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ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο
Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Κνπηζάθεο Μηραήι, Σάθαο Ζιίαο, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Μπεξδέζεο
ππξίδσλ, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο, Λέθθαο Αζαλάζηνο.

ΑΠΟΝ ΜΔΛΟ
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Έγθξηζε παξάηαζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Αλαβάζκηζε
θιεηζηνχ

γπκλαζηεξίνπ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο

“ΗΩΝΗΚΟ”»

(Α.Μ.: 90/2020) (ΔΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
2. Απνδνρή φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Δθπφλεζε
ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκφηεηαο (.Α.Π.) ζην Γήκν Φηιαδέιθεηαο Υαιθεδφλνο», πξνυπνινγηζκνχ 49.600,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ 24%), ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη
ινηπέο δξάζεηο πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ» ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ
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πξνγξάκκαηνο

«Γξάζεηο

πεξηβαιινληηθνχ

ηζνδπγίνπ

2022»

ηεο

πξφζθιεζεο ηεο δξάζεο «ρέδηα Αζηηθήο Πξνζβαζηκφηεηαο (.Α.Π.)».
3. Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 3ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022.
4. Κάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ απφ ηνπο ΚΑΠ επελδπηηθψλ
δαπαλψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.4915/2022.
5. Δμνπζηνδφηεζε δηθεγφξσλ Γήκνπ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ
(αγσγή Γήκνπ Αγ. Αλαξγχξσλ - Κακαηεξνχ γηα ην αθίλεην επί ησλ
νδψλ Λ. Καηζψλε θαη Ε. Παπαλησλίνπ - Νέα Υαιθεδφλα).
6. Λήςε

απφθαζεο

γηα

απνδνρή

αίηεζεο

αζθαιηζηηθψλ

κέηξσλ

εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ - Δμνπζηνδφηεζε δηθεγφξνπ ζην Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν Αζελψλ.

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 δηθαηνινγεκέλα
απψλ.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ:
«Αλαβάζκηζε θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο “ΗΧΝΗΚΟ”»
(Α.Μ.: 90/2020) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα απηφ είρε θξαηεζεί ζηελ πξνεγνχκελε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή γηαηί ζέιακε θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο πνπ απαηηνχζε ην ψκα ζρεηηθά
κε κηα κειέηε πνπ αθνξνχζε ηελ αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε ηνπ ΗΩΝΗΚΟΤ.
Θεσξήζακε θαιφ λα έξζεη εδψ ε θα γνπξάθε θαη ε θα Κνινβνχ λα καο
δηεπθξηλίζεη θαη' αξράο γηαηί απηφ δελ είρε πξνθχςεη κέζα ζηελ πξνθήξπμε θαη
επνκέλσο δελ ππήξρε ζηελ αλαδνρή έλα ηέηνην ζέκα. Πξνθνξηθά θαη
ζπδεηψληαο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία κνπ είπαλ φηη δελ απαηηείηαη ε κειέηε
πξνο ην παξφλ, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα
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μεθηλήζνπλ, λνκίδσ φηη κπνξνχκε παξάιιεια λα πξνρσξήζνπκε θαη ην ζέκα
ηεο αληηζεηζκηθήο κειέηεο.
Δίλαη εδψ ε θα γνπξάθε θαη ε θα Κνινβνχ γηα πεξαηηέξσ
δηεπθξηλίζεηο. Ζ θα Κνινβνχ έρεη ηνλ ιφγν.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Καηά πξψηνλ ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ φηη φζνλ αθνξά ηε
κειέηε ηνπ ΗΩΝΗΚΟΤ ην 80% ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηε
κειέηε, αθνξνχλ ηα ειεθηξνκεραλνινγηθά δειαδή αιιαγή θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ, πξνβνιέσλ, θαπζηήξσλ θαη φ,ηη άιιν ππάξρεη.
Οη άιιεο εξγαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζεξκνυγξνκφλσζε ηεο
νξνθήο θαη ηνπ δψκαηνο θαη ε αιιαγή θνπθσκάησλ αθνξνχλ νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο. ζνλ αθνξά ηα Ζ/Μ ήδε ππάξρεη εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία γηαηί ν
αλάδνρνο καο έζηεηιε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ππάξρεη
έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί άκεζα ζηελ πξνκήζεηα
απηψλ.
Ννκίδσ φηη φινη γλσξίδνπκε θαη θαηαιαβαίλνπκε φηη δνχκε ζε
ιίγν πεξίεξγεο ζπλζήθεο, φηαλ ιέσ πεξίεξγεο ζπλζήθεο δειαδή θαηά πξψηνλ
πνιχ κεγάιε αχμεζε ηελ ηηκή ησλ πιηθψλ θαη ην δεχηεξν θαη βαζηθφηεξν είλαη
φηη πιένλ ζηελ αγνξά ε έιιεηςε είλαη ηφζν κεγάιε θαη δελ αλαπιεξψλνληαη
δειαδή ηα πιηθά ηα νπνία θεχγνπλ, πνπ πξέπεη ιίγν λα έρνπκε ζην κπαιφ καο
φηη φζνλ αθνξά ηνπο ρξφλνπο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη
λα δηεπξχλνληαη, δειαδή λα γίλνπλ κεγαιχηεξνη γηα επλφεηνπο ιφγνπο θαη
λνκίδσ φινη ην θαηαιαβαίλνπκε.
Σν έξγν ηνπ ΗΩΝΗΚΟΤ απηφ πνπ έρνπκε θάλεη ηε κειέηε, ππάξρεη
κηα ηδηαηηεξφηεηα επεηδή κηιάκε γηα έλα θηίξην ζην νπνίν θαηά ηε κεγαιχηεξε
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ γίλνληαη αγψλεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην γήπεδν θαη είλαη
πάξα πνιχ δχζθνιν, καθάξη λα κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε, δειαδή φζνλ
αθνξά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπκε 200 ηφζεο κέξεο πεξίπνπ
ρξφλν εθηέιεζεο, λα θιείλακε ηνλ ΗΩΝΗΚΟ γη' απηέο ηηο κέξεο λα έκπαηλε ν
εξγνιάβνο εθεί θαη λα ηειείσλε φιεο ηηο εξγαζίεο.
Απηφ φκσο ζηελ πξάμε δελ γίλεηαη. Γειαδή απφ ηνλ ΗΩΝΗΚΟ
έρνπκε ην έγγξαθν ην νπνίν καο δίλεη ην ok έηζη ψζηε λα εθηεινχληαη νη
εξγαζίεο κφλν ηνπο κήλεο ηψξα απφ 20 Μαΐνπ κέρξη ηνλ Αχγνπζην, είλαη πνιχ
ιίγνο ν ρξφλνο γηα λα γίλνπλ φιεο απηέο νη εξγαζίεο θαη πξνρσξψληαο ζα
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δνχκε πξνο ην θζηλφπσξν ίζσο θαη ιίγν πξνο ηα Υξηζηνχγελλα πσο ζα
κπνξέζνπλ λα εθηειεζηνχλ νη ππφινηπεο εξγαζίεο.
Απηφ ελ νιίγνηο φζνλ αθνξά ην ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο.
ζνλ αθνξά ηε ζηαηηθή κειέηε ζα ήζεια λα πσ φηη ηφζν ε
κειέηε ηνπ ΗΩΝΗΚΟΤ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απηνχ πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ φζν θαη ε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο
δηαθφξσλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ θαηά θχξην ιφγν ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ ΗΩΝΗΚΟΤ
ν νπνίνο κεηά ηνλ ηειεπηαίν ζεηζκφ είρε ππνζηεί θάπνηεο δεκηέο θαη θαιφ ζα
ήηαλ ιφγσ παιαηφηεηαο λα εμεηαζηεί απηφ ζε βάζνο κπαο θαη ρξεηαζηνχλ
θάπνηεο εληζρχζεηο, απηφ ζίγνπξα ζα ζπκβάιιεη.
Σν έλα δειαδή παξαζχξεη ην άιιν. Αλ θάλνπκε κειέηε ζηαηηθήο
επάξθεηαο θαη καο βγάιεη εληζρχζεηο ζηηο θνιψλεο θαη ζηα δνθάξηα, είλαη
απηνλφεην φηη δελ κπνξνχκε ζήκεξα λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο
ζηέγεο θαη κεηά φηαλ ζα βγνπλ θάπνηεο επηπιένλ εξγαζίεο λα ηελ μειψλνπκε
θαη λα ηελ μαλαβάδνπκε. Κάπνηεο εξγαζίεο αλαγθαζηηθά ζα πάλε ιίγν πίζσ.
Ξεθηλάκε απφ απηέο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζήκεξα, δειαδή
λα εθηειεζηεί ην 80% ησλ εξγαζηψλ ηεο κειέηεο φζνλ αθνξά ηα Ζ/M
κπνξνχκε λα θάλνπκε ηε κφλσζε ηνπ δψκαηνο ζε θάπνηα ζεκεία, λα δνχκε
ηελ αιιαγή ησλ θνπθσκάησλ αλ καο παίξλεη ιίγν θαη ηα ινηπά. Απηά είρα λα
πσ φζνλ αθνξά ηα γεληθά πιαίζηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα εξψηεζε θα Κνινβνχ. Σν ζέκα ηεο επέθηαζεο ηεο
ζχκβαζεο είλαη απηνλφεην ην μέξακε ζηε ινγηθή φηη κέζα ζην θαινθαίξη ζα
είλαη αδχλαην λα πεξαησζνχλ φιεο νη εξγαζίεο θαη είρακε ζπδεηήζεη θαη κε ηνλ
θ. χια φηη ην ππφινηπν ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζηηο δηαθνπέο ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ.

Απηφ

βεβαίσο

είλαη

θάηη

ην

νπνίν

είλαη

απφιπηα

δηθαηνινγεκέλν θαη απηνλφεην.
Ζ εξψηεζή κνπ έρεη λα θάλεη κε ηε κειέηε ηεο ζηαηηθήο
επάξθεηαο ε νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην έξγν απηφ, πνπ ζεκαίλεη φηη
θαηά πάζα πηζαλφηεηα αλ δελ βξεζεί ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν απηφ ζα
επηβαξχλεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ, σο πξνο θάηη ην νπνίν δελ είρε
πξνβιεθζεί. σζηά;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: ρη αθξηβψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηνξζψζηε κε.
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Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Απηφ αλ εγθξηζεί πνπ έρνπκε θάλεη θαη ηελ πξνηεξαηνπνίεζε
θαη εγθξηζεί απφ ην «Αληψλεο Σξίηζεο» είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν θαη ε
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ φζν ζπκάκαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θπκίζηε κνπ ηη πεξαίσζε δεηάεη ηψξα, γηα πφζνπο κήλεο
επέθηαζε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη μερσξηζηά πξάγκαηα φκσο.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: πγλψκε ιίγν λα πσ θαη θάηη άιιν. Οχησο ή άιισο βγήθε
έλαο λφκνο απηέο ηηο κέξεο πνπ ιφγσ ηεο αλαηίκεζεο ησλ πιηθψλ ζε ζπλέρεηα
κηαο δηεπθξηληζηηθήο πνπ είρε βγάιεη ε ΔΑΑΓΖΤ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε θαη ηελ επίπησζε πνπ έρεη ζηα πιηθά θαη ζηα έξγα, βγήθε έλαο λφκνο ηνλ έρσ ζην e-mail δελ ηνλ έρσ ηππψζεη- ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα πνπ
ιέεη φηη απηνδίθαηα νη αλάδνρνη πνπ εθηεινχλ έξγα κπνξνχλ ιφγσ ησλ
ζπλζεθψλ λα παίξλνπλ έμη κήλεο, άζρεηα κε ηε ζπλνιηθή πεξαίσζε ηνπ
έξγνπ. Γειαδή ην νξίδεη ν λφκνο απηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ πνπ ιέεη ε θα γνπξάθε λα γξαθεί ζηα πξαθηηθά,
ν λφκνο δειαδή.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Ναη ελλνείηαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν λα ην ιέσ πξνθνξηθά, δελ ιέεη θάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να θαηαηεζεί ελλνείηε.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Θα πσ ζηνλ θ. Πιέζζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Δδψ έρνπκε δπν μερσξηζηά
πξάγκαηα: ην έλα αθνξά ηελ παξάηαζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη
θάπνην πξφβιεκα θαη λνκίδσ φηη είλαη πιήξσο θαηαλνεηφ, γλσξίδνπκε φινη
πνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαη ε θαηάζηαζε πνπ βηψλνπκε ζήκεξα θαη κε ηελ
παξάδνζε ησλ πιηθψλ θαη κε ην ζέκα ηεο αλαηίκεζεο πνπ έζεζε θαη ε θα
γνπξάθε ηψξα ζην ηέινο, ην νπνίν φλησο αλ έρεη βγεη επεηδή ε αγνξά έρεη
ζέκα, ην ζέκα φκσο ηεο κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο νχηε αλαγξάθεηαη
πνπζελά ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο είηε ηηο δηθέο καο γηα λα γίλεη ην έξγν,
είηε ηνπ αλαδφρνπ γηα λα πξνρσξήζεη ην έξγν.
Ζ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο δελ απαηηείηαη νχηε γηα ηηο Ζ/M
κειέηεο νχηε γηα ηε κφλσζε ηνπ δψκαηνο θαη μαθληθά πξνθχπηεη έλα ζέκα
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«δψζηε κνπ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο γηα λα πξνρσξήζσ ην έξγν». ηηο 5/5
θάλεη ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ν αλάδνρνο θαη έξρεζηε ζηηο 31/5 θαη ην
ζεσξείηαη θαη δεδνκέλν φηη πξέπεη λα θάλνπκε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο κε
ην έγγξαθφ ζαο.
Βάζεη θαη ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο είλαη λα γίλνπλ, δελ απαηηείηαη
κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο. Σν φηη κε ην «Αληψλεο Σξίηζεο» ζηελ ΑΣ11
κπνξεί λα γίλεη έλαο καθξνζθνπηθφο έιεγρνο, γηαηί καθξνζθνπηθφο είλαη ν
έιεγρνο πνπ γίλεηαη ζηελ ΑΣ11 θαη αλ ππάξρνπλ θάπνηεο αζηνρίεο, ή αλ
ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ ζε δεχηεξε θάζε απηά λα θηηαρηνχλ
είηε κε εληζρχζεηο είηε κε νηηδήπνηε, είλαη άιιν πξάγκα.
Γελ έρεη θακία ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ε ζηαηηθή
επάξθεηα, δελ απαηηείηαη ζε θακία πεξίπησζε βάζεη ησλ εξγαζηψλ. Μηιάκε γηα
έλα θηίξην ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, γηα έλα γήπεδν ην νπνίν εάλ αλνίμνπκε ην
ζηφκα καο λα κηιήζνπκε γηα κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, πξέπεη λα θιείζεη ην
θαηαλνείηε απηφ. Άξα απφ πνχ δεκηνπξγείηαη ζέκα κε ηελ ζηαηηθή επάξθεηα,
δεηάεη ν αλάδνρνο ζηαηηθή επάξθεηα θαη ηνπ ην εληζρχνπκε θη εκείο κε δηθφ καο
έγγξαθν; Γελ ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο.
Οχηε ην είδνο, νχηε ην χθνο ησλ εξγαζηψλ απαηηεί, φρη κφλν λα
απαηηεί ή λα εγείξεη θαη ζέκαηα γηα ηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο. Μηα κφλσζε
είλαη ζην ζηέγαζηξν θαη ζην δψκα, ηα θνπθψκαηα είλαη θαη ηα Ζ/M. Γελ πάκε
νχηε λα αιιάμνπκε ηνηρνπνηίεο, νχηε λα επηθνξηίζνπκε ην δψκα ή ηε ζηέγε κε
θάηη, δελ πεηξάδνπκε θνξηία, δελ αιιάδνπκε ηίπνηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ε κεγάιν βαζκφ κε θάιπςε ν θ. Κνζθνιέηνο ζε απηά
πνπ ήζεια λα πσ θαη εκέλα κνπ θάλεη θνβεξή εληχπσζε πσο νπζηαζηηθά ε
Σερληθή Τπεξεζία αληηγξάθεη φια απηά πνπ δεηάεη ν αλάδνρνο θαη νπζηαζηηθά
βάδεη κηα ηξηθινπνδηά ζην έξγν.
Αλ πεξηκέλνπκε λα γίλνπλ φια απηά, δελ ζα γίλεη πνηέ ην έξγν.
Αιιά πξαγκαηηθά δελ ζα γίλεη πνηέ ην έξγν. Σν δεηνχκελν είλαη λα γίλεη ην
έξγν. Δδψ θαη ν ΗΩΝΗΚΟ κε έλα έγγξαθφ ηνπ δεηάεη λα ηειεηψζεη ην έξγν
κέρξη 31/8 ην έρσ εδψ. Δζείο δίλεηε έμη κήλεο παξάηαζε ρσξίο ηίπνηε,
επηπρψο ηψξα ππάξρεη απηφο ν λφκνο θαη ε άπνςή κνπ είλαη φηη ζα πξέπεη λα
πάξεηε πίζσ ην έγγξαθν, λα επηθαιεζηείηε ην λφκν πνπ είλαη πξφζθαηνο πνπ
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είπε ε θα γνπξάθε θαη θακία άιιε αηηηνινγία γηα ηελ παξάηαζε. Γελ ζα
ξίμνπκε λεξφ ζην κχιν ηνπ αλαδφρνπ. Απηά, επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κπξία Κνινβνχ θάηη δελ καο ιέηε θαιά. Μηιάηε γηα κηα
κειέηε απνηίκεζεο ζεηζκηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ σο Σερληθή Τπεξεζία.
Πέζηε καο πφηε ρξνληθά, εγψ ζέισ εκεξνρξνλνινγίεο, πξνέθπςε γηα ηελ
Σερληθή Τπεξεζία απηφ ην δήηεκα γηα ην ελ ιφγσ θηίξην.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Σν ζέκα ηεο ζεηζκηθήο επάξθεηαο ηνπ θηηξίνπ πξνέθπςε κεηά
απφ ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν ν νπνίνο είρε γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία κεηά ηνλ
ηειεπηαίν ζεηζκφ ην ’19 πνπ είρακε πάεη θαη είδακε ζην θηίξην φηη ππήξραλ
απνθνιιήζεηο…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηά πνπ είδαηε.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Απηά πνπ είδακε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηεο ελέξγεηεο έγηλαλ κεηά ηε δηαπίζησζε απηή; Έγηλε
θακία κειέηε;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: ρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γη' απηφ ην γεγνλφο, γηα ηελ απνηίκεζε.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: ρη κειέηε δελ είρε γίλεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απιψο θαηεγξάθεζαλ απφ ηελ Τπεξεζία ζαο.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Καηεγξάθεζαλ θαη εθκεηαιιεπηήθακε ηελ πξφζθιεζε ηνπ
«Αληψλεο Σξίηζεο» …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε πνηα δεκνηηθή πεξίνδν έγηλε απηφ;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Σν ’20 πξφπεξζη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. Πφηε έγηλε ε κειέηε γηα ηα Ζ/M απηή πνπ δεηάεη
παξάηαζε;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ήηαλ πνιχ πξνγελέζηεξε. Δπεηδή ε κειέηε απηή …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηή πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη, ε κειέηε ηνπ ΗΩΝΗΚΟΤ απηή ηε ζηηγκή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ην έξγν απηφ.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Γηα ην έξγν απηφ. Πξν ζεηζκνχ είρε γίλεη.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ κεηά ζεηζκφ δελ είρε δεκνπξαηεζεί ην έξγν.
Γηαπηζηψζαηε καθξνζθνπηθά απηά πνπ δηαπηζηψζαηε, γηαηί δελ ηα πεξηιάβαηε
ζηε κειέηε;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Δίρακε θάλεη ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζην
ΦΗΛΟΓΖΜΟ θαη εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ θαη κεηά
καο ήξζε πξφζθιεζε απφ ην «Αληψλεο Σξίηζεο» γηα ππνβνιή …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κπξία Κνινβνχ είκαη πνιχ ζαθήο, αθήζηε ηελ αίηεζε
ρξεκαηνδφηεζεο. Έρεηε κηα κειέηε θνινβή κεηά ηε δεκηά ηνπ ζεηζκνχ. σζηά;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Δίρε πξνεγεζεί ε κειέηε. Ζ ζχληαμε ηεο κειέηεο είρε
πξνεγεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπήξρε ε κειέηε απφ πξηλ.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μεζνιαβεί ν ζεηζκφο ην ’19 δηαπηζηψλνληαη θάηη
αλαηαξάμεηο ζην θηίξην θαη ελ ζπλερεία δεκνπξαηείηε ηε κειέηε πνπ είρε γίλεη
ην ζεηζκφ, ρσξίο λα πεξηιάβεηε ηα ζηαηηθά. Κάλσ ιάζνο;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ννκίδσ φηη είρε πξνεγεζεί …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάλαηε κηα κειέηε ην ’18 γη' απηφ ην θηίξην …
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη, θαηάιαβα ηη ιέηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε, αλ δελ ην βάινπκε ζηε ζσζηή ηνπ δηάζηαζε ζα
ζπδεηάκε γηα ην εμάκελν. Σν εμάκελν είλαη ην ιηγφηεξν. Έρνπκε απηφ ην θηίξην
θαη έρεηε θάλεη κηα κειέηε ην ’18 …
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Έρεηε δίθην, αιιά λα ζαο πσ θάηη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να νινθιεξψζσ, ην ζέκα είλαη πνπ ζα βξσ ην δίθην κνπ.
Γελ κνπ δίλεηε απαληήζεηο, έρνπκε απηφ ην θηίξην θάλεηε κηα κειέηε ην ’19 γηα
ειεθηξνκεραλνινγηθά …
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πσο ζέιεηε πέζηε ην. Γηακεζνιαβεί ην ’19 έλαο ζεηζκφο,
πάηε επηηφπνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο παξάγνληεο θαη δηαπηζηψλεηε κηα ζεηξά
αλαηαξάμεηο ζην θηίξην.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά δελ ζέισ λα ζαο δηαθφςσ, αιιά δελ είλαη
αλαηαξάμεηο ζην θηίξην, κε ην αλαγάγνπκε ζε απηφ, έλαο καθξνζθνπηθφο
έιεγρνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε κε λα μέξσ πνιχ θαιά ηα θηίξηα ηεο Φηιαδέιθεηαο
θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα ζαο. Γίλνληαη θάπνηεο δεκηέο ζην θηίξην είηε ξσγκέο,
είηε νηηδήπνηε θαη ζαο θνβίδνπλ. Καη βιέπνληαο απηά ιέηε φηη ζην θηίξην απηφ
πξέπεη λα θάλνπκε κηα ζηαηηθή κειέηε. σζηά;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάλσ ιάζνο έσο εδψ;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: ρη δελ θάλεηε ιάζνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηά γίλνληαη ην ’19. ηε ζπλέρεηα δεκνπξαηείηαη ην έξγν κε
κειέηε ηνπ ’18 ρσξίο λα πεξηιάβεηε ηα ηξαχκαηα ελδερνκέλσο ή ηηο ππνςίεο
ηξαπκάησλ ηνπ θηηξίνπ. σζηά; Γηφηη αλ ηα είραηε πεξηιάβεη, δελ ζα ιέγαηε
απηά πνπ ιέηε ζην έγγξαθφ ζαο, πνπ ζεκαίλεη απηά έγηλαλ ζε κηα πεξίνδν
’18-’20. σζηά.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Να πσ θάηη. Δπεηδή είλαη πάξα πνιχ θνληηλέο νη εκεξνκελίεο,
απφ ηνλ ζεηζκφ πνπ έγηλε ην ’19 ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε πνπ είρακε θάλεη
θαη είρε εγθξηζεί θαη είρε ππνβιεζεί πξνο ρξεκαηνδφηεζε, είλαη πνιχ θνληηλέο
νη εκεξνκελίεο γηα λα είκαη εηιηθξηλήο δελ κπνξψ λα ζπκεζψ απηή ηε ζηηγκή
πφηε είρακε θάλεη ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο. Αλ ζέιεηε, κπνξνχκε λα ην
δηεπθξηλίζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κπξία Κνινβνχ ζα επαλαιάβσ ηελ εξψηεζή κνπ.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Καηαιαβαίλσ ηελ εξψηεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπνηίζεηαη ζε απηφ ην θηίξην έρεηε θάλεη κηα κειέηε, έρεηε
ππνβάιεη κηα αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο …
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Αθξηβψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ νπνία κειέηε ιέεη ειεθηξνκεραλνινγηθά θαη κεζνιαβεί
έλαο ζεηζκφο πνπ θνβάζηε φηη ην θηίξην ελδερνκέλσο λα έρεη πάζεη θαη θάηη
άιιν ζηαηηθά. σζηά; Απηή ηε κειέηε ζπλερίδεηε λα ηε δεκνπξαηείηε; Σερληθά
ζαο ξσηάσ. Ή θάλεηε πίζσ θαη αο έρεη εγθξηζεί;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: αο ιέσ φηη …
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά, ζα θξεκάζεηε θσηηζκνχο ζε απηφ ην θηίξην πνπ
ην θνβάζηε αθφκε θαη ηψξα, ρσξίο λα έρεηε εμεηάζεη απηφ πνπ θνβάζηε; Γηαηί
θάλαηε έλα έγγξαθν.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη, θαηάιαβα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ην ιέσ εγψ, θάλαηε εζείο έλα έγγξαθν πνπ ιέηε φηη
ρξεηάδεηαη κηα ζηαηηθή κειέηε, ην παίξλεη θαη ν εξγνιάβνο θαη ιέεη «γηα θέξηε
κνπ θη απηφ ην πξάγκα».
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ο έιεγρνο ζηαηηθφηεηαο ηνπ θηηξίνπ δελ έρεη ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν λα απνζπξζεί ην έγγξαθν δελ ζεκαίλεη φηη ην έγγξαθν
δελ κπνξεί λα ην πάξεη ν εξγνιάβνο, λα ην μέξεηε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη
θαηαηεζεί ζην Πξσηφθνιιν ή ζηα έγγξαθα ηνπ Γήκνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο ν
Γήκνο λα ην δψζεη έζησ θη αλ ην αλαθαιέζεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Οπζηαζηηθά γηαηί δελ ην θάλαηε πξνγελέζηεξα εζείο απφ κφλνη
ζαο, απηφ ελλνεί.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνην λα θάλνπλ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Αθνχ είδαλ θάηη φηη είλαη επηθίλδπλν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο καθξνζθνπηθφο έιεγρνο κηα ξεγκάησζε κπνξεί λα
είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ κε θάλνπκε δηάινγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξνχλ λα καο δψζνπλ απάληεζε νη ηερληθνί; Γελ είλαη
ζέκα πνιηηηθφ εδψ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φαληάδνκαη φηη είλαη θάηη πνπ αθνξά φινπο καο θαη απφ φ,ηη
αληηιακβάλνκαη φινη καο ζέινπκε λα πεξαησζεί ην έξγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηακεζνιάβεζε έλαο ζεηζκφο, θνβάζηε ελδερνκέλσο ηε
ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ. Πνηνο ήηαλ Αληηδήκαξρνο φηαλ πξνέθπςε ν
ζεηζκφο ηνπ ’19;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ο θ. Καληαξέιεο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν ’19 ην θαινθαίξη δελ ήηαλ ν Καληαξέιεο πνπ έγηλε ν ζεηζκφο,
αλέιαβε 9 επηεκβξίνπ. Δγψ ηνλ ζπκάκαη ηνλ ζεηζκφ γηαηί ήκνπλ κέζα ζε
αζαλζέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, λνκίδσ πσο δελ έρεη ηφζε ζεκαζία απηφ θ. Γξεηδειηά.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη ζεκαζία πάξα πνιχ γηα ηνλ εμήο ιφγν: φηαλ ππάξρεη
πνιηηηθή νιηγσξία δηφηη ζνπ ιέεη ε Σερληθή Τπεξεζία εδψ έρνπκε πξφβιεκα
θαη ρξεηάδεηαη ζηαηηθή έξεπλα ηνπ δεηήκαηνο, δελ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα επί
πνίνπ Αληηδεκάξρνπ έγηλε ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηα είλαη ε πνιηηηθή νιηγσξία;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ζαο πσ. ηαλ ε Σερληθή Τπεξεζία κνπ ιέεη φηη ην θηίξην
απηφ ρξεηάδεηαη κειέηε ζηαηηθή, κεζνιάβεζε έλαο ζεηζκφο είδα θάηη
ξεγκαηψζεηο…
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: ηαηηθφο έιεγρνο θ. Γξεηδειηά. Κάλακε ηνλ έιεγρν ηνπ θηηξίνπ
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ είρε δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία φηη ππάξρεη
επηθηλδπλφηεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε γηαηί ιέηε φηη ρξεηαδφκαζηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο;
Σν θάλεηε γηα φια ηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ ην ’19;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη γηα φια ηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ. Μεηά ηνλ ζεηζκφ ε Τπεξεζία
είρε πάεη ζε φια ηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ζρνιείσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Εεηήζαηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο γηα φια ηα θηίξηα; Δάλ
λαη, παξαθαιψ ην έγγξαθν ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη ην δεηήζαηε γηα φια
ηα θηίξηα. Ή εδψ θνβεζήθαηε θάηη παξαπάλσ;
Ξέξεηε

ηη

κε

πξνβιεκαηίδεη;

Έρνπκε

κηα

έγθξηζε

γηα

ειεθηξνκεραλνινγηθά, ζπκβαίλεη έλα απεπθηαίν γεγνλφο πνπ ιέγεηαη ζεηζκφο,
θνβφκαζηε, ινγηθφ είλαη λα θνβεζνχκε, ηφηε πσο ζπλερίδεηε θαη δελ
πεξηιακβάλεηε ζηε κειέηε απηή θαη ηνπο θφβνπο ζαο γηα θάπνηα δεηήκαηα
επηθηλδπλφηεηαο ελδερνκέλσο.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: αο έρνπκε εμεγήζεη φηη ε κειέηε είρε γίλεη θαη είρε εγθξηζεί
πξηλ απφ ην γεγνλφο απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπί πνίνπ Αληηδεκάξρνπ έγηλε ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Γελ ζπκάκαη λα ζαο πσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηα θξίζηκα δεηήκαηα δελ ζπκάζηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά νινθιεξψζηε γηα λα κηιήζεη θαη ν θ.
Σνκπνχινγινπ.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Γελ έρσ ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ καδί κνπ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη ην ζέκα λα κηιάκε, πξέπεη λα παίξλνπκε
απαληήζεηο. Σν ζέκα δελ είλαη λα κηιάσ εγψ, ην ζέκα είλαη λα δνζνχλ
απαληήζεηο, κελ πεγαίλνπκε παξαθάησ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φπζηθά, ίζα - ίζα γηα λα κπνξέζνπκε λα είκαζηε πην δηεμνδηθνί
ζηε ζπδήηεζε, επεηδή ζέιεη λα κηιήζεη θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ πηζαλφ ηα
εξσηήκαηα πνπ ζα ζέζεη ή θάπνηεο ηνπνζεηήζεηο λα καο απεκπιέμνπλ.
Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιεκέξα. Σν ζέκα πνπ έρεη κπεη ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή είλαη γηα παξάηαζε ρξφλνπ. Δθεί αθνχ είπε ε θα γνπξάθε έλα
θαηλνχξγην ζηνηρείν θαη δελ έρσ ιφγν λα ηελ ακθηζβεηήζσ φηη θαη ν λφκνο
πιένλ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο αλαδφρνπο λα έρνπλ κηα εμάκελε παξάηαζε,
εθεί εκείο δελ δηαθσλνχκε.
Ζ εξψηεζε είλαη ε εμήο: πφηε έγηλε ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ
ηνλ αλάδνρν;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Πφηε έγηλε……
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κπξία γνπξάθε θαη θπξία Κνινβνχ επηηξέςηε κνπ
έξρεζηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αιιά ζέινπκε θάπνηα ζηνηρεία. Δζείο απφ
κφλε ζαο δελ κπνξείηε λα ηα ζπκάζηε φινη, ζα πξέπεη λα έρεηε θάπνηα
έγγξαθα, ην ινγηθφ απηφ είλαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ αλάιεςε ππνρξέσζεο έγηλε ηνλ Αχγνπζην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σνλ Αχγνπζην ηνπ πφηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γειαδή ν αλάδνρνο ππέγξαςε ζπκθσλεηηθφ ηνλ
Αχγνπζην ηνπ ’21 κε αξρέο επηεκβξίνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ωξαία, είλαη έηζη;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Γελ ζπκάκαη λα ζαο πσ αθξηβψο, πεξίπνπ εθεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δθεί πνπ ππνγξάθεη ν αλάδνρνο ην ζπκθσλεηηθφ γηαηί
δελ ηίζεηαη ην ζέκα ηεο κειέηεο; Σν γλσξίδεη ν αλάδνρνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη δελ ην γλσξίδεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ην γλσξίδεη, δελ πθίζηαηαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα πσο; Σν πξνθαινχκε εκείο σο Τπεξεζία; Γηαηί
δελ ην θαηαιαβαίλσ, ην πξνθαινχκε εκείο σο Τπεξεζία;
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Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Έρεη θαηαηεζεί …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ εξψηεζε είλαη ζπγθεθξηκέλε: ν αλάδνρνο ππνγξάθεη
έλα ζπκθσλεηηθφ, δελ ην έρεη κέζα θαη πξνθχπηεη ζηελ πνξεία. Σν
πξνθαινχκε εκείο σο Τπεξεζία;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Δίρε γίλεη κηα ζπλάληεζε κε ηνλ θ. χια θαη κε φινπο ηνπο
παξάγνληεο θαη είρε αλαθεξζεί απηφ φηη έρεη θαηαηεζεί παξάιιεια θαη ζην
«Αληψλεο Σξίηζεο» πξφηαζε γηα έιεγρν ζηαηηθήο επάξθεηαο γηα θάπνηα θηίξηα
ηνπ Γήκνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ πνηνλ είρε θαηαηεζεί;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Απφ ην Γήκν ππάξρεη απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη κφλν γηα ηνλ ΗΩΝΗΚΟ, γεληθφηεξα.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Γελ είπα κφλν γηα ηνλ ΗΩΝΗΚΟ, είπα γηα θάπνηα θηίξηα ηνπ
Γήκνπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ν ΗΩΝΗΚΟ. Απφ εθεί ην ήμεξε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνηνο;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Ο αλάδνρνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα ν αλάδνρνο ηε καζαίλεη απφ ηελ Σερληθή
Τπεξεζία θαη πσο πξνρσξά αθνχ δελ ππάξρεη κειέηε; Πσο θάλεη αλάιεςε
ηεο ππνρξέσζεο, απηφ ιέσ.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Ζ ζχκβαζε ππνγξάθηεθε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη αιιά ρσξίο λα έρεη δηεπθξηληζηεί απηφ ην θνκκάηη.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Μα δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην αληηθείκελν πνπ είρακε
δεκνπξαηήζεη. Απηφ ζαο ιέσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σψξα ην πεξηιακβάλεηε.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Γελ ην πεξηιακβάλνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σψξα πάηε λα βάιεηε απηή ηε κειέηε, ε νπνία ζα έρεη
έλα θφζηνο, ε νπνία ζα πξέπεη απφ θάπνπ λα γίλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη είλαη θαη ρξνλνβφξν.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Καη' αξρήλ λα ζαο πσ θάηη, δελ είλαη βέβαην φηη ζα απαηηεζεί
λα γίλεη, πξέπεη λα γίλεη κηα δηαδηθαζία. Πξέπεη λα γίλεη έλαο αξρηθφο έιεγρνο
Πξσηνβάζκηνο, κεηά αλ πξνθχςεη απφ εθεί απφ ηα ζηνηρεία …
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφο ν έιεγρνο απφ πνηνπο ζα γίλεη;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Γελ γίλεηαη απφ εκάο, απηφ ζα γίλεη κε αλάζεζε θαη κεηά ηα
ζηέιλνπκε ζηνλ ΟΑΠ θαη ν ΟΑΠ θξίλεη αλ ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη πεξαηηέξσ
έιεγρνο θάπνησλ θηηξίσλ. Γελ ζα γίλεη κφλν γηα ηνλ ΗΩΝΗΚΟ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη γηα λα κελ ράζεηε ηα ιεθηά, πξνρσξήζεηε ρσξίο λα
θάλεηε απηφ ην πξάγκα.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Μα ζα έπξεπε λα αθπξψζνπκε ηε ζχκβαζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ση εκπφδηδε λα νινθιεξσζεί ην έξγν θαη ηαπηφρξνλα λα γίλεη κηα
κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο κεηά; Ση ζρέζε έρεη ην έλα κε ην άιιν;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη θάπνηα …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε εκέλα δελ κε θαιχπηνπλ απηέο νη
απαληήζεηο. Ωο πξνο ηελ παξάηαζε εκείο είκαζηε ζχκθσλνη, σο πξνο ηε
κειέηε θπζηθά αθνχ δελ ην πεξηέγξαθε ε ζχκβαζε θαη θπζηθά έξρεηαη εθ ησλ
πζηέξσλ ε Τπεξεζία λα ην δεηήζεη, δελ κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε. Γηφηη
πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα πνπ δελ απαληηνχληαη γη' απηνχο πνπ είλαη αδαείο
φπσο εκείο, εκείο δελ είκαζηε κεραληθνί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ ην κφλν πξάγκα πνπ έρσ λα θαηαζέζσ ηψξα κεηά
απ' φια απηά πνπ άθνπζα, είλαη ην εμήο: κηιάκε γηα έλα δεδνκέλν ην χθνο θαη
ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ είλαη ζηε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν, δελ απαηηνχλ
κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο.
Γεχηεξνλ,

πξνθαλψο θαη θάπνπ απφ θαθή αληίιεςε ηνπ

αλαδφρνπ, απφ θαθή πιεξνθφξεζή ηνπ, απφ θαθή έλλνηα ηνπ ηη αθνξά ην
«Αληψλεο Σξίηζεο», ν αλάδνρνο έθαλε έλα έγγξαθν πνπ δεηάεη κειέηε
ζηαηηθήο επάξθεηαο ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο. Δκείο απαληάκε ζε απηφ ην
πξάγκα ρσξίο λα ηνπ δίλνπκε λα θαηαιάβεη φηη απηφ πνπ αθνξά ηελ
πξφζθιεζε ΑΣ11 ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» αθνξά έλα ηππηθφ καθξνζθνπηθφ
έιεγρν Πξσηνβάζκην φπσο είπακε, επνκέλσο δελ έρεη ζρέζε ε πξφζθιεζε
απηφ πνπ έρνπκε αηηεζεί ζην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν «Αληψλεο Σξίηζεο» κε
απηφ πνπ ν ίδηνο δεηάεη ζηηο 5 Μαΐνπ.
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Καηά ηε γλψκε κνπ ζα έπξεπε ε ππεξεζία λα ηνπ απαληήζεη
εγγξάθσο φηη ην θηίξην δελ ρξίδεη ζηαηηθήο ελίζρπζεο, ή κειέηεο ζηαηηθήο
επάξθεηαο γηα λα γίλνπλ νη εξγαζίεο, δελ είλαη επηθίλδπλν ην θηίξην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο ζα απαληήζεη θάηη ηέηνην, φηαλ ιέεη ην αληίζεην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά εγψ δελ ζαο δηέθνςα πξηλ. Πσο είπε ην
αληίζεην; Πνπ ην είπε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ αηηεζήθαηε ζε πξφγξακκα γηα ηε κειέηε ζηαηηθήο
επάξθεηαο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έλα ιεπηφ, ε πξφζθιεζε ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» ε ΑΣ11
κηιάεη γηα πξνζεηζκηθφ έιεγρν, γηα έλα καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη ζε
φια ηα δεκνηηθά θηίξηα. Απηφ είλαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έηζη μεθηλάλε φια.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δληάμεη θ. Γξεηδειηά εγψ δελ ζαο δηέθνςα, αλ κνπ
επηηξέπεηε. Λέσ ζε θάζε πεξίπησζε θαιφ ζα είλαη επεηδή πξνθαλψο ππάξρεη
κηα αζπλελλνεζία κε ηνλ αλάδνρν, ν άλζξσπνο πξνθαλψο δελ έρεη θαηαιάβεη
πνηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ έρνπκε θάλεη εκείο ζα Γήκνο γηα λα εληαρζνχκε ζην
ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη έθαλε έλα ραξηί ην νπνίν ζα
πξέπεη λα ηνπ απαληήζνπκε φηη πξψηα - πξψηα βάζεη ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη
λα θάλεη δελ απαηηείηαη κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη θαθψο ηε δεηάεη.
Καη ζε δεχηεξε θάζε ην ηη ελέξγεηεο έρεη λα θάλεη ν Γήκνο ή πνπ
έρεη αηηεζεί λα εληαρζεί ν Γήκνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δελ αθνξά νχηε
ηνλ ίδην νχηε ηηο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα θάλεη. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη
ζε πεξίπησζε πνπ κηινχζακε γηα έλα επηθίλδπλν θηίξην, πνπ ζε θακία
πεξίπησζε θαη λνκίδσ ζπκθσλείηε θη εζείο δελ έρνπκε έλα επηθίλδπλν θηίξην
απηή ηε ζηηγκή.
Άξα

ζα

πξέπεη

λα

απαληήζνπκε

ζην

έγγξαθφ

ηνπ

εκπεξηζηαησκέλα φηη δελ απαηηείηαη κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη φηη θαθψο
ηε δεηάεη θαη λα ηνπ δεηήζνπκε βάζεη ηεο απφθαζεο πνπ ζα πάξνπκε, φπνηα
ν λφκνο νξίδεη ε ρξνληθή επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ θαη λα
ηειεηψλνπκε. Απηή είλαη ε πξφηαζή κνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδψ έρνπκε έλα ηππηθφ θαη έλα νπζηαζηηθφ. Σν ηππηθφ
είλαη φηη έλαο αλάδνρνο δεηάεη κηα παξάηαζε ρξνληθή, αιιά ην νπζηαζηηθφ θαη
ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη εδψ θαη ε Σερληθή Τπεξεζία θαη ν αλάδνρνο θξίλεη
φηη απηφ ην θηίξην ρξεηάδεηαη έιεγρν. Μηιάκε γηα έλα θηίξην φκσο γηα έλα
γήπεδν πνπ κπαίλεη θφζκνο ζήκεξα κέζα.
Αλ ππάξρεη ε παξακηθξή ππνςία φηη απηφ ην θηίξην έρεη
επηθηλδπλφηεηα, έρνπκε πξφβιεκα, έρεηε πξφβιεκα θχξηνη ηεο Γηνίθεζεο.
Τπαηλίζζεηαη ε Σερληθή Τπεξεζία φηη ην θηίξην κεηά ηνπο ζεηζκνχο ηνπ ’19
έρνπλ δεη θάπνηεο ξσγκέο. Μήπσο ζα πξέπεη λα παξζεί άιιε απφθαζε, αλ
είλαη νπζηαζηηθφ απηφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ είπαηε ζαλ Σερληθή Τπεξεζία φηη ππάξρεη πξφβιεκα
ζην θηίξην;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: ηελ εηζήγεζε εκείο δελ αλαθέξνπκε φηη ππάξρεη πξφβιεκα,
αλαθέξνπκε φηη επεηδή ππάξρεη ε εθθξεκφηεηα σο πξνο ηνλ ζηαηηθφ έιεγρν
ησλ θηηξίσλ, ηα νπνία πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία θαη ε κειέηε ηνπ ΗΩΝΗΚΟΤ
κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ εξγαζία ηεο
ζεξκνυγξνκφλσζεο ηεο νξνθήο ε νπνία ζηελ νπζία ε νξνθή ζην έξγν
απνμειψλεηαη θαη κπαίλεη έλα θαηλνχξγην πιηθφ, ην νπνίν θαηαιαβαίλνπκε φηη
ε νξνθή ζηεξίδεηαη ζηα ζηαηηθά ζηνηρεία δειαδή ζηηο θνιψλεο θαη ζηα
δνθάξηα, έρεη λα θάλεη ην έλα κε ην άιιν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καθψο ην κπιέμαηε έηζη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σα βιέπεηο; Τπάξρεη πξφβιεκα.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε δελ είπα φηη έρνπκε ζέκα ζηαηηθφηεηαο.
Δίπα, φηη ε νξνθή …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Θέισ λα βάισ ηα πξάγκαηα ζε κηα
ζεηξά θαη αλ κπνξνχκε λα δηαιεπθάλνπκε θάηη φζνλ αθνξά ην πξφγξακκα
«Αληψλεο Σξίηζεο». Γεκνπξαηείηαη έλα έξγν, εγθξίλεηαη απφ ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ
θαη καο εγθξίλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνλ ΗΩΝΗΚΟ. Μεζνιαβεί έλαο ζεηζκφο
θαη θξίλνπκε, εγψ δελ είκαη κεραληθφο, αλ ζέιεηε θαινχ – θαθνχ φηη πξέπεη λα
γίλεη θάπνηνο έιεγρνο.
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ην κεζνδηάζηεκα απηφ, γηαηί εδψ απφ φ,ηη είδα ην έγγξαθν ν
αλάδνρνο

δεηάεη

κειέηε

ζηαηηθήο

επάξθεηαο

έρεη

ππάξμεη

έγγξαθε

αιιεινγξαθία κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο πνπ λα ιέεη
ν αλάδνρνο φηη «επεηδή κεζνιάβεζε ν ζεηζκφο ρξεηάδνκαη γηα λα πξνρσξήζσ
λα ζπκβαζηνπνηήζσ κηα κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο»; Καη αλ ρξεηάδεηαη πνηνο
ζα ηε ρξεκαηνδνηήζεη; Απάληεζε ε Τπεξεζία πάλσ ζε απηφ; Πξψην
εξψηεκα.
Αλ απάληεζε ζεηηθά, γηαηί δελ ελεκέξσζε ηε Γηνίθεζε νχησο
ψζηε λα κπνξέζνπκε κέζα απφ ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ κπνξεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε
ηερληθνχ δειηίνπ θαη λα δεηήζνπκε θάπνηα παξαπάλσ ρξήκαηα γηα ηε κειέηε
ζηαηηθήο επάξθεηαο δηφηη κεζνιάβεζε έλα ηπραίν γεγνλφο, ην νπνίν εκείο δελ
γλσξίδακε φηαλ είρακε ππνβάιιεη ηελ αξρηθή κειέηε γηα ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ.
Απηφ λνκίδσ είλαη πνιχ θξίζηκν εξψηεκα, αλ είρε ππάξμεη
έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ, κεηαμχ αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο φηη
«θχξηνη, λαη κελ εγψ ππέβαιια ηελ πξνζθνξά κνπ θαη είκαη ν αλάδνρνο, αιιά
κεζνιάβεζε έλα ηπραίν γεγνλφο γηα ην νπνίν ζέισ λα είκαη θη εγψ
θαιπκκέλνο θαη ζέισ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο». Σψξα κηιάκε δπν ρξφληα
πξηλ, πξηλ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ην ’19.
Καη δεχηεξν ζρεηηθά κε ην «Αληψλεο Σξίηζεο» απηφ πνπ έρνπκε
ππνβάιιεη πξνο ρξεκαηνδφηεζε είλαη φπσο πνιχ ζσζηά είπε θαη ν θ.
Κνζθνιέηνο πνπ είλαη κεραληθφο, έλαο Πξσηνβάζκηνο πξνζεηζκηθφο έιεγρνο
πνπ θαληαζηείηε φηη γηα 10-15 θηίξηα ηνπ Γήκνπ ην πνζφ πνπ είλαη πξνο
έγθξηζε είλαη 24.000 € δειαδή 1.300 € ην θηίξην κέζν φξν ζε πξψηε θάζε.
Αιιά θαη ζε πξψηε θάζε ζήκεξα λα καο εγθξηζεί, πξέπεη λα
ππνγξάςεη ν αλάδνρνο πνπ ζα θάλεη ηνλ Πξσηνβάζκην κε βάζε ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπ λα θάλνπκε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ δειηίνπ γηα ην
«Αληψλεο Σξίηζεο» θαη κεηά απφ έμη κήλεο λα καο εγθξηζεί, λα γίλεη
δηαγσληζκφο θαη… θαη… θαη. Καηαιαβαίλεηε φηη απηέο είλαη δηαδηθαζίεο
ρξνλνβφξεο, δελ είλαη ζέκα πφηε ζα καο εγθξηζεί. Καη δελ κπνξψ λα
θαηαιάβσ γηαηί ν αλάδνρνο έβγαιε ην ζπκπέξαζκα κφλνο ηνπ φηη «εληάμεη
ππέβαιιαλ γηα Πξσηνβάζκην πξνζεηζκηθφ, θάπνηα ζηηγκή ζα ρξεκαηνδνηεζεί
απφ ην «Αληψλεο Σξίηζεο» γηα λα γίλεη ε ζηαηηθή κειέηε πνπ εγψ δεηάσ»,
είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ηα αληηθείκελα, γηα λα ηα μεθαζαξίζνπκε.
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Απηφ ην εξψηεκά κνπ ην θπξίαξρν είλαη: αλ ππήξμε κεηαμχ
αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο καο φηη «Κχξηνη, πήξα εγψ ην έξγν, κεζνιάβεζε έλα
ηπραίν γεγνλφο απαηηψ κηα κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, λα δνχκε πσο κπνξεί
λα γίλεη κηα κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο γηα λα εθηειέζσ ην έξγν».
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Να θάλσ κηα εξψηεζε. Σε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο
κπνξεί λα ηελ θάλεη ν ίδηνο;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: ηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζήο ηνπ; φρη.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Λέεη γηα 1.200 €
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη άιιν πξάγκα. Σα 1.200 € έλαο καθξνζθνπηθφο
έιεγρνο πνπ ζα γίλεη ζε φια ηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Ο ΗΩΝΗΚΟ δελ είλαη φηη έρεη πξφβιεκα γηα λα γίλεη θάηη
ηέηνην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μα απηφ ιέκε. Σψξα πξνθαλψο έρεη γίλεη κηα αιιεινπρία
εγγξάθσλ ε νπνία …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηάβαζε ην έγγξαθν πνπ έρεη ζηείιεη ε Σερληθή
Τπεξεζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαίλεηαη δηαβάδνπκε ηα ίδηα θείκελα θαη
θαηαιαβαίλνπκε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Σν φηη ρξεηάδεηαη ζηαηηθή κειέηε δελ
ην ιέεη ν εξγνιάβνο, ην ιέεη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ παξ. 3 ζει. 2 «Β.
Αηηηνιφγεζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο παξάηαζεο», πξνζπαζεί λα αηηηνινγήζεη ηελ
εμάκελε παξάηαζε ιέγνληαο έλα, δχν, ηξία.
Σν «3» ιέεη ην εμήο: «Όζολ αθορά ηελ εθηέιεζε ηωλ
οηθοδοκηθώλ εργαζηώλ ηοσ έργοσ θρίλεηαη απαραίηεηε πρηλ ηελ εθηέιεζε
ασηώλ….» πξηλ απηψλ πνπ ιέεη ε ζεκεξηλή εξγνιαβία, θάλσ ιάζνο θα
Κνινβνχ; Έηζη δελ ιέηε;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα λα κελ θάλεη ηίπνηε απηφο, πξηλ νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ηεο κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο. σζηά;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Σσλ νηθνδνκηθψλ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπνκέλσο δελ έρνπκε θαλέλα εξγνιάβν πνπ λα καο ιέεη φηη
πξέπεη λα γίλεη απηφ ην πξάγκα. Δπνκέλσο ε απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο
ηθαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ είλαη πξνυπφζεζε πνπ ε Σερληθή Τπεξεζία ζέηεη,
πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλνπκε ηελ παξάηαζε, αλεμάξηεηα αλ ν λφκνο δίδεη
εμάκελα θαη δσδεθάκελα κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε.
Καηά ζπλέπεηα εδψ ζα πξέπεη λα επηζεκάλσ επίζεο φηη θαηά ηα
πξψηα ρξφληα ’18-’19 ππάξρεη πιεκκέιεηα ζηηο ελέξγεηεο ηεο πνιηηηθήο
εγεζίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, δηφηη φηαλ ηφηε είπαλ φηη πξέπεη
ιφγσ ηνπ ζεηζκνχ λα θνηηάμνπκε θάπνηα θηίξηα κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ
ΗΩΝΗΚΟΤ θαη λα κελ μαλαθνχζσ φηη εθεί δελ έρνπκε ζπλάζξνηζε θνηλνχ. Γελ
έρνπκε απιά ζπλάζξνηζε θνηλνχ, έρνπκε ζπλάζξνηζε ρηιηάδσλ κηθξψλ
παηδηψλ θαη δελ κπνξνχκε λα παίδνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο είπε φηη δελ ππάξρεη ζπλάζξνηζε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάπνηνο είπε ηειείσο δηαθνξεηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν αληίζεην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξεί λα θαηάιαβα εγψ ιάζνο. Καηά ζπλέπεηα δελ
κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία απηήο ηεο
εξγνιαβίαο θχξηνη ζπλάδειθνη θαη ζα πξέπεη ην ζπληνκφηεξν λα αλαζέζεη ν
Γήκνο κε δηθά ηνπ ιεθηά ηηο κειέηεο απηέο θαη λα ην γλσζηνπνηήζεη θαη ζηνλ
εξγνιάβν, δηφηη πξνθαλψο θαη ν εξγνιάβνο έρεη ιάβεη γλψζε δελ αλαθαιείηαη
ην έγγξαθν απηφ, φζν θαη λα ζέινπκε λα ην πάξνπκε πίζσ, γηαηί καο
εγθξίζεθε έλα πνζφ απφ ην πξφγξακκα ηάδε. Γελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ
έγθξηζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο ή θάπνηαο άιιεο έγθξηζεο.
Δπνκέλσο ν ΗΩΝΗΚΟ πξέπεη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία απηήο ηεο
κειέηεο

θαη

κεηά

λα

πξνρσξήζνπκε

ζηα

πεξαηηέξσ

ησλ

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ παξεκβάζεσλ. Κάησ απφ απηή ηελ ζθέςε, εγψ δελ
πξφθεηηαη λα ςεθίζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν έγγξαθν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ιέεη πνιχ
ζπγθεθξηκέλα

ζηελ

Πρωηοβάζκηοσ

θαη

παξ.

3

«Οιοθιήρωζε

Γεσηεροβάζκηοσ

εθπόλεζε

προζεηζκηθού

προγράκκαηος

ειέγτοσ

θρίζηκωλ

σποδοκώλ ηοσ Γήκοσ Νέας Φηιαδέιθεηας – Νέας Χαιθεδόλας προθεηκέλοσ
κέζω ασηής λα γίλεη ε αποηίκεζε ηες ζεηζκηθής ηθαλόηεηας ηοσ θηηρίοσ θαη λα
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προζδηορηζηούλ ηστόλ κέηρα ποσ πρέπεη λα ιεθζούλ, γηα ηελ προζηαζία ηοσ
θοηλού ποσ ζσλαζροίδεηαη ζε ασηό». Γειαδή πηζαλνινγεί φηη κπνξεί λα
ρξεηαζηεί λα πάξνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ πνπ ζπλαζξνίδεηαη
ζε απηφ.
Άξα έρνπκε ζέκα, έρνπκε ηεξάζηην ζέκα εθφζνλ απηφ ην
έγγξαθν έρεη θχγεη. Οχηε εγψ ζα ζπκκεηέρσ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, πξέπεη λα
παξζνχλ πίζσ ηα πάληα θαη λα γίλεη ν έιεγρνο. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μηα δηεπθξίληζε, ξσηάσ επεηδή δελ μέξσ απφ
κεραληθά θαη γη' απηφ ξσηψ ηνπο κεραληθνχο εδψ. Αλ εκείο θαζπζηεξήζνπκε,
ή δελ δψζνπκε απηή ηε κειέηε, ν αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί; Ρσηάσ
ηνπο κεραληθνχο, δελ μέξσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να καο πνπλ νη κεραληθνί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: εκαίλεη δειαδή φηη δελ ηνλ ζπκθέξεη λα ην θάλεη γηαηί
απμήζεθαλ νη ηηκέο θαη κήπσο πξέπεη λα πεηάμεη ην κπαιάθη απφ πάλσ ηνπ;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: ρη, δελ ππάξρεη ηέηνηα βνχιεζε …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ρσηάσ, δελ μέξσ. ρη απφ εζάο, απφ εζάο θπζηθά
δελ ππάξρεη.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Δπεηδή έρνπκε κηιήζεη καδί ηνπ, δελ έρεη εθθξάζεη ηέηνηα
άπνςε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιά, δελ ζα ην έιεγε επηρεηξεκαηίαο είλαη.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: ρη, είλαη άιινη πνπ ην έρνπλ πεη ήδε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη ιέσ θαη βξίζθνπκε θάπνηα θνκκάηηα θαη ηα
βάδνπκε κέζα ζηελ ππφζεζε. Απηφ ξσηάσ, δελ μέξσ. Γηαδηθαζηηθά γίλεηαη
απηφ; Μπνξεί λα γίλεη;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Θα κπνξεί λα γίλεη, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηεθκεξίσζε
φρη έκκεζα. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο γηα λα γίλεη απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο έρεη ηνλ ιφγν.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Γειαδή απφ φ,ηη θαηάιαβα θαη αθνχσ, απφ ην ’19 πνπ
έγηλε ν ζεηζκφο, θαθψο ιεηηνπξγεί ν ΗΩΝΗΚΟ. Δγψ απηφ θαηαιαβαίλσ θαη κε
επζχλε ηνπ Γήκνπ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη είλαη ιάζνο λα ιέκε ην θαινθαίξη πνπ δελ παίδνπλ νη
νκάδεο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πσο θιείλεηο ηηο παηδηθέο ραξέο δηφηη δελ
είλαη πηζηνπνηεκέλεο, θαηά ηελ ίδηα έλλνηα πξέπεη θαη ν ΗΩΝΗΚΟ.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Άιιν ζέισ λα πσ. Θέισ λα πσ φηη δελ έρεη ηεθκεξησζεί
φηη είλαη επηθίλδπλν ην θηίξην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, ζέιεη έιεγρν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπφζεζε είλαη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λχζαλδξε, απηφ ιέγεηαη απνπνίεζε επζπλψλ.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Απηφ κπνξεί λα είλαη κηα δηθαηνινγία γηα λα πάξεη
παξάηαζε ν εξγνιάβνο έμη κήλεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, αιιά δελ ζα ηελ πάξσ εγψ ηελ επζχλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε κε λα θιείζσ ηε ζπδήηεζε, λνκίδσ ζα θαιπθζνχκε ζε
έλα βαζκφ.
Έρνπκε δπν παξαγξάθνπο λα αληηκεησπίζνπκε θαη λα δερηνχκε
ή λα αθπξψζνπκε. Ζ κία είλαη ην ζέκα ηεο παξάηαζεο. Ννκίδσ κε βάζε απηά
πνπ έρνπλ ιερζεί ηειεπηαία, κε βάζε ηνλ θαηλνχξγην λφκν πνπ επηθαιείηαη ε
Σερληθή Τπεξεζία φηη δηθαησκαηηθά ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ θαη ηεο
θαζπζηέξεζεο ζηηο πξνκήζεηεο, λνκίδσ φηη δηθαησκαηηθά απηή ηελ παξάηαζε
κπνξνχκε λα ηε δερηνχκε.
Σν άιιν πνπ καο απαζρνιεί, ην ζέκα ηεο ζηαηηθφηεηαο λνκίδσ
πσο κπνξεί λα ιπζεί κε έλα απιφ έγγξαθν απφ φ,ηη καο είπε ε θα Κνινβνχ ην
80% ησλ εξγαζηψλ δελ επεξεάδεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ φπνηα ζηαηηθφηεηα
ηνπ θηηξίνπ. Δπεηδή φινη καο ζέινπκε λα πξνρσξήζεη ην έξγν ηνπιάρηζηνλ θαη
ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία ην μεθίλεζε, δελ δέρνκαη βέβαηα απηφ
πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο πεξί πιεκκέιεηαο νχηε γηα ηελ πξνεγνχκελε νχηε γηα
ηελ ησξηλή Γεκνηηθή Αξρή, είλαη θαζαξά ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ ραζεί ζηε
κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ.
Πξνηείλσ κε βάζε απηά πνπ είπε ε θα Κνινβνχ εγγξάθσο λα
δερηνχκε φηη ην 80% ησλ εξγαζηψλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπλ
θαζψο δελ επεξεάδνπλ ηε ζηαηηθφηεηα θαη παξάιιεια γηα ην ππφινηπν 20%
λα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία εχξεζεο θ. Λέθθα ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ
πξνθεηκέλνπ κηα κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ή καθξνζθνπηθή ή κηθξνζθνπηθή
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κε απηά ηα πεξηβφεηα θαξφηα κπνξεί λα γίλεη, γηα λα κπνξνχκε λα δερηνχκε
φηη απηφ ην έξγν ην νπνίν επί ζεηξά ηξηψλ εηψλ θαη παξαπάλσ ίζσο, κπήθε
ζηα ζθαξηά λα νινθιεξσζεί ίζσο κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα.
Ζ πξφηαζή καο επηγξακκαηηθά είλαη: κε ραξηί απφ ηηο Σερληθέο
Τπεξεζίεο απηφ πνπ καο είπε πξνθνξηθά δειαδή ε θα Κνινβνχ φηη ην 80%
ησλ εξγαζηψλ φ,ηη αθνξά ηα Ζ/M, ηα θσηηζηηθά, ηνπο θαπζηήξεο, ηε
ζπληήξεζε ησλ απνδπηεξίσλ θαη φ,ηη ηέινο πάλησλ ζπλεπάγεηαη θαη
εκπεξηέρεηαη ζε απηφ ην 80% λα πξνρσξήζεη άκεζα, κε ηελ παξάηαζε απηή
πνπ δεηάεη ν εξγνιάβνο. Μηα παξάηαζε ε νπνία πξνθαλψο ζα αληέμεη θαη ζην
ρξφλν σο πξνο ηε ζηαηηθή κειέηε πνπ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ
ησλ κελψλ. Απηή είλαη ε πξφηαζή καο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη μεθάζαξε ε πξφηαζε πνπ θάλνπκε. Ζ πξφηαζε πνπ
θάλνπκε είλαη: απφ ηε ζηηγκή πνπ νη Σερληθέο Τπεξεζίεο εγγξάθσο καο
θαηαζέηνπλ φηη ην 80% ησλ εξγαζηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ρσξίο ηε κειέηε
ζηαηηθήο επάξθεηαο, λα πξνρσξήζνπκε ζε απηφ ην 80% παξάιιεια κε φπνην
ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν κπνξνχκε λα βξνχκε ή αλ δελ είλαη ηφζν κεγάιν ην
θφζηνο λα ην αλαιάβεη ν Γήκνο θαη λα θαιπθζνχκε θαη σο πξνο ηε ζηαηηθή
επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ. Αιιά ην έξγν λα πξνρσξήζεη ηψξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πάκε ζε ςεθνθνξία θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο. Ννκίδσ φηη ηελ παξάηαζε ηε δέρνληαη φιεο νη
πιεπξέο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα δψζεη ε Σερληθή Τπεξεζία ηέηνην ραξηί; Θα ππνγξάςεηε
ηέηνην ραξηί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπε ε θα Κνινβνχ φηη ην 80% …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ δπν ιεπηά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση κε παξαθαιείηε, εγψ ηελ έθαλα ηελ πξφηαζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο κπνξείηε λα θάλεηε ηελ πξφηαζε πνιηηηθά. Ζ Σερληθή
Τπεξεζία ζα δψζεη ηέηνην ραξηί;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: ηη ην 80% ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηά πνπ είπε ν Γήκαξρνο λα κελ ηα επαλαιακβάλνπκε.
Θα ην ππνγξάςεηε απηφ;
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Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Θα ην δνχκε ζαλ Τπεξεζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη «ζα ην δνχκε», εκείο ζα πάξνπκε απφθαζε. Θα ην
ππνγξάςεηε;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Θα πάξεηε απφθαζε ηψξα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σψξα ζα πάξνπκε.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Σν ραξηί πφηε ζα γίλεη; Γελ ζα έρεη εκεξνκελία;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπε θάηη ν Γήκαξρνο …
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη, ην αθνχζακε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κπξία γνπξάθε σο Γηεπζχληξηα παξ' φηη έρεηε ππνγξάςεη
απηφ ην ραξηί …
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Δγψ έιεηπα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνπνηείζηε;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Έιεηπε, εγψ ην είρα ππνγξάςεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ωξαία, κε απηφ ην ραξηί ζα ππνγξάςεηε ην 80% απηά πνπ
είπε ν Γήκαξρνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σσλ εξγαζηψλ πνπ δελ απαηηνχληαη κειέηεο ζηαηηθήο
επάξθεηαο.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Σν λα αιιάμεηε έλα ιέβεηα δελ απαηηείηαη κειέηε ζηαηηθήο
επάξθεηαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο ζα ππνγξάςεηε απηά πνπ ιέεη;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Να βγεη ε απφθαζε, θπζηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Αθνχ ζα παξζεί ηέηνηα απφθαζε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνυπφζεζε είλαη ζηελ απφθαζε αλ ζα ην ππνγξάςεηε.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Άξα ζα πξέπεη εθφζνλ θάλεη εηζήγεζε ν Γήκαξρνο λα γίλεη
ηξνπνπνίεζε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη θακία ηξνπνπνίεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είπε ν Γήκαξρνο γηα ηξνπνπνίεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ εηζεγνχκαη θακία ηξνπνπνίεζε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπε: ε Σερληθή Τπεξεζία ζα ππνγξάςεη φηη ην 80% ησλ
εξγαζηψλ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνπ δελ απαηηεί κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, φπσο ην είπαηε. Θα ην ππνγξάςεηε θα γνπξάθε;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Γελ θαηάιαβα ηη έγγξαθν είλαη απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηαιαβαίλεηε πνιχ θαιά. Ζ Σερληθή Τπεξεζία σο
Γηεχζπλζε δειψλεη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ηψξα φηη
ην 80% φπσο ηα είπε ν Γήκαξρνο, κπνξνχλ λα γίλνπλ. Με απηφ ην έγγξαθν
πνπ έρεηε ππνγξάςεη πξηλ φηη θξίλεηε απαξαίηεηε ηε ζηαηηθή, πσο
ζπκβηβάδνληαη απηά; Να ζνβαξεπηνχκε επηηέινπο! Αο πάκε ζε ςεθνθνξία.
Σέηνηα δήισζε δελ έρεη γίλεη πάλησο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηελ εηζήγεζή ηεο ε θα Κνινβνχ ην είπε μεθάζαξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηελ εηζήγεζε, είπαηε «δειψλεη ε Σερληθή
Τπεξεζία», αθήζηε ηηο εηζεγήζεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ θαζελφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βάζεη ησλ ηνπνζεηήζεσλ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ άθνπζα. Άθνπζε θαλείο; Γηα λα πάξνπκε απφθαζε,
ιέεη ν Γήκαξρνο, ε Σερληθή Τπεξεζία λα ππνγξάςεη απηφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη έλα έγγξαθν απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Οπζηαζηηθά
έρνπλ δίθην νξηζκέλνη ζπλάδειθνη εδψ κέζα γηαηί αλεζπρνχλ γηαηί βάζεη ηνπ
εγγξάθνπ πξνθχπηεη φηη ελδερνκέλσο λα ππάξρεη θη έλα ζέκα ζηαηηθφηεηαο.
Θα θάλεηε έλα έγγξαθν ζαλ Τπεξεζία πνπ ιέεη φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα
ζηαηηθφηεηαο ζην θηίξην …
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Απηφ δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ ηέηνηα δήισζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα λα δηνξζσζεί ην έγγξαθν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Κνινβνχ δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε ηέηνηα δήισζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί κπιέμαηε ην «Αληψλεο Σξίηζεο» κε ηε ζπγθεθξηκέλε
αλάζεζε, πνπ θφιιαγε ηέηνην πξάγκα; Πσο κπήθαηε ζε απηή ηε ινγηθή;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε γηαηί ην ιέηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δήισζε απηή φηη δελ ρξεηάδεηαη, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή
απφ απηφ πνπ ιέσ εγψ. ηη κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο …
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ είπα ηίπνηα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ είπαηε.
Ρψηεζα αλ ην ππνγξάθνπλ. Καη είπαλ φηη «δελ ππνγξάθνπκε». Με ην δφξη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπα κε ην δφξη.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα δελ ππνγξάθνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με κεηαθξάδεηε απηά πνπ ιέσ. Δίπα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζέισ λα πείηε εζείο, εδψ νη θχξηεο ηη ιέλε. Απηέο είλαη ε
Σερληθή Τπεξεζία, δελ είζηε εζείο θαη εγψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέσ μαλά φηη ην 80% ησλ εξγαζηψλ δελ απαηηνχλ πξνο ην
παξφλ ζηαηηθή κειέηε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ην ιέεη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη ε Σερληθή Τπεξεζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ, βάζεη απηψλ πνπ είπε ε θα Κνινβνχ ζηελ εηζήγεζή ηεο.
Δίλαη έηζη θα Κνινβνχ;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Απηφ είπα πξηλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. Γηαηί δελ ην θαηαγξάθνπκε απηφ ζε έλα ραξηί; Απηφ
ιέκε. Γελ ρξεηάδεηαη θακία δήισζε φηη δελ ρξεηάδεηαη κειέηε ζηαηηθήο
επάξθεηαο.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: ρη δελ ρξεηάδεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη λα νινθιεξσζεί ε κειέηε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ην 80%
ησλ εξγαζηψλ, κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ. ηγά ην ραξηί!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπνγξάςηε ην. Δγψ ζέισ ην ραξηί απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Κνινβνχ κε ζαο θνβίδνπλ απηά πνπ ιέλε θάπνηα κέιε,
γηαηί απηφ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ θσηηζκφ, κε ηνπο θαπζηήξεο, κε ηα Ζ/M, κε
ηα απνδπηήξηα, κε ηα παξθέ δελ ρξεηάδνληαη ζηαηηθή επάξθεηα. Απηφ ην ραξηί
καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη ην έξγν ην νπνίν ην ζέινπλ
παξεκπηπηφλησο φινη.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Δγψ δελ θαηαιαβαίλσ ν θ. Γξεηδειηάο πνπ ζέιεη λα
ππνγξάςνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζέιεη λα ππνγξάςεηε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο Γήκαξρνο είπε, εγψ δελ ζέισ.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Δγψ δελ ην θαηάιαβα απηφ, ν θ. Γήκαξρνο είπε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Γήκαξρνο θάλεη πξφηαζε. Πφζν πην θαζαξά λα ην πσ;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Δίπε, λα πεξάζεηε ηελ παξάηαζε ιακβάλνληαο ππφςε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κπξία Κνινβνχ γξάκκαηα γλσξίδνπκε. Ο Γήκαξρνο είπε ην
εμήο: ε Σερληθή Τπεξεζία ζα ππνγξάςεη έλα ραξηί φηη γηα ην 80% ησλ
εξγαζηψλ δελ απαηηείηαη…. Ναη ή φρη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο λα
πξνρσξήζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν δέρεζηε ή δελ ην θαηαιάβαηε πάιη; Απηφ πνπ είπε.
πκθσλείηε;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ο θ. Γήκαξρνο είπε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα δψζεηε ην ραξηί απηφ;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ζ δήισζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο φηη ην 80% ησλ εξγαζηψλ
δελ εκπιέθεηαη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αο κελ είλαη 80% θα Κνινβνχ, αο είλαη 70% ζα πεξηγξάςνπκε
πνηεο εξγαζίεο δελ απαηηνχλ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε θα Κνινβνχ γηαηί ππνγξάςαηε απηφ ην ραξηί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα δελ ρξεηάδεηαη θ. Γξεηδειηά, θηάζακε ηηο πξνηάζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα δηαβάζηε ην!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φηάζακε ζηηο πξνηάζεηο θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν άιιν ραξηί ηψξα πνπ ιέηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε ην πνζνζηφ 70 ή 80% ιέσ ζα θαηαγξαθνχλ νη εξγαζίεο
απηέο νη νπνίεο δελ απαηηνχλ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο …
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Απηέο ηηο εξγαζίεο πνπ καο είπε ν αλάδνρνο φηη ζα θάλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ. Μπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ; Γελ είλαη ηίπνηα θνβεξφ,
νχηε παίξλεηε θακία επζχλε. Με ζαο θνβίδεη απηφ θα Κνινβνχ, λα
πξνρσξήζεη ην έξγν ζέινπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνπ εξγνιάβνπ γηαηί ηνπ είπαηε απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο είπα, ράζεθαλ ζηε κεηάθξαζε θ. Γξεηδειηά.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ην βγάινπκε ζηε δεκνζηφηεηα!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Διάηε θ. Γξεηδειηά, απεηιέο είλαη απηέο ηψξα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθβηάδεηε ηνπο ππαιιήινπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο ηνπο εθβηάδεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έγγξαθφ ηνπο είλαη, δελ είλαη δηθφ κνπ. Σν ππνγξάςαηε θα
Κνινβνχ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γεκφζηα δελ είλαη φια θαη ζην Internet;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη θη αιιηψο έρνπκε ραζεί ζηε κεηάθξαζε θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηα πξφηαζε Γήκαξρε. Να ην αλαβάιινπκε πάιη γηα
ηελ άιιε εβδνκάδα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη. δελ ζαο ζπκθέξεη νχηε εζάο πνπ δεκνπξαηήζαηε ην έξγν
ελλνψ ην μεθηλήζαηε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απιά γηα λα βξνχκε θαιχηεξε ιχζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ ιχζε απηή πνπ ζαο ιέσ είλαη ε θαιχηεξε. Διέρζε απφ ηνπο
εηδήκνλεο εδψ απφ ηνπο κεραληθνχο φηη θάπνηεο εξγαζίεο δελ απαηηνχλ
κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο. Απηφ δελ θνβίδεη, δελ εθβηάδεη θαλέλαλ θαη δελ ην
βάδεη ζηνλ ηάθν. Πάκε λα θαηαγξάςνπκε ηηο εξγαζίεο απηέο θαη πξντφληνο ηνπ
ρξφλνπ μεθηλάκε ηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Ο εξγνιάβνο έρεη παξαγγείιεη ήδε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο, δίλνληαο ηελ παξάηαζε απηή πνπ δεηάεη.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Ο άιινο έρεη μεθηλήζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλαο δελ εθβηάδεηαη, κε ρξεζηκνπνηείηε ηέηνηεο ιέμεηο. Ίζα ίζα ην αληίζεην ιέσ, θαιχπησ απηή ηε ζηηγκή ηελ Σερληθή Τπεξεζία ιέγνληαο
πάκε λα θάλνπκε απηά πνπ εζείο εηζεγεζήθαηε θαη πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ
θνηηάδνπκε θαη ηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο. Δθηφο αλ δελ ζέιεηε λα γίλεη ην
έξγν, απηφ είλαη κηα άιιε ηζηνξία, γηα ηνπο φπνηνπο δηθνχο ζαο ιφγνπο.
Φαληάδνκαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο δελ έρεη πξφβιεκα γηαηί ην έρεη μεθηλήζεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ξαλαιέηε ηελ πξφηαζε θ. Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξφηαζή κνπ είλαη: λα θαηαγξάςεη ε Σερληθή Τπεξεζία
αλεμαξηήησο πνζνζηηαίαο ζρέζεο ηηο εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ
άκεζα, ηε Γεπηέξα, ρσξίο κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, λα δνζεί ε παξάηαζε
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απηή θαη πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ ε Γεκνηηθή Αξρή λα μεθηλήζεη φπνηεο
δηαδηθαζίεο απαηηνχληαη, γηα λα γίλεη απηή ε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο. Ση πην
μεθάζαξν;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε απνρσξψ γηαηί έρσ αλεηιεκκέλε
ππνρξέσζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ, θαηαλνεηφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλ δελ ππάξρεη θάηη άιιν πάκε ζε ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή είλαη ε πξφηαζε. Αλ ζέιεηε λα ππάξμεη θαη κηα δέζκεπζε
φηη ζηελ επφκελε αλακφξθσζε ζα κπεη έλα ηέηνην πνζφ γηα κειέηε ζηαηηθήο
επάξθεηαο, αθφκε θαιχηεξα. πκπιεξψζηε ην θη απηφ θ. Γξακκαηέα.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Να ζαο πσ θάηη. Δπεηδή απηφ ην ζέκα κε ηηο ζηαηηθέο
επάξθεηεο ησλ θηηξίσλ, ηαιαλίδεη φιν ην Διιεληθφ θξάηνο πάξα πνιχ θαηξφ γηα
φια ηα δεκνηηθά θηίξηα, ππήξμε θαη …
(Κιεηζηά Πξαθηηθά)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ςεθίδνπκε. Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ φπσο δηακνξθψζεθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πσο δηακνξθψζεθε κε ηε δέζκεπζε φηη ζηελ επφκελε
αλακφξθσζε ζα βάινπκε θαη πνζφ γηα ηε κειέηε. Ο θ. Σάθαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα απέρσ απφ ηε δηαδηθαζία θαη ζα εμεγήζσ θαη ηνλ
ιφγν. Θέινπκε πάξα πνιχ λα γίλεη ην γήπεδν ηνπ ΗΩΝΗΚΟΤ, αιιά γηα καο
πξνέρεη ε αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ κπαίλνπλ κέζα ζην γήπεδν ησλ
παηδηψλ, ησλ αζιεηψλ θαη θηιάζισλ. Δπεηδή ππάξρεη ππφλνηα ζην έγγξαθν
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, απέρνπκε απφ ηε δηαδηθαζία. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά, δηφηη ε Σερληθή Τπεξεζία ζην εηζαγσγηθφ ηεο έγγξαθν
θαη ζηελ αηηηνιφγεζε απηνχ αλαθέξεη ξεηά φηη θξίλεηαη απαξαίηεηε πξηλ ηελ
εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν εξγνιάβνο ηελ απνηίκεζε
ηεο ζεηζκηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ κε ηελ εθπφλεζε πξσηνβάζκηνπ θαη
δεπηεξνβάζκηνπ πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ ησλ θξίζηκσλ ππνδνκψλ, ζην
γπκλαζηήξην απηφ, θάηη ην νπνίν δελ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα θαη γη' απηφ
θαηαςεθίδσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ θαη 1 θαηά. Καηαγξάθεηαη θαη κηα απνρή γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ αλέθεξε ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε παξάηαζεο
ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Αλαβάζκηζε θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο “ΗΧΝΗΚΟ”»» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή όξσλ ηεο απόθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Δθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π.) ζην Γήκν
Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλνο», πξνϋπνινγηζκνύ 49.600,00€
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%), ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 2
«Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε θαη ινηπέο δξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ
ηζνδπγίνπ» ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο
«Γξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ 2022» ηεο πξόζθιεζεο ηεο
δξάζεο «ρέδηα Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π.)»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη απηφ πνπ είρακε ππνβάιιεη γηα λα πάξνπκε ηα ρξήκαηα, ε
απφθαζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη γηα φινπο ηνπο Γήκνπο θ. Λέθθα. Δίλαη θαηάινγνο
γηα φιε ηελ Διιάδα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή όξσλ ηεο
απόθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Δθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο
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Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π.) ζην Γήκν Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλνο»,
πξνϋπνινγηζκνύ 49.600,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%), ζηνλ
άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε θαη ινηπέο δξάζεηο
πεξηβαιινληηθνύ

ηζνδπγίνπ»

ηνπ

ρξεκαηνδνηηθνύ

πξνγξάκκαηνο

«Γξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ 2022» ηεο πξόζθιεζεο ηεο
δξάζεο

«ρέδηα

Αζηηθήο

Πξνζβαζηκόηεηαο

(.Α.Π.)»

εγθξίλεηαη

ΟΜΟΦΧΝΑ.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 3ε αλακόξθσζε
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη ε 3ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
έξρεηαη, αλ έρεηε θάπνηα απνξία πνιχ επραξίζησο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απέρνπκε, ζα ηνπνζεηεζνχκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξνκνίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην
Γ.. γηα ηελ 3ε αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2022» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ θαη θαηαγξάθνληαη δπν απνρέο.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Κάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηνπ Γήκνπ από ηνπο ΚΑΠ
επελδπηηθώλ δαπαλώλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.4915/2022»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: πσο δηαβάδεηε ππάξρνπλ θάπνηνη πιηθψλ δειαδή
κφληκσλ θαηαζθεπψλ απφ πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Σερληθή
Τπεξεζία νη νπνίνη πεγαίλνπλ απφ ρξεκαηνδφηεζε απφ ΑΣΑ. Απηφ είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε.

30

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 15/6/2022

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Κάιπςε ιεηηνπξγηθώλ
δαπαλώλ ηνπ Γήκνπ από ηνπο ΚΑΠ επελδπηηθώλ δαπαλώλ, βάζεη ηνπ
άξζξνπ 15 ηνπ Ν.4915/2022» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν
Αζελώλ (αγσγή Γήκνπ Αγ. Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ γηα ην αθίλεην
επί ησλ νδώλ Λ. Καηζώλε θαη Ε. Παπαλησλίνπ - Νέα Υαιθεδόλα)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ην ζέκα πνπ έρεη αλαθχςεη κε ηνλ ρψξν πνπ δηεθδηθνχζε ν
Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Σν Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη είλαη δηθφ καο, νη Άγηνη
Αλάξγπξνη ηψξα θαηαθεχγνπλ ζην Κηεκαηνιφγην αηηνχκελνη θάπνην ιάζνο
πνπ έρεη θάλεη ην Κηεκαηνιφγην ζε ζρέζε κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ γεσηεκαρίνπ.
Γελ ππάξρεη ηχρε ζε απηφ, δελ ππάξρεη πεξίπησζε ην
Κηεκαηνιφγην λα δερηεί φηη έρεη θάλεη ιάζνο ζηελ θαηαγξαθή θαη βεβαίσο
ππάξρεη θαη ε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ καο δηθαηψλεη απφιπηα φηη ν
ρψξνο είλαη δηθφο καο.
Απιά δίλνπκε ηελ εμνπζηνδφηεζε ζηνπο λνκηθνχο ηνπ Γήκνπ λα
παξεπξεζνχλ ζην Γηθαζηήξην απηφ κε ην Κηεκαηνιφγην. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σν

5ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Δμνπζηνδόηεζε

δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ (αγσγή Γήκνπ
Αγ. Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ γηα ην αθίλεην επί ησλ νδώλ Λ. Καηζώλε
θαη Ε. Παπαλησλίνπ - Νέα Υαιθεδόλα)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Λήςε απόθαζεο γηα απνδνρή αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξνπ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ε παξάζηαζε πνπ θάλνπκε ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα
ηελ παξακνλή ζην Κνηκεηήξην. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
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ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Λήςε απόθαζεο γηα
απνδνρή αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξνπ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε
φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΧΡΓΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ
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