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ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 18εο ΜΑΗΟΤ 2022
ΖΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΖ - ΩΡΑ: 09:45
ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΩΑΝΝΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο
Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Κνπηζάθεο Μηραήι, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Σάθαο Ηιίαο, Μπεξδέζεο
ππξίδσλ, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο, Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Τπνβνιή πξφηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ππεξεζίαο «Δθπφλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκφηεηαο (.Α.Π.) ζην
Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη Λνηπέο Γξάζεηο
Πεξηβαιινληηθνχ Ιζνδπγίνπ».
2. Έγθξηζε 3νπ Α.Π.Δ. θαη 2νπ A.Π.E. ηεο 1εο ..Δ. – Σαθηνπνηεηηθφο ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤΝΣΧΝ ΒΡΔΦΙΚΧΝ,
ΠΑΙΓΙΚΧΝ,

ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΧΝ

ΣΑΘΜΧΝ

ΣΟ

ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – Ν. ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» (Α.Μ.: 22/2019).

ΓΗΜΟ

Ν.
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3. Έγθξηζε δηνξγάλσζεο ηνπ Λατθνχ Αγψλα Γξφκνπ επί δεκνζίαο νδνχ
κε ηελ επσλπκία «Γ. Απνζηνιάθεο» θαη ηίηιν «Γλσξίδνληαο ηηο γεηηνληέο
ηεο πφιεο κνπ» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
4. Έγθξηζε δηνξγάλσζεο εθδήισζεο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζηα πιαίζηα
ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2022
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
5. Οξηζκφο ππνιφγνπ θη έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο
γηα ηελ ιήςε εγγξάθσλ – ζπκβνιαίσλ απφ ην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν
Αηηηθήο.

ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Σάθαο
παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο
παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο παξψλ. Έρνπκε
απαξηία θαη μεθηλάεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεηε ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ε ηξίηε θνξά πνπ εξρφκαζηε γηα ην ίδην ζέκα,
είλαη γλσζηέο νη ππεξσξίεο. Δπαλαθέξσ ην ζέκα Γήκαξρε, γηαηί ήξζαλ νη
βεβαηψζεηο ζην γξαθείν ζαο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπακε Κψζηα, αθνχ είλαη δεδνκέλεο …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί…;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ζα ζαο πεη ν θ. Πιέζζαο φηη ςάρλνπκε λα βξνχκε
Πξσηφθνιια πνπ έπξεπε λα κπνπλ εθεί θαη είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία είλαη
ηξαγηθή κε ηηο Τπεξεζίεο. ηα πξαθηηθά δελ ζέισ λα θαηαγξάθνληαη απηά.
Έρνπκε πεη φινη φηη ζα δνζνχλ, έρεη δεζκεπηεί ν Γήκαξρνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα ράζεθαλ βεβαηψζεηο, μαλαήξζαλ, έρεη ππνγξάςεη
ν θ. Κνζθνιέηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο, ηη λα θάλνπκε ηψξα …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή ηη πξέπεη λα θάλνπκε;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Διάηε κηα κέξα καδί εδψ απφ ην πξσί έσο ην βξάδπ, θαη αλ δελ
πάξεηε 6 lexotanil … δελ ζέισ λα θαηαγξάθνληαη απηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έλα πξάγκα δεηήζακε θαη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ είλαη κφλν φηη ην δεηήζαηε εζείο, είλαη κηα ηζηνξία ε
νπνία έηζη θαη αιιηψο έρεη δξνκνινγεζεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα ραζνχλ νη ππεξσξίεο θ. Σνκπνχινγινπ. Γηαηί ην
επαλαθέξεηε ζαλ θάηη ην νπνίν δελ γίλεηαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη, ππάξρεη κηα ιάζνο δηαδηθαζία. Ήξζαλ ζην
γξαθείν νη βεβαηψζεηο πνπ δεηήζαηε απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,
απφ εζάο πήγαλ αιινχ, δελ πήγαλ ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ, φπσο
έπξεπε. Πήγαλ ζηνλ θ. αξαληφπνπιν, δελ έρεη θακία ζρέζε ν θ.
αξαληφπνπινο κε φιε απηή ηε δηαδηθαζία. Αθνχ έρεη ππνγξάςεη ν θ.
Κνζθνιέηνο, έρεη ηειεηψζεη. αο παξαθαιψ πάξα πνιχ.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τπνβνιή πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε
ηεο ππεξεζίαο «Δθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π.)
ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»,
ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε
θαη Λνηπέο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν θ. Λέθθαο, ν νπνίνο σο
Αληηδήκαξρνο Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ζα καο ελεκεξψζεη γηα ην ζέκα απηφ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεκέξα ζε φινπο θαη απφ εκέλα. Η απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
αθνξά ηελ απφθαζε γηα ππνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην
ηεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ζρέδηα αζηηθήο πξνζβαζηκφηεηαο.
ηηο εηζεγήζεηο έρεηε ηφζν ηελ απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φζν ηελ πξφζθιεζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαζψο
επίζεο θαη ηνλ πίλαθα κε ηα πνζά πνπ έρνπλ πξνεγθξηζεί γηα θάζε Γήκν θαη
ζην δηθφ καο Γήκν αληηζηνηρεί ην πνζφ ησλ 49.600 €.
Δίλαη 100% ρξεκαηνδνηνχκελν, δειαδή ζα είλαη έζνδν – έμνδν
θαη ην ζρέδην αζηηθήο πξνζβαζηκφηεηαο, ην παξαδνηέν ζα είλαη κηα κειέηε ε
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νπνία ζα καο δείρλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα απφ ζπκπνιίηεο καο κε εηδηθέο
αλάγθεο θαη απφ νκάδεο φπσο κεηέξεο κε θαξφηζηα θαη νχησ θαζεμήο ζηα
πεδνδξφκηα, ζηηο πιαηείεο θαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαηά πφζν απηά
είλαη πξνζβάζηκα απφ επάισηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη ηη ρξεηάδεηαη
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ.
Θα καο παξαδνζεί κειέηε θαη ζε δεχηεξν ρξφλν ην Πξάζηλν
Σακείν ζα βγάιεη θαη πξφζθιεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ
δειαδή ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, πξνθεηκέλνπ φινη νη
θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πεδνδξφκηα πιαηείεο θαη νχησ θαζεμήο λα είλαη
πξνζβάζηκεο απ' φινπο ηνπο αλζξψπνπο ΑκεΑ, ηπθινχο, κεηέξεο κε παηδηά
θαη ηα ινηπά. πνηνο ζέιεη λα ξσηήζεη θάηη, πνιχ επραξίζησο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ εκάο είλαη λαη, θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα ζε φινπο. Η φιε δηαδηθαζία
γηα καο είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, ζπκθσλνχκε, αιιά ζα πξέπεη λα
παξαηεξήζνπκε φηη ζην δηάζηεκα πνπ είζηε Γηνίθεζε έρνπλ απμεζεί πάξα
πνιχ ηα πξνβιήκαηα ζηα πεδνδξφκηα ηεο πφιεο ηδηαίηεξα ζην θέληξν.
Αλ βγεη θάπνηνο Παξαζθεπή, άββαην αιιά θαη ηηο θαζεκεξηλέο
ζα δεη φηη ηα πεδνδξφκηα θαη πάιη είλαη γεκάηα κεραλάθηα, φηη ηα
ηξαπεδνθαζίζκαηα

ζε

θάπνηεο

πεξηπηψζεηο

ελνρινχλ

θαη

λαη

κελ

ζπκθσλνχκε κε ηελ φιε ινγηθή ηεο κειέηεο, αιιά θαιφ είλαη θαη ε Γηνίθεζε λα
αζηπλνκεχζεη φπσο είρακε εκείο θαηά ην παξειζφλ. Ίζσο λα θηηάμεη θαη λέεο
ζέζεηο parking γηα ηα κεραλάθηα θαη λα αζηπλνκεχζεη ιίγν ηελ θαηάζηαζε
φζνλ αθνξά ηηο κεραλέο θαη ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα γηαηί ζπλήζσο φηαλ
πεξπαηάο ηνλ παξάδξνκν ηεο Γεθειείαο ζα πξέπεη λα πξνζέρεηο κε ζε
ζθνηψζεη θακία κεραλή. Απηά απφ εκέλα Γήκαξρε, επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε. Κάπνηνο άιινο γηα εξψηεζε ή
ηνπνζέηεζε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε κφλν κηα παξαηήξεζε. Θα κπνξνχζακε λα
βάινπκε ζην κπαιφ καο ζα Γηνίθεζε ελλνείηαη εζείο, ζα κπνξνχζακε λα
βάινπκε ζε έλα ζρεδηαζκφ λα ππάξρνπλ θαη ζέζεηο ΑκεΑ φζνλ αθνξά ηα
νρήκαηα. Γειαδή έξρεηαη θάπνην ΑκεΑ λα πάεη ζηελ Σξάπεδα ζηε πιαηεία, λα
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έρνπκε δπν ζέζεηο parking γηα ΑκεΑ. Απηά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ζε
ρψξνπο πνπ είλαη δεκφζηεο Τπεξεζίεο λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη
κε απηνθίλεηα φρη κφλν νδηθψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λνγηθφ απηφ πνπ πξνηείλεη ν θ. Σνκπνχινγινπ, ν θ. Γξεηδειηάο
έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πκθσλψ ζην ζέκα, αιιά επ’ επθαηξία ηνπ ζέκαηνο ζέησ ην
εμήο: ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ ζην ηεηαξηεκφξην πνπ είλαη κπξνζηά ζηα
Ακπειάθηα, θάζε βξάδπ ππάξρεη ηεξάζηην πξφβιεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηάζκεπζεο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, επί ηεο πιαηείαο. Μαδεχνληαη εθαηνληάδεο παηδηά απφ
ην πάλσ καγαδί κεζπζκέλα, κε ζξελήζνπκε ζχκαηα γηαηί ην καγαδί απηφ έρεη
κηα ζθάια… θαη θπλεγηνχληαη, πεηάλε λεξφ, κπαίλνπλ ζην «Έβεξζη»
παίξλνπλ ηνπο ππξνζβεζηήξεο θαη θπλεγηνχληαη θαη ζα πξέπεη λα ην δνχκε
πάξα πνιχ θαιά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Οθείισ λα ζαο πσ φηη νη θιήζεηο πνπ βάδνπκε ζηα
κεραλάθηα κπνξεί λα γξάθνπκε θαη 50 κεραλάθηα ηελ εκέξα, αιιά φηαλ
ηειεηψλεη ε βάξδηα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζηηο 10-11 ε ψξα ην βξάδπ,
βιέπνπκε απηά ηα θαηλφκελα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Απηφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο ην έρεηε επηζεκάλεη θαη
εζείο; Μηιάσ γηα ηα λεαξά άηνκα.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γηα ηα λεαξά άηνκα ζην ζπγθεθξηκέλν καγαδί κάιηζηα είρα
κηιήζεη κε ηνλ δηνηθεηή ηνλ θ. Σζαγθάξε, είρε πάεη γηα έιεγρν ζην καγαδί γηαηί
είραλ βγάιεη θαη ερεία έμσ ζην κπαιθφλη γηα λα αθνχγεηαη ε κνπζηθή θαη λα
καδεχνληαη απφ θάησ, ηνπ είπε φηη ζα ηνπ θιείζεη ην καγαδί θαη αθαίξεζε ηα
ερεία, αιιά απφ εθεί θαη πέξα αλεβαίλνπλ πάλσ θαη κεηά θαηεβαίλνπλ ζηελ
πιαηεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αο έρνπκε κηα κέξηκλα πην …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηιάκε γηα αλήιηθα παηδηά.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ναη, ην μέξσ. Σν φηη είλαη αλήιηθα εκείο δελ κπνξνχκε λα
πνχκε γηα πνην ιφγν θαη ηη ειηθία κπαίλεη κέζα ζην καγαδί ...
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ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη αιιά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Σζαγθάξε θαη ην αζηπλνκηθφ
ηκήκα λνκίδσ …
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Έρεη γίλεη θαη ζα μαλαγίλεη απφ φ,ηη θαίλεηαη γηαηί δελ
ππάξρεη ζπκκφξθσζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, επραξηζηψ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Τπνβνιή πξόηαζεο ζην
Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο «Δθπόλεζε
ρεδίνπ

Αζηηθήο

Φηιαδέιθεηαο
Πξνηεξαηόηεηαο

Πξνζβαζηκόηεηαο
Νέαο

2

Υαιθεδόλαο»,

«Αζηηθή

(.Α.Π.)
ζην

Αλαδσνγόλεζε

ζην

πιαίζην
θαη

Γήκν

Νέαο

ηνπ

Άμνλα

Λνηπέο

Γξάζεηο

Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 3νπ Α.Π.Δ. θαη 2νπ A.Π.E. ηεο 1εο ..Δ. – Σαθηνπνηεηηθόο
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝΣΩΝ ΒΡΔΦΗΚΩΝ,
ΠΑΗΓΗΚΩΝ, ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ
Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν. ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ»
(Α.Μ.: 22/2019)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη εδψ ν Αληηδήκαξρνο αιιά απφ φ,ηη κνπ έρεη πεη θαη
απφ φ,ηη δηαβάδσ εδψ είλαη έλαο πίλαθαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο
απμνκεηψζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ. Η έγθξηζε έρεη γίλεη απφ ηνλ Αληηδήκαξρν, δελ
αιιάδεη ηίπνηε πέξα απφ ην φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε φ,ηη
αθνξνχζε θαη ηελ πξψηε ζχκβαζε ησλ 135.850 €. Έρεη λα θάλεη θαη κε απηά
πνπ ζαλ ηίηινο αλαθέξνληαη ζην ζέκα, ηαθηνπνηεηηθφο πίλαθαο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζαξκνγή ησλ εξγαζηψλ ησλ ζηαζκψλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη απφ εκάο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη έλα πξαθηηθφ απφ κηα Δπηηξνπή πνπ ην πεξλάεη
απφ ηελ Πεξηθέξεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο ζέιεη λα πεη θάηη;
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απφ φ,ηη είδα παίξλεη ηα απξφβιεπηα, δειαδή απμάλεη
ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφ θαηαιαβαίλσ θαη λνκίδσ φηη ην θαηαιαβαίλσ θαιά,
εληάμεη είλαη θάηη πνπ είλαη ζχλεζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάπνην απφ ηα ππφινηπα κέιε ζέιεη ηνλ ιφγν; Χξαία, εγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη, θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 3νπ Α.Π.Δ. θαη 2νπ
A.Π.E.

ηεο

1εο

«ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ

..Δ.

–

Σαθηνπνηεηηθόο

ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝΣΩΝ

ηνπ

έξγνπ

ΒΡΔΦΗΚΩΝ,

κε

ηίηιν

ΠΑΗΓΗΚΩΝ,

ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν.
ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δηνξγάλσζεο ηνπ Λατθνύ Αγώλα Γξόκνπ επί δεκνζίαο
νδνύ κε ηελ επσλπκία «Γ.Απνζηνιάθεο» θαη ηίηιν «Γλσξίδνληαο ηηο
γεηηνληέο ηεο πόιεο κνπ» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαηίζεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ςήθηζε θαη
εμεηδίθεπζε…. έρεηε φιν ην ζψκα ηεο πξφηαζεο; Χξαία. Να ζαο αλαιχζσ κε
δπν ιφγηα ηελ πξφηαζε: έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ην φηη γηα πξψηε θνξά
μεθηλάκε λα θάλνπκε έλα κεγάιν event αληίζηνηρν κε απηά πνπ γίλνληαη απφ
ηνλ ΔΓΑ. Γειαδή δελ ήηαλ κηα θαζηεξσκέλε εηζήγεζε πνπ λα αθνξά έλαλ
αγψλα δξφκνπ φπσο θάλακε κέρξη ζήκεξα.
Δπεηδή νη επαθέο καο κε ηνλ ΔΓΑ είκαη θαη ζηελ Δπηηξνπή
ππνδνκψλ θαη αζιεηηθψλ ρψξσλ γεληθά ηνπ ΔΓΑ θαη έρνληαο απηή ηελ
επαθή πνπ έρνπκε κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, είπακε λα αξρίζνπκε
λα αλαβαζκίδνπκε απηνχο ηνπο αγψλεο.
Έλαο αγψλαο εκηκαξαζψληνο πξνθεηκέλνπ ηνπ ρξφλνπ λα κπεη
ζην επίζεκν θαιεληάξη ηνπ ΔΓΑ πξέπεη λα νξγαλσζεί απφ εκάο κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΓΑ. Γειαδή κε επίζεκν ρξνλνκέηξε, απηνθίλεην πνπ
ζα πεγαίλεη κπξνζηά αλ έρεηε δεη ζηνπο δηεζλείο καξαζψληνπο, check points
κέζα ζηελ πφιε, video wall, drone, νηηδήπνηε αθνξά ηελ ηερλνινγηθή
ππνζηήξημε κηαο ηέηνηαο κεγάιεο δηνξγάλσζεο.
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Η δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζεζεί, ζα μεθηλήζνπκε 99% απφ ην
πάξθν Απνζηνιάθε, κηα θαη είλαη πξνο ηηκή ηνπ ν αγψλαο, απφ ην ζηξαηησηηθφ
εξγνζηάζην ζα πεξάζεη ην κηθξφ δξφκν ηεο Παλαζηαζίνπ ζα βγεη Γεθειείαο,
ζα γίλεηαη αλαζηξνθή πάλσ ζην Jumbo, ζα κπαίλνπκε θξα, Πιαζηήξα,
αξαληφγινπ, Βαξνπθιή, ζα βγαίλνπκε ζηελ Πίλδνπ, κεηά ην αζηπλνκηθφ
ηκήκα ηεο Πίλδνπ δεμηά Δθέζνπ Καηζαξείαο, πεξλάκε ηελ πιαηεία
Κσλζηαληηλνππφιεσο, θαηεβαίλνπκε ζηνλ Ισληθφ, θφβνπκε δεμηά ζηελ Δζληθήο
Αληηζηάζεσο θαη γπξίδνπκε ζην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην.
Δίλαη έλα πνιχ κεγάιν event γηα ηελ πφιε, ζα έρεη live φιε ηε
κεηάδνζε ηνπ αγψλα, ζπκπεξηιακβάλεη 21 ρηιηφκεηξα εκηκαξαζψλην, 10
ρηιηφκεηξα, 5 θαη 1.000 κ. γηα ηα παηδηά. Ήδε έρνπλ εηδνπνηεζεί ηα ζρνιεία γηα
ηε ζπκκεηνρή, έρνπκε πάξα πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή κέρξη ηψξα, κέζα ζε κηα
εβδνκάδα πνπ έρνπκε αλαξηήζεη ην site ηνλ αγψλα πξέπεη λα έρνπκε πεξάζεη
ηηο 450-500 ζπκκεηνρέο, ζα πεξάζεη ηηο 1.000 ζίγνπξα. Μηιάσ γηα ηνλ
εκηκαξαζψλην, ηα ππφινηπα είλαη πην δηαρεηξίζηκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Η δαπάλε πνηα είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η δαπάλε είλαη 18.000 € είλαη εμεηδηθεπκέλε πίζησζε θ.
Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπεηδή δελ είλαη γξακκέλν θαιά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γη' απηφ ζαο είπα αλ έρεηε φιν ην ζψκα ηεο εηζήγεζεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 18.708,92 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν έρσ θαη ην δηαβάδσ, δελ είλαη ζσζηά δηαηππσκέλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνην;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν 2 ηεο εηζήγεζεο ζηε 2ε ζει.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πείηε κνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο 18.708,92 € ζπλ ΦΠΑ ζε
βάξνο ηνπ θσδηθνχ ηάδε, εγγεγξακκέλεο θαη αλακνξθσκέλεο πίζησζεο
33.000 €. Πνην απφ ηα δχν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη 18.000 € είλαη ε εμεηδίθεπζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ιάζνο δηαηππσκέλν. Έπξεπε λα γξάθεη: «εθ ηνπ
θσδηθνχ ηάδε φπνπ θαηαλαιψζεθαλ 15.000 έρνπλ κείλεη ηφζα θαη ςεθίδνπκε
ηφζα». Να γξαθηεί έηζη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πιέζζα κπνξεί λα δηαηππσζεί είλαη λφκηκν …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ννκηκφηαην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ πνπ πξνηείλεηε ιέσ, κπνξνχκε λα ην πξνζζέζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αθψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη, σξαία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απιψο ζέιεη απηή ηε δηεπθξίληζε. Δγθξίλνπκε εκείο απφ
πιεπξάο καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν γηα κηα εξψηεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεη θαηακεηξεζεί ε απφζηαζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηακεηξήζεθε ε απφζηαζε θαη επεηδή αιιάμακε ρηεο ην
θαηέβαζκα απφ Jumbo πξνο θξα …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα έιεγα ην εμήο: αληί λα πάεη επζεία πάλσ, λα πάεη
απφ κέζα θαη λα πεξάζεη απφ ην γήπεδν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε κεγάιν πξφβιεκα κε ηα ζηελά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη θαξδηά ε κχξλεο. Έιεγα, εθεί πνπ είλαη ηψξα ν
«άββαο» λα ζηξίςεη δεμηά ν αγψλαο, λα αλέβεη ηε κχξλεο λα πεξάζεη
κπξνζηά απφ ην γήπεδν θαη λα βγεη ζην ηέξκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε πνην ηέξκα;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηελ πφιε, λα κελ αλέβεη ηε Γεθειείαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ηεξάζηην ην πξφβιεκα θ. Σνκπνχινγινπ γηαηί έρνπκε
πάξα πνιιά ζηελά πνπ δελ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε θαη θνβφκαζηε εηδηθά ζε
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα κε γίλεη θάπνην αηχρεκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα ζα αλεβεί απφ Γεθειείαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί αλεβαίλνπκε ηε Γεθειείαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φηάλεη κέρξη πάλσ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν Jumbo, ζηξίβνπκε απφ ην Jumbo θάλνπκε αλαζηξνθή
πεξλάκε θξα, θαηεβαίλνπκε απφ ηε θξα ζηελ Πιαζηήξα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, άιιν ην Jumbo θαη άιιν ε θξα. Η θξα είλαη ην ζπίηη
ηνπ Σνκπνχινγινπ θαη ην Jumbo είλαη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεξλάκε, ζαο ιέσ θάλνπκε αλαζηξνθή ζην Jumbo.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πιαζηήξα πεξλάηε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αλαζηξνθή ζην Jumbo ζηξίβεη δεμηά ζηε θξα θαη κεηά
Πιαζηήξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαζηξνθή, κπαίλνπκε ζηε θξα, βγαίλνπκε ζηελ Πιαζηήξα,
αξηζηεξά ζηελ Πιαζηήξα, πεξλάκε θαη βγαίλνπκε ζηελ Πίλδνπ επζεία
δειαδή…
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα δελ πάκε Jumbo, πάκε θξα.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κάλνπκε αλαζηξνθή, γπξίδνπκε πίζσ Γεθειείαο,
κπαίλνπκε θξα, ζηξίβνπκε δεμηά, αξηζηεξά ε Πιαζηήξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πιαζηήξα, Σξσάδνο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα δηαζρίζνπκε ηελ Σξσάδνο γηα λα κπνχκε ζηελ Πίλδνπ…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αξαληφγινπ, Βαξνπθιή θαη Πίλδνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο. Δγθξίλεηαη απφ ηνλ θ. Γξεηδειηάο, θχξηε Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε κηα εξψηεζε. Δίπαηε δσληαλή θάιπςε, απφ
πνηνλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηα web tv θαη ην Youtube.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα ην πιεξψζνπκε εκείο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, ππάξρεη κέζα. Πάσ ζηηο ππεξεζίεο, βηληενζθφπεζε
εθδήισζεο, θαη live ζην video wall κε θάκεξα θαη εηθνλνιήπηε, drone
βηληενζθφπεζε, φια απηά είλαη κέζα ζηηο 18.000 € θ. Αλεκνγηάλλε,
δηαθεκηζηηθά ιάβαξα, web site πνπ δεκηνπξγνχληαη εηδηθά γηα ηνλ αγψλα,
αλακλεζηηθά κεηάιιηα, ερεηηθή θάιπςε, video wall κε led 2, video processor
θαη ηα ινηπά.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ έρεηε θάηη λα πείηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη απιψο θαηαιαβαίλσ φηη απηφο ν αγψλαο είλαη ε
πξνζέξκαλζε γηα λα κπνχκε ζε έλα επξχηεξν ηνπ ΔΓΑ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πξννίκην πνπ ηνπ ρξφλνπ λα κπνχκε ζην θαιεληάξη ηνπ
ΔΓΑ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα ζα ππνβιεζεί έλαο θάθεινο κεηά γηα λα εγθξηζεί
απφ ηνλ ΔΓΑ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη απιψο έρνπκε ζπδεηήζεη, έρνπκε θάλεη θαη ηηο επαθέο καο.
Γειαδή νπζηαζηηθά είλαη έλα test event γηα ην Γήκν αλ κπνξεί λα ζεθψζεη κηα
ηέηνηα εθδήισζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, απφ εκάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηνξγάλσζεο
ηνπ Λατθνύ Αγώλα Γξόκνπ επί δεκνζίαο νδνύ κε ηελ επσλπκία
«Γ.Απνζηνιάθεο» θαη ηίηιν «Γλσξίδνληαο ηηο γεηηνληέο ηεο πόιεο κνπ»
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δηνξγάλσζεο εθδήισζεο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ζηα πιαίζηα
ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ
γηα ην έηνο 2022 θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ηελ Παξαζθεπή 3/6νπ ε νπνία εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ησλ
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ γηα ην έηνο 2022 είλαη 6.934 € γηα ηηο
δαπάλεο έρνπκε ηελ πίζησζε ησλ 10.000 € θαη παίξλνπκε απφ ηνλ θσδηθφ
απηφ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ νη δηθέο καο νκάδεο ρνξνχ ζηηο εθδειψζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη απφ εκάο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γήκαξρε ην λεξφ, πνπ είπακε ρηεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, έρεηε δίθην. Έρεη κηα παξαηήξεζε ν θ. Σάθαο ηα λεξά ζηε
κηα εθδήισζε είλαη θνζηνινγεκέλα 12 ιεπηά θαη ην άιιν είλαη 50, λα γίλεη θαη
απηφ 12.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη δηαθνξεηηθή ε πεγή!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα δηφξζσζε εδψ κεηά ηελ παξαηήξεζε ηνπ θ. Σάθα, ηα λεξά
λα θνζηνινγεζνχλ κε 12 ιεπηά θαη φρη κε 50.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη λα αιιάμεη αληίζηνηρα θαη λα εγθξηζεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πνζφ αιιάδεη βέβαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αξηζκφο κπνπθαιηψλ επί 38 ιεπηά θαη ζα ην αθαηξέζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη 800 ηεκάρηα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, δελ θαηαιαβαίλσ θαιά, απηή είλαη ε
εθδήισζε πνπ γηλφηαλ ζην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην θαη θέηνο ζα γίλεη ζην
άιζνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα γίλεη θαη ζην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην αξγφηεξα άιιε κία ζηε
ζπλαπιία, θνηηάδνπκε ηψξα θαηά πφζν κπνξνχκε λα εληάμνπκε ζηε ζπλαπιία
ηνπ Γεξάζηκνπ Αλδξεάηνπ θαη ηελ ρνξσδία καο, ε νπνία ρνξσδία κέζσ ηεο
θαο Κάηζαξε δέρηεθε ηε ζπκκεηνρή ηεο εθεί, αιιά θαη ν θ. Αλδξεάηνο λα γίλεη
έλα πην κεγάιν event θαη λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ηα δηθά καο ηα ρνξεπηηθά
ζπγθξνηήκαηα. ε θάζε πεξίπησζε ζα γίλεη θαη άιιε κία, εθηφο ηεο ιίκλεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Η ζπλαπιία ζα γίλεη ζην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ην ζηξαηησηηθφ ζα γίλεη, ζηνλ αχιην ρψξν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί έηζη θαίλεηαη φηη απαμηψλνπκε ηε Υαιθεδφλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ηίπνηα, ίζα - ίζα. Κχξηε Αλεκνγηάλλε λα ζαο βνεζήζσ ζε
θάηη, θέηνο εηδηθά ζηελ Υαιθεδφλα γίλνληαη πάξα πνιιέο εθδειψζεηο δελ είλαη
ηεο παξνχζεο βεβαίσο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη κηα ελεκέξσζε θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη ζα ζαο θάλσ κηα ελεκέξσζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί ην θχξην πξφγξακκα ζα γίλεη ζην άιζνο θαη δελ
ζαο θξχβσ φηη ν πξνυπνινγηζκφο κνπ θάλεθε κηθξφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηε Γξνζίλε Γεπηέξα 20 Ινπλίνπ έρνπκε εθδήισζε, 25 θαη 26
Ινπλίνπ έρνπκε εθδήισζε ζηε Γξνζίλε, Παξαζθεπή - άββαην – Κπξηαθή 1, 2,
3 έρνπκε εθδήισζε ζηε Γξνζίλε, ζπλαπιία ηε Γεπηέξα 11/7νπ απηή πνπ ζαο
είπα ζην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην θαη ηελ Παξαζθεπή – άββαην – Κπξηαθή –
Γεπηέξα ηέζζεξηο κέξεο επίζεο ζηε Γξνζίλε. Απηά είλαη ηα επηκέξνπο θαη φρη
ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ θαινθαηξηνχ. Δίλαη θη άιια.
Έρνπκε ηνλ Πνιηηηζηηθφ επηέκβξε θαη έρνπκε θαη ηελ εβδνκάδα
πνπ έρεη νλνκαζηεί απφ πέξζη «Μλήκεο Μηθξάο Αζίαο» επνκέλσο ε
Υαιθεδφλα θέηνο παίξλεη αθξηβψο ην 50% φισλ ησλ εθδειψζεσλ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα παξαηήξεζε. Ο θ. Κψζηαο Σνκπνχινγινπ έρεη δίθην
ζην εμήο: εθεί πνπ ιέεη ζηε 2ε ζει. νκάδα Β «Πξνκήζεηα λεξψλ» ζηηο
εθδειψζεηο, λεξφ εκθηαισκέλν «ακαξηά» 0,5 ιίηξα γξάθεη. Αληί λα ιέεη
«επξψ» ιέεη «ιίηξα» 800 ηεκάρηα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γίπια ιέεη πνζφηεηα επί 0,5 επξψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Λίηξα ιέεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Λίηξα, ιέεη ζηελ άιιε ζηήιε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Νεξφ εκθηαισκέλν ακαξηά 0,5 ιίηξα πνζφηεηα 800
ηεκάρηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηελ 5ε ζει. Πεξηγξαθή: «Νεξφ εκθηαισκέλν ακαξηά 0,5 ιίηξα
800 ηεκάρηα»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ πάσ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Ζ. ΣΑΦΑ: ηε ζει. 7 ιέεη ην πνζφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηε ζει. 7 «Νεξφ εκθηαισκέλν ακαξηά 800 ηεκάρηα επί
0,5=400». Ναη, αιιά ην 0,5 ιίηξα πξέπεη λα αιιαρηεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πκθσλνχκε λα γίλεη 0,12 ιεπηά απιψο λα δηνξζσζεί.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να ξσηήζσ θάηη. Γηαηί πξέπεη λα είλαη «ακαξηά» ην λεξφ;
Έρνπκε θαλέλα ιφγν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ θαλέλα. Πξνθαλψο απηή ηελ πξνζθνξά πήξαλ ηα παηδηά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να κπεη λεξφ εκθηαισκέλν ζθέην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε κηζφ ιεπηφ, ππάξρεη πηζαλφηεηα έρνληαο δεηήζεη
ρνξεγία απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο, απφ ηελ Πεξηθέξεηα λα πάξνπκε
ρνξεγία, έρνπκε κηα επηθνηλσλία ε νπνία έρεη λα θάλεη κε φπνηεο ρνξεγίεο
κπνξνχκε λα πάξνπκε, δειαδή φ,ηη πεξηζζφηεξν πάξνπκε ηφζν ζα
κεηψζνπκε ην πνζφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα λεξά ηα δίλνπλ ηζάκπα.
(Κιεηζηά Πξαθηηθά)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η αινπκηλέληα θαη κε ηε ζπκβνπιή ηνπ θ. Κίηζηνπ έρεη ηε
δπλαηφηεηα, αθξηβψο απηφ ήηαλ απηφ πνπ ζθεθηφκαζηαλ, λα απμνκεηψλεηαη,
είλαη ζαλ θαλφ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα δειαδή λα πξνζζέηνπκε θνκκάηηα ή λα
αθαηξνχκε θνκκάηηα. Η ζπγθεθξηκέλε εμέδξα ζα πξέπεη εθείλεο ηηο εκέξεο
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πνπ είλαη ζηεκέλε γηα άιιεο εθδειψζεηο λα πάεη αιινχ, ζα ην δνχκε ελ πάζε
πεξηπηψζεη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί ην έρεηε ζηε κειέηε κέζα θαη ζα ελνηθηάδεηε εμέδξα
απηφ ιέσ, ελψ έρνπκε πάξεη θαηλνχξγηα εμέδξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη νη εμέδξεο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
εθδήισζε, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα video wall κε ην πνπ ζα πεγαίλεη ην έλα
ηεηαξηεκφξην γηα ηε θάιπςε ηεο θάκεξαο, έλα άιιν ηεηαξηεκφξην γηα ηα check
point, δελ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ εθδήισζε, έρνπλ λα θάλνπλ κε ην
κνίξαζκα …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:

Η εμέδξα είλαη ζπγθεθξηκέλα 9x5= 45 ηεηξαγσληθά.

Αθνχ έρνπκε εμέδξα γηαηί λνηθηάδνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λφγσ ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπκε κε θαλφ απηή ζπάεη. Δκείο
ιέκε φηη είλαη 9 επί ηφζν, αιιά απηή ζπάεη ζε κηθξά ηεηξάγσλα. πνπ
ρξεηαζηεί απηή λα είλαη ζηελ αλαζηξνθή ηνπ Jumbo …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θηάλεη κηα εμέδξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Απηφ

ιέσ,

είλαη

πνιιά

ηα

check

points,

έρεη

κηα

πνιπρξεζηηθφηεηα απηή ε εμέδξα. Γελ είλαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη εμέδξα γηα ηα
αλακλεζηηθά κεηάιιηα θαη ην βάζξν, ην βάζξν είλαη δηαθνξεηηθφ έηζη θη αιιηψο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Η εμέδξα πνπ αγνξάζακε είλαη ηέηνηα γηα λα θαιχπηεη
κεγάιεο εθδειψζεηο. Σελ αγνξάζακε ηελ Πξσηνκαγηά, άζρεηα αλ δελ
πξνιάβακε λα ηε θέξνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δπαλαιακβάλσ

εθείλεο

ηηο

εκέξεο

ζα

μαλαβγάισ

ην

πξφγξακκά καο ην πνιηηηζηηθφ θαη έρνπκε ηα εμήο ζρεηηθά κε ηηο εθδειψζεηο
θαη ηηο εκεξνκελίεο…. Δπίζεο λα πξνζζέζσ κηαο θαη αλαθεξζήθακε ζην ζέκα
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ν θ. Μπεξδέζεο ην γλσξίδεη απηφ, φηη ζα κπνχκε ζηε
ινγηθή ζηηο ξάκπεο ΑκεΑ λα ππάξρνπλ θαη αηζζεηήξεο πνπ πηζηνπνηνχλ φηη
πξάγκαηη απηφο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ΑκεΑ.
(Σειεθσληθή ζπλνκηιία Γεκάξρνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη απηφ πνπ ζαο είπα θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Κίηζηνο εθηηκά φηη
ζηε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε ζα πξέπεη λα ζπάζεη ε εμέδξα, πξάγκα ην νπνίν
δελ ζα βνιέςεη θαη ζα πξέπεη λα κπνχκε ζηε ινγηθή φηη απηή ε εμέδξα πνπ
έρνπκε ηψξα αγνξάζεη ηειεπηαία, ζα κπεη ζηηο εθδειψζεηο ησλ πνιηηηζηηθψλ.

14

ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ – 18/5/2022

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηαλνεηφ θ. Γήκαξρε, επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηνξγάλσζεο
εθδήισζεο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθώλ
εθδειώζεσλ θαη δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2022 θαη εμεηδίθεπζε
ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οξηζκόο ππνιόγνπ θη έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο
γηα ηελ ιήςε εγγξάθσλ – ζπκβνιαίσλ
από ην Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν Αηηηθήο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλεηαη ν θ. Πεηξάθεο λα αλαιάβεη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο ππνιόγνπ θη
έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ ιήςε εγγξάθσλ
– ζπκβνιαίσλ από ην Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν Αηηηθήο» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΩΝΑ
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απιψο θ. Γήκαξρε επεηδή κε ςέμαηε γηα ην ζέκα…
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη θαζφινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: αο ιέσ ην εμήο: είραηε πάιη εζείο δεζκεπηεί, αθφκε
πεξηκέλσ απφ ηνλ θ. αξαληφπνπιν ηηο θαηαζηάζεηο ησλ επηζπκηψλ θαη
αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ θαη εθεί γίλνκαη πάιη γξαθηθφο, αιιά έρνπλ πεξάζεη
δπν κήλεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη θαζφινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή κε ςέμαηε πξηλ γηαηί θαη πάιη θαζπζηεξεί ηα
ζέκαηα. Τπνγξάθεη ν Γήκαξρνο ή νη Αληηδήκαξρνη θαη ν θ. αξαληφπνπινο,
ηα θξαηάεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θαηαγξάθεηαη. Δπραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη
θαιή ζπλέρεηα ζε φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΩΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΩΝ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΩΡΓΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
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