εξσηήζεηο πνπ έθαλαλ νη ζπλάδειθνη ζχκβνπινη. Σν ζεσξψ απαξάδεθην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μήπσο πξέπεη λα απαληήζεη θαη κεηά λα ςεθίζεη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πσο ην ιέεη ν θ. Νηάηζεο, πνιχ ζσζηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σψξα έρνπκε ςεθίζεη. Οπφηε ….
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Πξφεδξε, αο δνζνχλ θάπνηεο απαληήζεηο, δελ πεηξάδεη πνπ
ηειείσζε ε ςεθνθνξία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξαθαιψ ην απνηέιεζκα λα αλαθνηλσζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα αλαθνηλψζνπκε ην απνηέιεζκα. Δάλ ζέιεη ν θ. Κνπηζάθεο
λα απαληήζεη δελ έρσ πξφβιεκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, δελ γίλεηαη ηψξα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σψξα ςεθίζακε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν μέξσ φηη δελ γίλεηαη, ην ιέσ έηζη απιά γηα ηελ ηζηνξία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οχηε απιά, νχηε ηίπνηα. Γελ είκαζηε ζέαηξν εδψ πέξα λα
παίδνπκε παξαζηάζεηο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη γηα ηελ αλακφξθσζε πνπ ηνλ αθνξά θαη ιείπεη
θαη δελ απαληά!

42

ε

12 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 21/10/2020

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Μηα απνρψξεζε θαη έλα απψλ έρνπκε. 16 είλαη Πξφεδξε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ πεξλάεη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίρακε κέζα πξφβιεκα κε ην Internet Απηφ κνπ ιέλε ηψξα, κε
πήξαλε ηειέθσλν. Αλ εζχ κπνξείο λα πεηο ην απνηέιεζκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 16 ππέξ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, αιιά ππάξρνπλ θαη νη θσδηθνί. Οξηζκέλνη έρνπλ ςεθίζεη
ππέξ θαη ζε θάπνηνπο θσδηθνχο θαηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη νξηζκέλνη θσδηθνί ππέξ θαη ε πιεηνςεθία είλαη θαηά.
Έρνπκε κηα απνρψξεζε ηνπ θ. Αλαληάδε θαη έλα απψλ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οη θσδηθνί; Πεξλάλε φινη νη θσδηθνί;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ρη δελ πεξλάλε φινη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα ρξεκαηνδνηνχκελα πεξλάλε θαη απηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καη γηα ηα ζρνιεία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ια ηα άιια δελ πεξλάλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζπκίζσ ζην ψκα φηη επεηδή είλαη ε κνλαδηθή πξφηαζε,
ζχκθσλα κε ην λφκν, πεξλάεη έηζη θη αιιηψο ε αλακφξθσζε, άζρεηα εάλ
θαηαγξάθνληαη ηα θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ είλαη ν λφκνο, εληάμεη απιά λα ην γξάςνπκε αθξηβψο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Πξφεδξε, λα καο επαλαιάβεη ν Γήκαξρνο γηαηί ςεθίδνπκε φηαλ
δελ παίδεη ξφιν ε ςήθνο θαη ηξψκε ηελ ψξα καο εδψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί έηζη ιέεη ν λφκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη απηά πνπ ιέεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ην μέξεηε πνιχ θαιά θαη κελ εθπιήζζεζηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνην αθξηβψο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο αλαθέξεη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ
ππάξρεη

άιιε

πξφηαζε

είηε

γηα

πξνυπνινγηζκφ

γεληθφ,

είηε

γηα

αλακνξθψζεηο, θαηαγξάθνληαη νη δηαθσλίεο, αιιά πεξλάεη έζησ θαη κε 2
ςήθνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη θχξηε θάλεηε ιάζνο. Αιινχ ηζρχνπλ απηά.

43

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηψξγν κπνξνχκε λα μαλαπάκε ηελ ςεθνθνξία; Σψξα έρνπλ
Internet θαη κπνξνχλ λα γξάςνπλ. Μπνξνχκε λα ην θάλνπκε πάιη απφ ηελ
αξρή;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη δελ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα, δελ έρνπκε θαηαγξαθή.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ρη δελ γίλεηαη. Έρεη βηληενζθνπεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάξηε ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ην ηη ςήθηζε ν
θαζέλαο

γηα

λα

δείηε

πνηνη

θσδηθνί

θαηαςεθίζηεθαλ

θαη

πνηνη

ππεξςεθίζηεθαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη, εγψ ην είπα γηα επθνιία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, γηαηί ηψξα γίλνληαη αλακνξθψζεηο. Αλ αξρίζνπκε
ηέηνηα δελ γίλνληαη νη ςεθνθνξίεο έηζη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα δνχκε ηα πξαθηηθά θαη ζα θάλνπκε ηελ απφθαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε δελ ζε αθνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρε ζα πξέπεη λα δνχκε ηα πξαθηηθά λα βγάινπκε θαη ζα
ην αλαθνηλψζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε εκείο σο Παξάηαμε ζέινπκε έλα αληίγξαθν
ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βέβαηα. ινη έρνπλ δηθαίσκα λα ην πάξνπλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη έρνπλ ην δηθαίσκα. Παξαθαινχκε λα καο βγάιεηε λα
καο δψζεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Δληάμεη.

Δγψ

ην

ιέσ

δηαθνξεηηθά.

Θα

πάξνπκε

ηα

θαζελφο

Πξφεδξε

ηα

απνκαγλεηνθσλεκέλα θαη ζα ην αλαθνηλψζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

αθψο

είλαη

ζηε

δηάζεζε

ηνπ

απνκαγλεηνθσλεκέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, θαλέλα πξφβιεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπελζπκίδσ γηα φζνπο δελ έρνπλ δηαβάζεη ηνπο ζχγρξνλνπο
λφκνπο θαη έρνπλ κείλεη ζην παξειζφλ, φηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε λνκνινγία,
πνπ θαηαγξάθνληαη ηα θαηά, αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη άιιε
πξφηαζε πνπ λα δηακνξθψλεηαη κε ζηνηρεία θαη επηρεηξεκαηνινγία ελδειερή
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θαη εκπεξηζηαησκέλε, νη πξνηάζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είηε ζε γεληθφ
πιαίζην, είηε ζε αλακνξθψζεηο ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ δελ αηηηνινγήζαηε εζείο ηελ εηζήγεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιψο θαηαγξάθνληαη νη αληηξξήζεηο. Γίλεηαη ε ζπδήηεζε
απιψο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Γήκαξρε, ηη ςεθίδνπκε ηφηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ δψζαηε απαληήζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα λα θαηαγξάθεηαη ε δηθή ζαο ε ζέζε, βάζεη ηνπ
δεκνθξαηηθνχ δηθαηψκαηνο πνπ έρεηε λα θαηαγξαθεί ε άπνςή ζαο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε ε αζηηθή δεκνθξαηία φζν πην πνιχ
εθζπγρξνλίδεηαη, ηφζν πην πνιχ κε εθπιήζζεη!
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο λφκνο είλαη έηζη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε ζα ζπλερίζεηε ηε δηαδηθαζία ή ζα απνρσξήζεηε λα
αλαιάβεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζπλερίζσ ηψξα πνπ αληέρσ ιίγν αθφκα. Μφιηο κε
θσλάμνπλ ζα πξέπεη λα θχγσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε λα θάλσ κηα πξφηαζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πεξάζνπκε ζην ζέκα 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ηα νπνία
κπνξεί λα πεξάζνπλ θαη νκφθσλα εάλ δελ ππάξρεη αληίξξεζε θαη απφ ηνπο
άιινπο ζπλαδέιθνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ εκέλα δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα Πξφεδξε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπαλαιακβάλσ ην 3 πνπ είλαη ε πξνκήζεηα νξγάλσλ
παηδηθήο ραξάο, ην 4 θαη ην 5 ην θάλακε, ην 6 πνπ είλαη ην πξφγξακκα
ΔΝΔRGΑ θιπ ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ πιεξεμνπζίνπ πνπ πξέπεη λα νξίζνπκε, ην 8
επηθαηξνπνίεζε ηεο ηάδε απφθαζεο ηνπ 2018, ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζην
9, ησλ δπν βξεθηθψλ ηκεκάησλ ην 10, θαηαζθεπή αγσγψλ ζχλδεζεο
δηαθφξσλ αθηλήησλ ην 11 θαη πξσηφθνιιν παξαιαβήο δηαθφξσλ έξγσλ ηνπ
Γήκνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ην 9ν εκείο δηαθσλνχκε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία αο βγάινπκε ην 9ν, φια ηα άιια αλ ζπκθσλνχκε κε
έλα ΝΑΗ λα πξνρσξήζνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ζπκθσλψ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ παίξλεη
απνθάζεηο…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να δψζνπκε ηελ αξκνδηφηεηα ζε έλα δηθεγφξν λα πάεη ζην
Γηθαζηήξην πξέπεη λα θάλνπκε δπν ψξεο ζπδήηεζε θ. ζπλάδειθε; Να
ζνβαξεπηνχκε ιηγάθη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: ρη αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα ηα ςεθίδεηε 5-5 απηφ είλαη ην
ζνβαξφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έλα - έλα λα ηα πηάζνπκε κε ηε ζεηξά λα ηειεηψλνπκε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γηαηί λα αιιάμνπκε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ηειείσζε, θ. Γξεηδειηά κε θάλεηε δηάινγν κεηαμχ ζαο,
ζπλερίδνπκε.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δσξεάλ κεηαθνξάο απφ ηνλ Γήκν
θνηηεηψλ - θαηνίθσλ ηεο πφιεο απφ θαη πξνο ηα παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα πνπ θνηηνχλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ Γεκ. πκβνχισλ
θ.θ. Αι. Γνχια, Η. Οπζηακπαζίδε, Δπη. Παπαινπθά θαη Π. Λαδαξίδε»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε εγψ ηνπνζεηήζεθα επί ηεο αξρήο, ζα αλαιχζεη
ην ζέκα ν θ. Θεκέιεο θαη ν νπνίνο ζα είλαη εηζεγεηήο θαη ηνπ 2 νπ ζέκαηνο πνπ
αθνξά ηελ πξφηαζε γηα ηελ επέθηαζε ηεο Γξακκήο ηνπ ηξφιετ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μα ν θ. Θεκέιεο δελ είλαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο, δελ κπνξεί
λα εηζεγεζεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Θεκέιεο είλαη Αληηπξφεδξνο ηεο θνηλνηηθήο Δπηηξνπήο θαη
είλαη Πξφεδξνο πνπ αθνξά ην ζέκα ησλ ζπγθνηλσληψλ. Αλ δελ ην αλαιχζεη ν
θ. Θεκέιεο πνηνο ζα ην αλαιχζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεη θάπνηνο λα κηιήζεη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ έθεξαλ ην
ζέκα;
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Α. ΓΟΤΛΑ: Ναη, ζα κηιήζσ εγψ θ. Πξφεδξε. Καη' αξρήλ πεξαζηηθά ζηελ
νηθνγέλεηα θ. Πξφεδξε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
Α. ΓΟΤΛΑ: Βιέπσ φηη ην ζέκα ηεο θξίζεο αξρίδεη θαη γίλεηαη ζνβαξφ θαη
ρξεηάδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε αληηκεηψπηζε δπζηπρψο γηαηί έρεη
θηάζεη πιένλ πνιχ θνληά καο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο είλαη ν ηξφπνο κεηαθίλεζεο
απφ θαη πξνο ηα Παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα πνπ θνηηνχλ.
Ο πξνβιεκαηηζκφο εληείλεηαη ζε πεξηφδνπο φπσο απηή πνπ
δηαλχνπκε θαζψο ε παλδεκία ηνπ Covid-19, εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ
δπζθνιηψλ πνπ έρεη επηθέξεη ζε θάζε ιατθή νηθνγέλεηα, έρεη δεκηνπξγήζεη
επηπιένλ κεγάιε αλαζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηηο κεηαθηλήζεηο κε ηα Μέζα
Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο. Καζεκεξηλά θπθινθνξνχλ
ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο εηθφλεο απφ αζθπθηηθά γεκάηα Μέζα Μαδηθήο
Μεηαθνξάο , εηδηθά θαηά ηηο ψξεο αηρκήο, φπσο λσξίο ην πξσί πνπ νη
πεξηζζφηεξνη πνιίηεο κεηαβαίλνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο.
Πξνθαλψο δελ είλαη αξκνδηφηεηα νχηε θαη ππνρξέσζε ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα δψζεη ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα. Γηα ηε ιχζε
απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηνχληαη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, αγνξά
νρεκάησλ, πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη
ππνρξέσζε γηα δηεπθνιχλζεηο ζηηο ψξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο απφ
ηνπο εξγνδφηεο.
Παξά ηαχηα, ζε φπνην βαζκφ κπνξεί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε
παξέκβαζή ηεο λα βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ, νθείιεη λα ην
θάλεη. Καη εηδηθά φηαλ θάπνηα πξσηνβνπιία έρεη σο ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε
θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο είλαη ε ζπνπδάδνπζα λενιαία, απνθηά αθφκα
κεγαιχηεξε αμία.
Ηδίσο ν θνηηεηφθνζκνο έρεη ηδαληθά θαη επηζπκίεο θαη δελ ζέιεη λα
πάξεη σο δεδνκέλεο ηηο δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ ζα αλαθεξζνχλ ζήκεξα. Οη
θνηηεηέο πνπ ελψ φια γχξσ ηνπο δείρλνπλ αλαβιεηηθφηεηα, καηαίσζε θαη
θφπσζε αληηδξνχλ θαη δηεθδηθνχλ λα δήζνπλ ζε κηα πφιε πνπ ζα ηνπο
πξνζηαηεχεη θαη ζα ηνπο αληακείβεη γηα ηηο ζπνπδέο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.
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Ζ ζθέςε θαη πξφηαζή καο γηα δσξεάλ κεηαθνξά θνηηεηψλ κέζσ
ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο πξνο ηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα δελ δηεθδηθεί
νχηε ηελ πξσηνηππία, νχηε ηελ πξσηνπνξία, νχηε ηελ απνθιεηζηηθφηεηα.
Καηαλννχκε ηηο δπζθνιίεο θαη ην θφζηνο θαη πνιιά άιια. Δίλαη φκσο θάηη πνπ
πνιινί Γήκνη πξαγκαηνπνηνχλ εδψ θαη ρξφληα.
Πσο κπνξεί λα έρεη ιεσθνξεηαθή Γξακκή γηα ηνπο θνηηεηέο
παξαδείγκαηνο ράξηλ ν Γήκνο Αραξλψλ θαη φρη ν Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο;
Σν φηη δελ γίλεηαη, είλαη ε εχθνιε ιχζε. Δκείο δεηάκε ηε δχζθνιε θαη είκαζηε
έηνηκνη λα ζπκβάιινπκε ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο.
Καη δελ είλαη κφλν ν Γήκνο Αραξλψλ πνπ αλέθεξα, είλαη θαη νη
άιινη Γήκνη νη γεηηνληθνί καο. Χο εθ ηνχηνπ ππάξρεη ηφζν ε θαηαγεγξακκέλε
εκπεηξία θαη επηηπρία ηεο δξάζεο, φζν θαη ε πξνζδνθία απφ ηνπο θαηνίθνπο
ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο, γηα αλάινγε πξσηνβνπιία
θαη απφ ην Γήκν καο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ησλ
θνηηεηψλ καο.
Αλαθέξακε ηνπο άιινπο Γήκνπο φρη γηα λα δειέςνπκε αιιά γηα
λα νξγαλψζνπκε εκείο κε βάζε ηε δηθή ηνπο εκπεηξία, αθφκε θαιχηεξα ηε
δξάζε θαη λα γίλνπκε εκείο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. Ζ θα Παπαινπθά ζα
αλαθεξζεί ελ ζπληνκία ζε ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ επφδσζε
ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ηεο δξάζεο απηήο θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ν θ.
Οπζηακπαζίδεο θαη ν θ. Λαδαξίδεο ζα είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηπρφλ
εξσηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Καη' αξράο θαιή δχλακε Πξφεδξε θαη εχρνκαη λα πάλε φια
θαιά θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ζνπ θαη γηα εζέλα θαη γηα φινπο καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Ο θ. Γνχιαο αλέιπζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
θέξλνπκε ην ζέκα ζήκεξα κε κεγάιε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε αθνχζακε θαη απφ
ηνλ Γήκαξρν ηε ζεηηθή ζηάζε πνπ ζθνπεχεη λα έρεη ε Γηνίθεζε σο πξνο ηελ
πηνζέηεζε ηεο πξφηαζήο καο.
Απηφ ην νπνίν ζαο θαινχκε θαη ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα
ςεθίζνπκε ζήκεξα νπζηαζηηθά φηη έρνπκε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε σο Γεκνηηθή

48

ε

12 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 21/10/2020

Αξρή Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο λα πξνβνχκε ζε απηή ηελ πάξα
πνιχ ζεκαληηθή πξσηνβνπιία θαη παξνρή γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο πφιεο καο.
Απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη θάηη ην νπνίν δείρλεη ηελ επαηζζεζία
καο ζε πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ λέσλ ηεο
πφιεο.
Πέξα απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε, φπσο απηή ζα πξέπεη λα
εθθξαζηεί απφ ην Γεκνηηθφ καο πκβνχιην, ζεσξνχκε φηη ε δεκνζηνπνίεζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο ζα έρεη κεγάιε πξαθηηθή ζεκαζία θαζψο ζα
είλαη έλαο ηξφπνο κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ζηνπο ππαξθηνχο θνηηεηέο ηεο
πφιεο λα δνχκε θαηά πφζν ην κέηξν απηφ ζα έρεη απήρεζε, ζα έρεη δήηεζε
θνηλψο θαη κάιηζηα γηα πνηεο δηαδξνκέο, πνηεο ρνιέο, φπσο αλαιπηηθά
έρνπκε αλαθέξεη ζηελ εηζήγεζε πνπ έρνπκε ζηείιεη γξαπηψο.
Απηφ πξνηείλνπκε λα γίλεη κέζσ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζηηο
νπνίεο ζα αλαθέξεηαη ε ρνιή, ην έηνο ζπνπδψλ, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο πνπ
ζα πηζηνπνηεί θαη ην γεγνλφο φηη ν εθάζηνηε θνηηεηήο είλαη θάηνηθνο ηεο πφιεο
καο θαη εθφζνλ γίλεη επξεία ελεκέξσζε θαη θάζε έλαο θνηηεηήο κπνξέζεη λα
εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα ην εθάζηνηε δξνκνιφγην πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ζα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζηηο ζσζηέο επηινγέο
ζε θάπνηα επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία ζα
πξέπεη λα απνθαζίζνπκε επ’ αθξηβψο ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα
ιεηηνπξγήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο.
Θα ήζεια λα πσ ζε απηφ ην ζεκείν φηη είρακε δηεξεπλεηηθή
επηθνηλσλία κε δηάθνξνπο άιινπο Γήκνπο ηνπο νπνίνπο αλέθεξε θαη ν θ.
Γνχιαο πξνθεηκέλνπ λα δνχκε θαη πσο πινπνηείηαη ην πξφγξακκα ζε απηνχο
αιιά θαη πφζν κεγάιε αληαπφθξηζε ππάξρεη θαη πξαγκαηηθά απηά ηα νπνία
αθνχζακε ήηαλ ελζαξξπληηθά, ζε ζρέζε κε ην γεγνλφο φηη εξρφκαζηε θαη
θάλνπκε ζήκεξα απηή ηελ πξφηαζε.
Πξαγκαηηθά ε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία πνπ πινπνηείηαη εδψ
θαη ρξφληα κάιηζηα ζε θάπνηνπο Γήκνπο έρεη αγθαιηαζηεί απφ ηελ ηνπηθή
θνηλσλία θαη εμππεξεηεί απφιπηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θνηηεηψλ.
Αθνχ έρνπκε κηα ζαθή εηθφλα γηα ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ θαη
κπνξέζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κε απηφ ηνλ ηξφπν λα θαηαξηίζεη έλα ζσζηφ
πξφγξακκα δξνκνινγίσλ θαη ζσζηά ηνπο φξνπο, ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα ν
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Γήκνο λα πξνβεί ζε κηα ζεηξά αδεηνδνηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ απηφ λα θαηαζηεί
απφιπηα λφκηκν, πνπ ζα αθνξνχλ άδεηεο φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηε
γξαπηή καο εηζήγεζε απφ ηνπο Γήκνπο, ηνπο νπνίνπο δηαζρίδνπλ ηα
ιεσθνξεία καο πεγαίλνληαο πξνο ηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, φπσο επίζεο
απφ

ηηο

ζπγθνηλσλίεο

Αζελψλ

ΟΑΑ

Α.Δ.,

ηελ

Σξνραία,

ηελ

Παλεπηζηεκηνχπνιε ή φπνηνπο άιινπο παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο ζηα
γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα εηζέιζεη ην δξνκνιφγηφ καο.
Γελ ζα ήζεια λα ζαο θνπξάζσ πεξηζζφηεξν θαη ζα είκαζηε φινη
ζηε δηάζεζή ζαο γηα απαληήζεηο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Παπαινπθά φπσο ηνπνζεηήζεθα ελ ζπληνκία ζηελ αξρή,
ε δηάζεζή καο είλαη δεδνκέλε, ε πνιηηηθή βνχιεζε είλαη δεδνκέλε πξνζζέησ
θάηη αθφκε. Σν Σκήκα κεραλνγξάθεζε ηνπ Γήκνπ είλαη ζηε δηάζεζε πκψλ
πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχκε, λα θηηάμνπκε καδί απφ θνηλνχ ηα πεδία.
Δίζηε έκπεηξνη, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεηε κε ηελ παξνπζία ζαο, αλ
ρξεηάδεηαη θαη θάπνηνο άιινο απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο ν θ. Γνχιαο, ν θ.
Οπζηακπαζίδεο ή φπνηνο άιινο, πξνθεηκέλνπ λα θηηάμνπκε καδί ηα πεδία ηεο
θφξκαο θαη λα ζπκπιεξψζνπκε εθεί φια απηά ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξαηε
πξνεγνπκέλσο.
Ννκίδσ πσο νπνηαδήπνηε άιιε ζπδήηεζε είλαη … θαη αλ έρεηε
… παξαθαιψ αλ

ππάξμνπλ λα είλαη ζχληνκεο. Λέσ καδί κε ηελ θα

Παπαινπθά, κελ είλαη νη ηέζζεξηο αλεμάξηεηνη θαη γίλεη θνκθνχδην, ε θα
Παπαινπθά, ν θ. Γνχιαο, ν θ. Οπζηακπαζίδεο, ν θ. Λαδαξίδεο ζε ζπλεξγαζία
κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο λα ζπλεξγαζηνχκε
νχησο ψζηε ηα πεδία πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηε θφξκα, λα ζπκπιεξσζνχλ
φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα θαη λα δνχκε πφζν ζχληνκα θαη πφζν εχθνια
κπνξεί λα πινπνηεζεί απηή ε πξφηαζε, επαλαιακβάλσ είλαη πξνο ηε ζσζηή
θαηεχζπλζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πξφεδξε, ππάξρεη κηα θνηηήηξηα πνπ ζα ήζειε λα πάξεη
ηνλ ιφγν απφ φ,ηη μέξσ, κήπσο πξέπεη λα κηιήζεη θαη απηή πξψηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ πξφθεηηαη λα κηιήζνπλ νη ζπλάδειθνη, δελ έρσ θακία
αληίξξεζε εγψ πξνζσπηθά δελ δηεπζχλσ ηε ζπδήηεζε, ηε δηεπζχλεη ν θ.
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Πξφεδξνο. Αιιά εηδηθά γη' απηά ηα ζέκαηα πνπ ιίγν πνιχ ππάξρεη έλα θνηλφ
πεδίν ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο αο είκαζηε ιίγν ζχληνκνη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη λα κηιήζεη ε θνηηήηξηα.
Κ. – Υ. ΓΔΠΟΣΗΓΟΤ: Καιεζπέξα ζαο. Δπραξηζηψ πνιχ θαη' αξράο, είκαη
δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη θνηηήηξηα ζην Παλεπηζηήκην
Αζελψλ ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ.
Θα ήζεια λα επηβεβαηψζσ ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ χπαξμε Γεκνηηθνχ ιεσθνξείνπ. πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί είλαη
έλαο κεγάινο άζινο λα πξνζεγγίζνπκε ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ απφ ην
Γήκν καο θάζε κέξα θαη εηδηθά ζε απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δνχκε
ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ έρεη απμεζεί θαη ε επηθηλδπλφηεηα. Αιιάδνπκε πνιιά
Μέζα θαζεκεξηλά γηα λα θηάζνπκε ζην Παλεπηζηήκην, εγψ θαη πνιινί αθφκε
θνηηεηέο ηνπ Γήκνπ θαη αλεζπρνχκε ηδηαίηεξα γηα ηνλ θνξσλντφ.
Οπφηε έλα απφ ηα αηηήκαηα ηεο Νενιαίαο ζα έιεγα ζα ήηαλ
πξαγκαηηθά απηφ ην ιεσθνξείν, αλ αλαινγηζηνχκε επίζεο φηη πνιινί άιινη
ζπκθνηηεηέο καο ζε άιινπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο ήδε ην έρνπλ απηφ ην αγαζφ
θαη δηεπθνιχλεηαη ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ. Γελ ζα ήζεια λα
πσ θάηη άιιν, κε ζαο θαζπζηεξψ ζαο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξέκβαζε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ
ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θαη' αξράο ζε φινπο θαη φιεο, Λχζαλδξε
πεξαζηηθά ζνπ θαη ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν ζέκα πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα άπηεηαη ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο ήδε ππάξρνπζαο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο νπφηε επηηξέςηε κνπ λα θάλσ
κηα ζπλνιηθφηεξε ηνπνζέηεζε γηα ην ζέκα.
Σν πεξαζκέλν θαινθαίξη ιίγν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο
«Γχλακεο Πνιηηψλ» ζηε Γεκνηηθή Αξρή ηεο πφιεο καο, ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία
ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία, χζηεξα απφ δηαθνπή ζρεδφλ κηα δεθαεηίαο. Ζ
επαλαιεηηνπξγία ηεο ήηαλ αλάκεζα ζηηο πξνζέζεηο θαη ηηο πξνεθινγηθέο
δεζκεχζεηο ζρεδφλ φισλ ησλ Παξαηάμεσλ θνηηψληαο ηα πξνεθινγηθά
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πξνγξάκκαηα γη' απηφ θαη ε έγθξηζε απφ φζν ζπκάκαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, αλ δελ ήηαλ νκφθσλε είρε κηα πνιχ κεγάιε πιεηνςεθία.
Βέβαηα βαζηθφ ξφιν ζε απηφ έπαημε ην γεγνλφο φηη ν Γήκνο καο
ήδε δηέζεηε ηξία ιεσθνξεία, ηα νπνία είραλ αγνξαζηεί απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή
Αδακφπνπινπ, ζρεδφλ 15 ρξφληα πξηλ. Χο εθ ηνχηνπ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο
ηεο δελ ζα απαηηνχζε ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ηελ αγνξά λέσλ ιεσθνξείσλ.
Αο πάξνπκε φκσο ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή γηα λα κπνξνχκε
λα γλσξίδνπκε πνπ βξηζθφκαζηε θαη πνπ παηάκε. Σνλ επηέκβξε ηνπ ’14 ηα
ιεσθνξεία

ηεο

Γεκνηηθήο

πγθνηλσλίαο

ήηαλ

φια

παξνπιηζκέλα,

βαλδαιηζκέλα θαη εγθαηαιειεηκκέλα ζην Γεκνηηθφ Κνηκεηήξην ηνπ Κφθθηλνπ
Μχινπ.
Σν Σακείν ηφηε φζνη ην ζπκφκαζηε θαη ην γλσξίδεη ε πιεηνςεθία
απηή ηε ζηηγκή ήηαλ ειιεηκκαηηθφ θαη ην νπνίν δελ επέηξεπε –γη' απηφ ην
αλαθέξσ- ηελ άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπο, ε νπνία θαη πξνρψξεζε αλ
ζπκάκαη θαιά ζηηο αξρέο ηνπ 2016. ηελ ίδηα ζηηγκή βεβαίσο ν Γήκνο δελ
δηέζεηε ην πην βαζηθφ: δελ δηέζεηε νδεγνχο κφληκνπο, αιιά νχηε θαη
ζπκβαζηνχρνπο ιεσθνξείσλ, δειαδή κε δίπισκα 4εο θαηεγνξίαο.
Σαπηφρξνλα ν Γήκνο νχηε ηφηε πξηλ αθφκε ππάξμεη λνκνζεηηθή
πξσηνβνπιία ηνπ ΤΡΗΕΑ πνπ επέηξεπε ηε δπλαηφηεηα πξνζιήςεσλ ζηηο
αληαπνδνηηθέο Τπεξεζίεο κέρξη ηφηε ηνπιάρηζηνλ απαγνξεπφηαλ ε πξφζιεςε
λένπ πξνζσπηθνχ. Γη' απηφ θαη επειέγε ηφηε πξνζσξηλά ε παξαρψξεζε ησλ
δπν απφ ηα ηξία ιεσθνξεία ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο ζην Γήκν ηεο Νέαο
Ησλίαο, ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά.
ιν απηφ ην δηάζηεκα, απφ ην 2016 θαη κεηά θαη κέρξη λα ηεζεί
πέξζη ζε ιεηηνπξγία ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία, αληηκεησπίζακε γηα φζνπο ην
ζπκνχληαη, κηα ζθνδξή θαη θηελή ζα πξνζέζεηα θξηηηθή, απφ έλα ηκήκα ηεο
αληηπνιίηεπζεο αιιά θαη ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, ιέγνληαο ην ζιφγθαλ φηη «αληί λα
έρεη ν Γήκνο καο Γεκνηηθή πγθνηλσλία εκείο –ιεο θαη ήηαλ επηινγή καοραξίζακε ηα ιεσθνξεία ζηε Νέα Ησλία».
Βεβαίσο φιν απηφ ην δηάζηεκα εκείο αλαδεηνχζακε ηξφπνπο
πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο καο λα απνθηήζεη ηνπο απαξαίηεηνπο νδεγνχο θαη απηφ
κφιηο καο δφζεθε ε δπλαηφηεηα ην 2018, ην πξαγκαηνπνηήζακε κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ην νπνίν βγήθε πέξζη 55+ θαη ζπλερίδεηαη απφ φζν καζαίλσ
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θαη θέηνο. Δίλαη έλα πξφγξακκα δειαδή φπνπ ιέγεηαη «Πιεζίνλ ηεο
ζχληαμεο»

γηα

αλζξψπνπο

νη

νπνίνη

ρξεηάδνληαη

έλζεκα

γηα

λα

Τπεξεζίεο

λα

ζπληαμηνδνηεζνχλ.
Ακέζσο

ηφηε

εκείο δψζακε

εληνιή

ζηηο

θαηαξηίζνπλ ηε ζπγθνηλσληαθή κειέηε ε νπνία θαη ηέζεθε ζε δεκφζηα
δηαβνχιεπζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη χζηεξα απφ παξαηεξήζεηο πνπ
έγηλαλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαηαιήμακε ζηε δεκηνπξγία
δπν Γξακκψλ Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο κε δπν ιεσθνξεία βεβαίσο απφ ηα
ηξία, γηαηί ππνρξεσηηθά πξέπεη ην έλα απφ ηα ηξία λα ππάξρεη σο ξεδέξβα γηα
πεξίπησζε βιάβεο.
Με ην ππάξρνλ ζρέδην ην νπνίν πινπνηείηαη θαη ζήκεξα γηα
πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο καο απέθηεζε Γεκνηηθή πγθνηλσλία ε
Νέα Υαιθεδφλα θαη ηδηαίηεξα ην θάησ Κνπθιάθη πνπ είλαη θαη ε πην
απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο.
Δίλαη θνηλά απνδεθηφ βεβαίσο θαη γλσζηφ φηη ε ησξηλή
ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο θαηά πφζν λα
ηθαλνπνηήζεη θαη ηδηαίηεξα αηηήκαηα φπσο απηά πνπ κπαίλνπλ ζήκεξα γηα ηελ
θάιπςε ησλ θνηηεηψλ. Γελ θαιχπηνληαη κε ηε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο.
Αλ αλαηξέςεη βεβαίσο θαλείο ζηα πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο αιιά
θαη ηεο Δπηηξνπήο δηαβνχιεπζεο θαη φηαλ ιέσ ζπδήηεζε ελλνψ ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, ζα δηαπηζηψζεη φηη ππήξμαλ εχινγεο παξαηεξήζεηο θαη ηεο
ζπκπνιίηεπζεο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη θνξέσλ θαη θαηνίθσλ ζε ζρέζε κε
ηηο αλάγθεο λα επεθηαζεί ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία θαη λα θαιχςεη πνιχ
κεγαιχηεξα ηκήκαηα απφ απηά πνπ δελ θαιχπηεη ζήκεξα.
Γηαηί φλησο ππάξρνπλ ζεκεία ηεο πφιεο εηδηθά φπσο ε βφξεηα
Νέα Φηιαδέιθεηα, ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη. Δπίζεο ν ρξφλνο ησλ
δξνκνινγίσλ πνιιέο θνξέο είλαη αξθεηά κεγάινο. Κπξίσο φκσο θαηά ηε δηθή
κνπ άπνςε ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ έρεη ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία είλαη
φηη δελ ζπλδέεηαη κε Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο πέξα ηνπ πξναζηηαθνχ.
ηαλ ππάξρεη αλάγθε λα ζπλδεζεί εηδηθά ην θάησ Κνπθιάθη κε
ηνλ Άγην Διεπζέξην, ελψ βεβαίσο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ζχλδεζε ηεο
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Γξακκήο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο κε ηνλ πξναζηηαθφ είηε ζηνπο Αγίνπο
Αλαξγχξνπο, είηε ζηε Μεηακφξθσζε.
Γεδνκέλσλ φκσο ησλ δηαζέζηκσλ απηή ηε ζηηγκή πφξσλ πνπ
θπξίσο απηφ ζεκαίλεη ηα ιεσθνξεία θαη ηνπο νδεγνχο, ην ππάξρνλ ζρέδην
ήηαλ ην θαιχηεξν δπλαηφ πνπ κπνξνχζε λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ πέξζη. Απηφο
αθξηβψο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ζηε ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε
εηζήγεζε αλαθεξφηαλ ξεηά ζηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο
πγθνηλσλίαο γηα δπν ρξφληα, φζα δειαδή θαη ε ζχκβαζε ησλ νδεγψλ θαη
ηαπηφρξνλα ε αμηνιφγεζή ηεο, ηεο πνξείαο δειαδή ζηνλ ελδηάκεζν ρξφλν.
ε απηφ ην δηάζηεκα, ηνπιάρηζηνλ απηφ εηζεγνχκαζηαλ εκείο, ν
Γήκνο φθεηιε λα ζπιιέγεη θαζεκεξηλά ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, ηνλ
αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ εμππεξεηεί θάζε δξνκνιφγην, ηελ θαηαλνκή αλά
πεξηνρή θαη πνιιά άιια ζηνηρεία ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη κηα ζνβαξή
απνηίκεζε θαη έλαο αλαζρεδηαζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Κπξίσο φκσο ην πξψην πνπ έπξεπε λα γίλεη ήηαλ ν Γήκνο
φθεηιε λα έρεη ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο γηα ηα δξνκνιφγηα θαη λα εμνπιίζεη ηα
ιεσθνξεία κε ζχζηεκα γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ. ια απηά πνπ εκείο είρακε
ζρεδηάζεη θαη είρακε δξνκνινγήζεη σο Γεκνηηθή Αξρή θαη ε Γηνίθεζε ηνπ θ.
Βνχξνπ πέηαμε ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ θαη θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά.
Γηαηί ηα εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ζηνηρεία χπαξμεο κηαο ζσζηήο
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο, είλαη πξψηνλ ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα
δξνκνιφγηα θαη ηαπηφρξνλα ε αμηνπηζηία ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξφλσλ
κεηαθνξάο.
Γπζηπρψο βξηζθφκαζηε πάλσ απφ έλα ρξφλν κεηά γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη ηίπνηε απ' φια απηά δελ έρεη γίλεη.
Μάιηζηα ζε ιίγνπο κήλεο απφ ηψξα ιήγεη ε ζχκβαζε ησλ νδεγψλ θαη ε
Γεκνηηθή πγθνηλσλία θπξίεο θαη θχξηνη δελ ζα ππάξρεη, ζηελ φπνηα κνξθή αλ
ηε ζέιεη θαη ηελ νλεηξεχεηαη ν θαζέλαο καο.
Δπί

ηεο

πξφηαζεο

λα

κεηαθέξνληαη

νη

θνηηεηέο

ζηα

Παλεπηζηήκηά ηνπο κε ιεσθνξείν ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαλείο δελ ζα
κπνξνχζε λα έρεη αληίξξεζε, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη κηα ππαξθηή αλάγθε
φπσο εηπψζεθε θαη απφ ηελ θνηηήηξηα. Βεβαίσο κέλεη απηή ε πξφηαζε λα
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απνζαθεληζηεί θαη λα εμεηδηθεπηεί. κσο εκείο είκαζηε επί ηεο αξρήο ππέξ ηεο
δηεξεχλεζεο απηήο ηεο πξφηαζεο, φπσο πξνηείλεηαη θαη εηζεγεηηθά.
ηαλ φκσο έρνπκε κηα ήδε

ππνιεηηνπξγνχζα

Γεκνηηθή

πγθνηλσλία θαη ε νπνία κάιηζηα έρεη νξίδνληα ιήμεο ζε θάπνηνπο κήλεο απφ
ηψξα, ζέινπκε λα θξνχζνπκε ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ πσο άιιν είλαη ην
επείγνλ απηή ηε ζηηγκή. Σν πην επείγνλ είλαη λα αλαβαζκηζηεί ε Γεκνηηθή
πγθνηλσλία, λα ππάξμεη ζχζηεκα γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ ψζηε λα
κπνξνχλ νη πνιίηεο λα μέξνπλ πνπ βξίζθεηαη ην ιεσθνξείν αλά πάζα ζηηγκή,
λα ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο γηα ηα δξνκνιφγηα ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο
ψζηε λα μέξνπλ κε πνην κέζν θαη πνπ αθξηβψο κπνξνχλ λα πάλε, θάηη ην
νπνίν νη πεξηζζφηεξνη ζπκπνιίηεο καο δελ ην γλσξίδνπλ κε επζχλε ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο ε νπνία θξφληηζε λα εμαθαλίζεη ηα θπιιάδηα ηα νπνία
είρακε βγάιεη εκείο ηφηε θαη ηαπηφρξνλα λα ζπιιεγνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ
δεδνκέλα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ψζηε λα αμηνινγήζνπκε ζπλνιηθά ηελ
πνξεία ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο θαη ηη αλαζρεδηαζκφο ρξεηάδεηαη
πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπκε γηα ην κέιινλ ηεο.
Μφλν έηζη ζην ηέινο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ νη πξαγκαηηθέο
αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο ζηελ πφιε καο, λα γίλεη πξνηεξαηνπνίεζε
ησλ αλαγθψλ θαη ελ ηέιεη λα απνθαζίζνπκε αλ ρξεηαδφκαζηε Γεκνηηθή
πγθνηλσλία, πσο αθξηβψο ηε ρξεηαδφκαζηε, ηε κνξθή ηεο, ηα δξνκνιφγηά ηεο
θαη απηφ βεβαίσο ζα πξέπεη λα καο νδεγήζεη ζην βαζκφ πνπ ηε ζέινπκε, θαη
εκείο βεβαίσο ηζρπξηδφκαζηε φηη ηε ρξεηαδφκαζηε, ζε πξφζιεςε κφληκνπ
πξνζσπηθνχ νδεγψλ ελ πξνθεηκέλσ, θάηη ην νπνίν ζα έπξεπε ήδε λα έρεη
μεθηλήζεη απφ ρηεο γηαηί ε Τπεξεζία έηζη ηνπιάρηζηνλ φπσο πξνρσξάεη απηή
ηε ζηηγκή ζα βξεζεί ζην θελφ θαη βεβαίσο λα πξνρσξήζνπκε θαη ζηελ
αλαλέσζε ηνπ παιηνχ πιένλ ζηφινπ ησλ ηξηψλ νρεκάησλ θαηά πξνηίκεζε ζα
ιέγακε κε ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα φπσο θάλνπλ θαη νη ζχγρξνλεο πφιεηο ζε
φιν ηνλ πιαλήηε.
Γηαθνξεηηθά φ,ηη θη αλ ζπδεηάκε ζήκεξα ζα είλαη κηα πνιχ σξαία
έθζεζε ηδεψλ πνπ φκσο δελ ζα έρεη θακία πξαθηηθή θαηάιεμε θαη δελ ζα έρεη
θαλέλα ζπκθέξνλ γηα ηνλ πνιίηε. Γηαηί επαλαιακβάλσ ζε ιίγνπο κήλεο δελ ζα
έρνπκε θακία Γεκνηηθή πγθνηλσλία. Άξα ην αλ ζα πάεη εδψ ή αλ ζα πάεη εθεί,
είλαη δεπηεξεχνλ θαη ηξηηεχνλ, φηαλ δελ ζα έρνπκε θηηάμεη θαιά ζεκέιηα.
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Σέινο εηδηθά κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ
θαη εηδηθά ζε κηα κέξα πνπ ρηππήζακε ξεθφξ θξνπζκάησλ μεπεξλψληαο ηα
850 θη φηαλ γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη κηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο πνπ
πνιιαπιαζηάδεηαη ν θνξσλντφο είλαη φηη νη ζπκπνιίηεο καο ζπλσζηίδνληαη
θαζεκεξηλά γηα λα πάλε ζηηο δνπιεηέο ηνπο ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο
ζεσξνχκε πσο ε θαιχηεξε πξνζθνξά ζηνπο ζπκπνιίηεο καο νη νπνίνη
δηαηξέρνλ έλα θαζεκεξηλφ θίλδπλν, δηαηξέρνπκε φινη δειαδή, ζα ήηαλ ε
νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν αγψλαο καο καδί κε ηνπο
ππφινηπνπο Γήκνπο γηα ηελ πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ αζηηθψλ
ζπγθνηλσληψλ.
Γη' απηφ θη εκείο πξνηείλνπκε ζπκπιεξσκαηηθά λα κπεη ζην
απνθαζηζηηθφ ζθέινο ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο ε απαίηεζε απφ ηελ
Κπβέξλεζε λα δνζεί έλα ηέινο ζην ζπλσζηηζκφ θαη ε απαίηεζε λα
ππθλψζνπλ άκεζα

ηα

δξνκνιφγηα ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ.

αο

επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα πεπξαγκέλα ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο ζα ηα αλαιχζεη ν
θ. Θεκέιεο πνπ είλαη θαη ππεχζπλνο θαη κε κνπ πείηε φηη δελ έρεη ηνλ ιφγν. Αλ
δελ έρεη ηνλ ιφγν ν ππεχζπλνο επί ησλ ζπγθνηλσληψλ, πνηνο ζα ηνλ έρεη!
Δπηγξακκαηηθά κφλν λα πσ φηη ζε πνηα θαηάζηαζε παξαιάβακε ηε Γεκνηηθή
πγθνηλσλία, αληηπαξέξρνκαη απηήο ηεο ηνπνζέηεζεο.
Ζ Γεκνηηθή πγθνηλσλία θ. Βαζηιφπνπιε αλ δελ έρεηε
πιεξνθνξεζεί φρη απιψο έρεη αλαβαζκηζηεί, φρη έρνπλ ππθλψζεη ηα
δξνκνιφγηα, φρη έρεη πάεη εθεί πνπ δελ πήγαηλε, φρη κφλν έρνπλ πιεξνθνξεζεί
νη δεκφηεο κε αλαξηεκέλα ηα δξνκνιφγηα, εληάμεη ην κφλν πνπ καο κέλεη είλαη
λα έρνπκε θαη ςεθηαθέο αλαιχζεηο αλά ζηάζε, φρη κφλν έρνπκε παξαγγείιεη
θαη έρνπλ κπεη ζε κηα δηαδηθαζία λα ππάξμνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία πνπ κέρξη ηψξα ν θφζκνο ζηεθφηαλ ζηελ
βξνρή, πξνθαλψο δελ ηα έρεηε πιεξνθνξεζεί φια απηά.
Καη βεβαίσο έρεη ζρεδηαζηεί –ζα ζαο αλαιχζεη ν θ. Θεκέιεο ζηε
ζπλέρεηα- ην πψο ε ζσζηή ζαο ζθέςε πινπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ ηα
δξνκνιφγηα απηά λα εμππεξεηνχλ ηνπο δεκφηεο καο ζε άκεζε ζρέζε θαη
ζχλδεζε κε ηα Μέζα καδηθήο ηξνρηάο. Με ιέηε ηψξα φ,ηη ζέιεηε πξνθεηκέλνπ
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λα δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο, ελεκεξσζείηε πξψηα ην ηη έρεη γίλεη ζηε
Γεκνηηθή πγθνηλσλία ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Δλεκεξσζείηε φηη παξαηείλακε
ηηο ζπκβάζεηο ησλ νδεγψλ θαη είκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία γηα λέεο πξνθεξχμεηο.
Με ιέηε ηψξα φ,ηη ζέιεηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή ηη καο ελεκεξψλεηε, γηα λα θαηαιάβσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα ππφινηπα απφ ηνλ θ. Θεκέιην ζα ηα αθνχζεηε, ν νπνίνο είλαη
ππεχζπλνο ζπγθνηλσληψλ. Γηαηί λα ηα πσ εγψ πάιη; ιν εγψ κηιάσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γήκαξρέ κνπ πξηλ πάξεη ηνλ ιφγν ν θ. Θεκέιεο λα θάλνπλ δπν
ηξεηο εξσηήζεηο πνπ ζέινπλ θαη λα απαληήζεη ζην ηέινο λα θιείζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα βάινπκε κηα δηαδηθαζία επηηέινπο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σελ έρνπκε βάιεη ήδε,
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη είλαη ιάζνο απηφ πνπ θάλεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί είλαη ιάζνο θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπήξμε εηζεγεηήο ν θ. Γνχιαο. Γελ πξέπεη λα κηιήζεη ν
εθπξφζσπνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα καο πεη επί ηνπ ζέκαηνο πνπ εηζάγνπλ
νη αλεμάξηεηνη πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα λα ηνπνζεηεζνχκε
ζηε ζπλέρεηα εκείο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχ ηνπ αθαηξέζαηε ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ηνπ ηνλ αθαίξεζα;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πήγα λα ηνπ δψζσ ηνλ ιφγν ηξεηο θνξέο θαη δελ κπφξεζε λα
κηιήζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ηφζε ψξα ηνλ ιφγν γηα λα κπεη απηή ε δηαδηθαζία.
Έρεηε παξέκβεη πέληε θνξέο εζείο θαη άιιεο ηφζεο φινη νη άιινη. Ο θ.
Βαζηιφπνπινο απνινγείηαη ηη έθαλε επί ηεο ζεηείαο ηνπ, εθηφο ζέκαηνο. ην
ζέκα καο: πνηα είλαη ε ζέζε Γεκνηηθήο Αξρήο. Θα ηελ εθθξάζεη ν θ. Θεκέιε
ο; Να ηελ αλαπηχμεη, γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε εξσηήκαηα θαη
ηνπνζεηήζεηο. Απιά, φρη ζην ηέινο ν θ. Θεκέιεο. Σν θαηάιαβεο θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγψ ην θαηάιαβα, αιιά κνπ είπε ν θ. Θεκέιεο λα αθνχζεη ηηο
εξσηήζεηο θαη λα απαληήζεη ζην ηέινο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, εγψ είπα λα ηνπνζεηεζεί ν θ. Θεκέιεο θαη
αλαθέξζεθαλ φινη, πηζαλφ φρη εζείο, φηη δελ έρεη ιφγν ν θ. Θεκέιεο επεηδή …
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Μπνξεί λα κε δηαθσλήζαηε εζείο θ. Γξεηδειηά αιιά ζχζζσκε ε αληηπνιίηεπζε
είπε «κε πνην δηθαίσκα ζα κηιήζεη ν θ. Θεκέιεο».
ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ηη απνξίεο; Δίλαη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε γηα λα ππάξμνπλ εξσηήκαηα πξέπεη λα
ππάξμεη ε ηνπνζέηεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, πάλσ ζην αίηεκα πνπ έβαιαλ νη
αλεμάξηεηνη. Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ βνχιεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηελ εμέθξαζε ν Γήκαξρνο φηη
ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ησλ ηεζζάξσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γψζηε ζηνλ θ. Θεκέιε λα αλαπηχμεη ηηο ζέζεηο ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Θεκέιεο ζα πεη γηα ηε ζπγθνηλσλία. Απηφ πνπ θάλνπκε ηελ
θνπβέληα, ζπκθσλνχκε φινη θαη κηιάκε γηα έλα ζέκα πνπ ζπκθσλνχκε φινη
καδί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ζαο είπε φηη ζπκθσλνχκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Άκα δελ ζπκθσλείηε, εληάμεη απιά ιέσ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ λα αθνχζνπκε ηελ άπνςή ζαο κε ηνλ
εθπξφζσπν πνπ έρεηε νξίζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ αθνχζαηε εθ κέξνπο κνπ θ. Γξεηδειηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Θεκέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΘΔΜΔΛΖ: αο επραξηζηψ θ. Πξφεδξε, θαη' αξρήλ ηηκή κνπ πνπ
ζπκκεηέρσ πξψηε θνξά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζαο επραξηζηψ γηα ηε
δπλαηφηεηα πνπ κνπ δίλεηε.
ζνλ αθνξά κε ηελ πξφηαζε πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη
αλεμάξηεηνη γηα ζπδήηεζε είλαη κηα πξφηαζε ε νπνία ζα έιεγα φηη ήηαλ θάηη ην
νπνίν ην ζθεθηφκαζηαλ θη εκείο θαη είκαζηε ζεηηθνί ζε κηα ηέηνηα πξφηαζε,
θπζηθά ππάξρνπλ πνιιέο παξάκεηξνη νη νπνίεο πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ θαη λα
βξνχκε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη ηνλ πην πξφζθνξν ηξφπν νχησο ψζηε λα
είλαη έλα κέηξν ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο ζπκπνιίηεο καο.
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ είλαη απηή πνπ απεηθνλίδεη θαη ην
ζέισ ην δηθφ καο κέζα ζηα πιαίζηα εμππαθνχεηαη ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ
ππάξρεη λα ππάξρεη ζε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην.
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Δθεί πνπ ζα ήζεια λα ζηαζψ γηαηί ην ζέκα ην άλνημε ζίγνπξα γηα
λα γίλεη, έλα ηέηνην κέηξν γηα λα πξνρσξήζεη ρξεηάδνληαη θάπνηεο εγθξίζεηο,
θάπνηεο άδεηεο θάπνηα θαηαγξαθή πξψηα απ' φια ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηα
δηάθνξα παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ, θάπνηεο άδεηεο
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ αξκφδηεο Τπεξεζίεο, ε Πεξηθέξεηα, ΟΑΑ,
Σξνραία, απφ ηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο ζα δηέξρεηαη θαη θπζηθά ζα πξέπεη
λα ππάξρνπλ θαη φια εθείλα ηα κέζα ηερληθά, ιεσθνξεία θαη θπζηθά θαη
νδεγνί.
Θα ήζεια λα ζηαζψ φκσο ζε θάπνηα πξάγκαηα πνπ είπε ν θ.
Βαζηιφπνπινο φζνλ αθνξά γηα ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία, ζα κνπ επηηξέςεηε
θ. Πξφεδξε. Ο θ. Βαζηιφπνπινο αλαθέξζεθε φηη είρε παξαρσξήζεη ν Γήκνο
ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία ζηε Νέα Ησλία θαη φηη μεθίλεζε ε Γεκνηηθή
πγθνηλσλία ηνλ Ηνχλην ηνπ ’19.
Ζ Γεκνηηθή Αξρή μεθίλεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ ’19 κέζα ζε έλα
κεδεληθφ ζα έιεγα ππφβαζξν ρσξίο ζπληήξεζε ιεσθνξείσλ, κε ιάζηηρα ηα
νπνία ήηαλ θζαξκέλα απφ ηε ρξήζε πνπ είρε ζηε Νέα Ησλία θαη
πξνζπαζήζακε φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα λα κπνξέζνπκε λα ηελ
αλαζηειψζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε γηαηί παξειζνληνινγνχκε; Δίλαη ην ζέκα καο
απφςε ηη γηλφηαλ πξηλ πέληε ρξφληα;
Μ. ΘΔΜΔΛΖ: Θα ήζεια θ. Γξεηδειηά λα απαληήζσ ζε απηά πνπ είπε ν θ.
Βαζηιφπνπινο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο δελ παξειζνληνιφγεζε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αο έξζνπκε ζην ζέκα καο. Σν ζέκα καο είλαη ην αίηεκα πνπ
ηέζεθε γηα ηα Παλεπηζηήκηα. Γελ είλαη ηη έγηλε πξηλ ηξία ρξφληα ζηε Νέα Ησλία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο κίιεζε γηα ηα Παλεπηζηήκηα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο θη απηφο ήηαλ εθηφο ζέκαηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη δελ ζα απαληήζεη εθηφο ζέκαηνο ν Θεκέιεο; Γηα λα κείλεη ε
εληχπσζε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αο έξζνπκε ζην ζέκα καο, ζαο παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Θεκέιε ιίγν πην ζχληνκα ζπλερίζηε.
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Μ. ΘΔΜΔΛΖ: πλερίδσ θ. Πξφεδξε. ζνλ αθνξά γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
δξνκνινγίσλ ζα ήζεια λα γλσξίζσ ζην ψκα φηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί
πηλαθίδεο κε ηηο ελδεηθηηθέο ψξεο πνπ πεξλάεη ην θάζε ιεσθνξείν απφ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο, ηηο ψξεο ηηο νπνίεο θαη ην δξνκνιφγην ην νπνίν έρεη
αλαξηεζεί εληφο ησλ ιεσθνξείσλ κέζα ζηα πιαίζηα απηή ηε ζηηγκή κεηά ηελ
επαλέλαξμε ιφγσ ηνπ COVID ε νπνία αλεζηάιε ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία
γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο επηζθεςηκφηεηαο αλά θχθιν δξνκνινγίνπ.
Καη φζνλ αθνξά γηα ηελ επέθηαζε ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο
θαη ζε άιια ζεκεία ηεο πφιεο, είλαη έλα ζρέδην ην νπνίν ην έρνπκε
θαηαγξάςεη, ην έρνπκε βγάιεη, απιψο γηα λα πινπνηεζεί ρξεηάδεηαη
πεξηζζφηεξα ιεσθνξεία, γηαηί ε ρηιηνκεηξηθή θάιπςε ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο
είλαη πάξα πνιχ κεγάιε θαη δηπιαζηάδεηαη ε ρηιηνκεηξηθή θαη ηαπηφρξνλα ν
ρξφλνο ν νπνίνο θαιχπηεη ην δξνκνιφγην.
ζνλ αθνξά γηα ην δξνκνιφγην ηεο Υαιθεδφλαο έρνπκε
θαηαζέζεη αίηεζε πξνο ην Γήκν Αζελαίσλ γηα λα δηέξρεηαη ην ιεσθνξείν απφ
ην ζηαζκφ ησλ άλσ Παηεζίσλ θαη ηαπηφρξνλε αίηεζε πξνο ηνλ ΟΑΑ
πξνθεηκέλνπ λα καο εγθξίλεη δπν ζηάζεηο νη νπνίεο ζα πεξλάεη ην δξνκνιφγην
ηεο Υαιθεδφλαο.
Γελ ζέισ λα καθξεγνξήζσ πεξηζζφηεξν, φζνλ αθνξά γηα ην
ζέκα ηεο κεηαθνξάο θνηηεηψλ, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ην βιέπνπκε κε θαιφ
κάηη φπσο είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο ηελ έλαξμή ηνπ θαη φιεο απηέο ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε πξνθεηκέλνπ λα ην εθαξκφζνπκε. αο
επραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε….
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα ηνπο νδεγνχο λα απαληήζεηε.
Μ. ΘΔΜΔΛΖ: Ναη θ. Βαζηιφπνπιε λα απαληήζσ θαη γηα ηνπο νδεγνχο. Ζ
αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο ησλ νδεγψλ, νη ζπκβάζεηο ηνπο ήηαλ γηα έλα ζπλ
έλα έηνο θαη αλαλεψζεθαλ ζηηο 6/6 γηα έλα ρξφλν αθφκε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα ην θαινθαίξη ιήγνπλ.
Μ. ΘΔΜΔΛΖ: ηαλ ζα ιήμνπλ θαη πξηλ ιήμνπλ ζα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία
ηελ νπνία ζα κάζεηε ην πψο ζε ζπλεξγαζία απηά πνπ ζθεθηφκαζηε γηα ηε
Γεκνηηθή πγθνηλσλία, φηαλ έξζεη ε ψξα ζα κάζεηε ην πψο ζα ιεηηνπξγήζεη ε
Γεκνηηθή πγθνηλσλία κε ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ ησλ νδεγψλ.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Θέκειε δελ είζηε αηξεηφο γηα λα κνπ ιέηε φηη ζα
ελεκεξσζνχλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Μ. ΘΔΜΔΛΖ: Αηξεηφο είκαη θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είζηε αηξεηφο.
Μ. ΘΔΜΔΛΖ: Δίκαη αηξεηφο ηνπηθφο ζχκβνπινο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ είζηε αηξεηφο δεκνηηθφο ζχκβνπινο.
Μ. ΘΔΜΔΛΖ: Δίκαη αηξεηφο ηνπηθφο ζχκβνπινο.
Α.

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:

Χο

ηνπηθφο

ζχκβνπινο

βεβαίσο

έρεηε

θάζε

αξκνδηφηεηα λα ελεκεξψλεηε. Δδψ είλαη Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ηψξα ζα θάλνπκε ζπδήηεζε γηα ην πνηνο είλαη θαη πνηνο δελ
είλαη;
Μ. ΘΔΜΔΛΖ: Δθ ηεο ζέζεψο κνπ ζαο ελεκεξψλσ φηη νη ζπκβάζεηο έιεμαλ
5/6/2019 θαη αλαλεψζεθαλ νη ζπκβάζεηο ησλ 4 νδεγψλ θαη ηνπ θαζαξηζηή
ιεσθνξείνπ γηα έλα αθφκε ρξφλν φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ηελ αξρηθή
ζχκβαζε ηνπ 1+1 έηνπο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα επηβεβαηψλεηε φηη ην θαινθαίξη έγηλε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο, δελ είλαη απηφ ην ζέκα καο.
Μ. ΘΔΜΔΛΖ: ρη δελ επηβεβαηψλσ απηφ, επηβεβαίσζα ην πφηε ιήγεη ε
ζχκβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε δελ είλαη απηφ ην ζέκα, πάκε παξαθάησ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Θέκειε ζαο επραξηζηψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα καο είλαη: ρξεηαδφκαζηε κηα ζπγθνηλσλία πνπ λα
εμππεξεηεί ηνπο θνηηεηέο θαη φρη πφηε ιήγεη ε ζχκβαζε ησλ νδεγψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καη' αξρήλ ζα ήζεια λα πσ φηη είλαη πάξα πνιχ σξαία
ζθέςε, θπζηθά θαη ην λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο θνηηεηέο αθφκε θαη ηνπο
κεγάινπο αλζξψπνπο θαη ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο πάληεο θαη ηα παηδηά
είλαη θάηη πάξα πνιχ θαιφ, ην ζέκα είλαη: κπνξνχκε; Καιφ είλαη λα κελ
πεηάκε ππξνηερλήκαηα ρσξίο λα έρνπκε κηα βάζε δεδνκέλσλ.
Άξα ε εξψηεζή κνπ είλαη ε εμήο πξνο ηνπο εηζεγεηέο ηεο
πξφηαζεο: θαη' αξρήλ είπαλ φηη πήγαλ ζηνπο Γήκνπο θαη ξψηεζαλ, φκσο δελ
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καο κεηέθεξαλ ηελ εκπεηξία ησλ Γήκσλ πνπ ην έρνπλ εθαξκφζεη. Γειαδή
πφζα άηνκα έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή ζην Ζξάθιεην θαη πφζα ηειηθά άηνκα
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπγθνηλσλία; Πνην είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο; Με δεδνκέλν
φηη ν δηθφο καο Γήκνο δελ δηαζέηεη νχηε πνχικαλ έζησ θαη κηθξφ, έλα 25ξη αλ
δελ είλαη πνιιά ηα άηνκα, νχηε νδεγνχο.
Δπίζεο πνηεο ρνιέο ζα θαιχπηεη θαη πνηεο ψξεο; Γηαηί
γλσξίδνπκε φηη νη ρνιέο είλαη αλά ηελ Αηηηθή, είλαη ζην Αηγάιεσ, είλαη ζηνλ
Πεηξαηά, είλαη ε Πνιπηερλεηνχπνιε, είλαη ζηα Παηήζηα είλαη παληνχ. Άξα έρεη
γίλεη κηα δηεξεχλεζε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απφ φ,ηη μέξσ γίλεηαη κηα πξφηαζε θαη είπαλ φηη …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Κάλνληαο κηα πξφηαζε φκσο ινγηθά …
ΠΡΟΔΓΡΟ: ια απηά πνπ είπαηε, ζα ζπδεηεζνχλ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Μηζφ ιεπηφ. Κάλσ κηα πξφηαζε ηελ νπνία δεκνζηνπνηψ
θαη δίλσ ειπίδεο ζηνπο θνηηεηέο ζηνλ θφζκν φηη ζα πινπνηεζεί θάηη ην νπνίν
γηα λα πινπνηεζεί ζα πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζηεί πξψηα φιεο απηέο νη
πξνυπνζέζεηο θαη κεηά ιέκε «θχξηνη θνηηεηέο ηνπ ηφπνπ καο ηεο Φηιαδέιθεηαο
εκείο σο Γήκνο ζα ζαο πξνζθέξνπκε απηφ ην αγαζφ ην νπνίν καθάξη λα
κπνξνχζακε λα ην πξνζθέξνπκε».
κσο ζα ήζεια λα κνπ απαληήζνπλ ην εμήο: έρεη γίλεη θάπνηα
ηέηνηα δηεξεχλεζε; Πφζα άηνκα ρξεζηκνπνίεζαλ ζην Ζξάθιεην ή ζην Γήκν
Αραξλψλ; Γηαηί κηιάκε γηα κηα ηεξάζηηα αληαπφθξηζε. Δάλ φλησο ππάξρεη
ηεξάζηηα αληαπφθξηζε, πσο ηελ αληηκεηψπηζαλ εθεί; Δδψ δελ έρνπκε νχηε
ιεσθνξείν, νχηε νδεγνχο. Δδψ πξνεγνχκελα ν θ. Θέκειεο καο είπε φηη γηα λα
γίλεη επέθηαζε ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο ρξεηαδφκαζηε θη άιια ιεσθνξεία.
Άξα
κεηαθέξνπκε

ηνπο

γηα

λα

ρξεζηκνπνηήζνπκε

θνηηεηέο,

πξνθαλψο

ζα

ηα

ιεσθνξεία

ρξεηαζηνχκε

θαη

άιια

λα
ηφζα

ιεσθνξεία. Γη' απηφ ιέσ φηη ε γηαγηά κνπ έιεγε «απιψλεηο ηα πφδηα ζνπ κέρξη
εθεί πνπ θηάλεη ην πάπισκα». Θα ήζεια φκσο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο
κνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κπξία Δκκαλνπήι εγψ δελ ζέισ λα θάλσ ην δηθεγφξν ησλ
αλζξψπσλ πνπ έθαλαλ ηελ πξφηαζε, έθαλαλ κηα πάξα πνιχ σξαία
πξφηαζε…
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ δηαθσλεί θαλείο γηα ηελ πξφηαζε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θέινπκε λα απαληήζνπκε Λχζαλδξε, αο ξσηήζνπλ θαη
νη άιινη δεκνηηθνί ζχκβνπινη λα απαληήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αλ ππάξρνπλ θη άιιεο εξσηήζεηο θαιφ είλαη λα ηηο
αθνχζνπκε θαη λα απαληήζσ ζε φιεο. Αο θάλνπλ θαη ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο
φπνηνο ζέιεη θαη λα κηιήζσ ηειεπηαίνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να πσ θη εγψ θαη' αξρήλ φηη βεβαίσο ζπκθσλψ κε
ηελ πξφηαζε, ηε ζεσξψ ζεηηθφηαηε λα κελ επαλαιάβσ θαη λα κελ θνπξάζσ
γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νη πξνιαιήζαληεο αλέθεξαλ ήδε. Δγψ ζέισ λα θάλσ κηα
εξψηεζε - παξαηήξεζε κηζνχ ιεπηνχ. Κάλνληαο θη εγψ κηα έξεπλα φρη
επηζήκσο, αλεπίζεκα απφ ην Google απφ ην Internet είδα φηη ζην Γήκν
Αραξλψλ, Πεληέιεο, Ακαξνπζίνπ, Γηνλχζνπ, Ζξαθιείνπ, Ζιηνχπνιεο, Φπιήο
ρξεζηκνπνηείηαη έλα δξνκνιφγην άπαμ ηελ εκέξα πξσηλφ θαη κάιηζηα ζε φιεο
ηηο πεξηπηψζεηο πξνο παλεπηζηεκηνχπνιε θαη Πνιπηερλεηνχπνιε κφλν. Γελ
εμππεξεηνχληαη δειαδή ηα ππφινηπα Παλεπηζηήκηα ηεο Αηηηθήο. Καη ζέισ λα
ξσηήζσ ηνπο εηζεγεηέο αλ πξάγκαηη ηζρχεη απηφ, δειαδή αλ ρξεζηκνπνηείηαη
κφλν έλα δξνκνιφγην πξσηλφ απφ ηνπο Γήκνπο πνπ έρνπλ επηθνηλσλία, γηα
λα βάινπκε ην πιαίζην ιίγν.
πκθσλψ θαη' αξρήλ κε ηελ πξφηαζε, ηε ζεσξψ ζεηηθή ήηαλ
θάηη πνπ ηελ έθαλα θη εγψ ζαλ ζθέςε αιιά ζεσξνχζα φηη ζα έπξεπε λα κπεη
ζε έλαλ θσδηθφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’21 γηα λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλε σο
πξφηαζε θαη γηα λα κελ θαζπζηεξψ άιιν θαη γηα λα κελ πάξσ ηνλ ιφγν μαλά,
θάλσ θαη κηα πξφηαζε επηπιένλ δελ λνκίδσ φηη ζα δηαθσλήζεη θάπνηνο γηαηί
ππάξρεη φλησο πξφβιεκα ζε θάπνηεο νηθνγέλεηεο αθφκε θαη γηα ηελ πιεξσκή
ηνπ θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ ή ηεο θνηηεηηθήο θάξηαο, ε πξφηαζε πνπ θάλσ είλαη
λα κπεη σο ζπδήηεζε ζε θάπνην άιιν Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ έρσ
πξφβιεκα, είλαη λα δεη ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ θαηά πφζν είλαη πινπνηήζηκν λα δνζνχλ δσξεάλ κεληαίεο θάξηεο γηα
θνηηεηέο -κέρξη λα κπνξέζνπκε λα πινπνηήζνπκε ηελ πξφηαζε ησλ
αλεμαξηήησλ θαη ηνπ θ. Λαδαξίδε πνπ είλαη κέζα ζηνπο εηζεγεηέο- κε
θνηλσληθά θξηηήξηα βέβαηα. Δπραξηζηψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καιεζπέξα Λχζαλδξε πεξαζηηθά ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: ε επραξηζηψ πάξα πνιχ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Απηφ πνπ ζέισ λα ξσηήζσ θαη' αξράο ηνπο εηζεγεηέο είλαη
αλ απηφ πνπ θαηαζέηνπλ είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ή είλαη έλα ςήθηζκα.
Καηά ηελ άπνςή κνπ είλαη κηα έθζεζε ηδεψλ, πνιχ θαιψλ κάιηζηα πνπ ζα καο
βξεη λνκίδσ φινπο ζχκθσλνπο. Γελ λνκίδσ θάπνηνο λα κε ζέιεη ην παηδί ηνπ
λα πεγαίλεη εχθνια ζην Παλεπηζηήκην, γηαηί πξαγκαηηθά εγψ πνπ έρσ ηξία
παηδηά θνηηεηέο μέξσ φηη θαηαλαιψλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο ηελ εκέξα
ζηα δξνκνιφγηα γηα λα πάλε.
Βέβαηα φια απηά ηα πξάγκαηα είλαη ηειείσο ζηνλ αέξα, δειαδή
θαη' αξράο ε αλάγθε ηεο κεηαθίλεζεο λνκίδσ φηη είλαη επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη
πξέπεη απηφ ην λα ιχζεη θαη λνκίδσ φηη πνιχ πην εχθνια κπνξεί λα ην ιχζεη ην
θξάηνο θαη ίζσο ζα έπξεπε λα πηέζνπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, γηαηί ν
Γήκνο Ζξαθιείνπ, ν Γήκνο Νέαο Ησλίαο ή ν Γήκνο Αραξλψλ, πεξλάλε απφ
εδψ ηα ιεσθνξεία γηα λα πάλε ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε πάλσ ζηνπ
Εσγξάθνπ ή θάησ ζην ΠΑΓΑ, αλ έρνπλ.
Γηαηί φινη νη Γήκνη νη φκνξνη ή πνπ έρνπλ κηα θνηλή θαηεχζπλζε
λα κελ έρνπλ ππθλφηεξα δξνκνιφγηα θαη απηφ λα γίλεη κε επζχλε ηνπ θξάηνπο
θαη φρη κε επζχλε ησλ Γήκσλ. Δκείο ηψξα ζπδεηάκε ρσξίο λα έρνπκε νχηε
ιεσθνξεία, νχηε νδεγνχο, βάδνληαο έλα δξνκνιφγην κφλν 8 ε ψξα ην πξσί
πνπ απφ φ,ηη μέξσ εγψ απφ ηα παηδηά κνπ έρνπλ εξγαζηήξηα 8 θαη κηζή ην
πξσί, ην 8 ε ψξα ην πξσί δελ ζα πξνιάβνπλ πνηέ λα πάλε. Πνηνπο
εμππεξεηεί;
ια απηά ζέινπλ ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Δπνκέλσο απηφ πνπ
έρεη θαηαηεζεί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο εγψ ην βιέπσ κφλν ζαλ κηα έθζεζε
ηδεψλ θαη θπζηθά θαη εκείο είκαζηε ππέξ, αιιά ζα ήζεια θάηη πνιχ πην
ζπγθεθξηκέλν. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Πξφεδξε θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα, θαιεζπέξα ζε φινπο,
πεξαζηηθά ζηελ νηθνγέλεηα. πλάδειθνη λνκίδσ φηη έρεη παξεθηξαπεί ε
θνπβέληα δηφηη πάξα πνιχ απιά δελ έρνπκε δηαβάζεη ην θνκκάηη ηεο
εηζήγεζεο πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Σν δηαβάδσ απηνιεμεί: «…
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Τν πξώην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο είλαη ε ιήςε απόθαζεο από ην
Δεκνηηθό Σπκβνύιην βάζεη ηεο νπνίαο ζα δειώλεηαη ε πνιηηηθή βνύιεζε θαη ε
πξόζεζε λα πξνρσξήζεη ν Δήκνο καο ζε απηή» απηφ ζπδεηάκε. ρη αλ
έρνπκε νδεγνχο, αλ ζα αλαλεψζνπκε ηνπο νδεγνχο, πφζα δξνκνιφγηα ζα
θάλνπκε, πφζνπο θνηηεηέο έρνπκε. Απηφ ζπδεηάκε.
Έρνπκε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα πάξνπκε ζα Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηελ απφθαζε λα ην εμεηάζνπκε; Ναη ή φρη; Ννκίδσ φηη δελ
ρξεηάδεηαη λα ην αλαιχζνπκε ηφζν πνιχ, είλαη κηα πξφηαζε πνπ γηα λα
πινπνηεζεί ζέιεη 30 βήκαηα θαη εκείο αθφκε δελ έρνπκε θαηαιήμεη ζην αλ
έρνπκε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε. Αο απνθαζίζνπκε ζε απηφ –απηφ ιέεη ε
εηζήγεζε- είλαη κηα πξφηαζε ζε εκβξπαθφ ζηάδην θαη εκείο έρνπκε θάλεη
θαληάξν ην έκβξπν.
Γηα λα θιείζσ ηελ θνπβέληα θαη λα ηε δηεπθνιχλνπκε εγψ
πξνηείλσ λα ηνπνζεηεζνχκε πάλσ ζε απηφ πνπ ιέεη θαη ε εηζήγεζε ησλ
ηεζζάξσλ ζπλαδέιθσλ. Γελ ιέεη θάηη παξαπάλσ, νχηε ηίπνηε πεξηζζφηεξν
νχηε ηίπνηε ιηγφηεξν. Έρνπκε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε; Αλ έρνπκε ηελ πνιηηηθή
βνχιεζε λα πάξνπκε κηα απφθαζε ζα Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ θαηέζεζαλ ηελ πξφηαζε θαη κε ηηο
Τπεξεζίεο καο ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε φια ηα ζπγθεθξηκέλα
εξσηήκαηα θαη απαληήζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί, βιέπνπκε αλ απηφ
κπνξεί λα πινπνηεζεί ή φρη. Δίλαη πνιχ απιφ θαηά ηελ γλψκε κνπ, επραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε πξψηε θνπβέληα ηνπ Γεκάξρνπ ήηαλ απηή,
απηή ήηαλ ε εηζήγεζή ηνπ. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εμεηάδνπκε κηα πξφηαζε ε νπνία είλαη
παληειψο έσιε θαη αφξηζηε. Δίλαη αφξηζηε παληειψο αθξηβψο γηαηί δελ
κπνξεί λα δέζεη κηα βνχιεζε αλ ην ζέινπκε, κε ηηο δπλαηφηεηεο αλ ην έρνπκε
θη αλ ην κπνξνχκε.
Ζ θα Δκκαλνπήι θαη ν θ. Εαραξηάδεο έβαιαλ κηα ζεηξά
πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αγγίδνπλ ηελ αιήζεηα θαη δελ γαξγαιάλε απηηά. Δκείο
είκαζηε αληίζεηνη κε απηή ηελ εηζήγεζε θαη θάλνπκε κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε
πξφηαζε δηφηη ηέηνηεο αξκνδηφηεηεο δελ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ΟΣΑ.
Γη' απηφ ππάξρνπλ νη δηάθνξνη Οξγαληζκνί ζπγθνηλσληαθνί πξνο ηνπο νπνίνπο
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κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ηε βνχιεζή καο κε αίηεκα ζπγθεθξηκέλεο
δξνκνιφγεζεο ιεσθνξείσλ απφ ηε Φηιαδέιθεηα ή ζε ζπλδπαζκφ θαη κε
άιινπο

δηπιαλνχο

Γήκνπο

πξνο

ηελ

παλεπηζηεκηνχπνιε,

πξνο

ην

Πνιπηερλείν, πξνο ην Αηγάιεσ, πξνο ηνλ Πεηξαηά φπνπ ππάξρνπλ νη ρνιέο
απηέο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή πνπ ζα θάλνπκε πνπ έρνπκε θνηηεηέο θαη
πξνο πνηα θαηεχζπλζε πάλε θαη πνηεο ψξεο πάλε.
Γηάγνπκε χζηεξα κηα πεξίνδν πνπ ζηα Παλεπηζηήκηα δελ
πξνζέξρνληαη νη θνηηεηέο θαη φια γίλνληαη κέζα απφ ηειεδηαζθέςεηο. Καηά
ζπλέπεηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απφςε πξέπεη λα εθθξάζεη ηελ εμήο
βνχιεζε: λα δεηήζεη απφ ηνλ ΟΑΑ θαη φπνηνλ άιιν Οξγαληζκφ θαηεπζχλεηαη
θαη έρεη ηέηνηα αξκνδηφηεηα, δηφηη κπνξεί λα πεγαίλνπλ θαη ηα ηξφιετ πξνο ηα
εθεί δελ μέξσ ηα δξνκνιφγηά ηνπο, πνπ λα δεηήζνπκε ηε δξνκνιφγεζε.
Γελ θηάλεη έλα ιεσθνξείν θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ θηάλνπλ ηα
ηξία πνπ έρνπκε εκείο εδψ φηαλ είλαη θνινβή ε ηνπηθή ζπγθνηλσλία γηαηί ν θ.
Θέκειεο αληί λα καο δηαθσηίζεη καο είπε ρεηξφηεξε ηζηνξία. Αληί λα καο πεη
γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα επί ηνπ αηηήκαηνο καο έθαλε αλάιπζε ζε
αληηπαξάζεζε κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν πνηνο έθαλε πξψηα ηνπο νδεγνχο.
Αλ ζέιεηε λα είκαζηε πξαθηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί ην αίηεκά
καο ζα είλαη πξνο ηνλ ΟΑΑ αίηεκα απφ ην Γήκν κε νκφζπκε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ λα ιέεη ζπγθεθξηκέλα ζέισ 2 δξνκνιφγηα, 5
δξνκνιφγηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα δηέξρεηαη απ' φιε ηελ Αζήλα
γηα λα πεγαίλεη ηνπο θνηηεηέο, αθνχ πξψηα απνγξάςνπκε ηηο πξαγκαηηθέο
αλάγθεο πνπ σο Γήκνο έρνπκε. Καηά ηα άιια ζεσξψ αδχλαηε ηελ πινπνίεζε,
κε πξαγκαηηθή θαη δελ πξέπεη λα θνξντδεχνπκε ηνλ θφζκν, πνιιψ δε κάιινλ
δελ πξέπεη λα θνξντδεχνπκε ηνπο θνηηεηέο.
Αλ ηνικήζεηε λα πξνρσξήζεηε κε ηα 3 ιεσθνξεία πνπ
ππάξρνπλ πνπ ε ηνπηθή ζπγθνηλσλία είλαη θνινβή, παληειψο θνινβή θαη απηή
δελ είλαη πεηπρεκέλε, 2-3 άηνκα πάλε θη έξρνληαη ζε θάζε δξνκνιφγην γηα λα
κελ πσ ζηα πεξηζζφηεξα είλαη άδεηα, ελ πάζε πεξηπηψζεη λα ηα δνθηκάζνπκε,
λα ηα κεηξήζνπκε. Αλ ηψξα αξρίδνπκε θαη ιέκε παίξλνπκε 1 ιεσθνξείν γηα λα
πεγαίλεη έλα δξνκνιφγην δελ εμππεξεηεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρσ βγάιεη ηελ θαζέηα πνπ ζα έιεγε θαη ν Γήκαξρνο
απιψο λα πσ ην εμήο: εκείο ζπκθσλνχκε φηη δελ κπνξεί λα δψζεη ηε ιχζε ν
Γήκνο, δελ είλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ φκσο ζε απηή ηε θάζε πξέπεη λα
δηεπθνιχλνπκε.
κσο παξάιιεια ζέισ λα βάισ δπν ζηνηρεία. Πξέπεη λα
ππάξρεη κηα νπζηαζηηθή κειέηε πνπ ζα πάεη γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα
πάξνπκε ππφςε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο ην πξψελ ΣΔΗ πνπ πάξα
πνιιά παηδηά απφ ηελ πεξηνρή, ηδηαίηεξα απφ ηηο πην θησρέο νηθνγέλεηεο
πεγαίλνπλ εθεί, λα κελ εμαηξεζεί. Γηαηί κε ηελ θεθηεκέλε ζεσξνχκε ρψξνπο
πξννξηζκνχ κφλν Εσγξάθνπ θαη Ηιίζηα.
Καη δεχηεξνλ ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ ην γεγνλφο φηη απφ ηε
ζηηγκή πνπ θάλνπκε απηή ηε ζπδήηεζε, ε Κπβέξλεζε ε θα Κεξακέσο, ηελ
νπνία έρνπλ ζπλεπξεζεί δηάθνξα ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο, θξαηάεη ηα
Παλεπηζηήκηα θιεηζηά. Δίλαη ζέκα γηα παξάδεηγκα φηη ρνιέο πγείαο δελ
θάλνπλ θιηληθή άζθεζε νη θνηηεηέο. Πνιιά εξγαζηήξηα δελ έρνπλ πιηθά, ζε
άιια Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηνπο ιέλε «θαζίζηε ζηελ νζφλε ζαο», δειαδή
λα δψζνπκε λα ζπκβάιινπκε, φκσο λα ζπκβάιινπκε ψζηε λα αλέβεη
ζπλνιηθά ε απαίηεζε ησλ θνηηεηψλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ απηφ πνπ ηνπο
αλήθεη. Γηαηί γηα παξάδεηγκα ε θα Κεξακέσο ζέιεη αλνηρηά ζρνιεία θαη θιεηζηά
Παλεπηζηήκηα; Αο αλαξσηεζνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κάζε ζεηηθή ελέξγεηα πνπ είλαη πξνο φθεινο ησλ
πνιηηψλ θαη δε ηεο Νενιαίαο είλαη ζεηηθή, θάζε θίλεζε. Απηφ ηη ζεκαίλεη φηη ε
νπζία είλαη λα πάξνπκε κηα απφθαζε ζήκεξα πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε φηη
ην ζέινπκε λα γίλεη απηφ. Με ηη ηξφπν; Θα ηνλ βξνχκε. Με πνην ηξφπν; Θα ην
βξνχκε. Άξα εκείο είκαζηε ππέξ απηήο ηεο πξφηαζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη' αξράο πεξαζηηθά ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ φ,ηη
θαιχηεξν, ηηκή ζνπ πνπ δελ ην έθξπςεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γεχηεξνλ θ. Γήκαξρε επραξηζηνχκε πάξα πνιχ γηα ηελ
πξφζθιεζε θαη ζα είκαζηε θαη νη ηέζζεξηο δηαζέζηκνη. Απφ εθεί θαη πέξα ζέισ
λα απαληήζσ θαη' αξράο ζηνλ θ. Βαζηιφπνπιν ην εμήο: ε εηζήγεζή καο θ.
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Βαζηιφπνπιε -ζπκθσλνχκε κε απηά πνπ ιέηε- έρεη κηα παξάγξαθν πνπ
γξάθνπκε ην εμήο: «… Πξνθαλώο δελ είλαη αξκνδηόηεηα νύηε θαη ππνρξέσζε
ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα δώζεη ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα. Γηα ηε ιύζε
απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηνύληαη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ, αγνξά
νρεκάησλ,

πύθλσζε

δξνκνινγίσλ

ζηα

ΜΜΕ

θαη

ππνρξέσζε

γηα

δηεπθνιύλζεηο ζηηο ώξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο από ηνπο εξγνδόηεο»
φζνλ αθνξά γηα ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο πνπ πξέπεη λα ππθλψζνπλ ηα
δξνκνιφγηα λα γίλνπλ πην πνιιά θαη ηα ινηπά.
Να πεξάζσ ζηνλ θ. Λέθθα. Κχξηε Λέθθα ζαο επραξηζηνχκε έηζη
αθξηβψο φπσο ηα είπαηε, ε εηζήγεζε είλαη σο πξνο ηελ αξρή λα
ζπκθσλήζνπκε γηα ην ζέκα απφ εθεί θαη πέξα κε ηελ πξφζθιεζε
ελδηαθέξνληνο ζα ιπζνχλ πνιιά πξάγκαηα.
Μεηά γηα ηελ θα Δκκαλνπήι θαη γηα ηνλ θ. Γξεηδειηά, δελ
θαηάιαβα φηαλ ιέηε γηα θφζηνο. ηνλ θ. Γξεηδειηά απφ ηε κία γηαηί ήηαλ
Γήκαξρνο θαη είρε αξθεηφ θφζηνο ε θνηλσληθή πνιηηηθή θαη έθαλε πξάγκαηα
θαη δελ κπνξεί λα είλαη αδχλαηε ε πινπνίεζε φηαλ ην θάλνπλ άιινη Γήκνη,
νχηε λα γαξγαιάκε απηηά ζηνλ θφζκν. Δκείο δελ γαξγαιάκε απηηά,
πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε θάηη θαιφ γηα ηελ πφιε καο.
Καη θα Δκκαλνπήι δελ θαηάιαβα ην θφζηνο φζνλ αθνξά ζε
ηνκείο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, δελ ην θαηάιαβα θαζφινπ. Γειαδή ζα θνηηάμνπκε
ην θφζηνο φηαλ είλαη γηα θνηλσληθή πνιηηηθή, λα ραιάζνπκε ρξήκαηα γηα ηνλ
θφζκν;
Απφ εθεί θαη πέξα γηα ηνλ θ. Εαραξηάδε κε ηελ πξφζθιεζε
ελδηαθέξνληνο ζα δνχκε πνηεο ρνιέο ζα έρνπκε πεξηζζφηεξε δήηεζε λα
εμππεξεηνχκε. ίγνπξα ην πξσηλφ είλαη ην πην βαζηθφ θαη ηα παηδηά πξέπεη λα
είλαη εθεί λσξίο θαη ππάξρεη ζπλσζηηζκφο ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. Καη
ην πνηεο ρνιέο ζα είλαη, πάιη ζα ην δνχκε.
Σν ζίγνπξν είλαη φηη πξέπεη λα πεγαίλεη παλεπηζηεκηνχπνιε θαη
πνιπηερληνχπνιε φπνπ γηα λα πάεη έλα παηδί απφ ηελ πφιε καο εθεί, πξέπεη
λα αιιάμεη ηξία κε ηέζζεξα Μέζα θαη κεηά πηζηεχσ ζα κπνξεί λα θαηεβαίλεη
ζην θέληξν θαη λα αθήλεη θαη ζην θέληξν θαη λα δνχκε θαη γηα ηε δπηηθή Αηηηθή
έρεηε δίθην.
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Δίλαη θάηη άιιν πνπ δελ έρσ απαληήζεη; Καη απηφ πνπ είπαηε γηα
ηα Παλεπηζηήκηα, απηφ είλαη έλα πξάγκα πνπ ην θάλνπκε ηψξα γηα λα ην
έρνπκε ζε έμη κήλεο ή έλα ρξφλν. Κχξηε Θέκειε απφ ηηο εγθξίζεηο μεράζαηε
κφλν απφ ηα Παλεπηζηήκηα ζέινπκε θαη εγθξίζεηο επίζεο, φια ηα άιια είλαη
νξζά. Γελ ζα είλαη πάληα θιεηζηά ηα Παλεπηζηήκην ιφγσ COVID, αο ην δνχκε
ηψξα λα ην θάλνπκε ζε έμη κήλεο, ην εαξηλφ εμάκελν αλ πξνιάβνπκε ή θαη ηνπ
ρξφλνπ.
Γελ είπακε λα ην θάλνπκε ζψλεη θαη ληε ηψξα, δελ ζα είλαη
πάληα ν COVID λα γίλνληαη ηειεδηαζθέςεηο ζηα Παλεπηζηήκηα, ζα αλνίμνπλ ηα
Παλεπηζηήκηα θάπνηα ζηηγκή. Αο είκαζηε έηνηκνη εκείο ζε θάηη. Αλ ζέιεηε θάηη
άιιν λα ξσηήζεηε κπνξψ λα απαληήζσ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ζπγλψκε ηψξα, είπακε ζα θιείζεη ν θ. Οπζηακπαζίδεο.
Γηαηί δελ θαηαγξάθνληαη απφ ηελ αξρή νη νκηιεηέο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ήηαλ θαλ ζην πάλει, Γήκαξρε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Έρσ ζηείιεη κήλπκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κνπ έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν θαλέλαο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Λχζαλδξε, έρεη δίθην ν Γήκαξρνο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ςήθνο
κνπ δελ παίδεη θαλέλα ξφιν θαη ζήκεξα αηζζάλνκαη πιηθφ γθάινπ δελ ζα
κηιήζσ θηφιαο γηαηί θαίλεηαη ψξα κε ηελ ψξα ν καχξνο λνκνζέηεο πνπ
έθηηαμε απηά κε 2 ςήθνπο πεξλάεη ην ζέκα, έθηηαμε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κψζηα κνπ δελ είπε απηφ ην πξάγκα, έρεη δίθην γηα ηε
δηαδηθαζία, δελ είπε ηίπνηε άιιν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γεηα ζαο λα ραίξεζηε ην γθάινπ πνπ θάλεηε ζήκεξα. Γεηα ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη Κψζηα φπσο λνκίδεη, θ. Γξακκαηέα παξαθαιψ ην ζέκα
ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη 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;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο 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 θαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέα δξνκνιφγηα φπσο
εηπψζεθε, λα ππθλψζνπλ ηα ππάξρνληα δξνκνιφγηα θαη λα έξζεη σο ζέκα
ζπδήηεζεο ν ζπλνιηθφο αλαζρεδηαζκφο ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Ο

θ.

Αλαληάδεο

Νηθφιανο

έρεη

απνρσξήζεη,

ν

θ.

Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Θα ςεθίζσ ππέξ, αλ θαη ζα πξνηηκνχζα ε πξφηαζε λα έξζεη
πην ηεθκεξησκέλα κε ζηνηρεία θαη δεχηεξν ζα ςεθίδσ γηαηί ζέβνκαη ηελ εληνιή
ησλ δεκνηψλ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο λα παξακέλσ
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ζηε ζπλεδξίαζε φπσο θαη λα κε πξνζδηνξίδνπλ σο κέζν γθάινπ, σο κέζν
ζθπγκνκέηξεζεο θαη ρσξίο λα παίδεη θαλέλα ξφιν ε ςήθνο κνπ. Απηά φια ηα
αθηεξψλσ αλ ππάξρεη λνκνζέηεο, ν νπνίνο παξαείλαη καχξνο, αλ έρεη θηηάμεη
ηέηνην λφκν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο λα καδέςνπκε ζηνηρεία θαη κεηά λα
βξνχκε ηε ιχζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ παξ' φηη ζα ήζεια πξαγκαηηθά φιν απηφ ην εγρείξεκα
λα έρεη πξψηα εμεηαζηεί απφ θάζε άπνςε φπσο αλέθεξα θαη ζηηο εξσηήζεηο
θαη επίζεο δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ζα πξέπεη λα παξζεί απφθαζε απφ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πξφζεζή καο λα ππεξαζπηζηνχκε απηή ηε
ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Θα κπνξνχζε ν Γήκνο λα δεη φια ηα ζηνηρεία θαη απφ
εθεί θαη πέξα λα δνχκε θαη λα θάλνπκε κηα δηαβνχιεπζε θαη λα
πξνρσξήζνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά σο εηζάγεηαη δηφηη είλαη παληειψο αφξηζηε θαη αλέθηθηε
ε πξφηαζε απηή πξνο πινπνίεζε θαη πξνηείλνπκε ζην ψκα λα αηηεζεί ν
Γήκνο απφ ηνλ ΟΑΑ ηελ δξνκνιφγεζε, αθνχ πξψηα ζπγθεληξσζνχλ
ζηνηρεία απ' επζείαο πξνο ηελ παλεπηζηεκηνχπνιε ή ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε
κέζσ ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο έρεη απνρσξήζεη, Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο νκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αληηπαξεξρφκαζηε ηεο θαηάζηαζεο πνπ αθνξά ηνπο
ζεζκνχο ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ζηελ θαηάληηα ηνπο θαη ςεθίδνπκε ππέξ
ζηε βάζε ηεο εηζήγεζεο ηνπ θ. Εαραξηάδε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη ηεο πξφζεζεο λα πξνρσξήζεη
ν Γήκνο καο ζηελ δξάζε απηή λα δνχκε ηηο δπλαηφηεηεο, αλ ππάξρνπλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο θαη απιά ζέισ λα ζέζσ έλα δήηεκα πνπ
έρεη ζρέζε κε ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαιχηεξε κειέηε φισλ καο
ζηηο δηάθνξεο εηζεγήζεηο πνπ γίλνληαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Καη δελ
αλαθέξνκαη κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε αιιά θαη ζε άιιεο πξνηάζεηο,
έρσ παξαηεξήζεη πνιιέο θνξέο φηη ξσηάκε πξάγκαηα ηα νπνία ζηηο
εηζεγήζεηο αλαιχνληαη θαη εμεγνχληαη αθξηβψο. Με απηή ηελ παξαηήξεζε,
θπζηθά ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 28 θαη 2 θαηά, θαηά πιεηνςεθία θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο
ηεο δσξεάλ κεηαθνξάο απφ ηνλ Γήκν θνηηεηψλ - θαηνίθσλ ηεο πφιεο
απφ θαη πξνο ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πνπ θνηηνχλ, θαηφπηλ
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αηηήκαηνο ησλ Γεκ. πκβνχισλ θ.θ. Αι. Γνχια, Η. Οπζηακπαζίδε, Δπη.
Παπαινπθά θαη Π. Λαδαξίδε» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν επί ηεο δηαδηθαζίαο;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δπεηδή θνβάκαη πσο ζα ππάξμνπλ θη άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ
ηα ζέκαηα ζα πεξλάλε κε 2 ςήθνπο, ζα παξαθαιέζσ πνιχ ηνλ θ. Γήκαξρν αλ
είλαη εχθνιν γηα λα κελ καο θνπξάδεη, λα καο ζηείιεη κε θάπνην e-mail ην λφκν
πνπ ιέεη απηφ ην πξάγκα. Δπραξηζηψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δλλνείηε γηα ηελ αλακφξθσζε;
Κ. ΝΣΑΣΖ: ρη ελλνψ γηα ην φηη θαη κε 2 ςήθνπο αλ δελ ππάξρεη θάηη άιιν,
πεξλάεη ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηιάκε γηα αλακνξθψζεηο θ. Νηάηζε, κε κπεξδεχεζηε. Κχξηε
Νηάηζε ζα κπνξνχζαηε λα κπείηε ζηα ΦΔΚ, εγψ ζα ζαο ην ζηείισ δελ έρσ
θαλέλα πξφβιεκα αιιά αο δηαβάδνπκε θαη ιίγν νη ζχκβνπινη ηα ΦΔΚ πνπ
βγαίλνπλ, ζσξεδφλ βγαίλνπλ ηα ΦΔΚ ηειεπηαία, ελ πάζε πεξηπηψζεη.
Πξφεδξε κηα πξφζεζε κφλν ζηελ πξφηαζε πνπ έρεη πεξάζεη κε
κεγάιε

πιεηνςεθία.

Με

πξσηνβνπιία

ησλ

ηεζζάξσλ

ην

Σκήκα

κεραλνξγάλσζεο ηνπ δεκαξρείνπ είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο λα αξρίζνπκε ζε
ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ λα ζπιιέγνπκε απηά ηα ζηνηρεία ηα
νπνία ζα είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ ζηηο θφξκεο λα έρνπκε ην αθξηβέο
πνζνζηφ θνηηεηψλ ησλ ρνιψλ θαη ην πψο κπνξεί λα δηακνξθσζεί απηή ε
πξφηαζε θαη λα πινπνηεζεί.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μέρξη ηε Γεπηέξα Γήκαξρε ζα έρεηε ηελ πξφηαζή καο
γηα ηελ θφξκα. Δπραξηζηνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εγψ επραξηζηψ. Κχξηνη ζπλάδειθνη εκέλα ζα κνπ
επηηξέςεηε λα απνρσξήζσ, δελ κπνξψ άιιν, φπσο θαηαιαβαίλεηε ππάξρεη
πξφβιεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη Πξφεδξε, ζα πξνεδξεχζεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ μέξσ αλ ζέιεηε λα θάλεηε 2-3 ιεπηά δηάιεηκκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη λα πξνρσξήζνπκε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηψξγν είζαη έηνηκνο;
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη Πξφεδξε λα πξνρσξήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηψ πάξα πνιχ θαη ζπγλψκε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πεξαζηηθά θαη πάιη Λχζαλδξε, φ,ηη θαιχηεξν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, θαιφ βξάδπ.
ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«πδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο επέθηαζεο ηεο πθηζηάκελεο
θαη δηεξρφκελεο απφ ην Γήκν γξακκήο ηξφιετ Νν 3 κε αληίζηνηρε
κεηαθνξά ηνπ ζεκείνπ αθεηεξίαο απηήο, θαηφπηλ αηηήκαηνο
ησλ Γεκ. πκβνχισλ θ.θ. Αι. Γνχια, Η. Οπζηακπαζίδε, Δπη. Παπαινπθά,
Π. Λαδαξίδε θαη Κ. Σνκπνχινγινπ»
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ αλ θαη είλαη απψλ πνπ ην ζέκα ηνπ έβαιε ζην 1 ν Γεκνηηθφ
πκβνχιην πνπ έγηλε σο ηαθηηθφ ζέκα θαη πξαγκαηηθά θαηάιαβε ηελ
αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο πξφηαζεο.
Με απηή ηελ πξφηαζε ηη ζέινπκε λα πεηχρνπκε. Οη θάηνηθνη ηεο
βνξεηαλαηνιηθήο Νέαο Φηιαδέιθεηαο λα έρνπλ δηθαίσκα ζε θαιχηεξε παξνρή
ππεξεζηψλ κέζσ ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. ήκεξα ε πξναλαθεξφκελε
Γξακκή ηξφιετ 3 «Νέα Φηιαδέιθεηα – Άλσ Παηήζηα – Νέν Φπρηθφ» είλαη ε
παιηά Γξακκή πνπ ήηαλ «Παηήζηα – Δξπζξφο» απφ ηηο αλάγθεο ησλ ρξφλσλ
απηή ε Γξακκή επεθηάζεθε θαη ήξζε κέρξη ηε Φηιαδέιθεηα. Γηαηί παξάιιεια
ήξζε θαη ην ακαμνζηάζην ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα ησλ ηξφιετ.
Έρεη ινηπφλ αθεηεξία επί ηεο νδνχ Υξπζνζηφκνπ κχξλεο
έλαληη ηνπ ηεξνχ Νανχ Αγίαο Σξηάδαο θαη ιέκε φηη απηή ε αθεηεξία πξέπεη λα
κεηαθεξζεί ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν θαη εηδηθφηεξα ζην πην βνξεηναλαηνιηθφ
άθξν ηεο πφιεο ψζηε λα εμππεξεηεί θπξίσο ηηο πεξηνρέο ηεο Αγίαο Μαξίλαο
θαη ησλ εξγαηηθψλ πνιπθαηνηθηψλ.
ήκεξα πσο απηέο νη πεξηνρέο εμππεξεηνχληαη; Απφ δπν
ιεσθνξεηαθέο Γξακκέο δηεξρφκελεο ε Β9 θαη ε 619. Αλ θαλείο αλαηξέμεη ζηνλ
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ΟΑΑ ζα δεη φηη θάζε ιεσθνξείν κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ε δηέιεπζε ηεο Β9
Γξακκήο είλαη ην λσξίηεξν 25 κε 30. Σν ίδην πεξίπνπ αγγίδεη θαη ε άιιε
Γξακκή ζηα 18 κε 20 ιεπηά.
Απηέο νη Γξακκέο έξρνληαη απφ Αζήλα, θαηαιήγνπλ Κεθηζηά θαη
ε άιιε είλαη θπθιηθή Μεηακφξθσζε κε ην ζηαζκφ Άλσ Παηεζίσλ. Ση
πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη. Απηέο νη Γξακκέο κεηαθέξνπλ θφζκν απφ άιινπο
φκνξνπο Γήκνπο, δηέξρνληαη απφ εκάο θαη φηαλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο
απηήο ζέινπλ λα κπνπλ ζε απηέο ηηο Γξακκέο, δελ κπνξνχλ. Γηαηί δελ
κπνξνχλ; Γηαηί θαη ην πξφβιεκα γίλεηαη πνιχ πην έληνλν ηψξα πνπ ππάξρεη
θαη ν COVID-19.
Δίλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο, είλαη θαηεηιεκκέλα ηα
ιεσθνξεία, νη ζέζεηο πεξηνξηζκέλεο, άξα ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δξνκνινγίσλ
γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε. θνπφο ηεο επέθηαζεο είλαη λα εμππεξεηεζνχλ νη
θάηνηθνη θαη νη δπν δηεξρφκελεο αζηηθέο Γξακκέο λα εληζρπζνχλ.
Με ηελ αηηνχκελε απηή κεηαθνξά αθεηεξίαο ζηελ 3 επηπιένλ ζα
κεησζεί θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ επηθείκελε
ιεηηνπξγία ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ πνπ βξίζθεηαη φκνξα ηεο ζεκεξηλήο
αθεηεξίαο ηνπ ηξφιετ. Γειαδή εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην ηξφιετ ζα είλαη ην
γήπεδν. Φαληαζηείηε ηη ζα γίλεηαη φηαλ ππάξρεη αγψλαο ή νηηδήπνηε άιιν.
Πέξα απηνχ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ζρνιείνπ (Γπκλαζίνπ θαη
Λπθείνπ) επί ηεο νδνχ Γεθειείαο ζην χςνο πεξίπνπ ηεο νδνχ Λαραλά είλαη
ζίγνπξν φηη ζα εμππεξεηήζεη θαη πνιχ κεγάιε κεξίδα καζεηψλ. Άξα γίλεηαη
πνιχ πην επηηαθηηθφ ζήκεξα λα απεπζπλζνχκε γηα ηελ επέθηαζε απηήο ηεο
Γξακκήο ηξφιετ.
Σν θάλσ κέζα απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζεσξψ φηη είλαη
ην αλψηεξν φξγαλν ηνπ Γήκνπ γηα λα ππάξρεη κηα ζπληεηαγκέλε απαίηεζε θαη
φρη κηα κεκνλσκέλε ησλ θαηνίθσλ. Απηφ ήηαλ ην ζθεπηηθφ θαη επραξηζηψ πνιχ
ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηνλ θ. Γνχια, ηνλ θ. Λαδαξίδε, ηνλ
Οπζηακπαζίδε θαη ηελ θα Παπαινπθά πνπ ζπλεηάρζεθαλ κε απηή ηε ζθέςε
κνπ. Δίκαη ζηε δηάζεζε φισλ λα απαληήζσ ζε φ,ηη εξσηήκαηα ζέιεηε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να πξνζζέζσ βέβαηα φηη δελ ζα ππάξρεη θφζηνο γηα
ην Γήκν, είλαη πξνθαλέο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα καθξεγνξήζσ επηγξακκαηηθά ζα πσ φηη είλαη κηα
πξφηαζε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Ζ αλάιπζε πεξί ησλ αηηεκάησλ ζηνπο
αξκφδηνπο θνξείο πνπ άπηνληαη ησλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ θ. Γξεηδειηά
πξνεγνπκέλσο έπξεπε λα είλαη επί απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Γειαδή φια απηά ηα
αηηήκαηα πξνο ηνλ ΟΑΑ, πξνο ην αξκφδην

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ,

πξνθαλψο ζε ζπλεξγαζία κε ζπγθνηλσληνιφγνπο ζα απαηηεζνχλ πξνθεηκέλνπ
λα πινπνηεζεί ε πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ θαη ησλ ππφινηπσλ
ζπλαδέιθσλ.
Δάλ επ’ απηνχ ν θ. Θεκέιε πάιη επί ησλ ζεκάησλ ησλ
ζπγθνηλσληψλ ηνπ Γήκνπ καο εθιεγκέλνο σο ηνπηθφο ζχκβνπινο ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί θαη λα αλαιχζεη θάηη πεξαηηέξσ, λνκίδσ
φηη θαιφ είλαη λα ηνλ αθνχζνπκε.
ε πξψηε θάζε θ. Σνκπνχινγινπ θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θα
Παπαινπθά, θ. Λαδαξίδε θαη θ. Οπζηακπαζίδε εκείο βιέπνπκε ζεηηθή ηελ
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζπληείλεη ζηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ
δεκνηψλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο λα πσ φηη ζπκθσλνχκε απφιπηα κε απηή
ηελ πξφηαζε. αο ζηέιλσ έλα έγγξαθν ην νπνίν κνπ έζηεηιε ηηο
πξνεγνχκελεο κέξεο ν θ. Μαλσιεδάθεο γηαηί αθξηβψο απηή ηε ζπδήηεζε
είρακε ην 2017 κε ηνλ Παζά. Έρνπκε θάλεη φπσο βιέπεηε αλ ζαο έρεη ζηαιεί
ην έγγξαθν, είλαη έλα απφ ηα έγγξαθα ηα νπνία είρακε θαηαζέζεη ηφηε σο
Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ επέθηαζε, γηα ηε κεηαθνξά ζηελ νπζία ηεο αθεηεξίαο
ηεο Γξακκήο 3 ζηελ πεξηνρή ζην ακαμνζηάζην Απνκάρσλ.
Καη λα ζπκίζσ φηη έγηλε πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα γηα φζνπο δελ
ην ζπκνχληαη ε Γξακκή 3 ηεξκάηηδε ζηνπο Απνκάρνπο θαη φρη ζηελ Αγίαο
Σξηάδνο φπσο είλαη ζήκεξα. Άξα ζεσξνχκε απηνλφεην φηη ζα έπξεπε λα
θαηαηεζεί μαλά αληίζηνηρν αίηεκα θαη απ' φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σελ ίδηα ζηηγκή βεβαίσο θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν θαη κε ην
πξνεγνχκελν ζέκα είρα γίλεη ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαηαζέζακε απηφ ην αίηεκα
θαη αξθεηά άιια αηηήκαηα, ήηαλ είρακε δερηεί πνιιά παξάπνλα απφ θαηνίθνπο
γηαηί δελ εμππεξεηνχληαλ απφ ηηο ππάξρνπζεο Γξακκέο.
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Έλα απφ ηα πην ζνβαξά παξάπνλα είλαη φηη θαη ην Β8 θαη ην Γ9
δελ έξρνληαη ππθλά. Με ζπλέπεηα ν θφζκνο λα πεξηκέλεη ζηηο ζηάζεηο
ηνπιάρηζηνλ κηζή ψξα, πνιιέο θνξέο θαη παξαπάλσ.
Πξηλ θιείζσ λα πσ φηη ε απάληεζε πνπ είρακε ηφηε πνπ δελ
ήηαλ βεβαίσο γξαπηή απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ ΟΑΑ ήηαλ φηη δπζηπρψο δελ
δηαζέηνπλ ηα ππάξρνληα ιεσθνξεία ή ηξφιετ πξνθεηκέλνπ είηε λα ππθλψζνπλ
ηα ιεσθνξεία, είηε λα επεθηείλνπλ ηε Γξακκή 3 ηνπ ΖΛΠΑΠ θαη επίζεο δελ
δηέζεηαλ θαη νδεγνχο.
Διπίδνπκε ζήκεξα ηα πξάγκαηα λα είλαη δηαθνξεηηθά θαη λα
κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε απηή ηελ αιιαγή. Άξα ζπκθσλνχκε, είλαη
θάηη ην νπνίν θη εκείο είρακε ζέζεη, ειπίδσ απηή ηε θνξά λα έρεη δηαθνξεηηθή
θαηάιεμε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ κπνξνχκε ζε απηά ηα δεηήκαηα λα
ιέκε ειαθξά ηε θαξδία, λαη. Απηή ηε ζηηγκή θαηαζθεπάδεηαη ην ζηάδην ηεο ΑΔΚ
ην νπνίν ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα επειπηζηνχκε κε ην θαιφ ζα είλαη
έηνηκν. πσο αληηιακβάλεζηε ε απνθφξηηζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ θφζκν ζα
πξέπεη λα γίλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη κε απηνθίλεηα ηα νπνία λα είλαη
εγγχο ηνπ γεπέδνπ.
Εεηείηαη ηψξα ε κεηαθνξά πξνο ηα πάλσ, Γεθειείαο, γηα λα
εμππεξεηήζνπκε δπν ζηάζεηο: ζηάζε Βιάρνπ θαη ζηάζε Φάξνο. Γηφηη πξνο ηα
θάησ εμππεξεηείηαη κε ηηο άιιεο ζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ.
Δίπε ν θ. Βαζηιφπνπινο φηη 13/1/2017 έθαλε αίηεκα ζηνλ ΟΑΑ
γηα ηελ επέθηαζε πξνο ηα πάλσ, αλ θαηάιαβα θαιά θ. Βαζηιφπνπιε. Έηζη
είλαη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν έλα απφ ηα έγγξαθα πνπ είρακε ζηείιεη ηφηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, θάλαηε έλα αίηεκα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν ’17.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απάληεζε πήξαηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ κε αθνχζαηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη δελ ζαο άθνπζα. Μνλνιεθηηθά: πήξαηε απάληεζε
ζεηηθή;
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ην είπα ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζαο άθνπζα, ππήξρε πξφβιεκα γη' απηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίπα φηη γξαπηή απάληεζε δελ πήξακε, αιιά ζε
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΟΑΑ καο είπε φηη δπζηπρψο δελ
κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ην αίηεκα ιφγσ έιιεηςεο είηε ιεσθνξείσλ, γεληθψο
νρεκάησλ είηε ηξφιετ θαη πξνζσπηθνχ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθεί δελ ήηαλ έιιεηςε ιεσθνξείσλ, ιεσθνξεία ππήξραλ θαη
ήηαλ ζηαζκεπκέλα ζηελ Αγία Σξηάδα. Απιψο δελ ζπκθσλνχζε πξνθαλψο ζηε
κεηαθνξά ηεο Γξακκήο ηεο αιιαγήο ηνπ ηέξκαηνο πξνο ηα πάλσ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ απάληεζε ήηαλ απηή πνπ ζαο είπα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηά ηα δεηήκαηα θχξηνη ζπλάδειθνη ρξίδνπλ πνιχ κεγάιεο
πξνζνρήο θαη κειέηεο. Πνπ ζεκαίλεη κε θάλνπκε θηλήζεηο πνπ ζα ηα βξνχκε
κπξνζηά καο αλάπνδα απηά ηα πξάγκαηα.
Σειεηψλεη ην γήπεδν. Απηφ ην αίηεκα λα δνζεί θαη ην φπνην
αίηεκα

ησλ

θαηνίθσλ

φζνλ

αθνξά

ηελ

αλαδηάξζξσζε

ηνπ

φινπ

ζπγθνηλσληαθνχ δεηήκαηνο ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα. Γηφηη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
γεπέδνπ ζα ππάξρνπλ ηέηνηεο αλάγθεο άκεζεο εμππεξέηεζεο, πνπ ηα
ιεσθνξεία πξέπεη λα είλαη ην έλα πίζσ απφ ην άιιν, πξνθεηκέλνπ λα
απνθνξηίζνπλ ηελ πφιε.
Καη λνκίδσ ν ρψξνο ηεο Αγίαο Σξηάδαο θαη κχξλεο εμππεξεηεί.
Γηφηη είλαη δξφκνη πνπ έρνπλ πιάηνο, δειαδή αλεβαίλεη ε Γεθειείαο απφ πνχ
ζα ζηξίςεη έλα ηξφιετ ή έλα ιεσθνξείν, λα πάεη πξνο ηα πνχ; Αλαγελλήζεσο;
Υίνπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη θ. Γξεηδειηά. Μπνξεί λα πάεη ζηε Υίνπ, Βεληδέινπ
θαη λα θάλεη θπθιηθή Γεθειείαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ξέξεηε ηη ζα γίλεη θ. Σνκπνχινγινπ αλ ζα αλεβεί ηξφιετ
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη δπν ζηάζεηο πνπ είπαηε …
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:

Θα

παξαθαιέζσ

λα

κε

θάλεηε

δηάινγν.

Κχξηε

Σνκπνχινγινπ, ζα απαληήζεηε ζπλνιηθά ζηνλ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αλ αλεβεί ηξφιετ απηή ηε ζηηγκή πνπ
θηηάρλεηαη ην γήπεδν έρεη κπινθάξεη θαη ε πεξηνρή Βιάρνπ θαη ε πεξηνρή
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χιεο θαη κχξλεο πξνο ηνλ Πεξηζζφ. Αλ αλεβεί ηξφιετ λα ζηξίςεη Υίνπ γηα λα
βγεη Βεληδέινπ γηα λα μαλαβγεί Γεθειείαο θαηαιαβαίλεηε ηη black out ζα πάζεη
φιε ε πεξηνρή, πξνο Νέα Ησλία, πξνο Φηιαδέιθεηα ή απφ εζληθή νδφ θαη ηα
ινηπά.
ια απηά δελ γίλνληαη ζην πφδη, ρξεηάδνληαη ζνβαξή κειέηε θαη
φια ηα αηηήκαηα κπνξεί λα είλαη δίθαηα, αιιά δελ ζεκαίλεη επεηδή δίθαηα φηη
ηθαλνπνηνχληαη, δηφηη αλ δελ ππάξρνπλ ηα πξάγκαηα δεδνκέλα εμππεξέηεζεο
απηψλ ησλ κεγάισλ φγθσλ ησλ ηξφιετ, θαιφ ην αίηεκα, δίθαην ην αίηεκα αιιά
αλ δελ ππάξρνπλ δξφκνη λα ππνδερηνχλ λα πεξάζνπλ, φπσο αληηιακβάλεζηε
δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ.
Δλφςεη ηνπ φηη γίλεηαη θαη ην γήπεδν πξέπεη λα είκαζηε πνιχ
θεηδσινί ζε ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα καο δεκηνπξγήζνπλ πνιιαπιάζηα
πξνβιήκαηα ζηελ απνθφξηηζε ηεο πφιεο ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρξφλν
ληε ηε. Κάησ απφ απηέο ηηο ζθέςεηο εκείο δηαθσλνχκε θαη θαηαςεθίδνπκε απηφ
πνπ εηζάγεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δπραξηζηψ. Σψξα πξαγκαηηθά ηη λα ζαο πσ, απηφ ην ζέκα
πξψηα θαη θχξηα θαίλεηαη ηειείσο αλεδαθηθφ θαη δείρλεη πξαγκαηηθά φηη νη
πεξηζζφηεξνη απφ εζάο δελ ρξεζηκνπνηείηε ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο γηα λα
ην πξνηείλεηε απηφ, νχηε γλσξίδεηε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί
ζήκεξα ζηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο.
ην ζπγθεθξηκέλν. Καηά ηε γλψκε καο είλαη εθηφο ηφπνπ θαη
ρξφλνπ απηφ ην αίηεκα γηαηί πξνηείλεη αχμεζε, ελφο ήδε ηεξάζηηνπ
δξνκνινγίνπ 38 ζηάζεσλ ζε 45. Σν ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην κεηψζεθε γηαηί
αθξηβψο ήηαλ πάξα πνιχ κεγάιν. Καηαλνψ φηη θάπνηνη απφ εζάο ζέιεηε λα
εμππεξεηήζεηε ηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο πεξηνρήο θαη θαιά θάλεηε
κνλνκεξψο, αιιά ζα πξέπεη απηά ηα δεηήκαηα λα είλαη νινθιεξσκέλα.
Αθξηβψο φπσο είλαη ηεξάζηην θαη είλαη γεκάην ζήκεξα ην Β9 πνπ
έρεη αλά 20 ιεπηά ζηηο 9 ε ψξα ην πξσί δξνκνιφγηα θαη δεκηνπξγεί ην ληειίξην
πνπ δεκηνπξγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, αθξηβψο ην ίδην ζέιεηε λα
κεηαθέξεηε, βαζηθά λα πνιιαπιαζηάζεηε γηαηί ήδε ππάξρεη απηφ ην
πξφβιεκα.
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Έρεηε βξεζεί πνηέ ζην θέληξν θαη λα ζέιεηε λα πάξεηε ηε
Γξακκή 3 γηα λα γπξίζεηε…; Γελ κπαίλεηε. Απηφ ην πξφβιεκα δελ ζαο ην
κεηέθεξαλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο; Μφλν λα θεχγνπλ απφ εθεί ζέινπλ; Γελ
ζέινπλ λα έξρνληαη; Πξαγκαηηθά εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ θαη μέξσ αλ είλαη
πάλσ ζε αίηεκα νπζηαζηηθφ.
Δίλαη

κηα

πξφηαζε

πνπ

πάεη

λα

ιχζεη

έλα

δήηεκα,

δεκηνπξγψληαο πνιιαπιάζηα πξνβιήκαηα. Εεηάηε λέα εγθαηάζηαζε Γξακκήο
ηξφιετ. Γελ ππάξρεη ηξφιετ λα πεξλάεη ηε ιεσθφξν Γεθειείαο απφ ην παιηφ
ηέξκα θαη κεηά. Θπκίδσ φηη ην ηξφιετ 3 ήηαλ ζην ακαμνζηάζην πνιχ ζσζηά,
έθηαλε κέρξη ην ακαμνζηάζην θαη έγηλε πην πξηλ γηα λα κεησζνχλ νη ζηάζεηο.
Γηαηί ηειηθά δελ θαηάθεξλε λα εμππεξεηήζεη θαη επαλήιζε ζην παιηφ ηέξκα.
Δίλαη πνιχ ζσηήξην γηα ηελ πεξηνρή, φλησο ην λα έρεη έλα ηέξκα
κεηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κπξία Γθνχκα πάεη ην 6 εθεί πνπ ιέηε, δελ πάεη ην 3.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ εγψ ην μέξσ απηφ αθξηβψο επεηδή
ζπλέπεθηαλ ηα δπν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: αο παξαθαιψ κε θάλεηε δηάινγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ κε κε δηαθφπηεηε, ζαο παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:

Κπξία

Γθνχκα

νινθιεξψζηε,

θ.

Σνκπνχινγινπ

ζα

απαληήζεηε ζην ηέινο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ μεθίλεζα θαλ, πφζν κάιινλ λα νινθιεξψζσ. Αθξηβψο
ήδε ηε γξακκή ηελ θάλεη ε Γξακκή 6. Βέβαηα απηφ δελ είλαη δηθαηνινγία γηαηί
κε ηελ ίδηα ινγηθή απφ ηε Γεθειείαο πεξλάλε ήδε δπν ιεσθνξεία, αιιά θη απηά
δελ θαιχπηνπλ, νχηε απηφ είλαη δηθαηνινγία. Οπφηε κελ θξαηηφκαζηε απφ
ηέηνηα επηρεηξήκαηα.
Εεηάηε λέα εγθαηάζηαζε Γξακκήο ηξφιετ, δεηάηε δειαδή
ειεθηξνθφξα

θαιψδηα

παξάιιεια

ζην

άιζνο,

πάλσ

ζηα

αησλφβηα

πξνζηαηεπφκελα θππαξίζζηα. Έρεηε δεη ηη θιάδεκα ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζηηο
Γξακκέο ηνπ ηξφιετ πνπ πεξλάλε;
Εεηάηε θαη κάιηζηα δίπια ζην άιζνο δπζρεξαίλνληαο ηελ
ππξνπξνζηαζία ηνπ. Να ζαο πσ θαη θάηη; Απηά ηψξα πξνηείλνληαη κφιηο 6
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κέξεο απφ ηελ απεξγία πνπ έθαλαλ νη εξγαδφκελνη ζηα κπιε ιεσθνξεία θαη ηα
ηξφιετ νη νπνίνη θάλνπλ ζεηξά θηλεηνπνηήζεσλ απηή ηελ πεξίνδν γηα αγνξά
νρεκάησλ, επηζθεπή ησλ ππαξρφλησλ, γηα λέεο πξνζιήςεηο κφληκνπ
πξνζσπηθνχ πνπ έρνπλ παγψζεη, ελάληηα ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ αζηηθψλ
ζπγθνηλσληψλ ηεο Αζήλαο, ηεο αλαηξνπήο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε απηέο, αιιά θαη αληηδξψληαο ζηε ζεκεξηλή ηξαγηθή
θαηάζηαζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά δξνκνιφγηα
αλά 20 θαη 40 ιεπηά.
Σν Β9 ζπγθεθξηκέλα, ην βιέπσ δειαδή γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο
απφ ην telematics ηνπ ΟΑΑ γηαηί ζε εθείλε ηελ πεξηνρή πνπ ιέηε ρξεηάδεηαη
βνήζεηα γηαηί είλαη θαη κηα ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή, ρξεηάδεηαη ζπγθνηλσλία,
πεξλάεη ην Β9 απφ ηε Υαιθνθνλδχιε κέρξη ηε Νέα Κεθηζηά αλά 20 ιεπηά ζηηο
9 ε ψξα ην πξσί θαη ην 619 αλά 40 ιεπηά, πνπ θάλεη κηα δηαδξνκή θπθιηθή
Μεηακφξθσζε – Νέα Φηιαδέιθεηα – ζηαζκφο Άλσ Παηήζηα.
Σν ζπγθεθξηκέλν αίηεκα πξαγκαηηθά δελ έρεη ινγηθή θαη
πξαγκαηηθά ζέισ λα κηιήζνπλ ζην ζχλνιν θαη νη πέληε δεκνηηθνί ζχκβνπινη
πνπ ην πξνζππνγξάθνπλ. Με πνηα επηρεηξήκαηα θαη κε πνηα κειέηε έρεη
ζηνηρεηνζεηεζεί λα δεκηνπξγεζεί λέα Γξακκή ηξφιετ ζηε ιεσθφξν Γεθειείαο
δίπια απφ ην άιζνο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκκαρία, ηελ πξφζθαηε.
Αλ είλαη λα ςάρλεηε γηα λέεο ηδέεο πξαγκαηηθά αλ ζέιεηε λα
θαηεβάδεηε πξνηάζεηο θαη λα είζηε δεκηνπξγηθνί … πήξαηε έλα πάγην αίηεκα
ησλ θνηηεηηθψλ πιιφγσλ λα κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα θαη
θνληά ζε Μεηξφ θαη κάιηζηα κε πάζν, βάιηε ηέηνηα δεηήκαηα αλ δελ κπνξείηε
λα κειεηήζεηε λέεο ηδέεο.
Άιισζηε πλδηθάηα … λα απμεζνχλ άκεζα φια ηα δξνκνιφγηα
ησλ Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ηδηαίηεξα ζηηο ψξεο αηρκήο. Να γίλνπλ εδψ θαη
ηψξα πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε πιήξε δηθαηψκαηα, λα γίλεη
επηζθεπή θαη αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ κε αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ γηα λα
θαιπθζνχλ νη αλάγθεο. Μεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ, έληαμε ησλ ΚΣΔΛ
θη άιισλ ηδησηηθψλ Μέζσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε έθηαθησλ αλαγθψλ ζηε
κεηαθνξά. Γσξεάλ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ.
Απφ πιεπξάο καο γηαηί πξαγκαηηθά ππάξρεη απηφ ην δήηεκα
θαηεβάδνπκε πξφηαζε λα ζηεξίμνπκε ηα παξαπάλσ αηηήκαηα πνπ είπα, λα
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απμεζνχλ δειαδή ηα δξνκνιφγηα ηδηαίηεξα ζε ψξεο αηρκήο, λα αλαλεσζεί ν
ζηφινο, λα πξνζιεθζεί πξνζσπηθφ γηαηί απηέο ηηο δηθαηνινγίεο πνπ αθνχζακε
θαη απηά ηα επηρεηξήκαηα πνπ αθνχζακε ζην πξνεγνχκελν ζέκα γηα ηε
Γεκνηηθή πγθνηλσλία, ηα αθνχκε ζε επίπεδν Αζήλαο απφ ηνλ ΟΑΑ, απφ ηε
Γηνίθεζε ηνπ ΟΑΑ.
Να ελεξγνπνηεζεί ε Γξακκή ηνπ Β8 πνπ θαηαξγήζεθε.
Καηαξγήζεθε αλ δελ θάλσ ιάζνο ην ’14 ζε πεξίνδν θξίζεο ιφγσ θφζηνπο.
Δκείο ήκαζηαλ εδψ θαη ην θαηαγγείιακε απηφ ην είρακε αλαθέξεη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Καζψο θαη ηελ πχθλσζε ησλ ππαξρφλησλ. αο γλσξίδσ φηη ε
Γξακκή 619 είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ην Β8 έρεη αληηθαηαζηήζεη επηκέξνπο ην
Β8 άιισζηε ζηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία γλσξίδεηε θαληάδνκαη φηη έρνπλ
κεησζεί θαη έρνπλ θαηαξγεζεί πάξα πνιιά δξνκνιφγηα ιεσθνξείσλ θαη ηξφιετ
ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο αμηνπνηψληαο απηή ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο κε ην
«δελ έρνπκε ιεθηά» κε ην βαζηθφ ζθεπηηθφ πνπ έρεη γίλεη ζε φια, ζε φιν ην
δεκφζην, ηε δηάιπζε δειαδή ησλ δεκφζησλ Τπεξεζηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ησλ ζπγθνηλσληψλ, κε ζηφρν ην μεπνχιεκα θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζή
ηνπο.
Δπηπιένλ λα κειεηεζεί θαη δξνκνιφγην πνπ ζα ζπλδέεη ην Γήκν
Νέαο Ησλίαο κε ην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ην Γήκν καο κε ην Γήκν Νέαο
Ησλίαο θαη ην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ, πνπ θάιππηε κέρξη ζήκεξα ην 421.
Έρεη κείλεη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη εθηφο εμππεξέηεζεο, έρεη δεκηνπξγεζεί
πάξα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα.
2Σψξα ην θαινθαίξη ν θφζκνο γηα λα κπνξέζεη λα επηθνηλσλία
κε ην 421 θαη λα θηάζεη ζηελ Αγία Παξαζθεπή ζηηο δνπιεηέο ηνπ, ην μέξεηε φηη
ζην Υαιάλδξη θαη ζηελ Αγία Παξαζθεπή έρεη αξθεηά γξαθεία ζηα νπνία
δνπιεχνπλ Φηιαδειθηψηεο, ππεξεζίεο. Έρεη γξαθεία ζην Μαξνχζη, πσο
ζπδεηνχζακε πξηλ γηα ην πνπ είλαη ηα Παλεπηζηήκηα, γλσξίδεηε πνπ είλαη θαη
νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Καη ζήκεξα πεξλάλε δίπια απφ ην ξέκα Γηακπνπξιά
θαη ιέσ: κέρξη ηψξα ήηαλ θαινθαίξη απφ ην Μάξηε κέρξη ηψξα. Σψξα; Πσο ζα
θηλνχληαη απηνί νη άλζξσπνη; Σν γλσξίδεηε απηφ ην πξφβιεκα;
Υξεηάδεηαη λα δξνκνινγεζεί ζπγθνηλσληαθή κειέηε ηνπ Γήκνπ
ζε ζπλεξγαζία κε φκνξνπο Γήκνπο φρη λα ηελ αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ν
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Γήκνο, αιιά λα κπνξέζεη λα απεπζπλζεί ζσζηά, ψζηε λα γίλεη κηα
νινθιεξσκέλε κειέηε πνπ ζα κπνξεί λα απαληήζεη ζηα πξνβιήκαηα πνπ
ππάξρνπλ.
Γηα παξάδεηγκα. Οη άμνλεο πνπ είλαη θάζεηνη ζηελ εζληθή, ηε
ιεσθφξν Γεθειείαο θαη ηε ιεσθφξν Ζξαθιείνπ είλαη ειάρηζηνη, αλαθέξζεθε ν
θ. Γξεηδειηάο ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ θνκθνχδην. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ είλαη
επαξθείο νη άμνλεο, δελ είλαη επαξθείο θαη νη ζπγθνηλσλίεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
δελ είλαη επαξθείο νη ζπγθνηλσλίεο, έρνπκε πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα ζηνπο
ειιηπείο άμνλεο.
Καη ζσζηά δελ κπνξείο ζε κηα ισξίδα δξφκνπ λα βάιεηο θαη έλα
ηξφιετ απφ πάλσ, ρξεηάδεηαη λα είλαη πην πιαηχο ν δξφκνο. Απηά φια ηα
δεηήκαηα

πξέπεη

λα

κπνξέζνπκε

λα

ηα

θαηαγξάςνπκε

θαη

λα

πξνζπαζήζνπκε λα ηα ιχζνπκε νινθιεξσκέλα, κε νινθιεξσκέλεο ιχζεηο θαη
πξνηάζεηο πξνο επηζηήκνλεο, πξνο ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηα ινηπά.
Βέβαηα ηψξα κεηαμχ καο αλ γηλφηαλ θάηη ηέηνην αλ είραλ κπεη
απηά ηα δεηήκαηα θαη είραλ κειεηεζεί νινθιεξσκέλα ζα ήηαλ αλεδαθηθή ε
ππνγεηνπνίεζε ηεο Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ κε ιεθηά ηνπ δεκνζίνπ γηαηί
εμππεξεηνχζε ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα θαη δελ απαληάεη ζε θαλέλα
πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο.
Θα ήηαλ επηιέμηκε φλησο θαη ε πξφηαζε πνπ είρακε θάλεη θαη
έρεη γίλεη πνιχ πξηλ 20 θαη 30 ρξφληα γηα ηελ κεγάιε ππνγεηνπνίεζε πνπ
ρξεηάδεηαη γηα λα ελσζεί ε Καπνδηζηξίνπ κε ηελ εζληθή, γηα ηε ζεκαληηθή
επέλδπζε πνπ ρξεηάδεηαη …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: πγλψκε θ. Αληηπξφεδξε αιιά ε ψξα έρεη πάεη 11.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απηφ θ. Κνζθνιέην ην ζπκήζεθεο ηψξα πνπ κηιάσ εγψ;
Γηαηί κέρξη ηψξα δελ ζε έρνπκε αθνχζεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρεηο μεπεξάζεη ηα 20 ιεπηά, γη' απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Με δηαθφπηεηε ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Πσο ηα μεπέξαζα ηα 20 ιεπηά; Δπηπρψο πνπ έρνπκε θαη
θαηαγξαθή ζήκεξα. Να πάξσ ην video λα κε βιέπσ γηα 20 ιεπηφ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: πλερίζηε θα Γθνχκα.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Απηή αθξηβψο ηελ πξφηαζε εκείο θαηαζέηνπκε γηα ςήθηζε
θαη πξαγκαηηθά ε ζεκεξηλή εηζήγεζε δελ απαληάεη ζε θαλέλα πξφβιεκα. Γηα
ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ησλ εξγαηηθψλ πνιπθαηνηθηψλ, ηεο
Μάδεηνπ, ηεο πεξηνρήο ηνπ Βιάρνπ παξά κφλν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ
ηέξκαηνο, πνπ γηα καο δελ είλαη ιχζε. Ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη θαη
ην γήπεδν. Γελ κπνξνχκε λα πάκε κε ηε ινγηθή φηη ζα γίλεη ην γήπεδν, ζα
έξρνληαη απηνθίλεηα, ζα λεθξψλεη ε Φηιαδέιθεηα πσο ζα πεξάζνπκε.
Αλάπνδα. Σνπιάρηζηνλ αθνχ γίλεηαη, πσο ζα έρνπκε θαιχηεξεο ζπγθνηλσλίεο
γηα λα κελ έξρνληαη ακάμηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Πξνθαλψο κε ηα δεηήκαηα ησλ ζπγθνηλσληψλ δελ δίλεηο
ιχζε θάλνληαο θάηη πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε. Δκείο ζεσξνχκε φηη ε
ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζα είλαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε γηαηί είλαη αξθεηνί
νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο γηα ηελ νπνία αλαθεξφκαζηε, νη νπνίνη έρνπλ
πξαγκαηηθά πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Μαθάξη λα
κπνξέζνπκε κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο λα ζπκβάιινπκε
ζηελ εμππεξέηεζε αθφκε πεξηζζφηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ιανχ ηεο πφιεο φζνλ
αθνξά απηφ ην δήηεκα.
ζνλ αθνξά

ην

ζέκα

ηνπ

γεπέδνπ

ην

νπνίν

ηέζεθε,

αλαθεξφκαζηε ην γήπεδν ην νπνίν νπζηαζηηθά ζα έρεη ππεξβνιηθφ θφζκν πνπ
ζα πξέπεη λα εμππεξεηεζεί θαη λα κεηαθηλεζεί κηα Κπξηαθή ζηηο δπν
εβδνκάδεο πεξίπνπ, φπσο επίζεο θαη θάπνηνπο αγψλεο αλ παίδεη ε ΑΔΚ
ζηελ Δπξψπε, ή ζην θχπειν, πνπ ζα είλαη πνιχ ιηγφηεξνη.
Απηφ γηα ην νπνίν ζπδεηάκε είλαη κηα θαζεκεξηλή αλάγθε θαη
ζεσξψ φηη πξέπεη λα ην ζέζνπκε ζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ ηε δεδνκέλε
ζηηγκή θαη δεδνκέλνπ φηη νη θίιαζινη θαη νη επηζθέπηεο ηνπ γεπέδνπ ζα
κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη θαη κε άιινπο ηξφπνπο θαη φρη κφλν κε απηή ηε
Γξακκή. Τπάξρεη πνιχ θνληά ν ζηαζκφο ηνπ Πεξηζζνχ, πνπ μέξνπκε φηη εθεί
ζα θαηεπζχλεηαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ επηζθεπηψλ θαη θηιάζισλ.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, θχξηνη ζπλάδειθνη παίξλσ θη εγψ ηνλ ιφγν
ζα δεκνηηθφο ζχκβνπινο. Καη εγψ είκαη ππέξ ηεο πξφηαζεο γηα δπν βαζηθνχο
ιφγνπο: πξψηνλ ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία δελ θαιχπηεη ην θνκκάηη απηφ ηεο
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Φηιαδέιθεηαο γηαηί δελ ππήξρε δπλαηφηεηα θαη ην μέξνπκε φινη. Καη έλα
δεχηεξν είλαη φηη θαηαζθεπάδεηαη ην 3ν Γπκλάζην – 3ν Λχθεην θαη ζα ππάξρεη
κηα αλαγθαηφηεηα γηα κεηαθνξά καζεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη έζησ θαη
ζαλ εζσηεξηθή κεηαθίλεζε, δειαδή ζαλ ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο Γεκνηηθήο
πγθνηλσλίαο πηζηεχσ φηη είλαη ρξήζηκν.
Ξέξσ φηη είλαη δχζθνιν, γηαηί ζα πξέπεη λα γίλνπλ Γξακκέο,
θαηαλνψ ηε ζέζε ηεο θαο Γθνχκα αιιά ππάξρεη αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πφιε λα
επεθηαζεί ε ζπγθνηλσλία. αο επραξηζηψ.
Ο θ. Λαδαξίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε πηζηεχσ φηη φηαλ ζα νινθιεξσζεί ην γήπεδν
ην ηέξκα ησλ ηξφιετ πνπ ζα είλαη εθεί, δελ ζα είλαη εθηθηφ θαη πνιχ θνβάκαη
φηη ζα θαηαιήμεη λα πάεη πάιη ζηα άλσ Παηήζηα. Γη' απηφ ζα πξέπεη λα
θνηηάμνπκε κήπσο θαηαθέξνπκε λα κεηαθέξνπκε ην ηέξκα πξνο ηνπ Βιάρνπ.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ε πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο είλαη κηα
πεξηνρή πνπ έρνπκε ζπδεηήζεη θαη’ επαλάιεςε ζηελ Παξάηαμή καο είλαη
ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή, φρη ε κφλε αιιά είλαη κηα απφ ηηο ππνβαζκηζκέλεο
πεξηνρέο ηεο πφιεο, ζεσξψ φηη ε πξφηαζε πνπ έγηλε θαηαδεηθλχεη ηελ
αλαγθαηφηεηα, αιιά θαηαδεηθλχεη επίζεο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη νη θηλήζεηο πνπ
έρνπλ γίλεη απφ πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ
απαζρνιεί ην Γήκν θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απηφ ην ζέκα, έρνπκε
ζπδεηήζεη μαλά θαη γεληθά θη εκείο ζηελ Παξάηαμή καο είρακε απηή ηελ
θνπβέληα θαη βιέπνπκε θαη ζρεδηάδνπκε πξάγκαηα ηα νπνία απηή ε πεξηνρή
εθεί πξαγκαηηθά είλαη κηα μεραζκέλε πεξηνρή, ζέιεη πνιιέο παξεκβάζεηο είηε
ζπγθνηλσληαθέο, είηε αλαπιάζεηο, είηε νηηδήπνηε κπνξνχκε λα θάλνπκε, γηα λα
κπνξέζνπκε ηα άθξα ηεο πφιεο, είηε ιέγεηαη Κάησ Κνπθιάθη, είηε Αγία
Μαξίλα, είηε Κάθαβαο, είηε Νεζίδα, λα δψζνπκε δσή θαη έκθαζε ζε απηά ηα
ππνβαζκηζκέλα, ππνβαζκηζκέλα ελλνψ απφ ηελ άπνςε φηη έρνπλ πνιιά
ρξφληα λα γίλνπλ παξεκβάζεηο.
Δίκαη ππέξ ηεο πξφηαζεο, ραίξνκαη πνπ έλα θνκκάηη ηεο
αληηπνιίηεπζεο θέξλεη ηέηνην ζέκα, ην νπνίν βνεζάεη είλαη πξνο ηελ θαιή
θαηεχζπλζε. Δπραξηζηψ ηελ αληηπνιίηεπζε, φπσο ηελ έρνπκε επραξηζηήζεη
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θαη ζην παξειζφλ φηαλ ζε θάπνην ζέκα πξαγκαηηθά εγψ πξνζσπηθά θαη ε
Γηνίθεζε πνπ εθπξνζσπνχζα θάλακε θάπνην ιάζνο ην νπνίν πξνζπαζήζακε
λα επαλνξζψζνπκε, είδακε ην ιάζνο καο. Γεληθά απηέο νη θηλήζεηο πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε πάληα ραίξνπλ ηεο δηθήο καο εθηίκεζεο θαη νπσζδήπνηε ζα
ππεξςεθίζνπκε θαη καθάξη λα ππάξρεη θαη ζπλέρεηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ ζέισ λα ζπκπιεξψζσ θάηη παξαπάλσ, κνπ
θάλνπλ εληχπσζε φκσο απηά πνπ είπε ε θα Παπαινπθά, ε νπνία σο πξψελ
Αληηδήκαξρνο ππέζεηα φηη ζα γλψξηδε πάξα πνιχ θαιά ηη πξνβιέπνπλ νη
ΜΠΔ θαη γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε θαη γηα ην γήπεδν φζνλ αθνξά ηηο εκέξεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ. Γελ είλαη κηα κέξα εδψ θαη κηα κέξα εθεί θαη κνπ
θάλεη εληχπσζε απηφ.
Δάλ ην εξψηεκα είλαη λα θχγεη ν ζηαζκφο, ην ηέξκα απφ ηελ
Αγία Σξηάδα λα ην ζπδεηήζνπκε. Δάλ ην εξψηεκα είλαη ε θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηεο βφξεηαο Φηιαδέιθεηαο πξνθαλψο απηή ε πξφηαζε είλαη εθηφο
ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ κηα εξψηεζε πξηλ ηνπνζεηεζεί ν θ.
Θέκειεο θαη πξηλ δεπηεξνινγήζεη ν θ. Σνκπνχινγινπ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Πείηε ηελ θα Γθνχκα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να μεθαζαξίζνπκε ιίγν αλ ε πξφηαζε αθνξά ηελ Αγία
Μαξίλα πνπ αλαθέξζεθε ν θ. Καληαξέιεο ή ηα θαλάξηα ηνπ Βιάρνπ πνπ
αλαθέξεη ην έγγξαθν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Κνπβεληηάδνπκε ηελ εηζήγεζε θα Γθνχκα.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Χξαία. Δπνκέλσο ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Γελ λνκίδσ λα ππάξρεη δεχηεξε πξφηαζε, δελ έρεη θαηαηεζεί
θάηη ηνπιάρηζηνλ δελ έπεζε θάηη ζηελ αληίιεςή κνπ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Χξαία, επραξηζηψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηε λα πσ θάηη ζηελ θα
Γθνχκα λα απαληήζσ;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ λα κηιήζεη θαη ν θ. Θέκειεο θαη λα
δψζεηε νινθιεξσκέλα ηελ απάληεζή ζαο. Ο θ. Θέκειεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Μ.

ΘΔΜΔΛΖ:

Δπραξηζηψ

θ.

Πξφεδξε.

Αληηιακβαλφκελνο

ηνλ

πξνβιεκαηηζκφ ησλ ηεζζάξσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ θαηαζέζεη
ην ζρεηηθφ ζέκα, ηέηνην πξνβιεκαηηζκφ είρακε θη εκείο πνπ ζαλ Γηνίθεζε ζην
Γήκν

θαη

πξνζσπηθά

ε

Δπηηξνπή

Παξαθνινχζεζεο

ηεο Γεκνηηθήο

πγθνηλσλίαο θαη γη' απηφ έρνπκε πξνβεί ζε έλα ζρεδηαζκφ ελφο πξφζζεηνπ
δξνκνινγίνπ ην νπνίν πηζηεχνπκε λα κπνξέζνπκε λα ην εθαξκφζνπκε γηαηί
είλαη θάπνηεο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα κπνπλ θαη λα εγθξηζνχλ, πνπ ζα
πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ πεξηνρή ηεο πιαηείαο Εέξβα θαη ηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο
Μαξίλαο, αιιά μέξεηε φηη είλαη πνιχ δηαδηθαζηηθφ κε εγθξίζεηο. Δίλαη απηφ πνπ
είρα πεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζή κνπ, είλαη κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ.
ίγνπξα ππάξρεη πξφβιεκα ζε απηέο ηηο γεηηνληέο, καθάξη λα
κπνξέζνπκε λα ην ιχζνπκε θη εκείο θαη πηζηεχσ ζα κπνξέζνπκε λα ην
ιχζνπκε θαη κε ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία ζην άκεζν κέιινλ. Δπραξηζηψ θ.
Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα δηεπθξίληζε κφλν. Ζ θα Παπαινπθά δελ θάλεη θαλέλα ιάζνο
σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ην γήπεδν,
δεδνκέλνπ φηη νη αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο δελ είλαη παξαπάλσ απφ 15. Αλ
πξνζζέζνπκε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο αγσληζηηθήο δξάζεο ηεο ΑΔΚ ζην
θχπειν θαη ζηα επξσπατθά παηρλίδηα, δελ μεπεξλνχλ ηηο 30.
Απφ ηηο 365 κέξεο ην ρξφλν, κε ην δφξη ζα είλαη 30, απφ ηηο 365
κέξεο ην ρξφλν αλ κηιάκε γηα κηα επηβάξπλζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ λνκίδσ φηη
είκαζηε ππεξβνιηθνί. Θεσξψ πσο φιεο απηέο νη αληηδξάζεηο ζην παξειζφληνο
ήηαλ εθ ηνπ πεξηζζνχ.
Άξα θ. εξεηάθε είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο νη εκέξεο πνπ ζα
ιεηηνπξγεί ην γήπεδν θαη ζα επηβαξχλεηαη, αλ θαη ε δηθή καο ε άπνςε θαη
γεληθά ησλ σκαηείσλ πνπ θάλνπλ πξσηαζιεηηζκφ πξνσζνχκε ηελ άπνςε
πνπ έρνπκε φηη ν θφζκνο πξέπεη λα θπθινθνξεί, λα πεγαίλεη θαη λα απνρσξεί
απφ ην γήπεδν κε ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη φρη κε ηα δηθά ηνπ
απηνθίλεηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνιχ ζχληνκα θ. Αληηπξφεδξε. Κχξηε Βαζηιφπνπιε γηα
ην Γ8 θαη ην Β8 νη άιιεο πεξηνρέο κηιάκε, κηιάκε γηα ηελ πεξηνρή ησλ
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Απνκάρσλ θαη γηα ην ακαμνζηάζην. Δδψ κηιάκε ηψξα γηα ηηο Γξακκέο πνπ
αλεβαίλνπλ Γεθειείαο.
Γηα ηνλ θ. Γξεηδειηά. Γελ είλαη 2 νη ζηάζεηο θ. Γξεηδειηά, είλαη 5
θαη δελ είλαη κία ε ισξίδα, είλαη φπσο ε ισξίδα πνπ αλεβαίλεη απφ ηε
Γεθειείαο κέρξη ηνλ ηξνρνλφκν πνπ έρεη θαη παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα
ζήκεξα θαη είλαη αθφκε ρεηξφηεξν ην πξφβιεκα. Δθεί ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ
ηξνρνλφκν κέρξη ηνπ Βιάρνπ δελ ππάξρνπλ θαη παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα,
έηζη γηα ηελ ηζηνξία ην ιέσ απηφ.
Ζ κειέηε δελ ζα γίλεη απφ εκάο, ζα γίλεη απφ ηνλ ΟΑΑ. ζνλ
αθνξά απηά πνπ είπε ε θα Γθνχκα γηα ειεθηξνθφξα θαιψδηα, αιίκνλν αλ δελ
ππάξρνπλ εγγπήζεηο γηα κηα επέθηαζε κε αζθάιεηα. Δδψ ζπδεηάκε αλ
ζπληεηαγκέλα ν Γήκνο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη κηα αλάγθε ησλ θαηνίθσλ θαη
ε αλάγθε απηψλ ησλ θαηνίθσλ πξνθχπηεη κφλν θαη κφλν απφ ηα ζηνηρεία ησλ
δξνκνινγίσλ. 20 θαη 30 ην δξνκνιφγην! Καη ζήκεξα κε ηνλ θνξσλντφ είλαη
αθφκε πην επηηαθηηθφ.
Γελ ζαο είπα φηη ζα γίλεη αχξην, αιιά αλ γίλεη ζπληεηαγκέλα απφ
ην Γήκν θαη κε κηα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη άιιε βαξχηεηα
απφ ην λα πάλε απινί πνιίηεο. Δπίζεο ε απνθφξηηζε θα Γθνχκα, δελ γίλεηαη
κε Η.Υ. κε ηαθηηθά δξνκνιφγηα γίλεηαη θαη φρη κε πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ
ησλ πθηζηάκελσλ Γξακκψλ, αιιά θαη κε ελίζρπζε λέσλ Γξακκψλ. Δγψ απηφ
έρσ λα θαηαζέζσ θαη απφ εθεί θαη πέξα ην ψκα αο απνθαζίζεη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε θ. Σνκπνχινγινπ παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην
ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: πγλψκε πξηλ ηελ ςεθνθνξία έρνπκε θαηαζέζεη ηελ
πξφηαζή καο γηα πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ θαη επαλαθνξά ηνπ Β8 πνπ ζα
πέξλαγε απφ ηε ιεσθφξν Γεθειείαο γηα λα πάεη ζηε Μεηακφξθσζε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Άξα κπαίλνπλ δπν πξνηάζεηο ζηελ ςεθνθνξία: ε πξφηαζε
ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ε πξφηαζε ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" φπσο
ηε δηάβαζε ε θα Γθνχκα. Κχξηε Γξακκαηέα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Με πνηα πξφηαζε μεθηλάκε; Σεο εηζήγεζεο;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Θα γίλεη θαηά αληηπαξάζεζε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ κπαίλνπλ δπν ζέκαηα, είλαη κία ε ςήθηζε.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Παξάιιεια κπαίλνπλ θ. Αλαγλψζηνπ.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Σάθαο
Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο αξρηθήο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Ο

θ.

Αλαληάδεο

Νηθφιανο

έρεη

απνρσξήζεη,

Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά ηεο εηζήγεζεο ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ δηφηη ην
ζέκα ρξίδεη ζπγθνηλσληαθήο κειέηεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο έρεη απνρσξήζεη, Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο νκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" θαη απηά
πνπ εηπψζεθαλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε φζα
αλαγξάθνληαη ζηηο ΜΠΔ. Να δηαβάδνπκε θαη θαλά έγγξαθν!
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζήο καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο".
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζήο καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζήο καο. Κχξηε εξεηάθε αθνχ ζέηεηε
ηε ΜΠΔ ηνπ γεπέδνπ, ε ΜΠΔ κέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ δχλαηαη λα
αιιάμεη ππέξ ηεο πφιεο. Θα θάλνπκε θάηη γη' απηφ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ Γηάλλε κηιψ κε ην ηη ηζρχεη ηψξα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: αο παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη είκαζηε ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ρσξίο βέβαηα
λα ζεκαίλεη φηη δελ ζπκθσλνχκε κε ηελ θα Γθνχκα πνπ αλέθεξε γηα ηελ
πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ. Ζ πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ είλαη θάηη πνπ
ζπκθσλνχκε θη εκείο, αιιά ζηεξίδνπκε θαη ηελ πξφηαζή καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καηά πιεηνςεθία Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηψ. Έρνπκε απνηέιεζκα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 22 ππέξ ηεο πξφηαζε ησλ 5 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, 5 ε
πξφηαζε ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" θαη 2 θαηά.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «πδήηεζε επί ηνπ
ζέκαηνο ηεο επέθηαζεο ηεο πθηζηάκελεο θαη δηεξρφκελεο απφ ην Γήκν
γξακκήο ηξφιετ Νν 3 κε αληίζηνηρε κεηαθνξά ηνπ ζεκείνπ αθεηεξίαο
απηήο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ Γεκ. πκβνχισλ θ.θ. Αι. Γνχια, Η.
Οπζηακπαζίδε, Δπη. Παπαινπθά, Π. Λαδαξίδε θαη Κ. Σνκπνχινγινπ»
εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηε επί ηεο δηαδηθαζίαο;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ναη Γήκαξρε ζαο αθνχκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να επαλαθέξσ ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά πξνθεηκέλνπ λα
εμεηάζνπκε νκαδηθά ηα 4-5 ζέκαηα πνπ ππνιείπνληαη. Ννκίδσ φηη είλαη κηα
πξφηαζε ε νπνία καο απεκπιέθεη θαη σο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ
έρνπκε κπξνζηά καο είλαη 11 θαη δέθα θαη ζεσξψ πσο κπνξνχλ λα πεξάζνπλ
κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο.
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δγψ ζπκθσλψ δελ μέξσ αλ ζπκθσλεί ην ψκα. Έρεη
θάπνηνο αληίξξεζε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Να ςεθηζηνχλ φια καδί;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ζπκθσλνχκε θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Άξα θ. Γήκαξρε πξνρσξάκε θαλνληθά ηα ζέκαηά καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν άθνπζα. Να πξνηείλσ θάηη: απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ππφινηπνη
ζπκθσλνχκε, αο κελ ηνπνζεηεζνχκε. Αο ηνπνζεηεζεί φπνηνο ζέιεη λα
ηνπνζεηεζεί επί ησλ αληηξξήζεψλ ηνπ θαη λα ςεθίζνπκε νη ππφινηπνη, κελ
ηνπνζεηεζνχκε δελ ρξεηάδεηαη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:

Θα

παξαθαινχζα

απηνί

πνπ

ζπκθσλνχλ

λα

κελ

ηνπνζεηεζνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ απηνί πνπ ζέινπλ λα θέξνπλ αληηξξήζεηο
ή λα αλαιχζνπλ ην ζέκα. Δπραξηζηψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: αο αθνχκε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε πνηα ζέκαηα ζπκθσλνχκε; Δπηηέινπο κπνξνχκε λα
ζπκθσλήζνπκε απφ ηα 10 ζηα 5;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Φαίλεηαη φηη δελ γίλεηαη λα ζπκθσλήζνπκε θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε θαλέλα δελ ζπκθσλνχκε;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ναη, κάιινλ δελ ζπκθσλνχκε ζε θαλέλαλ, θάπνηνη ζέινπλ
λα ηα ζπδεηήζνπκε, νπφηε πξνρσξάκε.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή ησλ φξσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ
χςνπο 188.445,00 € γηα ηελ Πξάμε «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΑΗΓΗΚΖ
ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ ΑΘΛΖΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ»
θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηνπ Γήκνπ
γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο»
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ λνκίδσ φηη έρνπκε λα πνχκε θάηη, αλ έρεη θάπνηνο
θάπνηα εξψηεζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μηα κηθξή εξψηεζε, κπνξψ λα πάξσ ηνλ ιφγν;
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δλλνείηαη φηη είκαζηε ππέξ θαη ζα ην ςεθίζνπκε, αιιά
δεδνκέλνπ ηνπ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν ην νπνίν
είλαη γλσζηή ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ν ξφινο ηνπ, δειαδή λα ρξεκαηνδνηεί έξγα
θηιηθά ζην πεξηβάιινλ, κε θηιηθά ζην πεξηβάιινλ πιηθά κεηψλνληαο ην
ελεξγεηαθφ απνηχπσκα.
Τπάξρεη ιφγνο πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ην Πξάζηλν
Σακείν; Άξα δειαδή απηφ ζεκαίλεη φηη ε πξνκήζεηα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη κε
ηηο πξνυπνζέζεηο παξαδείγκαηνο ράξηλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ ηα φξγαλα ζην
άιζνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζσ θ. Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Αλ δελ ζέιεη θάπνηνο άιινο ηνλ ιφγν λαη, θ. Γήκαξρε
κπνξείηε λα απαληήζεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Κχξηε

Βαζηιφπνπιε

ππήξρε

πξφζθιεζε

ζπγθεθξηκέλε,

θαηαζέζακε ηνλ Αχγνπζην ην ελδηαθέξνλ καο θαη ρξεκαηνδνηεζήθακε γη' απηφ
αθξηβψο ην ελδηαθέξνλ πνπ θαηαζέζακε. Τπήξρε ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε
απφ ην Πξάζηλν Σακείν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν θαηάιαβα, είλαη πξνθαλέο απηφ. Ζ εξψηεζή κνπ δελ
ήηαλ απηή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ξσηήζαηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ εξψηεζή κνπ είλαη αλ ην Πξάζηλν Σακείν εθ ησλ
Καηαζηαηηθψλ φξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνδνηεί έξγα ηα νπνία είλαη
θηιηθά ζην πεξηβάιινλ, δειαδή κε αλαθπθιψζηκα πιηθά, κε μχια …
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά, θηιηθά ζην πεξηβάιινλ πιηθά.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν εξψηεκα είλαη: ππάξρεη ηέηνηα πξνδηαγξαθή ζηα
φξγαλα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη. Πσο αιιηψο ζα είρε γίλεη απνδεθηή ε πξφηαζε.
Δλλνείηαη. Γελ ζα είλαη απφ ζίδεξν, δελ ζα είλαη απφ ηδάκη απφ γπαιί, απηφ
είλαη απηνλφεην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξνχκε λα μεθχγνπκε απφ ηα απηνλφεηα;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε θ. Γήκαξρε. Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δγψ ζέισ λα επηζεκάλσ φηη ζην άξζξν ησλ φξσλ θαη
ππνρξεψζεσλ

αλαθέξεη

φηη

«Εάλ

νη

αλσηέξσ

απνθιίζεηο

θξηζνύλ

αδηθαηνιόγεηεο ε απόθαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ δύλαηαη λα αλαθιεζεί αδεκίσο
γηα ην Πξάζηλν Τακείν ρσξίο λα απαηηείηαη ζπκθσλία ηνπ δηθαηνύρνπ. Σηελ
πεξίπησζε απηή ν δηθαηνύρνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ην ζύλνιν ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηελ νπνία ηπρόλ έιαβε από ην Πξάζηλν Τακείν ην νπνίν θαη
επηθπιάζζεηαη παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηνο γηα ηελ είζπξαμή ηεο», φζνλ
αθνξά ηε κειέηε πνπ κπνξεί λα έρεη γίλεη γηα ηελ πξνκήζεηα νξγάλσλ θαη
ρψξσλ άζιεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:

Τπάξρεη

θάπνηνο

άιινο

ζπλάδειθνο;

Γελ

ππάξρεη.

Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ θ. Πξφεδξε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα νκφθσλα θαη 3 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή ησλ φξσλ ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ χςνπο 188.445,00 €

γηα ηελ

Πξάμε «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΠΑΗΓΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ
ΑΘΛΖΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ» θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ
λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηνπ Γήκνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ θαη 3 παξψλ.

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καζνξηζκφο ακνηβήο πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ Αλδξέα
Κ. Παπαξξεγφπνπινπ γηα παξάζηαζε ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
θαηά ηελ ζπδήηεζε αίηεζεο αλαίξεζεο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ
ζηελ ππφζεζε ησλ εηαηξεηψλ “ENERGA” θαη “HELLAS POWER”
(ζρεη. ε αξηζ. 205/2020 απφθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο)»
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Σελ εηζήγεζε ηελ ππνγξάθεη ν Γήκαξρνο ν θ. Βνχξνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πιεπξάο καο εγθξίλεηαη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ απφ εκάο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Οκφθσλα απφ ηνπο ππφινηπνπο;
ΜΔΛΖ: Ναη.
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καζνξηζκφο ακνηβήο
πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ Αλδξέα Κ. Παπαξξεγφπνπινπ γηα παξάζηαζε
ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ηελ ζπδήηεζε αίηεζεο αλαίξεζεο ησλ
θαηεγνξνπκέλσλ ζηελ ππφζεζε ησλ εηαηξεηψλ “ENERGA” θαη “HELLAS
POWER” (ζρεη. ε αξηζ. 205/2020 απφθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο)» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ θαη 3 παξψλ.

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«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]»
(επανεισαγωγή)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δδψ έρνπκε κηα επαλεηζαγσγή, είλαη έλα θφζηνο πνπ
αθνξά ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ην λεθξνηαθείν θαη ηε
ζηαηηθή κειέηε ησλ θηηξίσλ ηα νπνία ρξίδνπλ κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο. Σν
ζχλνιν ηνπ πνζνχ είλαη απηφ πνπ ζαο έρεη θνηλνπνηεζεί 98.704,70 €, έρεη
πξνθχςεη κεηά απφ ππνινγηζκνχο φπσο είπα θαη ζηνλ θ. Γξεηδειηά γηα
πξνεγνχκελν ζέκα ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο λφκηκεο ακνηβέο
γηα ηηο ζηαηηθέο κειέηεο βάζεη δεκνζίνπ, φπνηνο ζέιεη λα ξσηήζεη νηηδήπνηε
είκαη ζηε δηάζεζή ζαο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

Σν

ζέκα

έρεη

επαλεηζαγσγή,

ήηαλ

θαη

ζην

πξνεγνχκελν πκβνχιην. σζηά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: σζηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ήηαλ δηαθνξεηηθφ ην πνζφ. σζηά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: σζηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση άιιαμε θαη δελ είλαη ην ίδην πνζφ θαη έρεη κεησζεί;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα ζνπ πσ, έγηλε έλαο εθηελήο έιεγρνο ζην πνηα θηίξηα
απφ ηα 23 θηίξηα θαη θαηαζθεπέο ηνπ λεθξνηαθείνπ φληαο απζαίξεηα
ρξεηάδνληαη ζηαηηθή κειέηε θαη πιένλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ πνπ έγηλε, πξνέθπςε
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φηη δελ ήζειε ην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ φπσο αξρηθά είρε ππνινγηζηεί αιιά κφλν
2 θηίξηα θαη κηα θαηαζθεπή πνπ ππάξρεη, επνκέλσο ην πνζφ κεηψζεθε θαηά
πνιχ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: σηήξε απηφ δείρλεη φκσο φηη είρε έξζεη ε εηζήγεζε
ρσξίο λα είλαη ηεθκεξησκέλε ζηελ αξρή. Απηφ θαηαιαβαίλσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γη' απηφ θαη απνζχξζεθε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο απφ ην πνζφ έρεη βγεη βάζεη πηλάθσλ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν πνζφ έρεη βγεη βάζεη πηλάθσλ, φπσο είπα απφ ηηο
98.704 € νη 22.000 € πεξίπνπ είλαη ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
θαη ηα ππφινηπα αθνξνχλ ηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο πνπ ζα πάξεη βέβαηα
θαη ηελ αλάινγε έθπησζε, είλαη δηαγσληζκφο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Κνζθνιέην ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πέξα απφ
ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε φια ηα άιια δελ κπνξεί λα ηα θάλεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη δελ κπνξεί λα θάλεη ηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί δελ έρνπκε ην θαηάιιειν software γηα λα θάλνπκε ηε
κειέηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν θάλεη απηφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αλάινγα κε ην πξφγξακκα. Μηα κέζε ηηκή είλαη απφ 5 έσο
10.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη γηαηί δελ αγνξάδνπκε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηή ηελ εξψηεζε ηελ είρα θάλεη θαη εγψ ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ην 2012
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ κε ελδηαθέξεη ηη εξψηεζε θάλαηε, εζείο ηψξα πνπ είζηε
εθεί.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση απάληεζε πνπ είραηε δψζεη ηφηε θ. Γξεηδειηά, ζπκάζηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ μέξσ ην ’12 ηη ζαο έθαλαλ, ξσηψ: ηψξα πνπ είζηε εζείο
ππεχζπλνο γηαηί δελ ην αγνξάδνπκε απηφ ην φπνην πξφγξακκα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε επεηδή ην ζχλνιν ησλ
κειεηψλ πξαθηηθά δελ καο ζπκθέξεη λα ην θάλνπκε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Κνζθνιέην κε ηη αζρνιείηαη ε Σερληθή Τπεξεζία,
έρνπκε 15 άηνκα εθεί θάησ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ έρνπκε 15.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζνπο έρνπκε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: 12.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 12. Με ηη αζρνιείηαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Με δηαγσληζκνχο, κε Δπηηξνπέο, κε παξαιαβέο έξγσλ, κε
ρίιηα πξάγκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ξέξεηε φηη είκαζηε απφ ηνπο ιίγνπο Γήκνπο πνπ έρνπκε
ηφζνπο ηερληθνχο θαη αλαζέηνπκε κειέηεο ε κία πίζσ απφ ηελ άιιε έμσ; Δλψ
θάπνηα πξνγξάκκαηα κπνξνχκε λα ηα αγνξάζνπκε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ αλαζέηνπκε κειέηεο ηε κηα κεηά ηελ άιιε έμσ …
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: πγλψκε θ. Κνζθνιέην, θ. Γξεηδειηά θάληε κνπ ηε ράξε
θάληε ηνπνζέηεζε ή εξψηεζε, κε θάλεηε δηάινγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δξσηήζεηο θάλσ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ναη αιιά λα θάλεηε ηηο εξσηήζεηο ζαο θαη λα ζαο απαληήζεη
ζπλνιηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αξθεηά θ. Πξφεδξε.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Γξεηδειηά φινη νη πνιηηηθνί κεραληθνί δελ θάλνπλ
ζηαηηθέο κειέηεο. Τπάξρνπλ εμεηδηθεχζεηο θαη ε Σερληθή Τπεξεζία ε δηθή καο
δελ έρεη θάπνηνλ πνιηηηθφ κεραληθφ πνπ λα θάλεη ζηαηηθέο κειέηεο, πέξα απφ
ην software πνπ είπε ν θ. Κνζθνιέηνο. Δπραξηζηψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Καιακπφθε ηη θάλνπλ απηνί νη ηερληθνί καο; Πσο
παιηά έθαλαλ κειέηεο; Πσο μαθληθά ζηακάηεζαλ λα θάλνπλ κειέηεο;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Γελ έρεηε ηνλ ιφγν θ. Γξεηδειηά ζαο παξαθαιψ, ε θα Γθνχκα
έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δλ ζπληνκία, ήζεια λα ζπκίζσ θη εγψ φηη είρε έξζεη ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ρσξίο λα έρεη ιάβεη ππφςε φζα θηίξηα δελ ρξεηάδνληαη
ζηαηηθά επάξθεηα, εμαηξνχληαη απφ ηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, έρεη ηε
δπλαηφηεηα ν λφκνο λα πσ ζπγθεθξηκέλα γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα λα γίλνπλ
νη κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο επνκέλσο κπνξεί λα δξνκνινγεζεί ζεκηλάξην
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ζε ππάξρνλ πνιηηηθφ κεραληθφ, αλ κπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε θαη πφζνη
είλαη νη πνιηηηθνί κεραληθνί ζηελ Σερληθή Τπεξεζία, πνπ κπνξνχλ βέβαηα λα
ππνγξάςνπλ, ελλνψ δηπισκαηνχρνη πνιηηηθνί κεραληθνί πνπ κπνξνχλ λα
ππνγξάςνπλ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, λα έρνπλ δηδαρηεί θαη επνκέλσο
κπνξνχλ κε θάπνην ζεκηλάξην ηνπ software λα θάλνπλ ηε κειέηε γηα ηα
κνλφξνθα θηίξηα ηνπιάρηζηνλ ηνπ λεθξνηαθείνπ, δελ ιέσ λα θάλνπλ γηα ηα
κεγάια θηίξηα ηα ζρνιηθά θαη ηα ινηπά πνπ κπνξνχλ εθεί λα έρνπλ ηελ πςειή
επίβιεςε ησλ κειεηεηψλ.
Ρσηάσ πσο θαη δελ ηα έρεηε δεη απηά ηα ζέκαηα κηαο θαη εζείο
είζηε θαη ηδηψηεο, είζηε ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο πνιηηηθφο κεραληθφο, είζηε
ππεχζπλνο θαη ηεο πνιενδνκίαο νπφηε γλσξίδεηε φηη ζα πξέπεη νχησο ή
άιισο λα ζηειερσζεί θαη ε Πνιενδνκία ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο γηα λα κπνξεί λα εγθξίλεη κειέηεο θαη άδεηεο θαη ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο.
Οπφηε κε απηέο ηηο ηξεηο ηδηφηεηεο δελ κε θαιχπηνπλ νη
απαληήζεηο πνπ δίλεηε θαη αο ηηο είραλ δψζεη θαη ζε εζάο ην ’12.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Έηεξνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζέιεη ηνλ ιφγν; Ο θ.
Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οη πνιηηηθνί κεραληθνί πνπ κπνξνχλ λα ππνγξάςνπλ
κειέηεο είλαη 2, πξψηνλ. Γεχηεξνλ, φπσο είπε θαη ν θ. Καιακπφθεο δελ είλαη
φινη νη κεραληθνί γηα φια. Απηφ ην γλσξίδεηε θη εζείο θα Γθνχκα πνπ θάλεηε
ηελ εξψηεζε.
Σξίηνλ, έλα software έρεη απφ 5 έσο 10.000 € ην νπνίν είλαη ε
αγνξά ηνπ θαη θάζε ρξφλν έρεη ην ίδην πνζφ γηα λα πάξεηο ηελ αλαλέσζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δκείο απηή ηε ζηηγκή ην γεγνλφο φηη ζηήλνπκε
Πνιενδνκία δελ ζεκαίλεη φηη απηφο πνπ θάλεη ηνλ έιεγρν ζε κηα Πνιενδνκία
θάλεη θαη εθπφλεζε ζηαηηθψλ κειεηψλ θαη απηφ πξέπεη λα ην γλσξίδεηε.
Μηιάκε γηα δπν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.
ε θάζε πεξίπησζε απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη θαιφ ζα ήηαλ
φλησο λα εθπαηδεχζνπκε θάπνην κεραληθφ έηζη ψζηε λα γίλεη πην απηφλνκε ε
Τπεξεζία καο θαη ζην ζέκα ησλ ζηαηηθψλ, αιιά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
ζηηγκή κελ μερλάκε θάηη: ην πνζφ γηα ηηο ζηαηηθέο κειέηεο είλαη πεξίπνπ ζηηο
47.000 € πιελ ηεο έθπησζεο πνπ ζα πάξεη.
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Άξα δελ μέξνπκε αλ καο ζπκθέξεη θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία λα κπνχκε ζηε ινγηθή ηνπ λα αγνξάζνπκε έλα πξφγξακκα, λα ην
ζπληεξνχκε θαη’ έηνο γηα λα θάλνπκε απηή ηε δνπιεηά. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε
ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Σάθαο
Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο 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.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Παξψλ θαη λα δηθαηνινγήζσ ηελ ςήθν κνπ. Δίρακε πεη
ζε πξνεγνχκελν πκβνχιην φηη είκαζηε ππέξ κηαο ζπλνιηθήο κειέηεο ζηαηηθήο
επάξθεηαο γηα φια ηα θηίξηα πνπ έρνπκε αλάγθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Ο

θ.

Αλαληάδεο

Νηθφιανο

έρεη

απνρσξήζεη,

ν

θ.

Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά. Γηαηί ζεσξψ θαη ην πνζφ κεγάιν θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν
ζέισ λα αλαδείμσ φηη ε Σερληθή Τπεξεζία δελ θξνληίδεη λα είλαη Τπεξεζία ηνπ
2020 αιιά ηνπ 1990.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάλεηο ιάζνο, ηφηε έθαλε κειέηεο! Καη πνιιέο κειέηεο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Με δηαθφπηεηε ηελ ςεθνθνξία.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηά πιεξψλνπκε ζήκεξα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά σο εηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο έρεη απνρσξήζεη, Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο νκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά γηαηί ζεσξνχκε ην πνζφ ππεξβνιηθφ θαη κπνξεί
ν Γήκνο λα ην θάλεη κε ίδηα κέζα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο είκαζηε ππέξ ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, δελ
ζπκθσλνχκε κε ην ππφινηπν ζθέινο ηεο πξφηαζεο θαη πξνηείλνπκε λα
κειεηεζεί ε πξφζιεςε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ θαη αγνξά πξνγξακκάησλ
ψζηε λα ειεγρζνχλ φια ηα δεκνηηθά θηίξηα απφ ηελ Τπεξεζία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Ο

θ.

Εαραξηάδεο Ησάλλεο

έρεη

απνρσξήζεη,

ν

θ.

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο έρεη απνρσξήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Μπνξνχκε λα έρνπκε ην απνηέιεζκα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 16 ππέξ, 6 θαηά θαη 4 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «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]»
εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηθαηξνπνίεζε / ζπκπιήξσζε ηεο αξηζ. 289/2018 απφθαζεο Γ..
πεξί έγθξηζεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΑΜΚΔ «ΚΔΝΣΡΟ Φ»»
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ζ θα Παπαθψζηα έρεη ηνλ ιφγν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε εάλ ζπκθσλνχκε σο εηζάγεηαη λα
πξνρσξήζνπκε ρσξίο θνπβέληα.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Απιά κηα επηθαηξνπνίεζε είλαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ζπκθσλνχκε σο εηζάγεηαη θαη απηή ε πξεκνχξα λνκίδσ
πξέπεη λα ηειεηψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Κπξία Παπαθψζηα ζπλερίζηε, επραξηζηψ.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Πξφθεηηαη γηα επηθαηξνπνίεζε κηαο απφθαζεο πνπ είρε
παξζεί ην 2018 κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηελ ΑΜΚΔ «ΚΔΝΣΡΟ Φ»», ε
κφλε αιιαγή πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ιφγσ θνξσλντνχ ζα ππάξμεη δσξεάλ
ηειεθσληθή, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηα κέιε ησλ ΚΑΠΖ καο. Απηφ, δελ είλαη
θάηη άιιν, επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη. Ο Γήκνο έρεη θέληξν ςπρηθήο πγηεηλήο,
ζσζηά;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: ρη, ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, έρεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Χξαία. Απηά ηα νπνία ζέινπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζηα
ΚΑΠΖ δελ κπνξνχλ λα ηα παξέρνπκε απφ εθεί;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: ρη γηαηί ην θέληξν ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο αζρνιείηαη θαη
ε βάζε ηνπ είλαη ε νηθνγέλεηα θαη ην παηδί, ππάξρεη παηδνςπρνιφγνο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Κχξηε εξεηάθε θάληε κνπ ηε ράξε λα θάλεηε ζπγθεληξσηηθά
ηα εξσηήκαηά ζαο λα ζαο απαληήζεη νινθιεξσκέλα ε θα Παπαθψζηα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μνπ απάληεζε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ζέιεηε θάηη άιιν;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη, βεβαίσο, λα ηνπνζεηεζψ θ. Πξφεδξε. Δκείο ζε απηφ ην
ζέκα φηαλ είρε πξσηνεηζαρζεί ην είρακε εμεηάζεη θαη ζηελ πνξεία ηη
απνδείρζεθε; ηελ πνξεία απνδείρηεθε φηη εηδηθά ζηελ πεξίνδν ηεο
δηαθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ θιηκαθψζεθε κηα πνιηηηθή κεηαθχιπζεο βαξψλ απφ
ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο κε ηε
ιεγφκελε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ εκπνξεπκαηνπνίεζε Τπεξεζίεο
ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ εθρψξεζε ζε ΜΚΟ ζε εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθέο θαη
ηα ινηπά.
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Πξνσζήζεθαλ

γεληθφηεξα

εμσλνζνθνκεηαθέο

δνκέο,

δηακεξίζκαηα, μελψλεο, νηθνηξνθεία, θέληξα πγείαο, ΜΚΟ πνπ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ ζήκεξα γίλεη κηα κεγάιε κάζηηγα ζηνλ ηνκέα ηεο
Φπρηθήο Τγείαο. Σα δίθηπα ησλ ΜΚΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο θαη ην
θξάηνο

ζπγθξνηνχλ

πξνγξάκκαηα

ζπλήζσο

ρξεκαηνδνηνχκελα

απφ

ρνξεγνχο επηρεηξήζεηο φπσο είλαη ην ζπγθεθξηκέλν, απφ πίζσ είλαη ην Ίδξπκα
ηνπ Καξξά, ηνπ γλσζηνχ εθνπιηζηή κε ηε γλσζηή ηζηνξία θαη ζηελ Διιάδα.
Απηά ζπλήζσο αμηνπνηνχλ θαη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο, παξέρνπλ ππεξεζίεο βαζηθέο πνπ απνηεινχλ ην άιινζη γηα ηελ
επέλδπζε ηεο επζχλεο ηνπ θξάηνπο θαη ηειηθά νδεγνχλ ζηε ζπλνιηθή
ππνβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Δκείο δελ ζπκθσλνχκε κε απηή ηελ πνιηηηθή θαη δελ
ζπκθσλνχκε ν Γήκνο λα γίλεηαη κεζάδνληαο ζηελ απεκπφιεζε ηεο επζχλεο
ηνπ θξάηνπο θαη ζηε κεηαθχιεζή ηεο ζε ΜΚΟ εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθέο φιν
απηφ ην πιέγκα ην νπνίν έρεη ππάξμεη γηα έλα ηφζν επαίζζεην ζεκείν, φπσο
είλαη ε Φπρηθή Τγεία ε νπνία έρεη επηδεηλσζεί, ην πξφβιεκα έρεη επηδεηλσζεί
ηα

ηειεπηαία

ρξφληα

θαη

ην

γλσξίδνπλ

πάξα

πνιινί

απφ

ηνπο

παξεπξηζθφκελνπο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, θα Παπαθψζηα ζέιεηε λα πείηε θάηη;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Γελ έρσ λα πσ θάηη θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε. Δθηφο απφ ηε "Λατθή πζπείξσζε" εγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκείο απφ πιεπξάο καο θ. Πξφεδξε εγθξίλνπκε ηελ
εηζήγεζε ηεο θαο Παπαθψζηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εκείο θ. Πξφεδξε ην ίδην.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δκείο θαηαςεθίδνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. Έρνπκε θάλεη
πξαγκαηηθά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 15κειέο Γπκλαζίνπ. Ή ππάξρεη
Καλνληζκφο πσο γίλεηαη ε ςεθνθνξία, ή δελ ππάξρεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δληάμεη θ. εξεηάθε ζέιεηε ςεθνθνξία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ζέινπκε λα ππάξρεη θαλνληθά ε δηαδηθαζία, ην έρνπκε
επηειίζεη, αο κε ην μεθηηιίζνπκε ηειείσο.
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Καηαλνεηφ θ. εξεηάθε, αιιά θαιφ είλαη λα ζεβαζηνχκε θαη
ηελ ψξα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη απηνχο πνπ καο ςήθηζαλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ναη, ηνπο ζεβφκαζηε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε
ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Σάθαο
Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο 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.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Ο

θ.

Αλαληάδεο

Νηθφιανο

έρεη

απνρσξήζεη,

ν

θ.

Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο έρεη απνρσξήζεη, Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Ο

θ.

Εαραξηάδεο Ησάλλεο

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο έρεη απνρσξήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Μπνξνχκε λα έρνπκε ην απνηέιεζκα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 24 ππέξ, 3 θαηά θαη 1 παξψλ, θαηά πιεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθαηξνπνίεζε /
ζπκπιήξσζε ηεο αξηζ. 289/2018 απφθαζεο Γ.. πεξί έγθξηζεο
ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΑΜΚΔ «ΚΔΝΣΡΟ Φ»» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηθχξσζε πηλάθσλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο «ΓΟΜΖ ΗΣΗΖ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε θσδηθφ ΟΠ 5003609 έηνπο 2020 ( Γ΄ΦΑΖ)»
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ζ θα Παπαθψζηα έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Δίλαη επηθαηξνπνίεζε ηεο 3εο θάζεο ζηελ έληαμε δνκήο
ζίηηζεο θαη Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία θαη ηα θξηηήξηα
πνπ έρνπλ ζπιιέμεη θαη ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ θάλεη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί
ησλ δνκψλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε εκείο ςεθίδνπκε σο εηζάγεηαη ε εηζήγεζε
ηεο θαο Παπαθψζηα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο: έρεη ζπζηαζεί κηα
Δπηηξνπή απφξσλ ζσζηά; Έρεη ζπλεδξηάζεη; Τπάξρεη πξαθηηθφ;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Πνιιέο θνξέο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί δελ ην ζπλνδεχεη ε εηζήγεζε;
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Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Ζ Δπηηξνπή απφξσλ, Δπηηξνπή Οηθνλνκηθά Αδχλακσλ ηελ
έρνπκε νλνκάζεη γηαηί δελ καο αξέζεη απηή ε ιέμε, δελ έρεη θάπνηα
δηθαηνδνζία πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, απηφ βγαίλεη απφ ηνπο θνηλσληθνχο
ιεηηνπξγνχο. Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθά Αδχλακσλ ζπκκεηέρεη φπσο είρε
δεηήζεη ν θ. Σνκπνχινγινπ ζηηο 9 δηαηαθηηθέο θάζε κήλα πνπ παξαδίδνληαη ζε
σθεινχκελνπο ηνπ Γήκνπ καο. Αλ απηφ ζέινπκε λα ην εηζάγνπκε θαη λα
ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή απφξσλ, δελ έρνπκε θαλέλα ζέκα. Γελ μέξσ αλ έρεη
θάπνην ζέκα ν θ. Αλαγλψζηνπ, εγψ δελ έρσ θαλέλα ζέκα πξνζσπηθά.
Γ.

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ:

Απνιχησο

θαζφινπ

θαη

έρνπκε

ζπλεδξηάζεη

θ.

Σνκπνχινγινπ, 6 ζπλεδξηάζεηο έρνπκε θάλεη.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ε Δπηηξνπή απφξσλ έρεη εγθξίλεη έηζη
θη αιιηψο φιε ηε ιίζηα ησλ νηθνλνκηθά αδχλακσλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ιέσ ππάξρεη θάπνην πξαθηηθφ πνπ ην έρεη θάλεη;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Βεβαίσο θαη ππάξρεη πξαθηηθφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνπ είλαη; Γελ ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεη ηελ εηζήγεζε;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Απηνί είλαη λένη πνπ ζα εηζαρζνχλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ιέσ, απηνί νη λένη …
Α.

ΠΑΠΑΚΧΣΑ:

Ζ

ιίζηα

δεκηνπξγείηαη

θαη

επηθαηξνπνηείηαη

κφιηο

νξηζηηθνπνηεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με θσδηθνχο, φρη κε νλνκαηεπψλπκν εδψ.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: ρη βέβαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί είλαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Οχηε εγψ ε ίδηα δελ μέξσ ηα νλνκαηεπψλπκα, ελλνείηαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα έπξεπε λα ππάξρεη έλα πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο
νηθνλνκηθά

αδπλάκσλ

πνπ

λα

ζπλνδεχεη

ηελ

εηζήγεζε,

εγψ

απηφ

θαηαιαβαίλσ. Γειαδή ηη εξρφκαζηε ηψξα λα θάλνπκε; Απηφ πνπ καο
πξνηείλεηε εζείο; Γελ πξέπεη λα ην έρεη δεη θαη θάπνηνο άιινο; Απηφ ξσηψ.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Γελ πξνηείλσ εγψ θάηη, εγψ δελ μέξσ θαλέλαλ απφ ηνπο
σθεινχκελνπο, νχηε ηα ζηνηρεία ηνπο, νχηε ηίπνηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οχηε εγψ μέξσ.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Σελ έγθξηζε ηε δίλνπλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί.
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Με θάλνπκε δηάινγν φκσο. Κχξηε Σνκπνχινγινπ έρεηε λα
ηνπνζεηεζείηε;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: πγλψκε θ. Πξφεδξε ιίγν λα απαληήζσ ζε απηφ, έηζη θη
αιιηψο ζηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο νχηε νλφκαηα δίδνληαη, νχηε ηζηνξηθφ
ησλ σθεινχκελσλ, απιά ππάξρεη κηα ηππηθή δηαδηθαζία ηελ νπνία κπνξνχκε
θάιιηζηα λα αθνινπζνχκε θαη ζε απηή ηελ ηξίηε θάζε επηθαηξνπνίεζεο ηεο
ιίζηαο, απηφ δειαδή πνπ έρεηε πάξεη ζηελ εηζήγεζε.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Σσλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ είλαη.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Αθξηβψο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δκείο ζεσξνχκε φηη έπξεπε λα ππάξρεη θαη
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο νηθνλνκηθά αδπλάκσλ γη' απηφ θαηαςεθίδνπκε.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπάξρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα, δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ
έηζη φπσο ην ιέηε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θέκα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο δελ ππάξρεη θα Παπαθψζηα θαλέλα, κπνξνχλ φια ηα ζηνηρεία κε
πεξηνξηζκνχο βεβαίσο πνπ ζέηεη ην GDPR λα είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ
αηξεηψλ γηα έιεγρν φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: πγλψκε ελλνείηε ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ δηθαηνχρσλ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Δγψ δελ ην θάλσ απηφ, ζπγλψκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ια κπνξνχλ, απιψο δελ κπνξνχλ λα ζηαιζνχλ,.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ δηαθσλψ καδί ζαο ζηελ πξαθηηθή, απιψο ιέσ φηη
ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζέιεη λα ειέγμεη βεβαίσο
είλαη ζηε δηάζεζή ηνπ κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε λνκνζεζία.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Βεβαίσο λα ζπλαληεζεί κε θάπνηα θνηλσληθή ιεηηνπξγφ.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπάξρνπλ φια ηα ζηνηρεία ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Με κηιάηε φινη καδί ζαο, παξαθαιψ πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ζέισ κηα δηεπθξίληζε. Δίλαη άιιν πξάγκα ε δηαζθάιηζε
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη άιιν αλ ςεθίδνπκε κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία
δελ έρνπκε δηθαίσκα ειέγρνπ ην πνηνη ηελ απαξηίδνπλ. Θέισ κηα ζαθή
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απάληεζε. Γειαδή αλ εγψ θαηέβσ ζηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία θαη ζέισ λα
γλσξίζσ πνηνη είλαη νη σθεινχκελνη, κπνξψ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρεηε θάζε δηθαίσκα θ. εξεηάθε
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ρσηάσ ηε Γηνίθεζε.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Κχξηε εξεηάθε δελ έρεη αιιάμεη θάηη ζηε δηαδηθαζία πνπ
γηλφηαλ φια απηά ηα ρξφληα. Δλλνείηαη φηη φπνηνο ζέιεη, κπνξεί λα απεπζπλζεί
ζηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία λα θιείζεη έλα ξαληεβνχ θαη λα κάζεη ηα ζηνηρεία
ησλ σθεινχκελσλ, δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα άκα δελ έρεη αιιάμεη θάηη ζε φ,ηη αθνξά ηε δπλαηφηεηα
ελεκέξσζεο θαη ειέγρνπ, βεβαίσο ηφηε ζπκθσλνχκε.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Οχηε ηεο ελεκέξσζεο νχηε ηεο δηαδηθαζίαο, έρεη αιιάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε
ςεθνθνξία.

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Σάθαο
Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο 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:

Ο

θ.

Αλαληάδεο

Νηθφιανο

έρεη

απνρσξήζεη,

ν

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;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ σο εηζάγεηαη απφ ηελ θα Παπαθψζηα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο έρεη απνρσξήζεη, Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά γηαηί ζπλνδεχεηαη απφ γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθά Αδπλάκσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ κε ηε ζεκείσζε φηη έρνπκε ηνπνζεηεζεί γηα ην ζέκα
ησλ θξηηεξίσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Ο

θ.

Εαραξηάδεο Ησάλλεο

έρεη

απνρσξήζεη,

ν

θ.

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Οκνίσο κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο «Πφιεο ηεο θαξδηάο
καο», θαηά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο έρεη απνρσξήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Μπνξνχκε λα έρνπκε ην απνηέιεζκα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 24 ππέξ θαη 3 θαηά, θαηά πιεηνςεθία.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηθχξσζε πηλάθσλ
σθεινπκέλσλ

ηεο πξάμεο

«ΓΟΜΖ ΗΣΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε
θσδηθφ

ΟΠ

5003609

έηνπο

2020

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
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10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαθηηθνχ θιήξσζεο θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο
πξνζσξηλήο & νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΓΤΟ ΝΔΧΝ ΒΡΔΦΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΣΟΝ 1ν ΒΝ
ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΝ 1ν ΒΝ ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ»
(Α.Μ. 96/2018)»
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Δίλαη ε έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Να θάλνπκε ηελ θιήξσζε.
Γηεμάγεηαη θιήξσζε
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή σο ηαθηηθφ κέινο θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο
Γηψξγνο σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δπραξηζηψ πνιχ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Παξψλ ζηελ θιήξσζε; Ση λα πσ …
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζέιεηε λα ηνπνζεηεζψ;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: ρη κελ ηνπνζεηεζείηε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γερηείηε ην ρσξίο ζρφιηα ζαο παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: πγλψκε θα Γθνχκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γαλάε ιίγν ζνβαξφηεηα πηα!
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Κχξηε Γξεηδειηά ζαο παξαθαιψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ ζνβαξφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηε ζνβαξφηεηα πνπ
αζθείηε…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε εξεηάθε ακθηζβεηείηε ηελ θιήξσζε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Χξαία, αο ηνπνζεηεζνχκε λα γίλεη θαηαλνεηφ. Μπνξψ λα
έρσ ηνλ ιφγν θ. Πξφεδξε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να θάλνπκε θνπβέληα γηα ην αλ κπνξεί λα κπαίλεη ζηελ
θιεξσηίδα θαη αλ κπνξεί λα κπαίλεη ζην κπαξκπνχηη, λα ην πσ έηζη, ε
παξαιαβή βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ή άιισλ ζνβαξψλ έξγσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη απηά πνπ ιέηε θχξηε;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηά είλαη ν ζεζκφο πνπ ππεξεηείηε. Απηά είλαη νη
Κπβεξλήζεηο πνπ ππεξεηείηε, πνπ πξνζθπλάηε αθφκε θαη ζήκεξα.

Δκείο

έρνπκε άιιε άπνςε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να κηιάηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θεέ κνπ έιενο!
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δκείο δελ πξνζθπλάκε θ. εξεηάθε, εζείο πξνζθπλάηε θαη
εζείο καο έξρεζηε κε θαζέηεο …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ηελ αλνίμνπκε θαη λα δνχκε ηη παξαδίδεηαη θαηά θαηξνχο
απφ ηηο Δπηηξνπέο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνπνζέηεζε ζηελ θιήξσζε θ. εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη γηα ηα ζρνιεία γηα ην έξγν ηνπ θ. Αδακφπνπινπ κε ηηο…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη δνθηκάζηε ηηο αληνρέο καο!
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Μαο θνξντδεχεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρσ θπζηθή αληνρή ηεξάζηηα, κπνξψ λα ζαο ππνκέλσ φιν ην
βξάδπ. δνθηκάζηε ηηο αληνρέο κνπ!
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Γήκαξρε ζπγλψκε καο εγθαινχλ γηα ηε ζνβαξφηεηά
καο θαη επεηδή ακπλφκαζηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη θαη ακχλεζηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνπνζέηεζε ζηελ θιήξσζε θα Γθνχκα;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Φήθηζα παξψλ θαη έρσ ην δηθαίσκα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Κχξηε Γήκαξρε ζαο παξαθαιψ πνιχ λα ην ιήμνπκε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Έρσ ην δηθαίσκα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δληάμεη έρεηε ην δηθαίσκα θαη θξίλεζηε γη' απηφ ην δηθαίσκα,
πξνρσξάκε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζέισ λα ηνπνζεηεζψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Οκφθσλα θαη 2 παξψλ, πάκε παξαθάησ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σα ζρφιηά ζαο κηα ραξά κπνξείηε λα ηα θάλεηε, ηελ ψξα
δελ ηε ζέβεζηε φηαλ ζρνιηάδεηε ζθνξ αγψλσλ…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ θαηάιαβα θ. Σάθα ηη ζεκαίλεη «πάκε παξαθάησ»;
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθνχ
θιήξσζεο θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο
παξαιαβήο

ηνπ

έξγνπ

«ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ

ΓΤΟ

& νξηζηηθήο

ΝΔΧΝ

ΒΡΔΦΗΚΧΝ

ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΣΟΝ 1ν ΒΝ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΝ 1ν ΒΝ
ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (Α.Μ. 96/2018)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ κε 2
παξψλ.

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο - νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ»
(Α.Μ.103/2014)»
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνηα είλαη ηα αθίλεηα απηά;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηε λα απαληήζσ;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: αο αθνχκε θ. Καληαξέιε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη δελ έρεη δηθαίσκα λα απαληήζεη, είλαη δεκνηηθφο
ζχκβνπινο. Ζ Γεκνηηθή Αξρή λα απαληήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Αλ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο θ. εξεηάθε δειαδή δελ
θαηάιαβα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να απαληήζεη ε Γηνίθεζε, λα πάξεη άιινο ηελ επζχλε. Να
πάξεη εθηειεζηηθφ φξγαλν ηελ επζχλε θαη λα καο πεη ζε πνηεο δηεπζχλζεηο
αλαθέξνληαη ηα αθίλεηα, εθφζνλ ζέιεηε λα πάκε κε θαλνληθέο δηαδηθαζίεο ηεο
αζηηθήο δεκνθξαηίαο, δελ έρνπκε πξφβιεκα θαλέλα θαη εκείο 6 ε ψξα ζα
ζεθσζνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Δληάμεη θ. εξεηάθε κηα ραξά ην πάηε, λαη ην έρσ θαηαιάβεη
ην βιέπσ φηη εξγάδεζηε αθφκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δξγαδφκαζηε θαη ε γπλαίθα κνπ πάεη ζηε Θήβα, εθεί ηε
ζηέιλεη ην θξάηνο ζαο γηα λα δνπιέςεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Γηαηί εκείο άλεξγνη είκαζηε, δελ θαηάιαβα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν δηθφ ζαο θξάηνο, ν δηθφο ζαο λφκνο, ν λφκνο ηνπ δηθνχ
ζαο Τπνπξγνχ Παηδείαο.
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Κχξηε εξεηάθε είζηε εθηφο ζέκαηνο, ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λνηπφλ λα καο απαληήζνπλ πνηεο είλαη νη δηεπζχλζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Πξνθαλψο έρεη πξφβιεκα ζχλδεζεο ν θ. Κνζθνιέηνο απφ
φ,ηη έρσ θαηαιάβεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άιιν πξφβιεκα έρεη, αιιά δελ πεηξάδεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ση ππαηλίζζεζηε ηψξα; Γηα θάπνην άλζξσπν πνπ δελ κπνξεί
λα απαληήζεη; Θέιεηε λα πείηε θάηη; Πείηε ην.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έηζη θη αιιηψο ίδην ζηξαηφπεδν είζηε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Νηξνπή ζαο θ. εξεηάθε, ληξνπή ζαο.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Σα πξνβιήκαηα ηα δηθά ζαο ζα ηα κεηαθέξεηε ζηνλ θ.
Κνζθνιέην;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Παξαθαιψ εζπρία γηαηί, γηα 5 ιεπηά ζα δηαθφςσ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε απιψο επί ηεο δηαδηθαζίαο γηαηί ν θ. Κνζθνιέηνο
είλαη έηνηκνο λα απαληήζεη. ιν απηφ εθ ηνπ πεξηζζνχ απιά γηα λα
αθνχζνπκε πάιη ην γλσζηφ ινγχδξην ηεο Παξάηαμεο ηνπ θ. εξεηάθε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ζ Παξάηαμε ηνπ ΚΚΔ είλαη θ. Βνχξν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν ζέκα απνζχξεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα πνην ιφγν;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα ζαο απαληήζσ γξαπηά αχξην ην πξσί. Δπραξηζηνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ λα κηιήζσ;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δπί ηίλνο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ην ζέκα απηφ, πξηλ απνζπξζεί θ. Κνζθνιέην.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Έρεη απνζπξζεί θ. Γξεηδειηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην απέζπξε
ν εηζεγεηήο ηειείσζε.
Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξσηνθφιινπ
πξνζσξηλήο - νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ
ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ» (Α.Μ.103/2014)» ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ.
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12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ
ηνπ Γήκνπ»
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:

Απφ

φ,ηη

είδα

ηεο

θαζαξηφηεηαο

ην

leasing

ησλ

απνξξηκκαηνθφξσλ πνπ έξρεηαη θάζε κήλα. Θέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο λα
κηιήζεη γη' απηφ; Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ θ. Πξφεδξε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Σάθαο
Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη θαθψο ην πξνεγνχκελν ζέκα
έγηλε ζέκα, ζα έπξεπε λα είρακε ηειεηψζεη θαη κε ην πξνεγνχκελν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη θαιφ ζα είλαη θ. εξεηάθε
άιιε θνξά φηαλ κηιάηε, λα είλαη ν άιινο κπξνζηά. Γηαηί κε ελεκέξσζαλ φηη
θάηη είπαηε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Κχξηε Κνζθνιέην ζαο παξαθαιψ πνιχ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ θηαίσ αλ απνπζηάδαηε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δίραηε απνρσξήζεη;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Κνπηζάθεο
Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Ο

θ.

Αλαληάδεο

Νηθφιανο

έρεη

απνρσξήζεη,

ν

θ.

Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο έρεη απνρσξήζεη, Αλαγλψζηνπ
Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Απέρνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ. Απηφ είλαη ην ζέκα πνπ ζα πέξλαγαλ φια καδί!
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Ο

θ.

Εαραξηάδεο Ησάλλεο

έρεη

απνρσξήζεη,

ν

θ.

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ θαη ζα παξαθαινχζα πεξηζζφηεξν έκπξαθην
ζεβαζκφ ζηε δεκνθξαηία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απνρή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο έρεη απνρσξήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ: Μπνξνχκε λα έρνπκε ην απνηέιεζκα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 20 ππέξ, 3 απνρέο θαη 3 παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ:
πξσηνθφιισλ

Σν

12ν

ζέκα

παξαιαβήο

εκεξήζηαο

εξγαζηψλ

-

δηάηαμεο

ππεξεζηψλ

ηνπ

«Έγθξηζε
Γήκνπ»

εγθξίλεηαη νκφθσλα.
αο επραξηζηψ φινπο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη λα επρεζνχκε φινη
ζηνλ Λχζαλδξν θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ ηα θαιχηεξα, πεξαζηηθά θαη γξήγνξα,
λα είζηε φινη θαιά. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. αο
επραξηζηνχκε πνιχ, θαιφ ζαο βξάδπ.
ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΛΤΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
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ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
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