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Γξακκέλνο πχξνο, Καληαξέιεο Γεκήηξηνο, Παπαθψζηα Αλζή, Κνζθνιέηνο
σηήξηνο, Καξαβίαο Γεψξγηνο, Κνπηζάθεο Μηραήι, Κνπεινχζνο Υξήζηνο,
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο, Καιακπφθεο Ησάλλεο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Γξεηδειηάο
Παληειήο, Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, Λαδαξίδεο Πέηξνο, Λέθθαο Αζαλάζηνο,
Σνκπνχινγινπ

–

Λεσληδφπνπινο

Υαξάιακπνο,

Σνκπνχινγινπ

Κσλζηαληίλνο, Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο, εξεηάθεο Νηθφιανο, Γθνχκα
Γαλάε

–

Δχα,

Κσλζηαληηλίδεο

Αλαζηάζηνο,

Γνχιαο

Αιέμαλδξνο,

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, Μπεξδέζεο ππξίδσλ, Γξεηδειηάο Υξήζηνο, Σάθαο
Ζιίαο.
.ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο, Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, Παπαινπθά Δπηπρία,
Αλαληάδεο Νηθφιανο, Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, Αιεθξαγθή νθία, Εαραξηάδεο
Ησάλλεο.
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηα πιαίζηα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Τπνγεηνπνίεζε ηκήκαηνο ηεο νδνχ Παηξηάξρνπ
Κσλζηαληίλνπ θαη ηα ζπλνδά έξγα ζηνλ Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο», βάζεη ηεο αξηζ. 63/2019 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο – Δλεκέξσζε Γεκάξρνπ γηα παξεκβάζεηο
ζηελ

πφιε

πξνο

φθεινο

ησλ

δεκνηψλ

κε

αθνξκή

ηελ

θαηαζθεπή ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ.
2.

Έγθξηζε εθθίλεζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο «Πξάμε
εθαξκνγήο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο Μπξηηάληα» ζχκθσλα κε ην
Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –
Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο» Η] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ –
Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ
πνιηηνγξάθεζε

ζρεηηθά
–

κε

Λνηπέο

ηελ

απνλνκή

δηαηάμεηο

ηζαγέλεηαο

αξκνδηφηεηαο

θαη

ηελ

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καιεζπέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία καο.
Παξαθαιψ ηνλ Γξακκαηέα λα πάξεη παξνπζίεο γηα λα μεθηλήζεη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο
παξψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο απψλ, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο παξψλ, ν θ.
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ.
Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ απψλ, ν θ.
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο απψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία απνχζα, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο απψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο απψλ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο, ε θα Παπαινπθά, ν θ. Αλαληάδεο θαη ν θ.
Αλεκνγηάλλεο είλαη δηθαηνινγεκέλνη.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Καιακπφθεο
Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο
παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο απψλ, ν θ. Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο παξψλ, ν
θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο παξψλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ν θ.
Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ε θα
Αιεθξαγθή νθία απνχζα …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Αιεθξαγή είλαη δηθαηνινγεκέλε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα
παξνχζα, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
παξψλ, ν θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
παξψλ.
Καη απφ ηηο ηνπηθέο Δλφηεηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο ε θα Αγνξαζηνχ Παλαγηψηα απνχζα θαη ν θ. Γθξίηδαιεο Ζιίαο
παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάκε ηελ έθηαθηε
ζπλεδξίαζή καο. Πξψηα απ' φια πξέπεη λα ςεθίζνπκε γηα ην έθηαθην ηεο
ζπλεδξίαζεο. Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν απφ φ,ηη έκαζα
ρηεο ζηε Νέα Ησλία δελ έρεη εηζαρζεί αθφκε, δελ δηθαηνινγείηαη ην έθηαθην ηεο
ζπλεδξίαζεο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηελ εξρφκελε
Γεπηέξα, άξα ην θαηαςεθίδνπκε εκείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με ηνλ θ. Καιακπφθε ζπκθσλψ
έρεη δίθην, αιιά επεηδή εγψ έρσ δεηήζεη θαη’ επαλάιεςε λα ππάξμεη
ελεκέξσζε γηα ην ζέκα, έζησ θη αλ δελ έρεη έθηαθην ραξαθηήξα ε ζπλεδξίαζε
θαη θαηά ηε γλψκε κνπ δελ έρεη, ην ςεθίδσ γηαηί ζέισ αθξηβψο λα ελεκεξσζψ
θαη λα ελεκεξψζσ θη εγψ γη' απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρσ ζπιιέμεη γηα ην
ζνβαξφ απηφ ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ην έθηαθην ηνπ ζέκαηνο ζα ζαο ελεκεξψζεη ν θ. Γήκαξρνο
κεηά. Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρνπκε πεη θαη απφ ρηεο φηη ζεσξνχκε πξαμηθνπεκαηηθή ηελ
είζνδν δελ πξνθχπηεη απφ πνπζελά. Ήξζε έγγξαθν δηαβηβαζηηθφ απφ ηελ
Πεξηθέξεηα ζηηο 12 Γεθέκβξε ην νπνίν δελ αλαθέξεη ηίπνηε πεξί επείγνπζαο
δξάζεο, νχηε θαη αλαθνξά ζην 2ν ζέκα πνπ καο θέξλεηε. Τπάξρεη
δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Καληαξέιε κε εκεξνκελία 13 Γεθεκβξίνπ πξνο ηελ
Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο δελ αλαθέξεη ηίπνηε γηα επείγνλ νχηε θαη αλαθνξά
ζην 2ν ζέκα.
Έγηλε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζηηο 17 δελ αλαθέξζεθε ηίπνηε
γηα επείγνλ ζηελ Δπηηξνπή παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ νχηε θαη αλαθνξά ζην 2 ν
ζέκα θαη γίλεηαη ζηηο 19/12 ελ κέζσ δπν άιισλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη θαη ρσξίο λα έρνπλ δνζεί έγθαηξα ηα
πιηθά πνπ ππήξμε δέζκεπζε.
Δπίζεο δελ ππάξρεη πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεδξίαζε ζηε Νέα
Ησλία θαη πξνθαλψο δελ ππάξρνπλ νη ζηνηρεηψδεηο ζπλζήθεο δελ έρνπλ πάεη
θαλ. Ζ θα Θσκαΐδνπ ην θαηήγγεηια θαη ρηεο θαη πξνρζέο, θξαηάεη ηα πιηθά
απηά ζην ζπξηάξη ηεο γηα ιφγνπο πνπ μέξεη ε ίδηα. Άξα δελ πξνθχπηεη απφ
πνπζελά ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο πνπ δελ επηηξέπεη ζηνηρεησδψο λα
δηαβαζηνχλ νη εηζεγήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, ραηξεηίδσ ηελ παξνπζία ησλ
ζπλαδέιθσλ εδψ αιιά θαη ηελ παξνπζία ησλ ζπκπνιηηψλ ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο.
Κχξηε εξεηάθε θαη θχξηε Καιακπφθε ζα ζαο δηαβάζσ απφ ηνλ
πξφηππν Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο ην 2ν άξζξν ζηε ζπδήηεζε ησλ εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ ε 22ε παξ. ιέεη: «… Καηεπείγνλ ζεσξείηαη ην
ζέκα εθείλν όηαλ από ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζήο ηνπ θηλδπλεύνπλ άκεζα θαη
ζνβαξά ηα δεκνηηθά ζπκθέξνληα, ε δσή θαη ε πεξηνπζία ησλ δεκνηώλ. Η
ιήςε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε».
Ννκίδσ αθξηβψο επεηδή είλαη έλα έξγν πνπ ζα ζαο αλαιχζσ θαη
πεξαηηέξσ ζηελ εηζήγεζή κνπ, δελ ζα ζαο θνπξάζσ κε ηελ εηζήγεζε έηζη θη
αιιηψο είλαη ηερληθφ ην ζέκα, αιιά φινη έρνπκε πιεξνθνξεζεί φηη ζα
δηαηαξαρζεί ε θπθινθνξία, ζα δηαηαξαρηεί επνκέλσο θαη ε εζπρία ησλ
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ζπκπνιηηψλ καο. Πηζαλψο θάπνηνη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη
φκνξνη ηεο Ησλίαο ή ηεο Φσθψλ ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο λα βιαθηνχλ
αθφκε θαη νηθνλνκηθά.
Θεσξψ φηη είλαη ππνρξέσζή καο λα κπνχκε ζηε ινγηθή απηή λα
ελεκεξψζνπκε γηα λα μέξνπλ πσο ζα πνξεπηνχλ νη ζπλάδειθνη, πσο ζα
πνξεπηνχλ νη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη νη απινί πνιίηεο.
Χο πξνο ην άιιν ζθέινο πνπ αθνξά ηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ
θαηαιαβαίλεηε φηη ηα φπνηα έξγα, νη εθζθαθέο, νη κεηαηνπίζεηο ησλ θαισδίσλ
ηεο ΓΔΖ ή ησλ πδάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο αγσγνχο ηεο ΔΤΓΑΠ νπσζδήπνηε
κπαίλεη ζηε ινγηθή απηή θαη ζεσξψ φηη ην ζχλνιν απηψλ ησλ δηαηαξάμεσλ,
επηβάιινπλ ην επείγνλ ηεο ππφζεζεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε λα θάλσ κηα πξφηαζε επί ηεο δηαδηθαζίαο
επεηδή κνπ θαίλεηαη ινγηθφ απηφ πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο. Δπεηδή αθξηβψο δελ
είλαη παξάινγν θαη επεηδή αθξηβψο δελ ππάξρεη θακία ελεκέξσζε νχηε ζηνπο
θαηνίθνπο πνπ έρνπλ έξζεη εδψ, αιιά νχηε ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, δειαδή εκείο ζήκεξα πήξακε πιηθά ην κεζεκέξη πνπ δεηήζακε
θαη ηνπο ράξηεο, πξνηείλσ λα γίλεη ε ζπλεδξίαζε ζε δπν θάζεηο. Να γίλεη
ζήκεξα κηα εθηελήο ζπδήηεζε ψζηε λα έρνπκε φια ηα δεδνκέλα θαη λα πάκε
ζε ιήςε απφθαζεο ηε Γεπηέξα, γηα λα κπνξνχκε λα ηνπνζεηεζνχκε. Γελ
έρνπκε πξνιάβεη λα θνηηάμνπκε νχηε ηα πιηθά, εκείο δελ ςεθίδνπκε ζηα
ηπθιά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απιψο λα πσ θάηη. Αλ ζπκάζηε
ρηεο έγηλε νιφθιεξν ζέκα γηα ην αλ ζα καο ζηείιεηε ή φρη ηα ζρεηηθά. Απηά
θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη ηα ζρεηηθά, δείηε ηα. Γη' απηά έγηλε νιφθιεξν
ζέκα. Καη ηα πήξακε ζήκεξα ην κεζεκέξη. Όηαλ θακία θνξά επηκέλνπκε γηα
θάπνηα πξάγκαηα, λνκίδσ φηη έρνπκε δίθην. Γειαδή Πξφεδξε γη' απηά έπξεπε
λα γίλεη δήηεκα εάλ ζα καο ηα απνζηείιεηε ή φρη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη εγψ κπεξδεχηεθα φζνλ αθνξά γηα ηηο 165 ζειίδεο θαη εγψ
έθαλα ιάζνο γηα ηα ςεθηαθά.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έηζη θαηάιαβα θη εγψ. Όζνλ
αθνξά απηφ πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο είλαη ζηε δηαθξηηηθή ζαο επρέξεηα. Δκείο
δελ ζα επηκείλνπκε ζε απηφ πνπ ιέεη ν θ. εξεηάθεο απιψο είλαη ζηε δηθή ζαο
5
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επρέξεηα, εκείο είκαζηε έηνηκνη είηε πάξνπκε απφθαζε ζήκεξα είηε πάξνπκε
απφθαζε κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Μηα εξψηεζε ζηνλ θ. Γήκαξρν. Μαο δηάβαζε ηνλ
Καλνληζκφ πνην ζέκα θξίλεηαη έθηαθην. Γειαδή αλ θαζπζηεξνχζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη δελ γηλφηαλ έθηαθην ζήκεξα θαη γηλφηαλ ηαθηηθφ ηε Γεπηέξα,
δειαδή είρακε κηα θαζπζηέξεζε ηξηψλ εκεξψλ, ζα θηλδχλεπε ην ζπκθέξνλ ηεο
πφιεο, απφ ζήκεξα κέρξη ηε Γεπηέξα, ψζηε λα ήκαζηαλ θη εκείο
πξνεηνηκαζκέλνη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη εγψ ζα ήζεια πσ γηα λα έρνπλ απηά
πνπ ιέκε κηα βάζε νξζνινγηθή, φια ηα ζηνηρεία ηα έρεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ
ήξζε ε εηζήγεζε θαη ε πξφζθιεζε. Σα έρεηε φια ηα ζηνηρεία, φπσο έρεη
ελεκεξσζεί ν θ. Καιακπφθεο πνπ δελ ηα πήξε ζε έληππε κνξθή. Τπήξμε κηα
ηδηαηηεξφηεηα πνπ καο ηα δήηεζε ζε έληππε κνξθή ν θ. εξεηάθεο, ν θ.
Σνκπνχινγινπ πξνζπαζήζακε ζήκεξα λα ηα πξνιάβνπκε λα ηα έρνπκε
θάπνηεο ψξεο πξηλ απφ ην πκβνχιην γηα λα κπνξέζνπκε λα ηα δνχκε.
Καη είλαη δεθηφ ην αίηεκα, αιιά κε καο ιέηε ηα ζηνηρεία φια, ε
ηερληθή έθζεζε, ηα ηέζζεξα – πέληε ζρέδηα θαη ζήκεξα ζαο έζηεηια θαη ηε
κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ έπεζε ζην ηξαπέδη ρηεο εθ ησλ
ελψλησλ βεβαίσο ηελ έρνπκε λα ζαο ηε ζηείινπκε θαη απηή, αιιά ηα ζηνηρεία
ηα είραηε φια. Με ιέηε φηη ήηαλ ειιηπή ηα ζηνηρεία θ. εξεηάθε, δελ ήηαλ
θαζφινπ ειιηπή, είλαη πιήξεο ν θάθεινο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Καληαξέιε εκείο δεηήζακε ηνπο θφξηνπο, καο
ζηείιαηε ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, καο είπαηε φηη ππάξρνπλ
θφξηνη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Σε δηαβάζαηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Βεβαίσο ηελ μέξσ πάξα πνιχ θαιά θαη αο

κελ είκαη

κεραληθφο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καη εθεί έρεη βαζηζηεί ε κειέηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπάξρεη έλα πνη πνπξί απφ ηε κειέηε ηνπ ’14 απφ
δεηγκαηνιεςία ηνπ ’14 δειαδή είλαη κειέηε ρσξίο ζηνηρεία.
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Μηα ιέμε ζέισ λα πσ αθφκε. Βάζεη ησλ θφξησλ πνπ είρε
ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ έγηλε κηα κειέηε νπζηαζηηθά απηψλ
ησλ ξπζκίζεσλ γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ην έξγν, λα θιείζεη ν δξφκνο θαη λα
κπνξέζεη λα εμππεξεηεζεί ν ππφινηπνο θφζκνο.
Απφ εθεί θαη πέξα εκείο εδψ δελ ήξζακε γηα λα θξίλνπκε ηνπο
θφξηνπο πνπ ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ν κειεηεηήο ν νπνίνο έθαλε απηή ηε κειέηε
πνπ καο παξνπζηάδεη, αιιά εκείο εδψ σο δεκνηηθνί ζχκβνπινη γλσξίδνληαο
ην ζέκα, ην έρνπκε δήζεη ην έρνπκε βηψζεη κε ην ζψκα πνπ ιέεη ν ιφγνο θαη
φρη επηζηεκνληθά, δελ είλαη θαλείο καο ζπγθνηλσληνιφγνο, ζεσξψ φηη ήξζακε
νπζηαζηηθά λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε απηά πνπ γλσξίδνπκε, κε
ηελ πφιε καο πνπ ηε γλσξίδνπκε πνιχ θαιά θαη ηελ πεξπαηάκε θάζε κέξα.
Γελ μέξσ αλ έρεη λφεκα αλ θέξλαηε έλα ζπγθνηλσληνιφγν εζείο,
έλαλ εκείο, αλ έλαλ ε θάζε Παξάηαμε θαη κίιαγαλ πέληε ζπγθνηλσληνιφγνη
κεηαμχ ηνπο είλαη κηα άιιε ζπδήηεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζε θάπνην άιιν
φξγαλν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Καληαξέιε ζα πείξαδε αλ εκείο είρακε ηε δπλαηφηεηα
λα απεπζπλζνχκε ζηνπο επηζηήκνλεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδφκαζηε;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καζφινπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σφηε γηαηί δελ δίλεηε ηελ επθαηξία ζε θαλνληθή ζπλεδξίαζε;
Δθηφο αλ δελ ζέιεηε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Έρεηε φια ηα ζηνηρεία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ήκεξα ην κεζεκέξη!
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Υηεο ζε κηα θαη’ ηδίαλ ζπδήηεζε κε ηνλ θ. Καληαξέιε, ηνπ είπα
«άλζξσπέ κνπ, δελ πξνιαβαίλνπκε θαλ λα ηα μεθπιιίζνπκε» θαη κνπ είπε φηη
«ν θ. Καιακπφθεο ηα έρεη εδψ θαη ελάκηζε κήλα». Ο θ. Καιακπφθεο ην
αξλείηαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη κέρξη ηψξα αθνχγακε εδψ κέζα γηαηί δελ
έξρεηαη ε ελεκέξσζε, γηαηί δελ ελεκεξσλφκαζηε, άιινη απ' έμσ γξάθνπλ θαη
εδψ δελ γίλεηαη θακία επίζεκε ελεκέξσζε.
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Καη' αξρήλ λα μέξνπκε φηη δελ ρξεηάδεηαη απφθαζε Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε, αξθεί ε απφθαζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο. Κξίζεθε
αλαγθαίν φκσο λα έξζεη θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην απηφ ην ζέκα γηα λα
ελεκεξσζνχκε άπαληεο θαη λα ιάβνπκε θαη ζρεηηθή απφθαζε.
Αθνχσ ην παξάδνμν ν Γήκνο ηεο Νέαο Ησλίαο δελ έρεη πάξεη
θακία απφθαζε. Ση ζρέζε έρεη ν Γήκνο ηεο Νέαο Ησλίαο κε ην έξγν πνπ ζα
γίλεη ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζην Γήκν καο;
Κχξηε εξεηάθε ζαο άθνπζα κε πξνζνρή φπσο ζαο άθνπζα θαη
ζηελ Πνηφηεηαο Εσήο, ην έξγν ηεο Νέαο Ησλίαο ζα γίλεη απφ ηνλ ηξνρνλφκν
ηεο Νέαο Ησλίαο πξνο ηα δπν, ζε δξφκν ηεο Νέαο Ησλίαο είλαη απνρεηεπηηθφ,
δελ έρεη θακία ζρέζε.
Αιά νη παξαπάλσ Αξρέο ιέλε αθνχ ζα γίλεη ζηε Φηιαδέιθεηα
έλα έξγν γηα ην γήπεδν θαη ζηε Νέα Ησλία πξέπεη λα γίλεη άιιν έλα έξγν, ηα
νπνία έξγα είλαη ζηνλ ίδην άμνλα, ζα ήηαλ ηξειφ λα θιείλνπλ ζε δηαθνξεηηθέο
εκεξνκελίεο νη δξφκνη. Καη είπαλ θαη θαιά είπαλ θαη θαιά ζθέθηεθαλ θαη θαιά
πξνηείλνπλ –αλ θαη εθείλν ην έξγν ζέιεη ηέζζεξηο – πέληε κήλεο, ελψ ην δηθφ
καο ζέιεη 14- θαη θαιά είπαλ λα θιείζνπλ γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη θαη
γηα ην έλα θαη γηα ην άιιν, λα θιείζνπλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν.
Δμάιινπ δελ έρεη θακία ζρέζε ην επείγνλ ην δηθφ καο, δειαδή
θαη λα κελ απνθαζίζεη ε Νέα Ησλία πνζψο καο ελδηαθέξεη. Γηφηη ή
ζπλνκνινγνχκε φηη πξέπεη λα θιείζνπλ νη δξφκνη άξα λα αιιάμνπλ νη
ξπζκίζεηο θαη νη θηλήζεηο, ή ζα θέξλνπκε πξνζθφκκαηα θάζε θνξά.
Καη ζηελ Πνηφηεηαο Εσήο είπαηε φηη δελ έρνπκε ηνπο θφξηνπο,
δειαδή αλ θχγνπλ απφ εδψ ηα απηνθίλεηα θαη πάλε ζηνλ άιινλ πσο ζα
πεξλάλε ζην ιεπηφ, ζην θαλάξη θαη ηα ινηπά. Καη φηαλ ζαο ξψηεζα «θη αλ ζαο
ηνπο δψζνπκε ηνπο θφξηνπο πνπ πξνζθέξζεθε ν θ. Καληαξέιεο;» ιέηε «θαη
πάιη δελ ζα ςεθίζσ». Γελ θαηαιαβαίλσ ηε ινγηθή ζαο.
Έρνπκε θηάζεη ζε έλα ζεκείν θαη θαηεγνξνχκε ζήκεξα γηαηί
έξρεηαη πξηλ ηηο γηνξηέο ε ελεκέξσζε φηαλ θαλνληθά ζα πξέπεη λα αξρίζεη
κεηά ην λέν έηνο ε ξχζκηζε απηψλ ησλ θηλήζεσλ απφ ηελ εηαηξεία; Δίλαη
ληξνπή.
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Βεβαίσο

κπνξεί

λα

πξνθχςνπλ

εξσηήκαηα

θαηά

ηελ

ελεκέξσζε, εδψ είλαη νη αξκφδηνη λα δψζνπλ απαληήζεηο. Αλ έθεξλαλ ηνπο
κειεηεηέο ζα ιέγαηε γηαηί θέξλεηε ηνπο ηδηψηεο, ην θεθάιαην θαη δελ
ζπκκαδεχεηαη. Γελ ηνπο θέξλνπκε είλαη ηα πνιηηηθά πξφζσπα πνπ ζα
ελεκεξψζνπλ, πάιη λα πάκε ζε αλαβνιή. Γηα ην Θεφ, αο απνθαζίζνπκε ηη
ζέινπκε.
Κχξηε Πξφεδξε αο δνζεί ν ιφγνο θαη ζε άιινπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ηνπιάρηζηνλ γηα ην επείγνλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ θάλσ απφ ηελ αξρή. Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δπεηδή δελ έγηλε θαηαλνεηφ απηφ πνπ είπακε θαη επεηδή ε
επίθιεζε ζηα ζεία δελ ζα βνεζήζεη γηα λα ην θαηαιάβεηε θαη δελ ληψζνπκε
θακία ληξνπή άιινη ζα έπξεπε λα ληψζνπλ ληξνπή, απηφ πνπ ζέισ λα πσ
είλαη φηη γλσξίδνπκε φηη πξέπεη λα γλσκνδνηήζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Νέαο
Φηιαδέιθεηαο, λα γλσκνδνηήζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Νέαο Ησλίαο. Γελ
είλαη έλα έξγν πνπ αθνξά ζηελά ηα φξηα ηνπ Γήκνπ, αιιά επεξεάδεη απφ ην
Υαιάλδξη κέρξη ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο θαη παξαπέξα, νπφηε ρξεηάδεηαη
ηνπιάρηζηνλ νη φκνξνη Γήκνη λα γλσξίδνπλ θαη απηά ηα γλσξίδεηε πνιχ
θαιχηεξα θαη πνιχ πεξηζζφηεξα ρξφληα απφ εκέλα νχησο ή άιισο θ.
Γξεηδειηά.
Μεηά απφ φ,ηη καο έρεηε ελεκεξψζεη ε Σξνραία θαη ν ΟΑΑ λα
δνπλ άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε θαη βέβαηα κε φιεο απηέο
ηηο πιεξνθνξίεο θαη κε βάζε ην ηη ζπδήηεζε ζα έρεη πξνεγεζεί ζηε
γλσκνδφηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φισλ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ,
αιιά θαη απφςεηο ησλ δεκνηψλ, κεηά ζα πάξεη απφθαζε ε Πεξηθέξεηα θαη ζα
θαηαιήμεη ζην έξγν.
Καη φια απηά βέβαηα απφ πνιηηηθνχο θνξείο πνπ είλαη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ε Πεξηθέξεηα θαη απφ ηνπο θνξείο πνπ απαηηείηαη λα
κπνξέζνπλ λα βάινπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλζήθεο θαη θξηηήξηα ζην έξγν. Απηή
είλαη ε νπζία.
Σψξα, ην φηη ην έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο γίλεηαη απφ ηδησηηθή
κειεηεηηθή εηαηξεία, νχησο ή άιισο έρεη μαλαγίλεη θαη νχησο ή άιισο πνηέ δελ
είπακε φηη δελ ζέινπκε θαη απηνχο λα κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζην κε ηη
θξηηήξηα έθαλαλ ηηο κειέηεο ηνπο. Γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά θαη έρνπλ γίλεη
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ρηιηάδεο ζθάλδαια φρη ζηελ Διιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο γηα ην πψο νη
κειέηεο θηηάρλνληαη φηαλ ρξεηάδεηαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ πέθηνπλ λα είλαη
ηέηνηεο θαη απηά ηα γλσξίδνπκε. Όια κπαίλνπλ ζην ηξαπέδη φηαλ ζπδεηάκε γηα
έλα ζέκα.
Διπίδσ απηή ηε θνξά λα έγηλε θαηαλνεηφ. Ζ πξφηαζή καο είλαη
βεβαίσο θαη πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζχζζσκνο ν ιαφο
ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ηεο Νέαο Ησλίαο θαη δελ
δίλεηε απηφ ην ρξφλν γηα ηελ ελεκέξσζε.
Πξνηείλνπκε λα ζπλερίζεη ε ζπδήηεζε ζήκεξα λα γίλεη ε
ελεκέξσζε θαη ε γλσκνδφηεζε λα παξζεί άιιε κέξα, ε απφθαζε λα παξζεί
άιιε κέξα πνπ ζα ηελ θξίλεηε εζείο. Αιιά δελ ππάξρεη θάπνην θαηεπείγνλ, δελ
ζα μεθηλήζνπλ ηα έξγα παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ, δελ ζα θνπνχλ νη άδεηεο
Σξνραίαο θαη ΟΑΑ γηα λα βγάιεη απνθάζεηο γηα λα μεθηλήζεη ε ΗΝΣΡΑΚΑΣ ην
έξγν 1ε Γελάξε. Γελ ππάξρεη ην ζέκα ηνπ θαηεπείγνληνο φζνλ αθνξά ηελ
απφθαζε.
Δκείο είκαζηε εδψ, ζέινπκε λα ελεκεξσζνχκε, ήκαζηαλ θαη
ζηελ Πνηφηεηαο Εσήο θαη ην μέξεηε φηη εγψ ηνπιάρηζηνλ δελ έρσ ηε
δπλαηφηεηα ησλ σξαξίσλ θαη πήξα άδεηα, γη' απηφ κε καο ιέηε φηη δελ ζέινπκε
λα ελεκεξσζνχκε θαη δελ ην θαηαιαβαίλεηε θαη ληξνπή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καιεζπέξα θχξηνη θαη θπξίεο ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα
θαη ζηνλ θφζκν πνπ καο παξαθνινπζεί. Ννκίδσ φηη ε θα Γθνχκα ζην πξψην
κηζφ ηεο νκηιίαο ηεο επηρεηξεκαηνιφγεζε εμαηξεηηθά γηα ηνπο ιφγνπο ηνπ
θαηεπείγνληνο. Γειαδή αλέπηπμε κε ιεπηνκέξεηα ηα πνιιά ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο κέρξη ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο γηα ην φιν ζέκα, λνκίδσ ηα
είπε θαιχηεξα απφ εκέλα, δελ ζα κπνξνχζα λα ηα πσ θαιχηεξα εγψ. Άξα
ππάξρεη κεγάιν δήηεκα επείγνληνο.
Όζνλ αθνξά ηε Νέα Ησλία θαη ηε ζηάζε ηεο εθεί γλσξίδνπκε φηη
ππάξρνπλ

άιιεο

ηδηαηηεξφηεηεο,

ιεηηνπξγεί

δηαθνξεηηθά

ην

Γεκνηηθφ

πκβνχιην, νη πιεηνςεθίεο ιεηηνπξγνχλ θαη κέζσ Δπηηξνπψλ εθεί νη γείηνλεο
θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ε Νέα Ησλία δελ επεξεάδεηαη ηφζν φζν επεξεάδεηαη ε
Φηιαδέιθεηα θαη ε Υαιθεδφλα, ν Γήκνο επεξεάδεηαη ηα κάια απφ ηα έξγα ηεο
ππνγεηνπνίεζεο θαη ηα ζπλνδά έξγα ηνπ γεπέδνπ.
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Άξα ζαθψο ππάξρεη επείγνλ ραξαθηήξαο γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο θαη ε ελεκέξσζε πνπ ζα καο γίλεη εδψ, είλαη ελεκέξσζε πνπ ζα
αθνινπζήζεη θαη απφ εκάο πξνο ηνλ θφζκν. Μαθάξη λα είρακε εδψ 5.000
αλζξψπνπο λα άθνπγαλ αλαιπηηθά ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ, αιιά δελ γίλεηαη απηφ ηνλ ξφιν ζα ηνλ παίμνπκε εκείο. Αλ δελ
ελεκεξσζνχκε εκείο πσο ζα ελεκεξψζνπκε ηνλ θφζκν; αθψο ππάξρεη
επείγνλ θαη πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη λα
μεθαζαξίζνπκε θάηη. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απιψο γλσκνδνηεί. Σελ
απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ζα ηελ πάξεη ε
Πεξηθέξεηα δηφηη νη δξφκνη γηα ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα γίλνπλ νη ξπζκίζεηο,
αξθεηνί απφ ηνπο δξφκνπο, αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα. Δκείο εθθξάδνπκε
γλψκε, ζπκθσλνχκε ή δηαθσλνχκε. Πνπ ζα

κπνξνχζε απηφ βεβαίσο λα

ιεθζεί ή θαη λα κε ιεθζεί ππφςε.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζέινπκε φινη ηελ ελεκέξσζε, λνκίδσ φηη ζα
πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε θαη' αξρήλ ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. Σψξα, ε
Γηνίθεζε αο θξίλεη εάλ ζέιεη λα εθθξάζνπκε γλψκε κε απφθαζε ζήκεξα, ή αλ
γίλεη δεθηή ε πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε ε νπνία δελ είλαη θαθή πξφηαζε λα ην
δνχκε πην ςχρξαηκα κεηά απφ δπν ηξεηο εκέξεο.
Αιιά νπσζδήπνηε πξέπεη λα γίλεη ε ζπδήηεζε, ε νπνία είλαη
πάληνηε επί ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γλσκνδνηεί ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ απνθαζίδεη νξηζηηθά. Ζ Πεξηθέξεηα εγθξίλεη ή
απνξξίπηεη ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Δγψ ζα ήζεια λα πσ φηη αθνχ ν θ.
Γξεηδειηάο είπε φηη δελ ρξεηάδεηαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
αξθεί ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, πνπ είλαη ην θαηεπείγνλ.
Έλα είλαη απηφ.
Έλα δεχηεξν, ζεσξψ φηη δελ αθνπκπάεη θαζφινπ ζην άξζξν ηνπ
Καλνληζκνχ πνπ καο δηάβαζε ν θ. Γήκαξρνο θαηεπείγνλ γηαηί ππάξρεη ζέκα
κε ηνπο πνιίηεο θαη θίλδπλνο θαη ηα ινηπά.
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Σξίηνλ, φηαλ ήκαζηαλ καζεηέο πξνεηνηκαδφκαζηαλ γηα ην
επφκελν κάζεκα. Σψξα δελ καο δφζεθε ε επθαηξία λα πξνεηνηκαζηνχκε. Να
έρνπκε ζα δεδνκέλν φηη ρηεο είρακε έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη γηα ην
νπνίν ζα έπξεπε λα είρακε πξνεηνηκαζηεί ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο.
ε κηα κέξα ζηελ νπζία θαη κάιηζηα νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο
ζεσξψ εγψ ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ εαπηφ κνπ ζα κηιήζσ, δελ έρνπκε θαη ηελ
εμεηδίθεπζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξέζνπκε λα ην αληηιεθζνχκε θαη λα
έρνπκε άπνςε θαη λα θαηαιάβνπκε θαη απηά πνπ ζα καο πνπλ εδψ. Γηαηί γηα
λα ηα θαηαιάβεηο, ζα πξέπεη ήδε λα έρεηο θάπσο πξνεηνηκαζηεί.
Άξα ζεσξψ θαη ζπκθσλψ λα γίλεη ε ελεκέξσζε ζαθέζηαηα
πξέπεη λα γίλεη ελεκέξσζε, αιιά λα κελ παξζεί απφθαζε δελ είλαη
απαξαίηεην, ζεσξψ φηη δελ είλαη θαηεπείγνλ ην ζέκα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Κχξηε Πξφεδξε ζα έιεγα ην εμήο: φινη δεηνχζακε θαηά
θαηξνχο θαη ζπλέρεηα ην θάλακε απηφ, λα γίλεη κηα ελεκέξσζε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη λα είκαζηε ελήκεξνη φινη γηα ην ηη αθξηβψο ζα γίλεη, γηα λα
μέξνπκε θη εκείο σο δεκνηηθνί ζχκβνπινη γηαηί εξσηνχκαζηε απφ ηνλ θφζκν
απφ ηνπο πνιίηεο καο ην πφηε ζα μεθηλήζεη, ην ηη ζα γίλεη αθξηβψο θαη δελ
μέξακε αθξηβψο ηη λα απαληήζνπκε, παξ' φιν φηη κπνξεί λα είκαζηε ελ κέξεη
ελεκεξσκέλνη.
Λέσ ην εμήο: θαιψο έθαλε ε Γηνίθεζε θαη ην έθεξε θαηεπείγνλ
θαη νηηδήπνηε αθνχκε ηψξα απηή ηε ζηηγκή κέζα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
επεηδή ιίγν σο πνιχ θαηά θαηξνχο θαη επεηδή ην ζέκα ηεο ππνγεηνπνίεζεο
είλαη ζέκα πνπ αθνξά ηελ ΑΔΚ μέξνπκε θαηά θαηξνχο πνηεο είλαη νη ζέζεηο ηνπ
θαζέλα κέζα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σν θάλνπλ απηφ θάπνηνη, γηα λα θσιχνπλ ην ζέκα. Θα πξέπεη λα
πξνρσξήζνπκε θαη λα πάξνπκε κηα απφθαζε αθξηβψο απηφ πνπ ζέηεη ε
Γηνίθεζε. Να ην γλσξίδνπκε απηφ ην πξάγκα, δελ ζέισ λα πξνθαηαβάιισ
πνηεο ζα είλαη νη απνθάζεηο ηνπ θάζε δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ εδψ κέζα, αιιά
ιίγν σο πνιχ ηηο γλσξίδνπκε.
Αλαθέξνληαη δηθαηνινγίεο γηα ην Γήκν ηεο Νέαο Ησλίαο. Ο Γήκνο
είλαη ν Γήκνο ηεο Νέαο Ησλίαο, εκείο είκαζηε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο –
Υαιθεδφλαο. Απηέο είλαη δηθαηνινγίεο, αο ην πξνζέμνπκε απηφ ην πξάγκα θαη
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αο πξνρσξήζνπκε ζην θαηεπείγνλ, είλαη ζέκα πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαη λα
παξζεί απφθαζε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γεηα ζαο. Πην θαηεπείγνλ ζέκα δελ ππάξρεη. Όινη
κάιινλ εζεινηπθινχκε, ην γήπεδν είλαη εδψ, εγψ δελ είκαη νπαδφο ηεο ΑΔΚ
θαη νχηε πξφθεηηαη λα γίλσ παξ' φια απηά κνπ αξέζεη ην γήπεδν, είκαη ππέξ
ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ηα έξγα γχξσ απφ ην γήπεδν
γξήγνξα, καο αξέζνπλ – δελ καο αξέζνπλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή.
Σψξα απηά πνπ ιέεη ε θα Δκκαλνπήι είραηε ηελ θαπηή παηάηα
ηφζα ρξφληα θαη ηελ πεηάγαηε. Γελ κπνξεί λα ιέηε φηη δελ είζηε ελεκεξσκέλνη.
Ση δελ είζηε ελεκεξσκέλνη; Όηη ζα γίλεη ππνγεηνπνίεζε; Όηη γίλεηαη ην γήπεδν;
Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο; νβαξά;
Κχξηε Καιακπφθε κέζα ζηε ΜΠΔ ηνπ γεπέδνπ ππάξρεη θη άιιε
θπθινθνξηαθή κειέηε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν πψο ζα γίλεη δελ είκαζηε ελεκεξσκέλνη, φρη αλ ζα γίλεη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καθψο. Ήζαζηαλ πέληε ρξφληα Γηνίθεζε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καιψο ή θαθψο δελ έρσ ηηο ηερληθέο γλψζεηο γη' απηφ πνπ
ζα γίλεη ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιψ πνιχ κελ θάλεηε δηάινγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίλαη θαηεπείγνλ πξέπεη λα γίλεη, καο αξέζεη – δελ καο
αξέζεη ην ηη ζα γίλεη, ζην ρέξη καο είλαη λα δνχκε θαη ηα δπν ζέκαηα ζηηο
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ είλαη ιίγν ειιηπή ε κειέηε θαη’ εκέ, αιιά κπνξεί
λα γίλεη πξφβιεςε γηα θάηη θαιχηεξν. Λέεη ην έγγξαθν φηη αλ δνχκε
πξνβιήκαηα ζα κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ, εληάμεη. Σνπο ίδηνπο θφξηνπο ηνπο
πάεη ζηα ίδηα ζεκεία ζηελ νπζία, ηνπο γπξίδεη ζηα ίδηα ζεκεία, κεηαθέξνληαο
ιίγν θφξην απφ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ ηνλ θφκβν ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ ιίγν
πεξηζζφηεξν. Μαο αθνξά ελλνείηαη ε Νέα Ησλία, ε είζνδνο απφ εθεί έξρεηαη
απφ Νέα Ησλία θαη ζα πξέπεη λα ζπλελλνεζεί ε Γεκνηηθή Αξρή κε ηε Νέα
Ησλία πνπ ηειεηψλνπκε θαη απφ εθεί.
Σν δεχηεξν ζέκα πνπ είλαη θαηεπείγνλ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε
θαη γη' απηφ ή αξγφηεξα; Αξγφηεξα. Δλλνείηαη πσο πξέπεη λα γίλεη
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επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΓΠ κε πνιιά παξαπάλσ πξάγκαηα θηφιαο, αιιά
θαληάδνκαη φηη είλαη ιίγν fast track απηφ θαη ζα πξέπεη λα γίλεη. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καξαβίαο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΡΑΒΗΑ: Πξφεδξε, πήξακε απφθαζε λα ελεκεξσζνχκε; Να ην
ζπδεηήζνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ θάλνπκε, ζπδεηάκε ηψξα γηα ην έθηαθην ηεο ζπλεδξίαζεο.
Η. ΚΑΡΑΒΗΑ: Δληάμεη βξε παηδηά, λα πάξνπκε ηελ απφθαζε, έρεη πεξάζεη
κηα ψξα. Να ην ζπδεηήζνπκε, λα ελεκεξσζνχκε θαη απφ εθεί θαη πέξα νη
απφςεηο καο ζα εηπσζνχλ. Μηα ψξα λα ζπδεηάκε αλ ζα ην ζπδεηήζνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λέλε ηελ άπνςή ηνπο θ. Καξαβία.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Κχξηε Καξαβία αλ ελλνείηε εκέλα πνπ κίιεζα
ηειεπηαίνο, αθνινχζεζα ηνπο ππφινηπνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρν, θχξηε Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ην
ζέκα ην έθεξε ζε κηα επζεία γξακκή ν θ. Σνκπνχινγινπ, είλαη φπσο αθξηβψο
ην αλέπηπμε. ήκεξα ηελ απφθαζε ηελ έρεη πάξεη ε Πεξηθέξεηα είλαη
εηιεκκέλε απφθαζε, εδψ έξρεηαη γηα λα δψζνπκε ηε ζχκθσλε γλψκε ή λα κε
δψζνπκε, αιιά δελ παίδεη θαλέλα ξφιν ε δηθή καο ε άπνςε. Μα θαλέλα.
Δκείο επεηδή ιέηε λα έξζνπκε ηε Γεπηέξα, κα ηελ Σξίηε είλαη
παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ θαη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πάλε θη απηνί, φινη
καο πξέπεη λα πάκε θάπνπ, ηη είλαη απηφ. Γειαδή αλ δελ ην θάλνπκε ηψξα θαη
ην θάλνπκε κεηά δέθα κέξεο, ζα αιιάμεη ε γλψκε ζαο; Αλ αιιάμεη ε γλψκε
ζαο, λα ην θάλνπκε κεηά απφ είθνζη κέξεο. Αιιά δελ αιιάδεη.
Οπφηε γη' απηφ ηνλ ιφγν θαιφ είλαη λα πξνρσξήζνπκε ζην ζέκα
θαη ν φπνηνο ζπκθσλεί, ζπκθσλεί. Όπνηνο δελ ζπκθσλεί, δηθαίσκά ηνπ. Καιά
Υξηζηνχγελλα λα έρνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ννκίδσ φηη ήηαλ πάγην αίηεκα
φισλ καο θπξίσο ηεο αληηπνιίηεπζεο έρεη ζπδεηεζεί πάξα πνιιέο θνξέο εδψ
κέζα, ε ιέμε ελεκέξσζε. Ήξζε ε ψξα πνπ ζα ελεκεξσζνχκε. Πξαγκαηηθά
κνπ θάλεη εληχπσζε πσο ε Παξάηαμε ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ, ε νπνία ήηαλ ζηε
Γηνίθεζε γηα πέληε ρξφληα θαη ράξαμε κηα πνιηηηθή απνθπγήο πξνο ηε ιήςε
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απνθάζεσλ, ή ηέινο φπσο ζέιεη ν θαζέλαο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί γηα ηνλ
ηξφπν πνπ ιεηηνχξγεζε, ε νπνία δεηνχζε θαη ηελ ελεκέξσζε, ζήκεξα
πξαθηηθά απνπζηάδεη, νχηε θαλ ηα κηζά ηεο κέιε δελ είλαη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καη απνπζηνιφγνο!
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: αο ελνριεί θ. Νηάηζε απηφ πνπ ιέσ; Ζ δσή είλαη
καζεκαηηθά. Απφ εθεί θαη πέξα εγψ απηφ πνπ ζεσξψ φηη θαιφ ζα ήηαλ, γηαηί
ππνηίζεηαη φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γίλεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε απηή ηε
ζηηγκή θαη γηα κηα γλσκνδνηηθή απφθαζε, λα γίλεη ε ελεκέξσζε απφ ηνλ
Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, λα κάζνπκε φινη ζε κηα πξψηε θάζε ηη
είλαη απηφ ην νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη θαη φπσο πνιχ ζσζηά είπε ν θ.
Κνπεινχζνο πξηλ, ππάξρνπλ ζπκπνιίηεο πνπ ξσηνχλ.
Ννκίδσ φινπο καο ελδηαθέξεη λα δψζνπκε ηηο θαηάιιειεο
απαληήζεηο έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα
εξσηεκαηηθά θαη αζάθεηεο θαη απφ εθεί θαη πέξα ε γλσκνδφηεζε πνπ δίλνπκε
έρεη άιια βήκαηα ζηε ζπλέρεηα, έρεη ηελ Πεξηθέξεηα, ηελ Απνθεληξσκέλε.
Όινη απηνί πνπ ζα πάξνπλ απνθάζεηο γηα λα θηάζνπκε λα μεθηλήζεη
επηηέινπο έλα έξγν, ην νπνίν είηε ην ζέινπλ είηε δελ ην ζέινπλ θάπνηνη, ζα
πινπνηεζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη λνκίδσ φηη ζπδεηνχκε πνιχ ψξα γηα ην αλ
ζα ζπδεηήζνπκε. Ννκίδσ φηη ε παξνπζία ησλ ζπκπνιηηψλ καο ζήκεξα εδψ
πηζηνπνηεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έλαξμεο ηεο ζπδήηεζεο, ηεο ελεκέξσζεο θαη
αλ ρξεηαζηεί θαη ηεο ςεθνθνξίαο, απηφ ην βιέπνπκε.
Όπσο θαη λα έρεη, θαιφ ζα είλαη λα αξρίζνπκε γηαηί θη εκείο νη
λεψηεξνη έρνπκε θάπνηεο απνξίεο, θαληάδνκαη φηη νη παιαηφηεξνη ζα ηηο
έιπλαλ ηηο απνξίεο ηνπο εδψ, αιιά εκείο νη λεψηεξνη δελ είρακε ηέηνηα
επθαηξία, γηαηί ν θφζκνο πεξηκέλεη θαη απφ εκάο ελεκέξσζε θαη απφ ηνλ
Σχπν, απφ νπνπδήπνηε. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλάδειθνη ε παζνγέλεηα απηνχ ηνπ πκβνπιίνπ είλαη φηη πξηλ
κπνχκε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηάκε γηα ην αλ ζα κπνχκε
ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Απηφ είλαη δεδνκέλν, έρεη ζπκβεί ζε φια
ηα πκβνχιηα πνπ έρνπκε θάλεη κέρξη ζήκεξα απηνχο ηνπο ηξεηο κήλεο.
15

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Οθείισ θάπνηεο απαληήζεηο σο πξνο ην ζέκα αλ ζα αξγνχζε ή
φπνηα απφθαζή καο, ε γλσκνδνηηθή επαλαιακβάλσ, θαηά ηξεηο ή ηέζζεξηο
κέξεο δελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα θ. Καιακπφθε. Σίζεηαη φκσο έλα ζέκα πνπ
αθνξά ηηο αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζηηο γηνξηέο.
Καη επεηδή δφμα ησ Θεψ πέληε ρξφληα απηή ε πφιε πεξίκελε
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί έλα φξακα πνπ έρεη λα θάλεη κε ην γήπεδν ηεο
Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηα ζπλνδά έξγα πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ηελ
αδεηνδφηεζε πνπ απαηηείηαη, θαηαιαβαίλεηε φηη νη φπνηεο αιπζηδσηέο
αληηδξάζεηο ζα πξνέθππηαλ ζηηο γηνξηέο, πηζαλφ απηφ λα είρε απφλεξα θαη λα
βξηζθφκαζηαλ λα ζπδεηάκε απηφ ην ζέκα ζηηο 10 ή ζηηο 15 Γελάξε.
Χο πξνο ην ζέκα ηεο θαο Θσκαΐδνπ κε θάιπςε απφιπηα ν θ.
Γξεηδειηάο θαη βεβαίσο άπηεηαη θη απηήο ηεο ηνπνζέηεζεο πνπ έθαλε ε θα
Γθνχκα. Δάλ βάδακε ζην ηξαπέδη θαη ιακβάλακε ππφςε καο ηηο φπνηεο
ηνπνζεηήζεηο ζα είραλ νη φκνξνη Γήκνη γηα έλα έξγν πνπ αθνξά ηε
Φηιαδέιθεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ν φκνξνο Γήκνο ζα έβξηζθε ηνπο φκνξνπο
δηθνχο ηνπ Γήκνπο γηα ην ζα έπξεπε λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία απηή θαη νη
πεξαηηέξσ φκνξνη Γήκνη ησλ ηξίησλ φκνξθσλ Γήκσλ, ζα ήηαλ κηα αιπζηδσηή
αληίδξαζε, κηα αληίδξαζε πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην λα πεξηκέλνπκε ηηο
απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ ηεο Πηνιεκαΐδαο.
Σν έξγν αλήθεη ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα, έρεη λα θάλεη κε ηελ
Πεξηθέξεηα θαη εξρφκαζηε ζήκεξα λα ζπδεηήζνπκε κεηά απφ εηζεγήζεηο ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ησλ
ππνδνκψλ, ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ, ηνπ Σκήκαηνο Δηδηθψλ Έξγσλ
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη βεβαίσο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο
θάηη πνπ αθνξά επίζεο θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο θαη ηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Σξνραίαο.
Ση ζεκαίλεη απηφ; Όηη φπσο ιέρζεθε θαη απφ ηνλ

θ.

Σνκπνχινγινπ, κηα γλσκνδφηεζε ζα θάλνπκε. Τπάξρνπλ επηζηήκνλεο,
ππάξρνπλ νκάδεο επηζηεκνληθέο νη νπνίνη έρνπλ αλαιχζεη. Απηή ε
γλσκνδφηεζε έξρεηαη λα επηθπξψζεη ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνπο
αξκφδηνπο.
Δπί πέληε ζπλερή έηε γηα λα κε ζαο πσ θαη πξνεγνπκέλσο φηαλ
έηπρε, είρα ηελ ηηκή λα θαηεβάζσ ηελ πξψηε ηξνπνινγία θαη ηε λνκνηερληθή
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βειηίσζε σο βνπιεπηήο ηφηε γηα ηελ πξψηε άδεηα ηνπ γεπέδνπ ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο, εδψ είλαη ζπλάδειθνη θαη
ζπλνδνηπφξνη πνπ κπνξνχλ λα ην πηζηνπνηήζνπλ απηφ, φηαλ θαηέβαζα ηελ
πξψηε άδεηα ην 2012 γηα ην γήπεδν θαη πάλσ εθεί έγηλαλ νη βειηηψζεηο πνπ
αθνξνχζαλ απηφ ην ππέξνρν έξγν πνπ βιέπνπκε ζήκεξα κπξνζηά καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Υξήζηνο Γξεηδειηάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηφηε αθφκε άξρηζαλ νη κειέηεο. Όηαλ κεηά απφ πέληε – έμη
ρξφληα εξρφκαζηε εκείο εδψ λα θάλνπκε, ηη. Να κπνχκε απιά ζηε δηαδηθαζία,
λα ελεκεξσζνχκε θάηη πνπ δεηνχζαηε επηζηακέλα, θάηη πνπ θη εκείο ζέιακε λα
ην θάλνπκε θαη φηαλ είκαζηε έηνηκνη, πξηλ απφ ηέζζεξηο – πέληε κέξεο φηαλ
πηα επηθπξψζεθαλ φιεο απηέο νη κειέηεο θαη γηα ην θφξην ηνλ θπθινθνξηαθφ
θαη γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο θαη ηηο παξαθακπηήξηεο νδνχο, είκαζηε ζε ζέζε λα ην
θάλνπκε, επειπηζηνχκε φηη φιε απηή ε κειέηε ζα ηχρεη ηεο δηθήο ζαο
απνδνρήο, αιιά φπσο ιέρζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
Εσήο έρεη ήδε απνθαλζεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ζπλερίδνπκε κε ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ
εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο εηζαγσγήο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο απνπζηάδεη, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. 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;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καξαβίαο
Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία, ν
θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο απνπζηάδνπλ, ν θ.
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία απνπζηάδεη, ν θ. εξεηάθεο
Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνπζηάδεη, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 20 ππέξ θαη 5 θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε, φηη λα ζπδεηήζνπκε
ζήκεξα θαη λα πάξνπκε απφθαζε ηε Γεπηέξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε κπνξείηε λα δηαηππψζεηε ηελ πξφηαζή ζαο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο ιέκε λα γίλεη αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζήκεξα θαη λα
πάξνπκε απφθαζε – γλσκνδφηεζε άιιε κέξα. Δκείο ζα πξνηηκνχζακε
Γεπηέξα, αλ εζείο πξνηηκάηε Παξαζθεπή, Παξαζθεπή δελ έρνπκε πξφβιεκα.
Απιψο ζα ζέιακε λα έρνπκε ιίγν ρξφλν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε ε πξφηαζε ηνπ θ. εξεηάθε είλαη λα γίλεη ε ζπδήηεζε επί
ηνπ ζέκαηνο θαη ε γλσκνδφηεζε λα παξζεί ηε Γεπηέξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Γήκαξρνο ηη ιέεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πάκε ζε ςεθνθνξία.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη, αιιά λα καο πεη ηη
πξνηείλεη ν Γήκαξρνο επί ηεο πξφηαζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηθή κνπ πξφηαζε είλαη λα ζπδεηεζεί ζήκεξα θαη ε
γλσκνδφηεζε λα γίλεη ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. εξεηάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο απνπζηάδεη, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. εξεηάθε γηαηί καο είπε φηη είλαη
ελεκεξσκέλνο θαη ηα μέξεη απ' έμσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καξαβίαο
Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καηά ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. εξεηάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία, ν
θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο απνπζηάδνπλ, ν θ.
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. εξεηάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. εξεηάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;

20

ε

23 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 19/12/2019

Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαηά, ν θ. Λαδαξίδεο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Καηά, απιά ζέισ λα αηηηνινγήζσ θαη ηελ ςήθν κνπ. Γελ βξίζθσ
θαλέλα λφεκα λα γίλεη ζήκεξα κηα εμαληιεηηθή ζπδήηεζε δχν ή ηξηψλ σξψλ
δελ μέξσ πφζν θαη ελψ ηα έρνπκε θξέζθα φια θαη απνηππσκέλα εδψ, λα
έξζνπκε λα ςεθίζνπκε ηε Γεπηέξα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά. Θέισ λα θάλσ κηα δήισζε δηαδηθαζηηθή. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ ζπδεηήζεθε θαη πάξζεθε απφθαζε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα,
ζπδεηείηαη ζηελ νιφηεηά ηνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζπλερίζηε θ. Γξακκαηέα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία απνπζηάδεη, ν θ. εξεηάθεο
Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. εξεηάθε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνπζηάδεη, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο;
Α.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:

Καηά, δελ ππάξρεη

θαλέλαο ιφγνο γηα ηελ

θαζπζηέξεζε, είλαη φια γλσζηά ηα ζέκαηα θαη ζήκεξα πηζηεχσ αλαιπηηθά ζα
ιάβνπκε γλψζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
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Α. ΓΟΤΛΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 16 θαηά θαη 3 απνρέο. Απνξξίπηεηαη.
Δγκπίνεηαι

καηά

πλειοτηθία

ηο

καηεπείγον

ηηρ

ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Παποσή ζύμθυνηρ γνώμηρ για ηιρ κςκλοθοπιακέρ πςθμίζειρ
ζηα πλαίζια καηαζκεςήρ ηος έπγος «Τπογειοποίηζη ημήμαηορ ηηρ οδού
Παηπιάπσος Κυνζηανηίνος και ηα ζςνοδά έπγα ζηον Γήμο Νέαρ
Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ», βάζει ηηρ απιθ. 63/2019 απόθαζηρ ειζήγηζηρ ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ – Δνημέπυζη Γημάπσος
για παπεμβάζειρ ζηην πόλη ππορ όθελορ ηυν δημοηών με αθοπμή
ηην καηαζκεςή ηος νέος γηπέδος ηηρ ΑΔΚ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξίεο ζπλάδειθνη, αγαπεηνί ζπκπνιίηεο θαη ζπκπνιίηηζζεο
είρα εηνηκάζεη θάπνηα εηζήγεζε, έρεηε ήδε θαηαιάβεη πσο ζπλήζσο κηιάσ
απφ ζηήζνπο, είρα ζεκεηψζεη θάπνηα ζηνηρεία εδψ πξνθεηκέλνπ λα ζαο
εηζαγάγσ ζην ζέκα ηεο ππνγεηνπνίεζεο αιιά επεηδή ζπδεηήζακε επί καθξφλ
γηα ην αλ ζα ζπδεηήζνπκε ή δελ ζα ζπδεηήζνπκε, ζα αθαηξέζσ απηφ ην ρξφλν
ηνλ νπνίν ζαο είρακε κηα ψξα ηψξα εδψ γηα ην ζέκα ηεο απφθαζεο γηα ην
θαηεπείγνλ ή κε ηνπ ζέκαηνο, επνκέλσο ηξία ζηνηρεία ζα ζαο ζέζσ ππφςε
ζαο.
Ο θ. Καληαξέιεο ζα αλαθεξζεί επηζηακέλα, εκπεξηζηαησκέλα
θαη ελδειερψο ζε φ,ηη αθνξά ην ζέκα ηεο ππνγεηνπνίεζεο θαη ησλ ζπλνδψλ
έξγσλ, ηεο θπθινθνξηαθήο ξχζκηζεο θαη ηηο παξαθακπηήξηεο θαη φ,ηη ηέινο
πάλησλ έξρεηαη σο απφλεξν απηνχ ηνπ κεγάινπ έξγνπ.
Θα ήζεια φπσο κέρξη ηψξα έρνπκε ζηαζεί απφιπηα εηιηθξηλείο
απέλαληί ζαο, λα ππνγξακκίζσ φηη ζα ηαιαηπσξεζνχκε. Γηα 12-14 κήλεο, ζα
ηαιαηπσξεζνχκε. Αιιά πξέπεη λα βάινπκε ζαλ ζηφρν, πξέπεη λα θνηηάμνπκε
καθξνπξφζεζκα ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηή ηελ ηαιαηπσξία.
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Ενχκε φινη ζε κεγάιεο πφιεηο, κπνξεί λα έρνπλ δήζεη άιινη ζην
θέληξν ηεο Αζήλαο, άιινη λα έρνπλ δήζεη ζηα πξνάζηηα, μέξνπκε πάξα πνιχ
θαιά φηη έρνπκε ζπλεζίζεη λα παίξλνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν δξφκν
πξνθεηκέλνπ λα πάκε ζηε δνπιεηά καο, έλα ζπγθεθξηκέλν δξφκν πξνθεηκέλνπ
λα γπξίζνπκε, έλα ζπγθεθξηκέλν δξφκν πξνθεηκέλνπ λα πάκε λα ςσλίζνπκε ή
γηα ηηο φπνηεο θνηλσληθέο καο εθδειψζεηο, ελέξγεηεο ή δξάζεηο.
Όηαλ γηα θάπνην ιφγν ε ΔΤΓΑΠ, ε ΓΔΖ, ή νπνηνζδήπνηε άιινο
θνξέαο θάπνηα ΓΔΚΟ αξρίζεη θάπνηα έξγα ελνρινχκεζα. Μπαίλνπκε ζηε
ινγηθή φηη πξέπεη λα αιιάμνπκε απηφ πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη.
Ζ ηαιαηπσξία πνπ ζα ππνζηνχκε, είλαη κηα ηαιαηπσξία 13-14
κελψλ, αιιά καθξνπξφζεζκα ην έξγν απηφ ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη
απφ ηνπο θνξείο ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο αιιά θαη φπνηνπο άιινπο
αζρνινχληαη κε ηα αλαπηπμηαθά έξγα, ζα δψζεη ηδηαίηεξε πλνή ζηελ
Φηιαδέιθεηα.
Καη δελ ζα κηιήζσ κφλν γηα ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη, γλσξίδνπκε
πάξα πνιχ θαιά φηη απηέο ηηο 25-26 κέξεο –αλαθέξνκαη θαη θάλσ κηα
παξέλζεζε γη' απηνχο πνπ κέρξη ηψξα ζηάζεθαλ πνιέκηνη απέλαληη ζε απηφ ην
έξγν- πφζα είλαη ηα εληφο έδξαο παηρλίδηα ηεο ΑΔΚ. 15; Να είλαη θη άιια 5 ηνπ
Κππέινπ; Καη αλ έρνπκε ηελ ηχρε λα παίξλνπκε κέξνο ζε θάπνην θχπειιν
επξσπατθφ, άιια 5; πλνιηθά κηιάκε γηα 26-28 κέξεο απφ ηηο 365 κέξεο ηνπ
ρξφλνπ. Απηή είλαη ε επηβάξπλζε πνπ ζα ππνζηεί ε πφιε; Γηα ηηο 27-28 κέξεο
ζπδεηνχζακε επί πέληε ρξφληα;
Σν ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη κηα παξάκεηξνο ε
νπνία έρεη αλαιπζεί, δελ είλαη ηεο παξνχζεο αιιά βάδσ ζην ηξαπέδη ηηο
επηζθέςεηο θαη γεληθά κε φιν ην πνιηηηζηηθφ θνκκάηη ην νπνίν δέλεη απηφ
επαθξηβψο ην γήπεδν ηεο Φηιαδέιθεηαο καδί κε ην Μνπζείν θαη ηνπο ρψξνπο
πνπ άπηνληαη ηεο αλάπιαζεο ηνπ δάζνπο, έρνπλ κπεη ζε κηα θαηλνχξγην
δηαρεηξηζηηθή κειέηε γηα ην πψο ην άιζνο επηηέινπο κπνξεί λα γίλεη
πλεχκνλαο δσήο θαη πφινο έιμεο γηα φιε ηελ Αηηηθή θαη φρη κφλν, λνκίδσ
πσο ζα είκαζηε ηπρεξνί, εάλ είκαζηε εδψ, λα απνιαχζνπκε ζε πνιιαπιέο
πηπρέο ηελ αλάπηπμε ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο.
Ξεπεξλάσ απηά πνπ ήζεια λα ζαο πσ γηαηί είπα φηη δελ ζέισ
λα θαηαρξαζηψ ηνπ ρξφλνπ ζαο, νη ξπζκίζεηο απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ
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θπθινθνξία έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν απφ ηηο 9/12/2019 θαη
ζέισ λα ζαο πσ πσο είλαη κηα ηζηνξία πνπ καο αθνξά αθφκε θαη ζε εζηθφ
επίπεδν, αθφκε θαη ζε ζέκα ηηκήο αλ ζέιεηε, ην γεγνλφο φηη ζηηο 9/12/2019
ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ππνγξαθέο πνπ έβαιε απηή ε Γεκνηηθή Αξρή.
Απηή ε ππνγξαθή πνπ έρεη εθπνλεζεί παξάιιεια κε ηε κειέηε
θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ έσο θαη ηελ
πεξάησζή ηνπ πεξίπνπ ζηηο 9/2/2021.
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Γήκνπ αθνξά κφλν ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. ε νηηδήπνηε άιιν αθνξά γηα ην
αλ ζα ππάξμεη κηα παξαθακπηήξηνο απφ ηελ ηαρείαο, αλ ζα ππάξμεη κηα
παξαθακπηήξηνο απφ ηε Λεχθεο, ή ην πψο ζα αλέβνπλ ζε δηπιή θαηεχζπλζε
ή κνλή ηε Βξπνχισλ, είλαη κηα ηζηνξία πνπ θαιψο ή θαθψο δελ κπνξεί λα καο
αθνξά, γηαηί δελ είκαζηε εκείο νη θαηάιιεινη λα απνθαλζνχκε επί ελφο ηέηνηνπ
ζέκαηνο πνπ έρεη λα θάλεη κε επηζηήκνλεο θαη κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο
άπνςε.
Θέισ λα ηνλίζσ εδψ επίζεο λα ππνγξακκίζσ ην φηη κέρξη
ζηηγκήο αθφκε θη απηφ ην 1 εθαηνκκχξην πνπ θαηνξζψζακε λα απνζπάζνπκε
απφ ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηα ζπλνδά έξγα ηνπ γεπέδνπ, θαηνξζψζακε θαη
βγάιακε απφ πάλσ καο ηε δηαδηθαζία ησλ έξγσλ απφ εκάο. Γλσξίδνπκε
πάξα πνιχ θαιά πφζν βξαδχθαπζην είλαη ην δεκφζην ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο,
γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά πνηεο είλαη νη αξγνπνξίεο πνπ κπνξνχλ λα
πξνθχςνπλ απφ κηα ππνγξαθή πνπ πξέπεη λα πάεη απφ ην έλαλ φξνθν ζηνλ
άιινλ, απφ ην έλα γξαθείν ζην άιιν, απφ ην έλα ηκήκα ζην άιιν.
Ση θαηνξζψζακε ινηπφλ; Να απνζπάζνπκε γηα ηα έξγα απηά 1
εθαηνκκχξην απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη λα ηεο αλαζέζνπκε παξάιιεια απηά ηα
έξγα λα ηα θάλεη ε Πεξηθέξεηα παξάιιεια κε φια απηά πνπ γίλνληαη θαη πνπ
αξρίδνπλ κέζα ζηηο επφκελεο εκέξεο.
Δδψ ήζεια λα ζηαζψ θαη ζην θνκκάηη πνπ ιέρηεθε θαη πνπ
αθνξά ηε Νέα Ησλία θαη ηελ θα Θσκαΐδνπ. Κχξηε εξεηάθε έρεηε κηα ζχγρπζε
ζρεηηθά κε ην ηη αθνξά ε δηθή καο ε γλσκνδφηεζε θαη ην έξγν ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ηη αθνξά ην έξγν ηεο Νέαο Ησλίαο
θαη ηεο θαο Θσκαΐδνπ. Δίλαη δπν εληειψο μερσξηζηά έξγα.
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Απιά, ίζσο απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ην δεκφζην ζπκθσλεί,
είπαλ πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ην έξγν ηεο Νέαο Ησλίαο θαη λα μαλακπνχκε ζηε
δηαδηθαζία λα θιείλνπκε ην δξφκν γηα ηα απνρεηεπηηθά ηεο Νέαο Ησλίαο, δελ
ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο, πάκε λα ηα θάλνπκε φια καδί. Σν αλ ε θα Θσκαΐδνπ
έρεη πάξεη απφθαζε γηα ην αλ ζα ππάξμνπλ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ην
θνκκάηη πνπ άπηεηαη ηνπ γεπέδνπ είλαη θάηη πνπ δελ καο αθνξά θαζφινπ.
Θα ζηαζψ ζαλ άλζξσπνο πνπ έρεη ππεξεηήζεη ην θνκκάηη ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη φισλ απηψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηφ ην ρψξν, ζέισ λα
ζηαζψ θαη ζηα δπν αμηνδήιεπηα Μνπζεία ηα νπνία πηζηεχσ φηη ζα γίλνπλ
πφινο έιμεο θαη γηα ζρνιεία, ζα αλαπηχμνπλ θαη ηνλ ηνπξηζκφ πνπ αθνξά ηνλ
κνπζεηαθφ ηνπξηζκφ θαη φ,ηη αθνξά ηελ ηζηνξία θαη ηηο πξνζθπγηθέο ξίδεο ηεο
Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο Υαιθεδφλαο.
Καη ην Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη ην Μνπζείν Μηθξαζηαηηθνχ Διιεληζκνχ
«Φηιψ Υατδεκέλνπ», αιιά θαη ην Μνπζείν ηεο ΑΔΚ πνπ έρεη νλνκαζηεί ήδε
«Κηβσηφο ηεο Ρσκηνζχλεο» απνηεινχλ έλα ηξίγσλν, κηα ππξακίδα πνπ νη
βάζεηο θξχβνληαη ζηηο ξίδεο ηηο δηθέο καο, ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο Νέαο
Υαιθεδφλαο, αιιά ζηελ θνξπθή ππάξρεη κηα ιέμε πνπ λνκίδσ καο δέλεη
φινπο: Διιεληζκφο.
αο θαιψ λα ζπδεηήζνπκε, λα ελεκεξσζνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα
λα γλσκνδνηήζνπκε επί ηεο αξρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ηεο
ππνγεηνπνίεζεο. αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαθψζηα έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θα ζηαζψ επηγξακκαηηθά ζε
δπν ηξία πξάγκαηα πνπ ζα ήζεια λα αλαθέξσ θαη λα ζπκπιεξψζσ ζε ζρέζε
κε απηά πνπ είπε ν θ. Γήκαξρνο.
Σν φηη κνπ πξνθαιεί ηεξάζηηα απνξία ην γεγνλφο φηη ςεθίδνπκε
αλ ζα ζπδεηεζεί έλα ζέκα πνπ αθνξά φινπο πξαγκαηηθά κε εθπιήζζεη. Γηα ην
έξγν ηεο ππνγεηνπνίεζεο ζεσξψ φηη είλαη έλα έξγν – επινγία γηα ην Γήκν,
είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έλα αζιεηηθφ σκαηείν έρεη πιεξψζεη φιεο ηηο
απαξαίηεηεο κειέηεο γηα έλα ηφζν κεγάιν έξγν πξνθεηκέλνπ λα θεξδηζεί
ρξφλνο, λα αλαβαζκηζηεί ε δσή ησλ πνιηηψλ.
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Ηζηνξηθά θαη κφλν λα ζεκεηψζσ φηη ην έξγν ηεο ππνγεηνπνίεζεο
είρε κειεηεζεί γηα ην Γήκν καο θαη πξηλ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2014,
ρσξίο ηφηε θαλ λα ππάξρεη ζέκα θαηαζθεπήο γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ.
Δπίζεο λα ζπκίζσ φηη ην έξγν ηεο ππνγεηνπνίεζεο ην είρε
απαηηήζεη ε Πεξηθέξεηα απφ ην 2013 πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή
ηνπ γεπέδνπ θαη ε ΑΔΚ μφδεςε πάλσ απφ 2 εθαηνκκχξηα επξψ ζε κειέηεο
πξνθεηκέλνπ

λα

ζρεδηάζεη

έλα

γήπεδν

πνπ

ζα

ιεηηνπξγεί

κε

ηελ

ππνγεηνπνίεζε.
Γηα ηελ ΑΔΚ ζα ήηαλ πνιχ πην εχθνιν λα ιεηηνπξγήζεη ην
γήπεδν φπσο παιηά, αιιά ε ηαιαηπσξία γηα ηελ πφιε ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ
ζα ήηαλ αθφξεηε. Σν έξγν ηεο ππνγεηνπνίεζεο δελ γίλεηαη γηα ην γήπεδν,
γίλεηαη γηα ηελ πφιε θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ην γήπεδν.
αθέζηαηα φπσο αλέθεξε θαη ν Γήκαξρνο ζα ππάξμεη κηα
ηαιαηπσξία γηα ηελ πφιε γηα έλα δηάζηεκα ελφο έηνπο, αιιά πξφθεηηαη γηα
πξφζθαηξε ηαιαηπσξία –ην ηνλίδσ, πξφζθαηξε ηαιαηπσξία- ε νπνία έρεη γίλεη
ζεκαία, ηελ έρσ αθνχζεη ηφζεο θνξέο εδψ, κπξνζηά ζε έλα έξγν πνπ ζα
εμππεξεηήζεη ηελ πφιε γηα ηα επφκελα 50 ρξφληα.
Καη ζα ήζεια ζην ζεκείν απηφ λα ζηαζψ πνιχ επηγξακκαηηθά
ζηα θέξδε ηεο ππνγεηνπνίεζεο γηα ηελ πφιε. Με ηελ ππνγεηνπνίεζε ζα
απειεπζεξσζνχλ 10 ζηξέκκαηα έμηξα ρψξνπ γηα ηνπο δεκφηεο, ζα απμεζεί ην
πξάζηλν κε ηελ πιαηεία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί πίζσ απφ ην γήπεδν ζην ρψξν
πνπ θάιππηε ε παιηά ζθεπαζηή.
Ζ ππνγεηνπνίεζε δίλεη ζε δεκφζηα ρξήζε πεξίπνπ 750 η.κ. θαη
ζα παξέρεηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα γηα ηνπο πεδνχο ηηο εκέξεο ησλ αγψλσλ
κε ην ρψξν πνπ ζα θαιπθζεί πίζσ εθεί ζηε ζθεπαζηή θαη επίζεο ζα
πεξηνξηζηεί ν ζφξπβνο ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ζε απηνχο ηνπο
δξφκνπο.
Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ θαη εδψ ζα ζηαζψ πνιχ
επηγξακκαηηθά, δελ ζέισ λα αλαιχζσ. Αλακθηζβήηεηα ην γήπεδν είλαη έλα
έξγν αλάπηπμεο γηα ηελ πφιε θαη ζεσξψ φηη είκαζηε ν πην ηπρεξφο Γήκνο πνπ
ζα θηινμελήζεη ην γήπεδν, έλα γήπεδν κε ηηο θαιχηεξεο πξνδηαγξαθέο
γεπέδνπ πνπ ππάξρεη ζε φιε ηελ Δπξψπε.
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Ζ ιεηηνπξγία ησλ κνπζείσλ πνπ ζα πξνζειθχζεη παηδηά,
ζρνιεία, καζεηέο ηηο θαζεκεξηλέο, ζα απμεζεί επίζεο ε επηζθεςηκφηεηα ζην
Γήκν καο αθνχ ζα ιεηηνπξγνχλ επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Θα ππάξμεη
ζίγνπξα ηφλσζε ηεο αγνξάο. Πνηνο δελ ην ζέιεη απηφ;
Θα ππάξρεη επίζεο θάηη πνιχ ζεκαληηθφ κείσζε ηεο αλεξγίαο
αθνχ ππάξρεη δέζκεπζε λα απαζρνιεζνχλ δεκφηεο ζε νπνηαδήπνηε
δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην γήπεδν. Ζ πφιε ζα δηαθεκίδεηαη ζην
εμσηεξηθφ, αθνχ ζα θηινμελείηαη ην κεγαιχηεξν γήπεδν. Μάιινλ δελ ζα
θηινμελείηαη, ην γήπεδν αλήθεη ζηε Φηιαδέιθεηα, επηζηξέθεη ζηε Φηιαδέιθεηα
θαη απφ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία ζε ζρέζεηο πνπ έρσ κε νκάδεο ηνπ
εμσηεξηθνχ παξνπζηάδνληαο ηηο εηθφλεο θαη ηα video γηα ην πψο ζα είλαη κέζα
ε «Αγηά νθηά» κέλνπλ έθπιεθηνη ηεξάζηηνη χιινγνη ηνπ εμσηεξηθνχ.
Πξαγκαηηθά κνπ πξνθαιεί εληχπσζε θάπνηνη άλζξσπνη πνπ
αληηδξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ θνζκήκαηνο. Γελ ζα κηιήζσ γηα ηηο
αλακνξθψζεηο γχξσ απφ ην γήπεδν γηα ηα ζπλνδά έξγα πνπ έηζη θη αιιηψο
ζρεηίδνληαη κε ην γήπεδν, αλακνξθψλεηαη ε γχξσ πεξηνρή ηνπ γεπέδνπ κε
φθεινο κφλν ησλ δεκνηψλ θαη απηφ ζα είλαη έλα ζεηηθφ απνηχπσκα θαη ε
αλάπιαζε ηνπ άιζνπο φπσο αλέθεξε ν Γήκαξρνο πνπ ζρεηίδεηαη θαη απηή, νη
ρψξνη ζηάζκεπζεο πνπ ζα ππάξρνπλ ζην γήπεδν θαη ζα εμππεξεηνχλ ηνπο
ζπκπνιίηεο.
Οη ειάρηζηεο εκέξεο κέζα ζην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ
γηα ηνπο αγψλεο ηεο ΑΔΚ πνπ δελ ζα είλαη θαη ψξεο αηρκήο επίζεο, γηαηί έρσ
αθνχζεη εδψ φηη ζα έξζεη ε ΑΔΚ θαη ζα γίλεηαη ρακφο θάζε Κπξηαθή, 200
ζέζεηο ζηάζκεπζεο έρεη ην γήπεδν. Ζ ΠΑΔ ΑΔΚ πξνσζεί θαη θάλεη
ζπλαληήζεηο κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο έηζη ψζηε λα ελζαξξχλεη ηνπο
θηιάζινπο καο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο.
Σψξα πνπ έρνπκε θηάζεη ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ γεπέδνπ ζα
πξέπεη λα αηζζαλφκαζηε ραξνχκελνη πνπ ζε απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο
πνπ βηψλνπκε φινη καο έλα ηεξάζηην έξγν πνπ θέξλεη κφλν αλάπηπμε ζα
πξέπεη λα ζεσξείηαη επινγία θαη πσο νη θάηνηθνη έρνπλ κφλν λα θεξδίζνπλ
απφ απηφ.
Άιισζηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη δηθαησκαηηθά εθπιεξψλεηαη ην
φλεηξν πνιιψλ θίισλ ηεο ηζηνξηθήο νκάδαο ηεο ΑΔΚ λα βιέπνπλ ηελ νκάδα
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ηνπο λα επηζηξέθεη ζηνλ ηφπν ηνπο πξάγκα πνπ πξαγκαηηθά δηθαηνχληαη.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη θαη αγαπεηνί ζπκπνιίηεο πξηλ μεθηλήζσ ηελ πεξηγξαθή, ζα ζαο
δηαβάζσ γηα λα κπεη ην ζέκα ζηελ πξαγκαηηθή ην έγγξαθν πνπ καο έζηεηιε ε
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο νχησο ψζηε λα γίλεη απηή ε ζπλεδξίαζε γηα ηε ζχκθσλε ή
κε, γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ καο.
Σν ζέκα ηνπ εγγξάθνπ ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη «Κπθινθνξηαθέο
ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ Τπνγεηνπνίεζε ηκήκαηνο ηεο νδνχ
Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηα ζπλνδά έξγα ζηνλ Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο
– Νέαο Υαιθεδφλαο»
«ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ηελ
9/12/2019 ππνγξάθεθε ε ζύκβαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο
κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο εξγνιεπηηθήο εηαηξείαο
ΙΝΣΡΑΚΑΣ ΑΣΔ ζπκβαηηθνύ πνζνύ 10.096.994 κε ΦΠΑ θαη ζπλνιηθή
πξνζεζκία πεξαίσζεο 14 κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζύκβαζεο ήηνη έσο ηελ 9/2/2021.
αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα κειέηε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ θαη
παξαθαινύκε γηα ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γήκνπ ζαο.
εκεηώλεηαη δεδνκέλνπ όηη ε νδόο Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ θαη
Φσθώλ πνπ εθηεινύληαη ηα έξγα ππνγεηνπνίεζεο αλήθεη ζην νδηθό
Γίθηπν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ε θπθινθνξηαθή κειέηε ζα εγθξηζεί
κεηά από εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο καο θαη από ην Πεξηθεξεηαθό
πκβνύιην Αηηηθήο, ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο θαη ηελ
αξκόδηα Γηεύζπλζε Σξνραίαο.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία».
Άξα γηα λα θαηαιαβαίλνπκε θαη' αξρήλ πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ
θνπβέληα λα κπεη ην ζέκα ζηε ζσζηή δηάζηαζε είλαη ην επίζεκν έγγξαθν ηεο
Πεξηθέξεηαο πξνο εκάο δεηψληαο ηε ζχκθσλε ή κε, γλψκε καο. Δίλαη πξνο
Νέα Ησλία θαη Φηιαδέιθεηα πνπ ζεκαίλεη φηη εγψ ηα παίξλσ θαη πάσ ζην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα λα ηα εγθξίλσ, δηφηη ην έξγν έρεη πξνρσξήζεη.
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Πάκε ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο ζηελ παξνπζίαζε απηήο ηεο
θπθινθνξηαθήο κειέηεο. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη κε θφθθηλν –δπζηπρψο
δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε πξνβνιή- βιέπεηε ην θνκκάηη πνπ
ζα ππνγεηνπνηεζεί θαη ην κπιε θνκκάηη πνπ βιέπεηε έληνλν πάλσ θαη δεμηά
είλαη ην δεπηεξεχνλ έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ δελ έρεη λα θάλεη κε απηφ, αιιά
ρξνληθά πηζαλφ λα ζπκπέζεη κέζα ζην φξην ησλ 14 κελψλ πνπ ζα εθηειεζηεί
ην έξγν ηεο ππνγεηνπνίεζεο.
Άξα είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζε θάπνηα θάζε, δελ μέξνπκε πφηε
κπνξεί λα είλαη απηή ζηελ αξρή ή ζηε κέζε ή ζην ηέινο, λα ζπκπέζνπκε θαη
κε απηφ ην έξγν πνπ αθνξά φκβξηα θαη απνρεηεπηηθά δίθηπα νπφηε ζα ζθαθηεί
απηφ ην θνκκάηη φπσο βιέπεηε ην κπιε, πνπ είλαη ε Δι Αιακέηλ θαη ε ζηξνθή
πξνο ηελ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ ζε επίπεδν Νέαο Ησλίαο.
Δπίζεο ζα δείηε απφ ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε πνπ ζα
παξνπζηάζνπκε ηψξα φηη ηε Νέα Ησλία ειάρηζηα ην δηθφ καο έξγν ηελ
επεξεάδεη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ, γηα λα ην πσ πην ζσζηά, απφ φ,ηη
θπζηθά ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο πνπ καο επεξεάδεη ζε πάξα πνιχ κεγάιν
βαζκφ θαη αιιάδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
ε γεληθέο γξακκέο θαη απφ απηά πνπ έρεηε δεη θαη απφ ηα
ζηνηρεία πνπ πήξαηε –γηαηί ηα πήξαηε- ζα δείηε φηη εδψ είλαη ην άιζνο –αλ
παξαθνινπζείηε ηνλ θέξζνξα- θαη ππάξρεη νπζηαζηηθά κηα θπθιηθή θπθινθνξία
γχξσ απφ ην άιζνο, ε νπνία αθνξά ηνπο δξφκνπο ιεσθφξν Γεθειείαο,
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζην άιζνο, Ζξαθιείνπ, Παπαλαζηαζίνπ απφ ηνλ
Πεξηζζφ, Πξνχζεο, Πιαηεία θαη θπζηθά πάκε ζηελ άιιε είζνδν ή έμνδν ηεο
Βξπνχισλ. Απηφ είλαη ην γεληθφ ζθεπηηθφ ησλ παξαθάκςεσλ θαη φισλ ησλ
θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ πνπ νπζηαζηηθά βγάδεη εθηφο ην θνκκάηη ηεο Δι
Αιακέηλ έσο Φσθψλ απφ ηελ Ζξαθιείνπ μεθηλψληαο ε Δι Αιακέηλ θαη
ηειεηψλνληαο ζηε Γεθειείαο ε Φσθψλ.
Απηφ είλαη ην γεληθφ ζθεπηηθφ. Φπζηθά κέζα θαληαζηείηε ζηα
ζηελά απφ Λεχθεο, πάλσ ηηο νδνχο πνπ είλαη ην θνιπκβεηήξην πνπ είλαη φια
απηά εθεί πίζσ, θπζηθά ζα ππάξρεη θπθινθνξία γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ
ζέινπλ λα πάλε ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ζηηο δνπιεηέο ηνπο απφ ηνπο κηθξφηεξνπο
δξφκνπο, απφ ηηο κηθξφηεξεο νδνχο.
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Γηα λα κπνχκε ιίγν ζην πεηζί θαη ζχκθσλα κε απηά πνπ καο
εμήγεζαλ θάπνηνη ζπγθνηλσληνιφγνη, ην ζθεπηηθφ είλαη ην εμήο: ε πφιε ζαο
θχξηνη έρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηζφδνπο, ε κία είζνδνο είλαη απφ ηηο Αραξλέο ε
νπνία έξρεηαη ζηελ Πίλδνπ, κηα είζνδνο είλαη απφ ηε Βξπνχισλ ε νπνία
έξρεηαη πξνο ηελ πιαηεία, κηα είζνδνο είλαη απφ ηε Γεθειείαο απφ ηελ Αζήλα
πνπ έξρεηαη πξνο ηελ πφιε ζαο, κηα είζνδνο είλαη ε Παπαλαζηαζίνπ πνπ απφ
ηε Νέα Ησλία ή απφ ηελ Αζήλα έξρεηαη ζηελ πφιε ζαο, κηα είζνδνο ή έμνδνο
είλαη ε Βεληδέινπ αληίζηνηρα Γεθειείαο θαη θπζηθά είλαη θαη ε Αλαγελλήζεσο
έλαο δξφκνο ν νπνίνο εμππεξεηεί πάξα πνιχ θφζκν. απηέο είλαη νη θεληξηθέο
είζνδνη – έμνδνη ηεο πφιεο καο.
Με πξάζηλν ζα δείηε εδψ ηε ζήκαλζε κε απηά ηα πξάζηλα
θπθιάθηα ηα δηθηπσηά είλαη φπνπ ππάξρεη θαλάξη ζήκεξα πνπ κηιάκε θαη
νπζηαζηηθά ε κεγάιε παξέκβαζε είλαη φηη θιείλεη φπσο βιέπεηε ε νδφο
Φσθψλ άξα θιείλεη εληειψο ε δπλαηφηεηα ηνπ λα ζηξίςεη θάπνηνο είηε απφ ηε
Γεθειείαο είηε εξρφκελνο απφ ηελ Πίλδνπ απφ νπνηαδήπνηε άιιε πιεπξά ηεο
Γεθειείαο εξρφκελνο, πξνο ηελ Φσθψλ, είηε απφ ηε κχξλεο ή Αγίαο Σξηάδνο
λα ζηξίςεη πξνο ηε Φσθψλ.
Ζ δηέιεπζε ηνπ ηξφιετ γίλεηαη θαλνληθά γηαηί βγαίλεη ζην θνκκάηη
ηεο Φσθψλ ην νπνίν είλαη ιίγν πξηλ ην θαλάξη ηεο Γεθειείαο, εθεί δελ έρνπκε
θαλέλα ζέκα. Σπθιψλεηαη θπζηθά φπσο θαηαιαβαίλεηε ε κχξλεο εδψ γηα
πνιχ κεγάιν δηάζηεκα, φπσο θαη ε Ησλίαο ε νπνία έθεπγε επζεία πξνο ηε
Λπθνχξγνπ ή πξνο ηελ Παπαλαζηαζίνπ. Απηνί νη δξφκνη θαηαιαβαίλεηε φηη
ηπθιψλνληαη, φκσο είπακε φηη ζα έρνπλ ηέηνηα θνξά, ζχκθσλα κε δηθέο καο
παξεκβάζεηο γηα λα εμππεξεηνχλ ηα Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα ηα νπνία
νπζηαζηηθά είλαη κπξνζηά θαη πίζσ απφ ην έξγν θαη δελ ζα έρνπλ πξφζβαζε
ηα ππφινηπα απηνθίλεηα ζε απηνχο ηνπο δξφκνπο. Άξα ζα έρνπκε κηα ηέηνηα
θνξά, δειαδή κηα κνλνδξφκεζε λα ην πνχκε έηζη, ησλ δξφκσλ πνπ
ηπθιψλνληαη νχησο ψζηε λα ππάξρεη κηα απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηα αθίλεηα
ζην ζπίηη ή ζηε δνπιεηά ηνπ θαζελφο.
Όζνλ αθνξά ην πίζσ κέξνο ηεο ππνγεηνπνίεζεο πξνο ηελ
πιεπξά ηεο ρνιήο Υσξνθπιαθήο βιέπεηε φηη μεθηλάεη νπζηαζηηθά απφ ηελ
νδφ Λεχθεο θαη απφ εθεί πιένλ ηπθιψλνληαη φινη νη δξφκνη πίζσ, κηθξνί
κεγάινη παξάδξνκνη θαη ηα ινηπά, αιιά ε ελδηάκεζε θπθινθνξία θπζηθά ζε
φινπο απηνχο ηνπο δξφκνπο εβαζηείαο νη νπνίνη βγαίλνπλ θαη ζηελ
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Ζξαθιείνπ απφ ηελ πίζσ κεξηά ζην Κάθαβα, Λπθνχξγνπ, Μπξηηάληα, ζα
ππάξρεη κηα θπθινθνξία αιιά πξνθαλψο είλαη θπθινθνξία γηα εζσηεξηθή
θαηαλάισζε γηα λα πάλε νη άλζξσπνη ζηα ζπίηηα ηνπο ή λα πεξάζεη έλαο πνπ
μέξεη πνιχ θαιά ην δξφκν λα βγεη ζηελ Ζξαθιείνπ. Παξ' φια απηά δελ κπνξεί
λα ζεσξεζνχλ ιχζεηο γηα ην κεγάιν θνκκάηη ηεο θπθινθνξίαο.
Άξα νπζηαζηηθά κεγάιν κέξνο ηεο θπθινθνξίαο γηα λα ηα πνχκε
πνιχ απιά, εθηξέπεηαη εθεί δειαδή πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα πνιιά
πξνβιήκαηα είλαη νπζηαζηηθά ζηε ιεσθφξν Γεθειείαο αο κελ θξπβφκαζηε,
απηφ θαίλεηαη κε ην

κάηη δελ ρξεηάδεηαη λα

είκαζηε

εηδηθνί, νχηε

ζπγθνηλσληνιφγνη.
Σν κεγάιν πξφβιεκα είλαη ε ιεσθφξνο Γεθειείαο φπσο
θαηαιαβαίλεηε, επίζεο πνιχ κεγάιν πξφβιεκα ίζσο θαη κεγαιχηεξν είλαη ε
Παπαλαζηαζίνπ ε νπνία είλαη έλαο δηπιφο δξφκνο 6 κέηξσλ πιάηνπο θαη
πιένλ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα λα κπεηο ή λα βγεηο ζηελ πφιε, δηφηη ιφγσ
απηήο ηεο θπθιηθήο πνξείαο πνπ ππνρξενχζαη λα θάλεηο γχξσ απφ απηφ ην
θνκκάηη ηνπ έξγνπ θαη ην άιζνο θαηαιαβαίλεηε ηνλ θφξην απηνχ ηνπ δξφκνπ
ηηο κέξεο ηνπ έξγνπ.
Δθείλν πνπ έρσ λα ζαο πσ είλαη ην εμήο: ζπδεηψληαο κε
ζπγθνηλσληνιφγνπο θαη ζπκβνπιεπφκελνη θαη επηπιένλ ζπγθνηλσληνιφγνπο ην
ζέκα ηεο θπθινθνξίαο φπσο μέξεηε φζνη κηιήζαηε κε θάπνηνπο επηζηήκνλεο
εηδηθνχο είλαη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα. Γελ είλαη έλα ζχζηεκα ζηαηηθφ, δελ είλαη
φηη ιχλσ ζήκεξα έλα πξφβιεκα εδψ, είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν έρεη κηα
ζπλερή δπλακηθή θαη κάιηζηα θάπνηνο πνιχ ζσζηά θαη θηινζνθεκέλα
ζπγθνηλσληνιφγνο είπε φηη ε θπθινθνξία είλαη ζαλ ηελ πγξαζία. Μπνξεί λα
έρεηο έλα ζπκβάλ εδψ θαη δελ κπνξεί λα μέξεηο πνηέ πνπ θαη ζε πνην ζεκείν
ζα δεκηνπξγεζεί ην πξφβιεκα. Δίλαη έηζη αθξηβψο.
Απφ ηελ άιιε φινη γλσξίδνπκε φηη ε κεγάιε ηαιαηπσξία ζα
πξνθχςεη ην πξψην δηάζηεκα. Καηαιαβαίλεηε φηη νη άλζξσπνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ απηνχο ηνπο δξφκνπο ζπζηεκαηηθά θαη πάλε ζηηο δνπιεηέο
ηνπο ζα βξνπλ ζίγνπξα θάπνηνπο άιινπο δξφκνπο γηα λα πεγαίλνπλ πην
ζχληνκα, ζα βξνπλ ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο θαη ζα θάλνπλ πην εχθνια θαη πην
γξήγνξα ηε δνπιεηά ηνπο.
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Βέβαηα ε πφιε καο είλαη κηα πφιε πνπ γεκίδεη θαη ηα
αββαηνθχξηαθα θαη εθεί πιένλ έρνπκε επηζθέπηεο νη νπνίνη δελ είλαη
ζπζηεκαηηθνί θαη ζίγνπξα ηνπιάρηζηνλ ηνπο πξψηνπο έλα δπν κήλεο ζα
έρνπκε θαηαιαβαίλεηε ζίγνπξα θάπνηα πξνβιήκαηα έσο θαη θπθινθνξηαθφ
θνκθνχδην.
Απφ εθεί θαη πέξα θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη κηα πάξα
πνιχ απιή θαη πξαθηηθή δνπιεηά απηή πνπ έρεη γίλεη εδψ, θφβνληαο δειαδή
νπζηαζηηθά απηφ ην δξφκν πνπ ήηαλ κηα αξηεξία κεηαμχ Νέαο Ησλίαο θαη Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο πνπ
νπζηαζηηθά είλαη ε Παπαλαζηαζίνπ θαη ε Βεληδέινπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε.
Να ζαο πσ επίζεο φηη ζε απηφ ην ζρέδην δπζηπρψο δελ κπνξεί
λα καο βνεζήζεη ή λα ην δείηε, αιιά ζα δείηε νπζηαζηηθά κε θίηξηλα πνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζε ζηέιλνπλ πξνο ηελ
παξάθακςε ή ζε πξνεηδνπνηνχλ θάπνηα κέηξα πξηλ ηελ παξάθακςε φηη
ππάξρεη

παξάθακςε.

Απηφ

βέβαηα

δπζηπρψο

ν

ηξφπνο

πνπ

ην

παξνπζηάδνπκε εδψ δελ βνεζάεη, θαθά ηα ςέκαηα, δελ είλαη αξθεηά επθξηλέο.
Απηφ φκσο κπνξείηε φπνηε ζέιεηε λα ην ζπδεηήζνπκε, ζα ηππψζνπκε κεξηθά
κεγαιχηεξα ζρέδηα.
Κνηηάμηε, ζίγνπξα ζα πξνθχςνπλ θάπνηα δεηήκαηα, ζίγνπξα ζα
πξέπεη λα κπνπλ θάπνηεο επηπιένλ πηλαθίδεο πηζαλφ ζε θάπνηα ζεκεία, απηφ
είλαη έλα ζέκα ην νπνίν είλαη ζπλεξγάζηκνη νη άλζξσπνη, αλ εκείο θξίλνπκε φηη
ζε θάπνην ζεκείν πξέπεη λα βάινπκε θαη ζε έλαλ επηπιένλ δξφκν κηα
πηλαθίδα πξνεηδνπνηεηηθή ή δπν ή ηξεηο ή πέληε, απηφ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν
είλαη ππφ ζπδήηεζε θαη είλαη πξφζπκε θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα ην
θάλεη, εθφζνλ ην πξνηείλνπκε εκείο ζα Γήκνο.
Δδψ βιέπεηε ην ζέκα ηεο ππνγεηνπνίεζεο λα δείηε πνπ θιείλνπλ
νη δξφκνη, δελ μέξσ αλ κπνξεί λα θαλεί θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, βιέπεηε
ηα αδηέμνδα εδψ πνπ είλαη φπσο ζαο είπα πξηλ ε κχξλεο νπζηαζηηθά θαη ε
Ησλίαο είλαη νη δπν δξφκνη, ν έλαο απφ ηε Robe di Kappa πνπ θεχγεη θαη
είπακε φηη εδψ ζα ππάξρεη νπζηαζηηθά κηα πνξεία ηεο κχξλεο πξνο ηελ
ππνγεηνπνίεζε ή αληίζεηα, δειαδή ή ηεο Ησλίαο πξνο ηελ ππνγεηνπνίεζε θαη
ηε κχξλεο πξνο ηα πίζσ, γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη ε κίληκνπκ θπθινθνξία
ησλ θαηνίθσλ, ή αλ ρξεηαζηεί έλα ππξνζβεζηηθφ έλα αζζελνθφξν, ζα πξέπεη
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λα ππάξρεη κηα κίληκνπκ θπθινθνξία, αιιά φρη γηα φινπο αιιά γηα ηνπο
θαηνίθνπο θαη γηα θάπνηα απηνθίλεηα πξψηεο αλάγθεο, θπθιηθά.
Γειαδή κπνξεί λα πεγαίλεηο απφ ηελ Ησλίαο πιένλ ε νπνία ζα
είλαη ηπθιή, ζα θάλεηο αξηζηεξά θαη ζα βγαίλεηο απφ ηελ άγνλε γξακκή ηεο
κχξλεο, δειαδή λα κπνξεί λα ππάξρεη πξφζβαζε κε απηνθίλεην γηα παλ
ελδερφκελν θαη γηα θάπνηεο ζέζεηο, είλαη θαη θάπνηεο λφκηκεο ζέζεηο parking
εθεί ηηο νπνίεο δελ κπνξείο λα ηηο αθπξψζεηο πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ, αθνχ
ππάξρεη ηξφπνο λα εμππεξεηεζνχλ.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να έρνπλ parking θαη νη πνιπθαηνηθίεο εθεί.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Απηφ ζαο ιέσ. Γειαδή νη λφκηκεο ζέζεηο parking δελ ζα
θαηαξγεζεί θακία, δελ ζα απνθιείζνπκε ηνλ θφζκν απφ ηελ πξφζβαζε ζηε
ζέζε παξθαξίζκαηνο ηε λφκηκε πνπ έρεη.
Δδψ βιέπνπκε νπζηαζηηθά ηελ Λεχθεο θαη ηελ Κηνπηαρείαο
νπζηαζηηθά ζηελ Κηνπηαρείαο βιέπεηε φηη εθεί είλαη πιένλ ην STOP φηη έθηαζεο
ζην αδηέμνδν, αιιά θαη εδψ ζα ππάξρεη πξφζβαζε γηα ηνπο θαηνίθνπο, γηα
θάπνηα θαηαζηήκαηα πνπ δπζηπρψο ζίγνληαη ζε απηή ηε θάζε.
Δδψ λνκίδσ ηα έρεηε δεη βέβαηα ηα είραηε ζηε δηάζεζή ζαο απηά
ηα ζηνηρεία, άιιν αλ ηψξα εδψ ιέκε ζην πκβνχιην φηη δελ είραηε ηα ζηνηρεία,
απηά ηα ζηνηρεία ήηαλ ζηε δηάζεζή ζαο απφ ηελ αξρή, φηαλ ήξζε ηνπιάρηζηνλ
ε πξφζθιεζε ζε αξρεία PDF δελ ήηαλ εμεηδηθεπκέλα.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Σν φηη ζαο ζηέιλνπκε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα ζηνηρεία
ζεκαίλεη φηη δελ έρεηε ζηνηρεία ζηα ρέξηα ζαο; Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ κε
ζπγρσξείηε, εγψ είδαηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ππήξμε ην αίηεκα, πξνζπάζεζα
ηνπιάρηζηνλ ζην βαζκφ πνπ κπνξνχζακε λα ζαο δψζνπκε απηά πνπ ζέιαηε.
Κπξίεο

θαη

θχξηνη

ζπλάδειθνη

εδψ

είκαζηε

γηα

λα

ην

ζπδεηήζνπκε θαη νπνηαδήπνηε εξψηεζε αλ δελ έρεη θάπνηνο αληηιεθζεί, εγψ
επηγξακκαηηθά πξνζπάζεζα λα ζαο δψζσ ιίγν ην ζθεπηηθφ φιεο απηήο ηεο
θπθινθνξηαθήο κειέηεο, ζα ήζεια πάλσ ζε απηφ λα γίλεη κηα ζπδήηεζε λα
δείηε ιίγν ην γεληθφ ζθεπηηθφ, λα δείηε πσο δηακνξθψλεηαη ε θπθινθνξία ζηελ
πφιε καο πιένλ ηελ νπνία ηελ γλσξίδνπκε φινη απ' έμσ θαη αλαθαησηά,
δειαδή κε ην πνπ βιέπεηε απηφ ην ζρέδην κε ηηο θφθθηλεο θαη θίηξηλεο γξακκέο,
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θαηαιαβαίλεηε απφ πνχ εθηξέπεηαη θαη πνπ πεγαίλεη θαη πνπ έξρεηαη ε
θπθινθνξία.
Δπίζεο εθείλν πνπ μέραζα λα ζαο πσ θαη θιείλσ, είλαη ην εμήο:
απηφο πνπ έξρεηαη απφ ηελ Πίλδνπ δελ έρεη πιένλ ηνλ ηξφπν λα πάεη πξνο ηε
Νέα Ησλία ή πξνο ηε Φσθψλ, νπφηε ή ζα πξέπεη λσξίηεξα λα βγεη ζηε
Γεθειείαο θαη λα αλέβεη ζηελ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ή ζα πξέπεη λα θάλεη ηνλ
θχθιν απφ ηελ Σξππηά θαη λα βγεη ζηελ πιαηεία θαη απφ εθεί ζηελ
Παπαλαζηαζίνπ. Απηή είλαη νπζηαζηηθά ε δηέμνδνο γηα θάπνηνλ πνπ έξρεηαη
απφ ηελ Πίλδνπ απφ ην Μελίδη ή απφ νπνπδήπνηε αιινχ.
Γελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ άιιν, αιιά πάλσ ζε απηά ζα ήζεια
λα θάλνπκε ηελ θνπβέληα θαη απφ εθεί θαη πέξα νπνηαδήπνηε εξψηεζε
επηπιένλ ππάξρεη, πνιχ επραξίζησο λα απαληήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλψκε λα δηεπζχλσ ηε ζπδήηεζε ιίγν εγψ, κε ζεθψλεηε ηα
ρέξηα, πξψηα νη επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ θαη κεηά νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα θαη ιείπεη ν θ. Βαζηιφπνπινο ζα παξαθαινχζα λα δνζεί
ν ιφγνο ζηνλ θ. Καιακπφθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Καληαξέιε ηη γίλεηαη κε ηα ιεσθνξεία; Ζ Γξακκή
Νέα Φηιαδέιθεηα - Νέα Ησλία πνπ πεγαίλεη; Γειαδή θαληάδνκαη φηη είλαη ε
Παπαλαζηαζίνπ, κηα επηβεβαίσζε ζέισ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη φπσο ζαο δηάβαζα θαη πξηλ ν ΟΑΑ
δελ έρεη απνθαλζεί. Όηαλ απνθαλζεί ν ΟΑΑ ζα καο ζηείιεη ηηο δηθέο ηνπ
ξπζκίζεηο πιένλ ζηα δξνκνιφγηα θαη ηφηε ζα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηνλ
ΟΑΑ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Καληαξέιε ζεκεηψζηε ηηο εξσηήζεηο. Απηφ ήηαλ ζχληνκν
θαη θαιψο απαληήζαηε, δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη
ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζήκεξα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην παίξλεη κηα ηζηνξηθή
απφθαζε γηα έξγα έμσ απφ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ θαη είλαη πξνλφκην γηα καο
πνπ ζπδεηάκε απηφ ην ζέκα ιέγνληαο ζηνπο πνιίηεο φηη γηα έλα ρξφλν θαη θάηη
κήλεο φινη καο ζα ηαιαηπσξεζνχκε θαη απηφ δελ ζα πξέπεη λα ην θξχςνπκε.
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Με βάζε ηε κειέηε απηή φζνη θαηέξρνληαη ηελ Πίλδνπ πνπ
πήγαηλαλ κέζσ παιηνχ Σξνρνλφκνπ Φηιαδέιθεηαο αξηζηεξά πξνο Νέα Ησλία ή
Γεθειείαο, Δπηαιφθνπ, χιιεο πξνο LIDL θαη Παπαλαζηαζίνπ απηέο νη
θηλήζεηο αο ηηο μεράζνπκε ζε απηή ηε θάζε ηνπιάρηζηνλ ησλ έξγσλ απηψλ.
Βιέπνπκε

δειαδή

κηα

θπθινθνξία

θπθιηθή

Γεθειείαο,

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ απφ Βιάρνπ πξνο Νέα Ησλία, θηάλνληαο ζηελ
Ζξαθιείνπ, θαηεβαίλνληαο ηελ Ζξαθιείνπ πεξλάκε ηνλ Σξνρνλφκν ηεο Νέαο
Ησλίαο, θαηεβαίλνπκε πξνο Πεπθάθηα, Πεξηζζφ, Παπαλαζηαζίνπ, Φηιαδέιθεηα,
μαλά Γεθειείαο θαη ηα ινηπά.
ε πξψηε θάζε πηζηεχσ ιφγσ ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ ζα
απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ θίλεζε απφ Αγίνπο Αλαξγχξνπο πξνο Μαξνχζη,
Υαιάλδξη πνπ πέξλαγαλ κέζα απφ ηε Βξπνχισλ Αγίαο Σξηάδαο, Παηξηάξρνπ
Κσλζηαληίλνπ ζα θνπνχλ απηέο νη θηλήζεηο. Γηφηη ν μέλνο ζα αλαδεηήζεη άιιεο
δηεμφδνπο δηφηη ζα κπνηηιηάξεη κέζα ζηελ πφιε καο.
Σν ίδην θαη νη θηλήζεηο απφ Μαξνχζη, Υαιάλδξη, Νέα Ησλία,
Φηιαδέιθεηα πξνο ηα ζρνιεία καο ζην θεληξηθφ Γπκλάζηα, πιαηεία
Κσλζηαληηλνππφιεσο, Αγίνπο Αλαξγχξνπο νη θηλήζεηο απηέο ζα θνπνχλ θαη
θαηά ζπλέπεηα θαη απηνί πνπ έξρνληαλ απφ αλαηνιή πξνο δχζε, νη μέλνη, ζα
αλαδεηήζνπλ άιιεο δηεμφδνπο γηα λα πάλε ζηηο δνπιεηέο ηνπο ή φπνπ αιινχ
ζέινπλ πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο.
Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε πιαηεηά ελεκέξσζε ησλ
ζπκπνιηηψλ καο γηα κηα ζεηξά πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα
απνθεπρζνχλ παξαδείγκαηνο ράξηλ ην parking ζηε Γεθειείαο ζα πξέπεη λα
ζηακαηήζεη δεμηά θαη αξηζηεξά. Γηφηη θαληαζηείηε ζήκεξα φηαλ έρνπκε ιατθή
παξαδείγκαηνο ράξηλ πνπ ππάξρεη έλα κπνηηιηάξηζκα θιαζηθφ. Αλ ζθεθηνχκε
φηη θφβεηαη ε θίλεζε αλαηνιή – δχζε (ην θφθθηλν φπσο ην βιέπνπκε) ή
ηαλάπαιηλ απφ Αγίαο Σξηάδνο πξνο Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ πνπ δελ ζα
ππάξρνπλ απηέο νη θηλήζεηο, θαληαζηείηε ηη θφξηνπο ζα δερηεί ε Γεθειείαο, ε
Ζξαθιείνπ απφ ηελ άιιε κεξηά απφ Παπαλαζηαζίνπ θαη αληίζηξνθα.
Θα είλαη απφ ηα ζεηηθά ηεο ππφζεζεο δηφηη έσο ηψξα έρνπκε
θαθνκάζεη φινη καο θαη κελ εμαηξνχκε θαη ηνπο εαπηνχο καο, πνπ γηα λα πάκε
παξαδείγκαηνο ράξηλ ζην δεκαξρείν, ζηελ Σξάπεδα, ζην Βελέηε, ζηνλ Σχιια,
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ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ παίξλνπκε ην απηνθίλεηφ καο γηα λα πάκε λα
ςσλίζνπκε ην νηηδήπνηε.
Δίλαη θαηξφο απφ ηψξα λα ππάξμεη κηα δηαπαηδαγψγεζε πνπ
ηειεηψλνληαο φια απηά ηα έξγα ε Γεθειείαο λα απειεπζεξσζεί φηαλ κέζα ζην
δηάζηεκα ησλ 14-15 κελψλ, πφζν ζα ρξεηαζηεί, ζα έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη
φηη απαγνξεχεηαη ην parking δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο Γεθειείαο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη φπσο αληηιακβάλεζηε απηφ ην
έξγν ζα ζεκαηνδνηήζεη θαη κηα ζεηξά άιιεο παξεκβάζεηο παξαδείγκαηνο
ράξηλ ην εξγνηάμην ηνπ έξγνπ ζα είλαη εθηφο πφιεσο, ζα είλαη πξνο ηελ
πεξηνρή ηνπ Πξνκπνλά. Ξεράζακε λα ην αλαθέξνπκε θ. Καληαξέιε απηφ. Σν
εξγνηάμην ηνπ έξγνπ ζα είλαη ζην χςνο ηεο εθθιεζίαο ηνπ Πξνπνλά απφ
εθείλε ηε κεξηά, πνπ είλαη θαη απηφ ζεκαληηθφ θαη δελ ζα επηβαξχλεη σο
εξγνηάμην ηελ πφιε, δειαδή δελ κπεη ζην άιζνο, ή ζε θάπνην άιιν νηθφπεδν
ην νπνίν είλαη σθέιηκν λα είλαη ειεχζεξν γηα λα παξθάξνπλ θάπνηα
απηνθίλεηα θάπνηεο ζηηγκέο θαη θάπνηεο ψξεο.
Έλα άιιν πνπ ζέισ λα ηνλίζσ είλαη φηη αλ νη θπθινθνξίεο απηέο
είλαη θπθιηθέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην λα θάηζνπκε λα ζπδεηάκε φρη λα
αιιάμνπλ θαη λα γίλνπλ αληίζηξνθα, δελ ιέεη ηίπνηε θχξηνη ζπλάδειθνη δηφηη
φζνη μέξνπλ ηελ ρσξνηαμία ζην ράξηε πνπ βιέπνπκε νη δξφκνη είλαη
ζπγθεθξηκέλνη θαη ζπγθεθξηκέλνπ πιάηνπο.
Πνηνη είλαη απηνί νη δξφκνη νη θαζνξηζηηθνί; Δίλαη ε Γεθειείαο,
είλαη ν θφκβνο Βιάρνπ, φιν ην θίηξηλν πνπ θαηεβαίλεη είλαη ε Διεπζεξίνπ
Βεληδέινπ, θηάλνπκε ζην άιιν κπιε πνπ ήηαλ παιηά ε Δθνξία ηεο Νέαο
Ησλίαο, θαηεβαίλνπκε ηελ Ζξαθιείνπ πξνο ηα θάησ βιέπεηε φπσο είλαη ε
Γεθειείαο απφ ηα αξηζηεξά απφ ην άιζνο, ν άιινο θίηξηλνο κε ην θφθθηλν πνπ
θαηεβαίλεη είλαη ε Ζξαθιείνπ ηεο Νέαο Ησλίαο θαη θηάλνπκε ζηνλ παιηφ
Σξνρνλφκν ηεο Νέαο Ησλίαο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε απφθαζε απφ απηφ
ηνλ θφκβν πνπ δείρλεη ην βειάθη πνπ είλαη ν παιηφο Σξνρνλφκνο ηεο Νέαο
Ησλίαο δειαδή φπσο βγαίλνπκε απφ ην Ννζνθνκείν θαη παηάκε ηελ
Ζξαθιείνπ, απφ εθεί ζα θνπεί κέρξη ην δηθφ καο παιηφ Σξνρνλφκν, εδψ πνπ
είλαη ην θφθθηλν ζηελ Αγία Σξηάδνο, φιν απηφ πνπ ζα θιείζεη ζπγρξφλσο.
Γελ έρεη θακία ζεκαζία ε ζπλαπφθαζε κε ηε Νέα Ησλία ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δίλαη έλα έξγν πνπ ηνπο αθνξά, είλαη απνρεηεπηηθφ,
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θακία ζρέζε κε ην δηθφ καο έξγν πνπ είλαη ππνγεηνπνίεζε. Καηά ζπλέπεηα
φπσο εκείο βηαδφκαζηε θαη θαιά θάλνπκε λα πάξνπκε ηηο απνθάζεηο καο
έγθαηξα πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα νη άιιεο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, θνξείο,
ΟΑΑ, Ππξνζβεζηηθή, Σξνραία λα δψζνπλ ηηο ηειηθέο ηνπο πξνηάζεηο θαη
απηνί πξνο ηελ Πεξηθέξεηα πξνθεηκέλνπ λα παξζεί ε ηειηθή απφθαζε, αο
θξνληίζεη θαη ε Νέα Ησλία γηα ην δηθφ ηεο έξγν λα πάξεη ηηο αληίζηνηρεο
απνθάζεηο έηζη ψζηε αθνχ ζα θιείζεη πνπ ζα θιείζεη ε θαηάζηαζε λα
νινθιεξσζνχλ δπν έξγα θαη λα κελ ππάξμεη ζε επφκελν ρξφλν έλα απφ ηα
δχν εθ ησλ έξγσλ.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζα πξέπεη λα δνχκε απηή ηελ θπθινθνξία ηνπ
θφθθηλνπ απφ ηελ αξηζηεξή κεξηά φπσο ην βιέπνπκε λα θαληαζηείηε θηάλεη
κέρξη ηελ Καππαδνθίαο ν ζθεπαζηφο. Σν ζεκείν απηφ απέλαληί ηνπ πξνο ηα
πάλσ, είλαη ε Καππαδνθίαο δειαδή ν πεδφδξνκνο κεηαμχ ηνπ γεπέδνπ θαη
ησλ θαηνηθηψλ πίζσ απφ ηε «Βπδαληηλή Γσληά». Δθεί είλαη έλα πνιχ ιεπηφ
ζεκείν δηφηη απφ ην πεξίπηεξν πνπ είλαη ζηε γσλία, απφ κπξνζηά απφ ηελ
Αγία Σξηάδα πξνβιέπεηαη αχξην λα θχγεη ην πεξίπηεξν, ζα ζηξίβεηο δεμηά γηα
λα παο Νέα Ησλία, γηα λα κπεηο ζηνλ ππφγεην. Δθεί ζα ππάξρεη πξφβιεκα θαη
ζα ππάξρεη πξφβιεκα απφ ην βειάθη κέρξη ην ζεκεξηλφ πεξίπηεξν πνπ ζα
είλαη μεζθέπαζην, δηφηη ε βχζηζε ζα αλεβαίλεη θαη ζην χςνο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα
έρεη αλεβεί πάλσ.
Όπσο αληηιακβάλεζηε θχξηνη ζπλάδειθνη απηφ ην έξγν ηνπ
ζθεπαζηνχ ζα πξέπεη λα ην ζπλδπάζνπκε θαη κε ηνλ πεδφδξνκν πνπ γίλεηαη
πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ. Αληηιακβάλεζηε φηη αιιάδεη φιν ην status θαη
θεχγνπκε πιένλ απφ απηήλ θαζαπηή ηελ θαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ θαη
κπαίλνπκε ζηε δηακφξθσζε φισλ ησλ εγγχο ηνπ γεπέδνπ ρψξσλ.
Όπσο αληηιακβαλφκαζηε θαη θάζε θαιφπηζηνο άλζξσπνο
αληηιακβάλεζηε φηη αιιάδεη ηειείσο ην ηνπίν γχξσ θαη πέξα ηνπ γεπέδνπ.
Καηά ζπλέπεηα ζα επαλαιάβσ γηα κηα αθφκε θνξά φηη είκαζηε επηπρείο πνπ
γηα πξψηε θνξά ζε ήξεκα λεξά θαη φρη κε αληηδηθίεο θαη θσλαζθίεο, αλ
ζπκάζηε έλα παιηφ Γεκνηηθφ πκβνχιην εδψ κέζα παξαιίγν λα πέζεη θαη μχιν
απφ ηελ ηφηε ελεκέξσζε, πνπ κπαίλνπκε ζε λεθάιηα λεξά ζηε δηακφξθσζε
πιένλ ρψξσλ πέξα θαη έμσ ηνπ γεπέδνπ.
Απηφ θπξίεο θαη θχξηνη ζα ην απνιαχζεη ε θνηλσλία ηεο
Φηιαδέιθεηαο θαη φρη κφλν ζε έλα ρξφλν θαη θάηη κήλεο θαη έρεη ζεκαζία
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θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη δηφηη απηφ ην έξγν, απηέο νη θηλήζεηο θαη νη
θπθινθνξίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ αλαγθαηφηεηεο θαη γηα κηα ζεηξά άιιεο
παξεκβάζεηο ζε επίπεδν πφιεο, αιιαγέο θπθινθνξηψλ, πεδνδξφκνπο θαη ηα
ινηπά, αλαγθαηφηεηα πνπ ζα δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε κηαο ζχγρξνλεο
επξσπατθήο πφιεο θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα θηλεζνχκε
φινη.
Έλα παξάδεηγκα ηη ζα γίλεη κε ηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ; Θα
παξακείλνπκε ζηε ινγηθή λα πεξλάλε ηξία απηνθίλεηα ζην πξάζηλν θαλάξη;
Γηα ζηαζείηε ψξα αηρκήο λα πεξάζεηε είηε θαηεβαίλνληαο είηε αλεβαίλνληαο ηελ
πιαηεία Παηξηάξρνπ θαη κεηξήζηε πφζα απηνθίλεηα πεξλάλε. Σέζζεξα. Οη
κειεηεηέο ηφηε έιεγαλ φηη πεξλάλε ελληά κε έληεθα, θαίλεηαη κέηξεζαλ θαη ην
βξάδπ απφ ηηο 12 κέρξη ηηο 6 πξσί φηη πεξλάλε ηα ίδηα.
Ση ζα γίλεη επίζεο κε ηνλ θφκβν Βιάρνπ παξαπάλσ. Θα
παξακείλεη θη απηφο θάζε 10 κέηξα θαη έλα θαλάξη; Δίλαη θαηξφο λα
αλαζθνπκπσζνχκε φινη, λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο καο
έηζη ψζηε απηφ ην έξγν λα γίλεη ε αηηία θαη ε αθνξκή γηα κηα ζεηξά θαηλνηφκεο
παξεκβάζεηο ζε επίπεδν φιεο ηεο πφιεο, απφ Βιάρνπ κέρξη Αραξλψλ, δηφηη
πεξί απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ πξέπεη λα κηιάκε θαη φρη απιά γηα έλα
πεδνδξφκην αλ ζα πξέπεη λα ην θάλνπκε έηζη, ή αλ ζα πξέπεη λα ην θάλνπκε
αιιηψο.
Θεσξψ φηη είκαη επηπρήο πνπ κεηά απφ ηφζα ρξφληα
επηβεβαηψλεηαη εθείλν πνπ είρε μεθηλήζεη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ ηεο
ΑΔΚ. Απηή ε θαηαζθεπή αο γίλεη κηα αθνξκή ελφηεηαο φισλ ησλ πιεπξψλ γηα
φζν ην δπλαηφ θαιχηεξεο πξνηάζεηο γηα ην αχξην ηεο πφιεο καο. Δπραξηζηψ
πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, είλαη θαιφ λα θάλεηε εξσηήζεηο ή αλ έρεηε
θάπνηεο απνξίεο απφ φ,ηη θαηάιαβα ν θ. Γξεηδειηάο ήηαλ ελήκεξνο. Ο θ.
Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
λνκίδσ φηη πξάγκαηη θαη ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ θα Παπαθψζηα πνπ κίιεζε
πξνεγνπκέλσο, ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ απνηειεί έλα ζα έιεγα εκβιεκαηηθφ έξγν
ην νπνίν αθνξά ηελ πφιε καο, πξνζδηνξίδεη ηελ ηζηνξία καο, ηηο ξίδεο καο θαη
θπζηθά πξνβάιιεη ηελ πφιε καο ζε δηεζλέο επίπεδν.
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Δκείο πνπ ηνπιάρηζηνλ δελ έρνπκε απιά γελλεζεί ζηε Νέα
Φηιαδέιθεηα, αιιά εδψ γελλήζεθαλ θαη νη γνλείο καο θαη ήηαλ απφ ηνπο
πξψηνπο θαηνίθνπο, ζεσξνχκε φηη ε ΑΔΚ έρεη ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ηφπν
θαη απηφο είλαη ε Νέα Φηιαδέιθεηα.
Θέισ κφλν λα θάλσ κηα παξαηήξεζε αξρηθή. Γηα λα κπνξέζεη
λα εληαρζεί ην έξγν θαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, έγηλε
κηα ηξνπνπνίεζε ε νπνία ίζσο καο δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο. Γελ ζα
κπνξνχζε λα γίλεη ζηε ΓΗΚΔΦΑΛΟ θαη γίλεηαη ζηελ Δξαζηηερληθή ΑΔΚ. Μηα
ζνβαξή δηεπθξίληζε: γηα λα κπνξέζεη λα ρξεκαηνδνηεζεί ην έξγν θαη ε
απφθαζε ήηαλ επί επνρήο θαο Γνχξνπ Πεξηθεξεηάξρνπ Αηηηθήο, νπζηαζηηθά
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα ε Δξαζηηερληθή ΑΔΚ κε φ,ηη απηφ
ζεκαίλεη. Γηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα ρξεκαηνδνηεζεί κηα
ΠΑΔ.
Θεσξψ φηη δελ ππάξρεη ζήκεξα πεδίν ζπδήηεζεο γηα ην εάλ
πξέπεη λα γίλεη ην γήπεδν, απηά έρνπλ λνκίδσ μεθαζαξηζηεί. Θέζεηο
ζπγθεθξηκέλεο έρνπκε πάξεη φινη θαη νη ζέζεηο καο είλαη δεκφζηεο, απιψο
πξέπεη λα δνχκε πσο απηφ ην γήπεδν ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα
αζηηθφ ηζηφ. Γηαηί απηφ πνπ δελ εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο είλαη φηη είλαη θαη
απφ ηα ειάρηζηα γήπεδα ζηελ Δπξψπε πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αζηηθφ
ηζηφ, απφ ηα ειάρηζηα.
Φπζηθά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα γίλεη ην γήπεδν,
αιιά πξέπεη λα δνχκε πσο απηφ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ππέξ ηεο πφιεο. Γηαηί
γηα καο ηνπιάρηζηνλ πξψηα είλαη ε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ε Νέα Υαιθεδφλα θαη
κεηά θπζηθά είλαη ε ΑΔΚ θαη ην γήπεδφ ηεο. Δίλαη δπν παξάιιειεο
πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη φκσο ην πξψηηζην λα είλαη ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο.
Έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε ε νπνία
καο ήξζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Σν πξψην εξψηεκα θ. Καληαξέιε είλαη εάλ ηελ
θπθινθνξηαθή απηή κειέηε ηελ έρεη ζπληάμεη ε ΗΝΣΡΑΚΑΣ γηαηί απηφ βιέπσ
σο πξνκεησπίδα εδψ θαη ην δεχηεξν εξψηεκα είλαη πνηνο ζα επηβαξπλζεί γηα
ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο. Γειαδή ζα πξέπεη λα
ππάξμνπλ θάπνηεο ξπζκίζεηο ζα ππάξρεη θάπνην θφζηνο. Πνηνο ζα
επηβαξπλζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο απηήο;
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Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ παξαηεξψ, πνπ ην είπαηε θη εζείο
πξνεγνπκέλσο, είλαη φηη ε κειέηε δελ έρεη δεηήζεη πξηλ θαλ ηε γλψκε ηνπ
ΟΑΑ. Γελ ηελ έρεη δεηήζεη! Ση ιέεη ζηε ζει. 7: «… γηα ηα παξαπάλσ ζα
δεηεζεί ε άπνςε θαη ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ΟΑΑ». Άξα είλαη κηα κειέηε ζηνλ
αέξα ζηελ νπζία, αθνχ δελ έρνπκε ηε ζπγθνηλσληαθή πξφηαζε πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηνλ ΟΑΑ.
Σν άιιν ζηνηρείν πνπ ζέισ λα παξαηεξήζσ είλαη επίζεο φηη ζε
ζεκείν ηεο κειέηεο ζπγθεθξηκέλα ζηε ζει 6 ζηελ παξ. 2-4 «Πεδνί»
αλαθέξεηαη «… Η θπθινθνξία ησλ πεδώλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ απνθιεηζκέλε
πεξηνρή ζα εμαζθαιηζηεί από θαηάιιειε πνξεία κέζα από ην πθηζηάκελν
Γίθηπν κε κνλνπάηηα θαη δξόκνπο ηνπ άιζνπο. ηα ζεκεία όπνπ εθηεινύληαη
εξγαζίεο ηδηαίηεξα ή δίπια ζε πεδνδξόκηα νη πεδνί ζα θαζνδεγνύληαη κε ζσζηά
ηνπνζεηεκέλε πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε, πξνο ηε ζπληνκόηεξε δηαδξνκή
παξάθακςεο ησλ έξγσλ». Γειαδή ζα έρνπκε κηα ζεκαληηθή επηβάξπλζε
επηζθεπηψλ –αλ εθαξκνζηεί απηφ- κέζα ζην άιζνο. Κάηη, ην νπνίν πξέπεη λα
καο πξνβιεκαηίζεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ άιζνπο θαη γηα ην εάλ επηηξέπεηαη
θάηη ηέηνην.
Δπίζεο παξαηεξψ ζηε κειέηε πνπ καο έρεηε ζηείιεη ην εμήο, ζηε
ζει. 3 ζην ηέινο ιέεη «… Δθόζνλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ
παξαηεξεζεί ζεκαληηθή αύμεζε ηεο θπθινθνξίαο ζην ηνπηθό Γίθηπν ηεο
πεξηνρήο Δηξήλε ηεο Νέαο Ισλίαο θαη Νέαο Φηιαδέιθεηαο ζα πξέπεη λα
εμεηαζηνύλ πξόζζεηα πεξηνξηζηηθά κέηξα, ελδερνκέλσο κε ηε κεηαθνξά ηνπ
απνθιεηζκνύ ζην ύςνο ηεο νδνύ Δι Αιακέηλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν ηεο
Νέαο Ισλίαο».
Απηφ ην παίξλσ σο αθνξκή. Ση ζεκαίλεη απηφ; Ζ κειέηε απηή
πνπ καο παξνπζηάδεηε δελ έρεη θάλεη θακία κέηξεζε ηνπ φγθνπ ηεο
θπθινθνξίαο. Κακία κέηξεζε, δελ βιέπσ ηίπνηε λα ππάξρεη εδψ. Πφζα
απηνθίλεηα; Πνηα απηνθίλεηα; Πσο είλαη δπλαηφ λα έρνπκε κηα κειέηε
θπθινθνξηαθή, ρσξίο λα έρνπκε ηνλ θφξην ησλ απηνθηλήησλ πνπ απηά
θαινχκεζα λα ξπζκίζνπκε;
Δγψ δελ είκαη εηδηθφο, ζπκβνπιεχηεθα θάπνηνπο αλζξψπνπο
πνπ κε βνήζεζαλ, νχηε ην παίδσ εηδηθφο, αιιά αλαξσηηέκαη: κηα
θπθινθνξηαθή κειέηε δελ πξέπεη λα μέξεη, δελ πξέπεη λα ππνινγίδεη ηνλ φγθν
ησλ απηνθηλήησλ; Καη ξσηψ: ζήκεξα ην δνχκε φινη ειάηε απφ ηελ νδφ Ησλίαο,
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απφ ηελ νδφ Πξνχζεο ζηε ζπλέρεηα θαη βγείηε ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ.
Γίλεηαη ην απίζηεπην. Γηα θαληαζηείηε φιε απηή ε θίλεζε ηεο Ζξαθιείνπ λα
δηνρεηεχεηαη απφ ηελ Παπαλαζηαζίνπ ζηελ Πξνχζεο ηη ζα γίλεη.
Καη θάηη αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ: πείηε φηη έρνπκε ελδερνκέλσο
κηα έθηαθηε αλάγθε έλα αζζελνθφξν ή κηα ππξθαγηά, ηη ζα γίλεη. Πνπ ζα
δηνρεηεπηνχλ απηά ηα απηνθίλεηα; Κακία πξφβιεςε ζε απηφ.
Δπίζεο ππάξρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ πξέπεη λα
ηα ζθεθηνχκε θαη λα ηα πξνβιέςνπκε. Λέηε θαη ην εχρεζηε φηη θάπνηα ζηηγκή
επεηδή ζα δνπλ ηε δπζθνιία ηεο πξφζβαζεο πνπ ππάξρεη θάπνηνη επηζθέπηεο
πνπ πεξλνχλ απφ ηελ πφιε, απηνί ζα επηιέμνπλ άιιεο δηαδξνκέο. Δκείο φκσο
είκαζηε σο πφιε πξννξηζκφο θαη νη επηζθέπηεο καο –θαη ζαο ην είπα θαη
ηειεθσληθά απηφ- δελ είλαη απηνί πνπ έξρνληαη θάζε κέξα, έξρνληαη
πεξηζηαζηαθά.
Άξα δελ ζα απνθχγνπκε ηνλ θφξην ησλ επηζθεπηψλ πνπ
έξρνληαη ζηελ πφιε γηα λα ςπραγσγεζνχλ θαη νη νπνίνη εάλ –θαη πνιχ ινγηθφ
είλαη απηφ- πάςνπκε λα έρνπκε ην parking ζηε Γεθειείαο, ηη ζα γίλεη κε ηα
απηνθίλεηα απηά πνπ παξθάξνπλ ζηε Γεθειείαο; Πνπ ζα πάλε;
Άιιν εξψηεκα. Όζνλ αθνξά ηε Γεθειείαο αλεβαίλνληάο ηελ θαη
θηάλνληαο εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην «Υσξηάηηθν». Απαγνξεχεηαη αξηζηεξά λα
πάκε πξνο Σξππηά θαη πξνο Δθέζνπ, λνκίδσ πξέπεη λα ην δνχκε απηφ.
Πξέπεη λα επηηξέπεηαη κε θαλάξη ε πξφζβαζε πξνο Σξππηά θαη πξνο Δθέζνπ,
γηα λα ππάξρεη κηα ηνπιάρηζηνλ δηεπθφιπλζε απηψλ πνπ πεγαίλνπλ πξνο ηα
εθεί.
Δπίζεο φζνλ αθνξά ηελ Πίλδνπ ε νπνία θαηεβαίλεη θαη ε νπνία
επηηξεπφηαλ απφ ηελ Πίλδνπ λα ζηξίςνπκε πξνο Φσθψλ. Απηφ ην θχκα ησλ
απηνθίλεησλ πνπ ζα δηνρεηεπηεί;
Δπίζεο φζνλ αθνξά ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο πφιεο θαη ην ιέσ
απηφ, γηαηί δελ ζέισ λα ην πσ ζε κηα ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη εδψ θαη λα
ζεσξεζεί φηη δελ ην έρνπκε ζπδεηήζεη. Όπσο μέξεηε ε πεξηβαιινληηθή κειέηε
ηνπ γεπέδνπ. Ση πξνβιέπεη απηή; Πξνβιέπεη ηε Γεθειείαο ηαρείαο
θπθινθνξίαο. Γηα λα ην θαηαιάβνπκε: πξνβιέπεη δειαδή φηη ε Γεθειείαο ζα
έρεη δηάδσκα ζηε κέζε θαη ζα είλαη δξφκνο ηαρείαο θπθινθνξίαο ρσξίο λα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξθαξίζκαηνο.
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Απηφ πξέπεη λα γίλεη γηα λα εθπιεξσζνχλ νη πεξηβαιινληηθνί
φξνη θαη λα πάξεη άδεηα ην γήπεδν, δελ ην ζπδεηάκε. Καη απφ φ,ηη κνπ είπαλ
κφλν εάλ ππάξμνπλ ζνβαξνί ιφγνη ζα κπνξνχζαλ λα ηεζεί θαη λα αιιάμεη
απηφ, αιιά ζε κηα δηαδηθαζία φκσο πνπ δελ είλαη θαζφινπ βέβαην φηη ζα
πηνζεηεζεί.
Άξα ηειεηψλεη ην ζέκα ηεο ππνγεηνπνίεζεο, ε νπνία ζεσξψ φηη
είλαη ζσζηφ σο έξγν δελ ην ζπδεηνχκε απηφ θαη ε απειεπζέξσζε ησλ ρψξσλ
θαη γεληθά φηη πξέπεη λα ππάξρεη γχξσ απφ ην γήπεδν απηφο ν πεξηβάιισλ
ρψξνο είλαη πάξα πνιχ ζσζηφ, ξσηψ φκσο: είλαη δπλαηφ ε Γεθειείαο λα γίλεη
ηαρείαο θπθινθνξίαο; Γηαηί απηφ πξνβιέπεηαη. Απηφ πξέπεη λα γίλεη. Αλ δελ
γίλεη απηφ, άδεηα ιεηηνπξγίαο ην γήπεδν δελ παίξλεη, είλαη πεξηβαιινληηθφο
φξνο ζηε κειέηε πνπ ππάξρεη θαη έρεη εγθξηζεί. Ση ζθνπεχεηε λα θάλεηε γη'
απηφ, πνπ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ;
Έπεηηα, ππήξρε ε ινγηθή ηνπ θπθιηθνχ ηεο πιαηείαο Παηξηάξρνπ.
Απηφ, ζχκθσλα κε εξψηεζε πνπ είρα ππνβάιιεη ζηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή έρεη θαηαξγεζεί. Καηαξγήζεθε; Αιιά θαη απηφ είλαη ζε ζπλάθεηα κε ην
εάλ ε Γεθειείαο ζα είλαη ηαρείαο θπθινθνξίαο.
Απηά ινηπφλ πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίδνπλ δηφηη ην έξγν δελ
κπνξνχκε λα βιέπνπκε κνλάρα πφζν ζνβαξφ ζα είλαη, βεβαίσο ζα είλαη έλα
γήπεδν ην νπνίν δελ ππάξρεη, θακία ζρέζε κε άιια γήπεδα ηα νπνία
ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο, αιιά πξέπεη λα δνχκε πσο απηφ ζα δέζεη κε ηε
ιεηηνπξγία ηεο πφιεο.
Καη λα ζθεθηνχκε θαη θάηη άιιν: 14 κήλεο πξνβιέπνληαη γηα ην
έξγν, δελ ζα είλαη 14 κήλεο θαη ην μέξνπκε φινη απηφ, δελ ζα νινθιεξσζεί ην
έξγν ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021 είλαη πνιχ αηζηφδνμε ε πξφβιεςε. Άξα ζα
έρνπκε ηνπιάρηζηνλ κηα δηεηία θαηά ηελ ηαπεηλή εθηίκεζή κνπ πνπ ζα ππάξρεη
έλα

απίζηεπην

αιαινχκ

ζηελ

πφιε

δηφηη

δελ

έρεη

πξνβιεθζεί

ην

ζεκαληηθφηεξν, ζαο είπα θαη πάιη: ν θφξηνο ησλ νρεκάησλ, ν αξηζκφο ησλ
νρεκάησλ.
Απηφ είλαη ην βαζηθφηεξν, έπξεπε λα ην έρεη κέζα ε κειέηε. Δγψ
φηαλ ην δηάβαζα θαη δελ ην βξήθα θαη ην ζπδήηεζα κε θάπνηνλ ν νπνίνο
αζρνιείηαη κε απηά ηα πξάγκαηα κνπ ιέεη «ηη κειέηε είλαη απηή;». Θέισ ινηπφλ
λα ζαο ζέζσ φινπο πξν ησλ επζπλψλ καο, είλαη πνιχ σξαίν λα ιέκε «λαη, λα
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γίλεη ην γήπεδν», αιιά κεηά ν θφζκνο εκάο ζα ξσηάεη θαη εκάο ζα θαηεγνξεί
εάλ δελ έρνπκε ζπδεηήζεη κεξηθέο παξακέηξνπο.
Γελ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε ην έξγν, εγψ δελ είκαη
απφ απηνχο πνπ ήκνπλ απέλαληη θαη ελάληηα ζε απηφ θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ
θαιά απφ ηελ αξρή, φηαλ δελ ππήξρε ε ζεκεξηλή ζπγθπξία. Πξνβιεκαηίδνκαη
φκσο ζέησ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζεσξψ φηη
απηφ ην πξάγκα πνπ πξέπεη ζήκεξα λα ζπδεηήζνπκε δελ είλαη απιφ, νχηε
είλαη ζέκα ζπζρεηηζκψλ πεξλάεη – δελ πεξλάεη, είλαη νπζηαζηηθφ δήηεκα θαη
απηά πνπ ζέησ λνκίδσ φηη είλαη ζέκαηα νπζίαο θαη δελ είλαη ζέκαηα νχηε
εληππσζηαζκνχ, νχηε ηεο ινγηθήο λα είκαζηε απέλαληη.
Δδψ ππάξρεη θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη κηα πνιχ κεγάιε
επζχλε ηεο πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο ε νπνία επεηδή ήηαλ απέλαληη
ζην γήπεδν δελ θξφληηζε γηα νξηζκέλα πξάγκαηα.
1. Σν ζέκα ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ζην ζχλνιφ ηεο έγθαηξα.
2. Σηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαη εδψ ζα έξζεη
κεηά ην επφκελν ζέκα ζηελ ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ γηα λα πνχκε εθεί ηε δηθή καο
άπνςε.
3. Σα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ηα νπνία είλαη ζηνλ αέξα. Αθνχζακε ηελ θα
Παπαθψζηα θαη ράξεθα πνπ ην άθνπζα φηη ζα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα
λα αμηνπνηεζνχλ άλζξσπνη δεκφηεο θάηνηθνη ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο
θαη λα εξγαζηνχλ εθεί. Απηά φκσο φια είλαη ζηνλ αέξα. Πξέπεη απηά λα
ζεζκνζεηεζνχλ θαη πξέπεη λα ηα δεηήζνπκε σο αληηζηαζκηζηηθά απφ
ηελ ΑΔΚ ψζηε λα μέξνπκε σο Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη ζα γίλνπλ
θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, φρη επρνιφγηα εδψ κηιάκε επί
ζπγθεθξηκέλεο βάζεσο πιένλ.
Καη βέβαηα λνκίδσ φηη ε παξνχζα Γεκνηηθή Αξρή κε φινπο εκάο,
δηφηη εδψ δελ ππάξρεη φπσο είπακε θαθνπηζηία, ζα πξέπεη λα ηα δηεθδηθήζεη
απηά κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληα θαη ηεο πφιεο θαη
ησλ δεκνηψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άθνπζα ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ κε πξνζνρή θαη πξαγκαηηθά
έρεη πνιχ ζνβαξνχο θαη εχινγνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ έρνπκε φινη καο,
ζήκεξα φκσο ην ζέκα δελ αθνξά ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ηνπ γεπέδνπ,
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ηεο αλέγεξζεο ηνπ γεπέδνπ, αθνξά ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ γηα έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί κηα αλαζηάησζε απφ ζπγθεθξηκέλν έξγν. Όρη απηφ θαζαπηφ ην
γήπεδν. Μελ μεθχγνπκε δειαδή θαη πάκε ζηε ινγηθή ηνπ λα ζπδεηήζνπκε γηα
ην έξγν ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ γηαηί δελ είλαη απηφ ην ζέκα καο ζήκεξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο θ. Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη ν θ. Γξεηδειηάο αιιά θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ ηνπνζεηήζεθαλ
επί γεληθψλ. Γελ μέξσ αλ αθνχζαηε ηνλ θ. Γξεηδειηά, είπε αθξηβψο ην ίδην, δελ
ηνλ δηέθνςα απιά νινθιήξσζαλ θαη είπαλ θη άιια πξάγκαηα πνπ ίζσο
θαλνχλ ρξήζηκα γηα ηε ζπλέρεηα. Ο θ. Σνκπνχινγινπ ζέιεη λα πεη θάηη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ηνπνζεηήζεθα επί ηεο
θπθινθνξηαθήο κειέηεο, κάιινλ ν θ. Κνζθνιέηνο δελ άθνπζε θάηη βαζηθφ, θαη
είλαη θαη ηερληθφο. ηε κειέηε απηή δελ ππάξρεη ν φγθνο ησλ νρεκάησλ, απηφ
δελ ην άθνπζε ν θ. Κνζθνιέηνο. Γελ άθνπζε φηη είπα γηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία
πνπ ζα επηβαξπλζνχλ ηδηαίηεξα. Απηά δελ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία πνπ ζπδεηάκε; Φπζηθά θαη επεθηάζεθα θαη ζε άιια, αιιά έζεζα
ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα επί ηεο κειέηεο. Άξα δελ έρνπκε μεθχγεη.
Καη ην άιιν πνπ ιέσ είλαη ζπκθπέο δηφηη

πνιχ απιά δελ

κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε φηαλ ζα ηειεηψζεη ε ππνγεηνπνίεζε πξέπεη λα
πξνρσξήζνπκε άκεζα θαη ζην ζέκα ηεο Γεθειείαο θαη ζην ζέκα ησλ
ξπζκίζεσλ πνπ ζα είλαη κεηά πηα, φηαλ ζα νινθιεξσζεί ην έξγν. Πφηε ζα
γίλνπλ απηά;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γεληθά ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο. Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ
ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απφ κεξηάο ζα θάλεη πην ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ε Γαλάε,
νπφηε εγψ πνιχ ζχληνκα δπν εξσηήζεηο. Καη' αξρήλ λα θάλσ έλα ζρφιην,
δειαδή άθνπζα ηνλ θ. Γήκαξρν αιιά θη άιινπο ζπλαδέιθνπο, δελ
θνπβεληηάδνπκε ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ φινη έρνπκε άπνςε θαη έρνπκε
επαηζζεζία ζην ζέκα ηνπ γεπέδνπ. Φπζηθά ν θαζέλαο αλάινγα κε ηελ άπνςε
πνπ είρε ηελ πνιηηηθή, ή ηελ ηδηαίηεξε γλψκε, άιινο ην έβιεπε έηζη, δελ μέξσ
αλ έρεη λφεκα λα μαλαθηλήζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία.
Οχηε ζεκαίλεη φηη κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο ππνγεηνπνίεζεο, ή ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ φηη
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θάπνηνο έρεη γεληθή άπνςε επί ηνπ γεπέδνπ λα πάεη ζηα ηάξηαξα θαη ηα
ινηπά, κελ θάλνπκε ηέηνηεο αθαηξέζεηο. Δγψ φκσο επεηδή κπεξδεχηεθα απφ
κεξηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ θ. Γεκάξρνπ ζα ήζεια λα κνπ ζπκίζεηε, επεηδή δελ
ήκνπλ ηφηε δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη επεηδή κπνξεί λα κελ ηα ζπκάκαη θαιά,
ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ γεπέδνπ πφζεο κέξεο ιεηηνπξγίαο
ην ρξφλν πξνέβιεπε. Θπκάκαη είρε έλα ηθαλφ αξηζκφ, δελ ήηαλ 20.
Καη επίζεο λα ξσηήζσ θάηη άιιν ηνλ θ. Καληαξέιε. Έρσ θη εγψ
ηελ απνξία πνπ είρε ν θ. Σνκπνχινγινπ, πνπ πξνθαλψο είλαη ζνβαξνί
άλζξσπνη επηζηήκνλεο δελ ηνπο ακθηζβεηψ, ιέεη «… δηέιεπζε πεδώλ κέζα
από ην άιζνο». Απηνί πνπ θπθινθνξνχλ, πνπ ζρνιάλε απφ ηηο δνπιεηέο ηνπο
θαη ηα ινηπά, ην ρεηκψλα κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο
απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε κεηά ηηο 7, ππνζέησ ην γλσξίδεηε δελ κπνξψ λα
πηζηέςσ φηη δελ ην ζθέθηεθε θαλείο, ή φηη ην βξάδπ θαλείο δελ κπνξεί λα
πεξπαηάεη κέζα ζην άιζνο. Τπάξρνπλ ελαιιαθηηθά; Πσο δειαδή ζα γίλεηαη ε
θπθινθνξία ησλ πεδψλ; Καηά ηελ άπνςε ησλ κειεηεηψλ δειαδή θαη ηεο
Γηνίθεζεο πνπ πηνζεηεί ηε κειέηε απηή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ζα ζαο απαληήζνπλ κεηά. Αλ ππάξρνπλ
δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ ζέινπλ λα κηιήζνπλ, απιά λα ζεκεηψζσ ηα
νλφκαηά ζαο. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Δγψ ζα θάλσ ιίγεο εξσηήζεηο
θαη κηα ηνπνζέηεζε. Καη εγψ ραίξνκαη ηδηαίηεξα γηαηί γηα πξψηε θνξά ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπδεηά αλαθεξφκελν ζην γήπεδν ηεο ΑΔΚ ζα λα είλαη
έλα έξγν πνπ φλησο γίλεηαη. Μέρξη ηψξα ζπδεηνχζακε ζα λα κε γίλεηαη ην
έξγν. Σν έξγν φρη κφλν γίλεηαη, ην έξγν πξνρσξάεη κε ηαρείο ξπζκνχο θαη είλαη
έλα ζεηηθφ βήκα φηη δελ ξίρλνπκε κε ηφμν βέιε πάλσ ζην γήπεδν ζαλ
αλεκφκπινο.
Σν δεχηεξν κείδνλ ζέκα φπσο είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο αιιά θαη
φινη νη πξνιαιήζαληεο ζπλάδειθνη φηη πξάγκαηη απφ απηφ ην πνιχ κεγάιν
έξγν θνκβηθφ, εκβιεκαηηθφ, ππεξηνπηθφ ζα ππάξρεη κηα πνιχ κεγάιε
ηαιαηπσξία γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, γηα φινπο καο.
Γηα ηελ αμία, ηε δπλακηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ
λνκίδσ φηη φπσο είπε πνιχ ζσζηά ν θ. εξεηάθεο δελ είλαη ζηηγκή λα
κηιήζνπκε, ν θαζέλαο έρεη ηελ άπνςή ηνπ θαη εκείο ζεσξνχκε φηη ε ΑΔΚ είρε
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δηθαίσκα λα θάλεη ην γήπεδφ ηεο ζην ρψξν πνπ ππήξρε ην γήπεδφ ηεο θαη
θακία θνξά ζπδεηάκε ζα λα κελ ππήξρε πνηέ γήπεδν ηεο ΑΔΚ ζε απηφ ην
νηθφπεδν, αιιά απηφ πνπ ζπδεηάκε ηψξα είλαη ε ηαιαηπσξία πνπ ζα ππάξρεη
πξάγκαηη θαη πσο ζα ακβιπλζεί απηή ε ηαιαηπσξία. Πσο ζα ακβιπλζνχλ
δειαδή νη επηπηψζεηο ηεο ηαιαηπσξίαο ζηνπο πνιίηεο.
Ζ γλψκε κνπ είλαη -κε ελδηαθέξνλ θη εγψ ζα αθνχζσ ηηο ηερληθέο
εξσηήζεηο απφ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ έρνπκε ηελ ηχρε λα έρνπκε εδψ ηνπο
κεραληθνχο- φηη κπνξνχλ λα ακβιπλζνχλ νη επηπηψζεηο κε πνιχ κεγάιε
ελεκέξσζε γηα ηνπο παξαθακπηεξίνπο ζηνπο πνιίηεο, κε έληππα, απφ ηα
κέζα ηεο πφιεο πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν.
Απφ φ,ηη βιέπσ θαη εγψ θαη είρα δηαβάζεη αιιά είδα θαη ζήκεξα
ε Γεθειείαο θαη νη βαζηθνί άμνλεο πξέπεη λα είλαη απειεπζεξσκέλνη φζν
γίλεηαη ρσξίο παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα, δελ βιέπσ άιιν ηξφπν λα αληέμνπλ
νη βαζηθνί άμνλεο ηελ απμεκέλε θπθινθνξία ελψ ζα ππάξρνπλ ηα
παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα πνπ ππάξρνπλ ηψξα. Φαληάδνκαη δειαδή ηελ
εκέξα ηεο ιατθήο κε ηα παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα θαη έξρεηαη κηα εθηαιηηθή
εηθφλα ζην κπαιφ κνπ.
Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα φπσο πνιχ ζσζηά
εηπψζεθε θαη λνκίδσ φηη απηφ νξίδεη θαη ε κειέηε απηή, ζηηο πεξηθεξεηαθέο
ιεσθφξνπο Ηθηγελείαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Ζξαθιείνπ, ε πξφηαζε ηνπ θ.
Σνκπνχινγινπ είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα ην είρα ζθεθηεί θη εγψ θαη κε
πξφιαβε, είλαη ην θαθφ απηφ λα κηιάο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο φηη πξάγκαηη απφ
Γεθειείαο αλεβαίλνληαο αξηζηεξά απφ ην Υσξηάηηθν, ε απαγνξεπκέλε ζηξνθή
αξηζηεξά πξέπεη λα επηηξαπεί, λα ην ζπδεηήζνπκε απηφ κε ηνπο ππεπζχλνπο
ηνπ έξγνπ γηαηί είρε λφεκα ηφηε αθξηβψο γηαηί ηα απηνθίλεηα πνπ έξρνληαλ
απφ ηελ Αγία Σξηάδα έκπαηλαλ αξηζηεξά ζηε Γεθειείαο ηψξα δελ ππάξρεη
απηφ θαη δελ ζα ππάξρεη θαη κεηά. Μεηά ζα ππάξρεη ε ππνγεηνπνίεζε.
Απαηηείηαη λνκίδσ ην ζεκαληηθφηεξν είλαη κηα αιιαγή ηεο
λννηξνπίαο καο. Πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ην απηνθίλεην
νη θάηνηθνη ηεο πφιεο εηδηθά φζνη θαηνηθνχκε ή εξγαδφκαζηε θνληά ζην θέληξν
θαη λα κελ παξθάξνπκε λα κελ ρξεζηκνπνηνχκε ην απηνθίλεηφ καο γηα
απνζηάζεηο 10 ιεπηψλ κε ηα πφδηα. Δγψ πνπ εξγάδνκαη ζην θέληξν, ην
παηξηθφ κνπ είλαη ζην θέληξν αιιά ε θαηνηθία κνπ είλαη θνληά ζηελ Σξσάδνο ε
απφζηαζε είλαη 10 ιεπηά θαη ιηγφηεξν κε ηα πφδηα θαη πνιιέο θνξέο πηάλσ
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ηνλ εαπηφ κνπ δπζηπρψο λα παίξλσ ην απηνθίλεηφ κνπ γηα λα πάσ ζην
γξαθείν κνπ, πνπ είλαη ζην δεκαξρείν θνληά.
Άξα λνκίδσ φηη είλαη απαξαίηεηε κηα αιιαγή λννηξνπίαο ζηελ
νπνία ζα βνεζήζεη θαη ε ελεκέξσζε θαη απφ ηα Μέζα θαη απφ ην Γήκν θαη
απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ. Ζ ηαιαηπσξία είλαη δεδνκέλε, πηζηεχσ φηη
ππάξρνπλ ηξφπνη λα ακβιπλζνχλ νη επηπηψζεηο απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηψλ, ζεσξψ φηη ζίγνπξα ην έξγν απηφ φηαλ ζα νινθιεξσζεί ην βιέπνπλ
νη πνιίηεο ηεο πφιεο θαη ζα αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηνπ θαη ηε
δπλακηθφηεηά ηνπ, αιιά κέρξη ηφηε πξέπεη λα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα λα
κεηψζνπκε ηελ ηαιαηπσξία απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ γηα ηα έξγα.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν ιφγνο ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Ο θ.
Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Αγαπεηέ θ. Καληαξέιε πάξα
πνιχ θαιά καο ήξζε ε θπθινθνξηαθή κειέηε απφ ηελ ΗΝΣΡΑΚΑΣ απφ φ,ηη
είδακε, αιιά παξ' φια απηά είλαη ιίγν πξφρεηξε, ίζσο πάξα πνιχ πξφρεηξε.
Βέβαηα ζηέθνκαη ζην γεγνλφο φηη γξάθεη κέζα φηη ζα γίλνπλ βειηηψζεηο,
αλαθέξεηαη βέβαηα πξνο ηε Νέα Ησλία, αιιά θαληάδνκαη ζα είλαη θαη ζην
ζχλνιν αλ έρνπκε ζέκαηα, ζα γίλνπλ βειηηψζεηο πάλσ ζηε δηάξθεηα.
Πάξα πνιχ θαιά ζαο ην είπε ν ζπγθνηλσληνιφγνο γηα ηελ
πγξαζία, φκσο πείηε ηνπ αθνχ είλαη θαη εηδήκνλαο αλ ηε ζπλέηαμε απηφο πνπ
ζαο ην είπε, φηη ζηελ πγξαζία θιείλνπκε απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ κπαίλεη θαη
αλνίγνπκε απφ ηελ άιιε πιεπξά πνπ θεχγεη. Άξα κε ηελ παξνκνίσζή ηνπ ηα
απηνθίλεηα πνπ είλαη ε πγξαζία, θαιφ είλαη φπσο ιέεη θαη ν θ. Γξεηδειηάο, λα
δνχκε ηνπο θφξηνπο ζηα θαλάξηα ζηηο εμφδνπο, έλα θάησ ζηελ Αραξλψλ θαη
δχν πάλσ ζηνπ Βιάρνπ.
Γειαδή λα αθήζεη πεξηζζφηεξν αέξα λα θεχγνπλ ηα απηνθίλεηα
πην γξήγνξα θαη ίζσο λα κεηψζεη θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ κπαίλνπλ κέζα ζε
εκάο, λα θιείζεη δειαδή ηελ πγξαζία.
Να ζαο ζπκίζσ, ζα ην μέξεη θαιχηεξα ίζσο απ' φινπο εδψ κέζα
ν θ. Κσλζηαληάηνο πνπ καο ηηκά κε ηελ παξνπζία ηνπ, ηφζα ρξφληα δηάθνξα
πξνάζηηα φπσο Γαιάηζη, Φηινζέε, Φπρηθφ, Νέα Ησλία, Νέν Ζξάθιεην αθφκε
θαη ην Μαξνχζη, Υαιάλδξη, Αγία Παξαζθεπή, Νέν Φπρηθφ, θνκκάηη απφ ην
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θέληξν ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ έθθξαζε, καο έρνπλ θάλεη κεξνθάκαην λα
βγαίλνπλ ζηελ εζληθή πξν Αηηηθήο Οδνχ, είρακε ηφηε εμφδνπο Αλαγελλήζεσο
έβγαηλε εζληθή νδφ, RENAULT έβγαηλε εζληθή νδφ, Βξπνχισλ έβγαηλε εζληθή
νδφ, Υαιθεδφλα θάησ έβγαηλε εζληθή νδφ, Μεηακφξθσζε κεγαιχηεξν κήθνο
απφ εκάο αλ ην ιέσ θαιά, κία έμνδν γηα εζληθή.
Δίραλ θέξεη φινπο ηνπο θφξηνπο ηνπο εδψ κέζα, ζε εκάο θαη
είρακε εκείο εμφδνπο «Πεξάζηε φιε ε Αζήλα»! Καηξφο είλαη θη εκείο κε κηα
θπθινθνξηαθή κειέηε ζηνρεπκέλε λα ζηείινπκε ηνπο θφξηνπο αιινχ, είηε ηνπο
αξέζεη είηε δελ ηνπο αξέζεη. Δκείο ζα θνηηάμνπκε ην θαιφ ηεο δηθήο καο πφιεο.
Πάλσ ζε απηφ έρσ λα ζαο πσ φηη ζεσξψ πνιχ θαιή έμνδν ηε
Βξπνχισλ, φκσο ε Βξπνχισλ ζα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηην πξφβιεκα πξνζσπηθή κνπ άπνςε πνπ ηελ είπα θαη ζε θάπνηνπο θαη’ ηδίαλ πξνρζέο- αλ
δελ κπνξνχλ θαλάξηα πάλσ ζηε Βξπνχισλ, ζα ήζεια λα ην δείηε θη απηφ θαη
απφ ηηο δπν πιεπξέο ηεο γέθπξαο.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ πάξα πνιχ ζσζηά φζν αλαθέξεζηε ηελ
θπθινθνξηαθή κειέηε, ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ
γεπέδνπ ειπίδσ θαη είραλ πεη θηφιαο εδψ νη δηνηθνχληεο, φηη ζα θάλνπλ κηα
θαηλνχξγηα κειέηε

πάλσ – θάησ ζηελ πφιε γηα λα αιιάμνπκε απηή ηελ

θπθινθνξηαθή κειέηε ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ είλαη ε
αδεηνδφηεζε ηνπ γεπέδνπ ζηελ νπζία θαη ειπίδσ λα κπνξέζνπκε λα ην
αιιάμνπκε.
Γελ μέξσ, πξέπεη λα βξνπλ ηνλ ηξφπν νη ίδηνη εδψ λα ην
θάλνπκε. Αιιηψο ζα έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα, ζα γίλεη κηα πγγξνχ ε
Γεθειείαο θαη ζα καο θπλεγάλε νη ίδηνη νη ζπγγελείο καο θαη νη ζπλέηαηξνί καο.
Απηά δελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ άιιν, έρσ πάξα πνιιά λα πσ. Θέισ λα πσ
μαλά επραξηζηνχκε ζηνλ θ. Κσλζηαληάην γηα ηελ παξνπζία ηνπ, είλαη έλαο
αμηφινγνο αξρηηέθηνλαο κε έξγν ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη δεκηνπξγνχληαη φλησο θάπνηα εξσηήκαηα,
βέβαηα ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ θαη' αξρήλ κήπσο ζήκεξα κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ νκηιηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα
θαη ζηνπο δεκφηεο λα θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο γηαηί κπνξεί λα ππάξρεη θάηη
πνπ δελ ην έρνπκε ζθεθηεί εκείο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίπακε φηη ζα κηιήζνπλ κεηά, έρεη ην δηθαίσκα φπνηνο δεηήζεη
ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Χξαία. Κάπνηεο ζθέςεηο θαη εξσηήκαηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί,
φπσο φηαλ ζα νινθιεξσζεί ην έξγν κε ηνπο δξφκνπο γχξσ - γχξσ πνπ είπαηε
πξηλ θ. Καληαξέιε κχξλεο θαη Ησλίαο απηνί ζα είλαη πξνζβάζηκνη ζε
απηνθίλεηα ή ζα γίλνπλ πεδφδξνκνη. Γελ ην έρσ πηάζεη αθξηβψο, πέξα απφ
απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππισηέο, ηα parking θαη ηα ινηπά.
Γεχηεξνλ, δελ ην γλσξίδσ ίζσο λα έρεη εηπσζεί ή γξαθεί, ην
ρξνληθφ ζηάδην νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζπκπίπηεη κε ην ρξνληθφ ζηάδην
έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ; Δίλαη δπν ζπγθνηλσλνχληα δνρεία πνπ
ην έλα πξνυπνζέηεη ηε ιχζε ηνπ άιινπ ή είλαη αλεμάξηεην ην έλα απφ ην άιιν;
Τπάξρεη πεξίπησζε δειαδή λα ιεηηνπξγήζεη ην γήπεδν θαη ηα έξγα λα κελ
έρνπλ νινθιεξσζεί;
Γηα ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα αιιάμνπλ, ζίγνπξα πξέπεη λα
αιιάμνπλ πνιιέο δηαδξνκέο, αιιά αλεζπρψ φηη ζα αιιάμνπλ θαη νη
πξννξηζκνί ησλ επηζθεπηψλ ηεο πφιεο.
Έλα άιιν ζέκα πνπ βαζίδεηαη κε ηελ πγεία ησλ νδεγψλ θαη ησλ
ζπλεπηβαηψλ. Ο δξφκνο φπσο είλαη ηψξα θαη νδεγεί ζην θαλάξη ηεο Γεθειείαο
πνιιέο θνξέο κπνηηιηάξεη θαη γηα λα πεξάζεηο ην θαλάξη ζέιεηο αξθεηή ψξα,
θαληάδεζηε ηη ζα γίλεη φηαλ νη νδεγνί βξίζθνληαη ζηελ ππφγεηα δηαδξνκή
κπνηηιηαξηζκέλνη. Γηαηί ζα κνπ πείηε φηη ππάξρνπλ εμαεξηζηήξεο θαη ηα ινηπά,
ππάξρνπλ ζηα ηνχλει αιιά εθεί ε δηαδξνκή δελ δηαξθεί πνιχ, είλαη πνιχ
γξήγνξε είλαη ηαρείαο δηαδξνκήο απηά ηα ηνχλει πνπ ππάξρνπλ ζηηο εζληθέο
νδνχο. Δθεί δελ μέξσ ηη ζα γίλεηαη, άξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη κηα ηαρεία
θπθινθνξία.
Καη ην κεγάιν πξφβιεκα βέβαηα πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη έρεη
ζρέζε κε ην παξθάξηζκα, πέξα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, είλαη θαη φηαλ
γίλνληαη νη αγψλεο. Πνπ ζα παξθάξνπλ απηά ηα εθαηνληάδεο νρήκαηα πνπ ζα
έξρνληαη ζηελ πφιε θαη απηφ πξέπεη λα ην πξνβιέςνπκε σο επαθφινπζν.
Απηά ζαλ πξψηεο ζθέςεηο ζηελ θαιή ελεκέξσζε θαηά ηα άιια πνπ έγηλε
κέρξη ηψξα απφ ηνλ θ. Καληαξέιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Έρσ αξθεηέο εξσηήζεηο αιιά ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο εγψ
ζέισ λα ηνπνζεηεζψ κεηά, αθνχ απαληεζνχλ νη εξσηήζεηο κνπ ζέισ θαη λα
ηνπνζεηεζψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, θάληε ηψξα ηηο εξσηήζεηο ζαο θαη κεηά ζα ηνπνζεηεζείηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Σάθαο
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δπραξηζηψ. ζέισ λα ξσηήζσ κε ηη ζηνηρεία έγηλαλ νη
κειέηεο, θ. Καληαξέιε ζα ζαο παξαθαιέζσ λα πάξεηε ζνβαξά ηηο εξσηήζεηο
κνπ θαη λα απαληήζεηε ζε απηέο, ή ν θ. Γήκαξρνο, ηέινο πάλησλ λα κνπ
απαληήζνπλ νη εηζεγεηέο.
Με ηη ζηνηρεία έγηλαλ νη κειέηεο θαη πφηε πάξζεθαλ απηά ηα
ζηνηρεία, νη ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο πφηε έρνπλ γίλεη. Πνηνο είλαη ν θφξηνο
ζηηο νδνχο Φσθψλ θαη Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ ζήκεξα ζηηο κέξεο αηρκήο.
Πφζν θνκκάηη απφ ην θφξην απηφ εθηηκάηαη φηη ζα δηνρεηεπηεί ζηελ πεξηνρή
ηεο Δηξήλεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζει. 3.
Ση θφξην έρεη ζήκεξα ε νδφο Παπαλαζηαζίνπ, ε νδφο Πξνχζεο
θαη ηη θφξηνο πξνβιέπεηαη λα έρνπλ αθνχ ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο
παξαθακπηήξηεο. ηελ νδφ Φσθψλ θαη ζηελ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ φπσο
δηαβάζακε θαη ζηελ κειέηε ζα απνθιείνληαη νη θηλήζεηο πεδψλ, ζα
απνθιείνληαη ζπλνιηθά; Θα γίλνπλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα; Θα ππάξμεη
θάπνηα άιιε πξφβιεςε; Γηαηί είλαη κηα πνιχ κηθξή παξάγξαθνο πνπ αλαθέξεη
ηνπο πεδνχο κέζα ζηε κειέηε
Πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο
πεδνχο; Αλαθέξζεθαλ θαη πξνεγνχκελνη φηη ε κειέηε κηιάεη γηα κνλνπάηηα θαη
δξφκνπο ηνπ άιζνπο θαη πξαγκαηηθά εγψ απηφ πνπ ζθέθηνκαη είλαη φηη
γπξλψληαο απφ ηε δνπιεηά ην λα θηάζεηο, αλ δνπιεχεηο Νέα Ησλία θαη
ρξεηάδεηαη λα θηάζεηο ζηηο 6 ή ζηηο 7 πνπ ζρνιάο κε έλα laptop ζηελ πιάηε,
γηαηί ην ιάζνο είλαη νηη νη πεξηζζφηεξνη πεγαίλνπλ κε ην απηνθίλεην ζηε
δνπιεηά ηνπο γηαηί έρνπλ θαη θάηη λα θνπβαιήζνπλ δελ κφλν φηη πεξπαηάλε,
είλαη θη απηφ. Αιιά ηέινο πάλησλ δελ κπνξψ λα θαληαζηψ πσο ζα δηαλχζσ
ην άιζνο ζθνηεηλά απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ κπξνζηά θαζεκεξηλά κεηά ηε
δνπιεηά κνπ, νπφηε πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο δειαδή πνπ
πξνηείλνληαη. Ση ελλνείηε κνλνπάηηα θαη δξφκνη κέζα ζην άιζνο. Πνηα κέηξα
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ζα πάξεηε γη' απηφ; Γηαηί ζα ρξεηάδεηαη θαη ζπγθεθξηκέλνο θσηηζκφο θαη
θχιαμε.
Μαο δείμαηε ην θνκκάηη πνπ ζα ππνγεηνπνηεζεί θαη ε κειέηε ιέεη
φηη απηφ είλαη θαη ην θνκκάηη πνπ ζα γίλεη ην εξγνηάμην. Γελ ζα ρξεηαζηεί
επηπιένλ ρψξνο γηα ην εξγνηάμην;
Δίπαηε φηη ην εξγνηάμην ζα είλαη ζην χςνο ηεο εθθιεζίαο ηνπ
Πξνκπνλά, έηζη ελεκέξσζε ν θ. Γξεηδειηάο θαη ζέισ λα ξσηήζσ πνηνπο
νδηθνχο άμνλεο ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πξφζβαζε ζην εξγνηάμην. Δθεί ζα
είλαη ηα γξαθεία, ηα κεραλήκαηα, ζα είλαη ληαιίθεο πσο ζα γίλεηαη ε
πξφζβαζε κέζα ζην έξγν ηεο ππνγεηνπνίεζεο;
Καη ηέινο αθνχ γίλεη ε ππνγεηνπνίεζε επεηδή ζηελ αξρηθή
κειέηε ηνπ γεπέδνπ πξνβιεπφηαλ φηη ζα είλαη ήπηαο θπθινθνξίαο πνπ θαηά
θχξην ιφγν ζα ιεηηνπξγεί σο είζνδνο ζηα ππφγεηα ηνπ γεπέδνπ, ζήκεξα απηφ
έρεη αιιάμεη; Ση πιάηνο ζα έρεη ε ππνγεηνπνίεζε θαη ηη θφξην ζε ζρέζε κε ηνλ
ζεκεξηλφ, ζα κπνξεί λα απνξξνθήζεη. Σν ιέσ αθνχ γίλεη ην έξγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ δελ ζέισ λα θάλσ εξψηεζε, ζα ηνπνζεηεζψ κεηά
γηαηί πξνθαλψο ηψξα γίλνληαη νη εξσηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κνηηάμηε, ηνπνζεηήζεθαλ θη άιινη νπφηε …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ζ θα Γθνχκα ζα ηνπνζεηεζεί κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη πξφβιεκα, αλ ζέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε ηψξα,
ηψξα.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Αο θάλνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηερληθνχ θνκκαηηνχ νη
ζπλάδειθνη θαη ζα θάλσ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο; ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Αλ έρεη θάεη βξνρή ζην γήπεδν θαλέλαο πην πνιιέο θνξέο απφ
εκέλα, αο ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζνπ ζπκίζσ έλα παηρλίδη ΑΔΚ – Γφμα Γξάκαο ζηε ζχξα 3
ήκνπλ κε ρηφλη θαη δελ κπνξνχζακε λα αθνπκπήζνπκε θάησ θαη πάγσλαλ ηα
πφδηα καο. Ξέξεηο πνπ θαζφκαζηαλ; ε εθεκεξίδεο!
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Καη κηα δηφξζσζε ζηνλ Υάξε, ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη θαη ζηε
ΓΗΚΔΦΑΛΟ θαη ζηελ Δξαζηηερληθή, καδί. Όρη ζε έλαλ απφ ηνπο δχν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Νηάηζε, ε ζχκβαζε
ππνγξάθεηαη κε ηελ Δξαζηηερληθή.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Όρη θαη ζηνπο δχν καδί είλαη ην έξγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ ζχκβαζε ηεο Πεξηθέξεηαο
ππνγξάθεηαη κε ηελ Δξαζηηερληθή θαη κφλν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δληάμεη, ε άδεηα είλαη έρεηο δίθην, εληάμεη. Ννκίδσ πσο απηή ε
άηζαιε θνπηζνπξεκέλε ρξνληθά δηαδηθαζία κεηψλεη ην έξγν. Πξφθεηηαη γηα έλα
ζεκαληηθφ έξγν. Ννκίδσ πσο φινη καο πξέπεη λα ην ζεβφκαζηε θαη ζεβαζκφο
ζεκαίλεη έγθαηξε, νπζηαζηηθή θαη ψξηκε πιεξνθφξεζε θαη νπζηαζηηθφο
δηάινγνο.
Αθνχζηεθαλ πνιιέο ξεηνξηθέο παξαθξάζεηο. «Θέισ ρξφλν λα
εηνηκαζηψ θαη γη' απηφ ςεθίδσ θαηά γηα ηελ πιήξε δηαδηθαζία ζήκεξα».
«Φπζηθά θαη ζηε ζπδήηεζε ζα πάξσ κέξνο, κηζνδηαβαζκέλνο θαη ειπίδσ λα
κελ ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο ζπνπδήο», φρη γηα εκέλα πξνζσπηθά.
Αξθεηνί ζπλάδειθνη είπαλ άιιν Νέα Ησλία άιιν εκείο, είλαη
δηαθνξεηηθά έξγα. Ο κειεηεηήο φκσο έρεη άιιε άπνςε. ηελ εηζαγσγή 2 ε θαη
4ε παξάγξαθνο αλαθέξεηαη ζηε Νέα Ησλία. Λέεη θάπνπ ζηε ζει. 2 «… Οη
έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ εξγνηαμίνπ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηερληθνύ θαη ηνπ
ππνγείνπ έξγνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ παξάιιειε κε ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπή,
εμππεξέηεζε θπθινθνξίαο…». Γηαηί δελ επηηξέπνπλ; Δίλαη ηερληθά αδχλαην ή
είλαη πην αθξηβήο ιχζε; Θα απαληήζεηε κεηά.
ηε ζει. 3: «… ην πξώην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ απνθιεηζκνύ
αλακέλεηαη κηα επηβάξπλζε ηνπ δηθηύνπ…» νιηγνήκεξε ιέεη, ηέινο πάλησλ ζα
είλαη παξαπάλσ. Μεηά; Δπρέο! Κάηη ζπγθεθξηκέλν δελ έρνπκε.
Σα πεξί αξρήο ηεο εμηζνξξφπεζεο ηνπ WordDrop ηα γξάθεη ν
κειεηεηήο γηα θαιφ ή γηα θαθφ; Σνπ μέθπγε κάιινλ. Γηαηί απηή ε αξρή ιέεη «αλ
ζπκβεί θάηη θαθφ ή άζρεκν, ην ζπλεζίδνπκε θαη κεηά κφιηο επί ην ρεηξφηεξν,
πάιη ην ζπλεζίδνπκε».
ηε ζει. 3: «… έρνπκε κέηξεζε πθηζηάκελνπ θπθινθνξηαθνχ
θφξηνπ; Όρη ζηελ πεξηνρή. Αθνχζηεθε απφ ζπλαδέιθνπο θαη θαίλεηαη κε
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πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζπκβνπιεπηήθακε εηδηθνχο θαη απφ φ,ηη
θαίλεηαη απηνί νη εηδηθνί δηαβάδνπλ ηα ίδηα βηβιία, γηαηί ηα ίδηα πξάγκαηα ιέκε
θαη ηα ίδηα πξάγκαηα καο ζπκβνχιεςαλ απφ φ,ηη θαίλεηαη.
Ο θ. Σνκπνχινγινπ δήηεζε θφξηνπο, ηη θφξηνπο πξνβιέπνπκε
ζηελ επηβάξπλζε θαη δελ ππάξρεη πνπζελά. Γελ ππάξρεη νχηε κέηξεζε ηνπ
ππάξρνληνο θφξηνπ.
Να πξνζζέζσ ζηε ζπκβνπιή θαη γλψκε ηνπ θ. Γξεηδειηά πνπ
κίιεζε γηα ηε Γεθειείαο, λνκίδσ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηε Βξπνχισλ
θαη ηελ Σξππηά ζηελ απνκάθξπλζε ησλ Η.Υ. Γελ γίλεηαη λα έρνπκε δξφκν
ηέηνηαο θπθινθνξίαο κε κηα ισξίδα ζηε κέζε κφλν.
Ζ πφιε ζηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ ζα επηβαξπλζεί, δειαδή ζα
δψζεη. ηελ ειεχζεξε νηθνλνκία δίλεηο – παίξλεηο. Διεχζεξε νηθνλνκία λνκίδσ
έρνπκε. Αθφκε δελ έρσ ζπλεηδεηνπνηήζεη ε πφιε καο γη' απηή ηελ
επηβάξπλζε, ηη ζα πάξεη; Γελ αλαθέξνκαη ζηελ ΑΔΚ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
γεπέδνπ, αιιά αλαθέξνκαη γηα ηελ πνιηηεία θαη ηελ Πεξηθέξεηα. Σελ πφιε,
πσο έρνπλ θξνληίζεη λα καο αληαπνδψζνπλ ηελ επηβάξπλζε πνπ έξρεηαη;
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, λα πσ θάηη θ. Καληαξέιε. Αλ θάπνηα πξφηαζε
απφ ηελ αληηπνιίηεπζε κπνξεί λα αιιάμεη ε ξνή ηεο θπθινθνξίαο, αλ ππάξρεη
κηα πξφηαζε πνπ είλαη θαιή θαη ζεηηθή, δελ αιιάδεη ηίπνηε; Όπσο δελ
κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη θαηλνχξγηνπο δξφκνπο απφ φ,ηη θαηάιαβα.
Γηαηί φπσο είπε θαη ν θ. Κνζθνιέηνο κηιάκε ηψξα γηα ηηο θπθινθνξηαθέο
ξπζκίζεηο ζην έξγν πνπ μεθηλάεη. Έηζη δελ είλαη; Οπφηε κπνξνχκε λα
δεκηνπξγήζνπκε άιιν δξφκνο; Έρσ ηελ εληχπσζε φηη νη επηζηήκνλεο ην
έρνπλ κειεηήζεη, ην έρνπλ βάιεη θάησ. Όια ηα άιια θαη θαιά θάλνπλ θαη έρνπλ
απνξίεο νη ζπλάδειθνη θαη ην ζπδεηάκε γηα ηε ζπλέρεηα, αιιά γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα πηζηεχσ φηη θαη λα έρνπκε κηα άιιε πξφηαζε, δειαδή λα
έρεη παξαδείγκαηνο ράξηλ ν θ. Καιακπφθεο, κπνξεί λα ηελ εληάμεη κέζα;
Γειαδή θάλεη κηα πάξα πνιχ σξαία ζθέςε θαη ν θ. Νηάηζεο ιέεη
λα κπεη κέζα ν δξφκνο, κπνξεί λα ην βάιεη κέζα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πξφεδξε κνπ επηηξέπεηε; Έρσ
ηνλ ιφγν θαη' αξρήλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, βέβαηα.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κάλαηε κηα εξψηεζε πνιχ
ινγηθή. Δδψ ζήκεξα εξρφκαζηε λα γλσκνδνηήζνπκε πάλσ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Όηαλ δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο απηά
απνηεινχλ ιφγν πνπ ηελ απνδερφκαζηε ή δελ ηελ απνδερφκαζηε.
Γελ κπνξνχκε λα κπνχκε ζηε ινγηθή λα κεηαηξέςνπκε ηε
κειέηε. Ή ηε ζεσξνχκε φηη είλαη επαξθήο, ή ιέκε φηη είλαη αλεπαξθήο, δελ
κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη άιιν, δελ γίλεηαη δπζηπρψο. Μπνξνχλ φκσο λα
θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο καο θαη πεγαίλνληαο ζηελ Πεξηθέξεηα ή ζηελ
Απνθεληξσκέλε λα ιεθζνχλ ππφςε. Γη' απηφ θαη ζεσξψ φηη αλ θάπνηνο έρεη
κηα άπνςε δηαθνξεηηθή, πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζηελ απφθαζε πνπ ζα είλαη
άιθα ή βήηα θαη απηφ λα ην θξίλεη ε Πεξηθέξεηα πνπ ηειηθά ζα εγθξίλεη ή ζα
απνξξίςεη ηε κειέηε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα θξάζε κφλν, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θαη ηελ αηκφζθαηξα
πνπ καο αξέζεη εδψ ζην πκβνχιην. Κχξηε Νηάηζε ζηελ αξρή είπαηε φηη είζηε
αδηάβαζηνο, αλαθεξζήθαηε ζε ζειίδεο θαη ζε παξαγξάθνπο. Γειαδή αλ
ήζαζηαλ δηαβαζκέλνο;
Δπίζεο Κψζηα, ππάξρνπλ λνχκεξα γηα ηνλ θφξην, δειαδή
έρνπλ απνηππσζεί απηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καιακπφθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε πνην είλαη ην ζέκα καο ζήκεξα.
Δίλαη κηα εξγνηαμηαθή θπθινθνξηαθή κειέηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Δίλαη
κηα θαθή κειέηε. Γελ ζα κπνξνχζε φκσο λα είλαη θαη θαιή. Πξνζπαζνχκε λα
πεξάζνπκε ηνλ ειέθαληα κέζα απφ ην θεθάιη ηεο βειφλαο θαη ζπδεηάκε ηψξα
αλ ζα είλαη μπξηζκέλνο ν ειέθαληαο ή ζα ηνλ αιείςνπκε κε ιάδη.
Ζ νπζία είλαη φηη ζα έπξεπε λα είρε μεθηλήζεη εδψ θαη πάξα
πνιιά ρξφληα λα είρε κειεηεζεί ε πφιε, λα είρακε απνηξέςεη ηελ θίλεζε ησλ
απηνθηλήησλ, ζα έπξεπε δειαδή λα είρακε κεηαηξέςεη κηα πφιε θηιηθή πξνο
ηνπο πνιίηεο, λα κελ ππήξραλ ηα απηνθίλεηα ζήκεξα, ψζηε ζήκεξα λα κελ
είρακε λα ζπδεηάκε γηα ην πνηεο ζα είλαη νη θπθινθνξίεο θαη ηα ινηπά θαη ηα
ιεσθνξεία, ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ζα κπνξνχζαλ λα θηλνχληαη
εχθνια…
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ ην ιέηε γηα λα ην αθνχζνπκε εκείο ή εζείο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Όινη δελ είλαη γηα ζαο. Γελ ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη επί
ησλ εκεξψλ καο, δελ είλαη θάηη ην νπνίν μεθηλάεη ζήκεξα θαη ηειεηψλεη ζε έλα
ή ζε δπν ρξφληα. Δπί ησλ εκεξψλ καο ζεσξψ φηη μεθίλεζε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ξεθηλήζακε θ. Καληαξέιε θαη θάλακε ην ΒΑΚ ην
νινθιεξψζακε, ζαο έρνπκε παξαδψζεη ην ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο
Κηλεηηθφηεηαο, πνπ πάλσ ζε απηφ κπνξείηε λα βαζηζηείηε θαη λα ζπλερίζεηε.
Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν. Ση ζα πεη θαιή ή θαθή; Πξνβιεκαηηθή είλαη θαη δελ
ζα κπνξνχζε λα είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δκείο ζήκεξα εξρφκαζηε εδψ κε γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα.
Πξνηάζεηο θαηαγξάθνληαη; Γειαδή παξαδείγκαηνο ράξηλ ζέισ λα πσ ην εμήο:
απφ ηε Γεθειείαο ηα θαλάξηα ηνπ Βιάρνπ φηαλ θάλεηο αξηζηεξά θαη κπεηο ζηελ
Αλαγελλήζεσο, πξηλ πεξάζεηο απφ θάησ ηε γέθπξα γηα λα παο πξνο ηελ
Αλαμαγφξα απφ ηελ πεξηνρή Απνκάρσλ, αλ παο πάλσ απφ ηε γέθπξα,
ππάξρεη έλαο δξφκνο πνπ βγαίλεη ζηελ εζληθή, εθεί κφλν βγαίλνπλ ηα
απηνθίλεηα απφ ηελ εζληθή.
Με

κηα

παξέκβαζε

ηα

απηνθίλεηα

πνπ

δηέξρνληαη

ηελ

Παπαλαζηαζίνπ πξνο ηε Φηιαδέιθεηα ή πξνο ηελ πεξηνρή Απνκάρσλ, εθεί ζα
κπνξνχζε λα γίλεη κηα έμνδνο λα βγαίλνπλ ηα απηνθίλεηα πξνο ηελ άλνδν ηεο
εζληθήο νδνχ –απηφ λα θαηαγξαθεί ζαλ πξφηαζε- γηα λα απνθνξηίδεηαη, λα
κελ κπαίλνπλ φια ηα απηνθίλεηα απφ ηελ Απνκάρσλ. Λέσ εγψ κηα πξφηαζε.
Αληί λα πεξλάκε ηνλ ππφγεην, λα πεγαίλνπκε απφ πάλσ πνπ
είλαη ηα πνδήιαηα θαη κε κηα παξέκβαζε λα βγαίλνπλ θαη' επζείαλ ζηελ εζληθή
νδφ.
Σν

δεχηεξν

θνκκάηη

είλαη

φηη

επεηδή

κεγάινο

θφξηνο

απηνθηλήησλ έξρεηαη απφ ηελ Καπνδηζηξίνπ θαη νπζηαζηηθά ζα πεγαίλνπλ είηε
αξηζηεξά, είηε δεμηά ηελ Ζξαθιείνπ, απφ ηελ Ζξαθιείνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα
κπαίλεηο ή απφ ηελ Παπαλαζηαζίνπ ή κεηά πην θάησ ζα πεγαίλεηο απφ ηα
Παηήζηα απφ ηε Υαιθίδνο, εθεί ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα λα
απαγνξεπηεί ε ζηάζκεπζε ζηε Υαιθίδνο, ψζηε ν δξφκνο λα είλαη πην
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ειεχζεξνο φηαλ ζα βγαίλνπλ ηα απηνθίλεηα. Γηαηί ζα θηάλνπλ ζην ηέινο ηεο
Υαιθεδφλαο θαη απφ εθεί ζα κπνξνχλ λα βγνπλ ζηελ εζληθή.
Γειαδή πξέπεη λα βξνχκε θαη ηξφπνπο, λα απνθνξηηζηεί
πεξηκεηξηθά ε Φηιαδέιθεηα θαη ε Υαιθεδφλα απφ ην θφξην ησλ απηνθηλήησλ
ηδηαίηεξα απφ ηε ιεσθφξν Ζξαθιείνπ. Καη ην άιιν θνκκάηη είλαη ζην θαλάξη
πνπ είλαη απέλαληη απφ ηα Πεπθάθηα πνπ είλαη ην Γεκνηηθφ γήπεδν ηεο Νέαο
Ησλίαο ην κπάζθεη, εθεί αλ θάλεηο δεμηά βγαίλεηο ζηε Λπθνχξγνπ, ε Λπθνχξγνπ
βγαίλεη ζην πίζσ θνκκάηη ηνπ άιζνπο, απφ εθεί πνπ ζα μεθηλάεη ε
ππνγεηνπνίεζε, ζηελ Ησλίαο.
ε εθείλν ην θνκκάηη ζα ππάξμεη θάπνηα παξέκβαζε; Γηαηί φζνη
ζα βγαίλνπλ απφ ηελ Ζξαθιείνπ ζα πξνζπαζνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ
Φηιαδέιθεηα απφ εθείλν ην θνκκάηη. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαθψζηα έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Να ελεκεξψζσ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ φηη πιένλ φια ηα
κεγάια γήπεδα ρηίδνληαη εληφο αζηηθνχ ηζηνχ θαη φια ηα αγγιηθά γήπεδα
αλαθαηαζθεπάδνληαη ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη. Δλδεηθηηθά πξφρεηξα ζην
κπαιφ κνπ λα αλαθέξσ ην ηάκθνξλη Μπξηηδ ηεο Σζέιζη, ην Μπεξλακπένπ
ηεο Ρεάι, ην Οιλη Σξάθνξλη ηεο Μάληζεζηεξ, ην Οιηκπίζθη πνπ πήγα
πξφζθαηα ζην Κίεβν ….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ε ηη πνζνζηφ θα Παπαθψζηα
απηφ ησλ γεπέδσλ πνπ ππάξρνπλ;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Μηιάκε ηψξα γηα νκάδεο επξσπατθέο ηεξάζηηνπ βειελεθνχο
κε θνβεξή επηζθεςηκφηεηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άιιν ιέσ. ε ηη πνζνζηφ είλαη
απηφ, αλ μέξεηε λα καο ελεκεξψζεηε. Γειαδή είλαη ην 10% ησλ γεπέδσλ;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Σν πνζνζηφ δελ ην γλσξίδσ ….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ζαο ην πσ εγψ ην πνζνζηφ;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Απιά ζαο ελεκεξψλσ θάηη ζρεηηθά κε απηφ πνπ είπαηε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να ζαο πσ εγψ ην πνζνζηφ
εγψ επεηδή ην έρσ ςάμεη; Σν 15%.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Μηιάκε φκσο γηα γήπεδα επηζθεςηκφηεηαο γχξσ ζηηο 50 κε
60.000 θφζκν ζε θάζε αγψλα.
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Καη θάηη άιιν λα πσ ζπκπιεξσκαηηθά φηη νη θπθινθνξηαθέο
κειέηεο

ζε

ζρέζε

κε

ην

γήπεδν

είραλ

παξνπζηαζηεί

απφ

ηνπο

ζπγθνηλσληνιφγνπο ηνπ έξγνπ ζηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, δφζεθαλ
απαληήζεηο, επεμεγήζεηο θαη νπδέπνηε ακθηζβεηήζεθαλ απηά πνπ είπαλ θαη
εδψ είζηε λνκίδσ κπνξείηε λα ην επηβεβαηψζεηε απηφ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ζαο πσ θάηη ζε απηφ πνπ είπε ε θα Παπαθψζηα. Σα
πεξηζζφηεξα γήπεδα έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΑΔΚ, δειαδή ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο, φηαλ ρηίζηεθαλ. Γελ ππήξραλ πνιπθαηνηθίεο γχξσ - γχξσ, κεηά
δεκηνπξγήζεθαλ θαη …
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Καη γηα αλαθαηαζθεπέο κίιεζα. ηελ Αγγιία φια ηα γήπεδα
είλαη εληφο αζηηθνχ ηζηνχ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δδψ φκσο είλαη θαηλνχξγηα
θαηαζθεπή, δελ είλαη αλαθαηαζθεπή.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Σν γήπεδν ππήξρε ζην ζεκείν απηφ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άιιν απηφ. Κάπνηνη ην
γθξέκηζαλ ηφηε.
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπήξρε φκσο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη εκείο είρακε αληηπαξαηεζεί
ζε απηφ ην γθξέκηζκα, θάπνηνη ην γθξέκηζαλ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε κπνξψ λα απαληήζσ ζηελ θα Παπαθψζηα
πνπ

είπε

φηη

ζπλαληεζήθακε

κε

ηνπο

ζπγθνηλσληνιφγνπο

θαη

δελ

ακθηζβεηήζακε ηε κειέηε; Καη ηελ ακθηζβεηήζακε θαη ηελ θαηαςεθίζακε κε
νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Πξφεδξε, θ. Γήκαξρε, αγαπεηνί
ζπλάδειθνη εδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα εξγνηαμηαθή κειέηε λα ην
θαηαιάβνπκε θαη λα ην ππνγξακκίζνπκε, ε νπνία απηή ηε ζηηγκή αθνξά ηελ
ππνγεηνπνίεζε. Απηή ηε ζηηγκή απηφ ζπδεηάκε θαη δελ ην ζπδεηάκε γηα λα
αιιάμνπκε ή λα απνθαζίζνπκε, εκείο ζα γλσκνδνηήζνπκε. Δίλαη κηα απιή
γλσκνδφηεζε.
Σψξα, αλ ζέιεη θάπνηνο έλα κήλα δπν ή ηξία ρξφληα λα
γλσκνδνηήζεη, είλαη πξφβιεκά ηνπ. Αιιά σζηφζν θακία 15ξηά ρηιηάδεο
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αζζελείο ζα έρνπλ πεζάλεη. Σν έξγν πξέπεη λα γίλεη, ην έξγν είλαη έηνηκν λα
γίλεη θαη ζα γίλεη, είλαη ηειεησκέλν. Δγψ άιια πξάγκαηα έρσ ζην κπαιφ κνπ.
ήκεξα ε ππνγεηνπνίεζε θηάλεη κέρξη ηε Γεθειείαο. Δκέλα απηφ
δελ κνπ θηάλεη. Ζ ππνγεηνπνίεζε πξέπεη λα θηάζεη κέρξη ηελ εζληθή νδφ θαη
απηφ ζα είλαη ν ζθνπφο καο γηα λα κπνξέζνπκε πξαγκαηηθά λα ζπλερίζνπκε
ην έξγν απηφ θαη λα ην πάκε ζηελ εζληθή νδφ.
Δγψ ηέηνηα πξάγκαηα ζέισ λα μεθηλήζνπκε θαη ζέισ απηή ηε
ζηηγκή καδί κε απηφ ην ζπληνκφηεξν λα έξζεη ην Μεηξφ ζηελ πφιε ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο γηα λα κπνξέζεη πξαγκαηηθά λα δψζεη ηηο αλάζεο πνπ
ρξεηάδεηαη. Δίλαη θαηξφο πιένλ λα κάζνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα Μέζα
Μαδηθήο Μεηαθνξάο, είηε πάκε ζην γήπεδν είηε πάκε ζην κπαθάιε, είηε πάκε
ζην δεκαξρείν. Γη' απηφ θαιφ ζα είλαη λα γίλεη κηα θακπάληα ηέηνηα θαη απφ ην
Γήκν ψζηε πξαγκαηηθά λα κελ ρξεζηκνπνηνχκε ηα απηνθίλεηά καο ζπλέρεηα
θαη λα βξίζθνπκε άιινπο ηξφπνπο λα θηλνχκαζηε κέζα ζηελ πφιε.
Δγψ ζα ήζεια λα πσ θ. Γήκαξρε, θ. Πξφεδξε θαη αγαπεηνί
ζπλάδειθνη φηη ην έξγν πνπ ζα ζηακαηάεη ζηε Γεθειείαο πξέπεη λα γίλεη
αγψλαο λα πάεη κέρξη ηελ εζληθή νδφ. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Λαδαξίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θα ήζεια λα θάλσ κηα πξφηαζε
πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή, κεηά απφ απηά πνπ άθνπζα απφ θάπνηνπο
ζπλαδέιθνπο εδψ. Θα πξέπεη λα κελ παίξλνπκε ην απηνθίλεηφ καο θαη λα
εξρφκαζηε ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη λα πεξπαηάκε.
Καιφ ζα είλαη ε Γεκνηηθή Αξρή λα δεη έλα απφ ηα απηνθίλεηα ηεο
Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο ψζηε λα ελψλεη ηελ πφιε απφ ηε κηα άθξε ζηελ
άιιε, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φζν ζα δηαξθέζεη ην έξγν ψζηε λα
κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη νη δεκφηεο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην
απηνθίλεηφ ηνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη πξνβιεθζεί απηφ θ. Λαδαξίδε. Ζ θαηλνχξγηα κειέηε πνπ
γίλεηαη απφ ηνλ θ. Θέκειε πνπ ζαο είπα ρηεο θαη θαηά πφζν κεηψλνληαη ηα
θφζηε, πεξηιακβάλεη θαη έρεη ιεθζεί ππφςε θαη ην ζέκα ηεο θπθινθνξηαθήο
επηβάξπλζεο.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ ν θ. Μπαξνχηαο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Καιεζπέξα ζε φινπο, είκαη θάηνηθνο – δεκφηεο ηνπ
θέληξνπ ηεο πφιεο, επαγγεικαηίαο ζηελ πφιε, είκαη πνιηηηθφο κεραληθφο. Γπν
ηξεηο εξσηήζεηο ζέισ λα θάλσ ζηνλ θ. Καληαξέιε.
Καη' αξρήλ αληηιακβάλνκαη φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζήκεξα
απνθαζίδεη γηα ηηο πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο εξγνηαμηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ
θαηαζθεπή ελφο έξγνπ. Άξα έρσ λα θάλσ εξσηήζεηο θαη γη' απηφ, αιιά θαη γηα
ην έξγν απηφ θαζαπηφ. Θα ζαο πσ ηη ελλνψ θαη αλ ζέιεηε απαληάηε, αλ δελ
ζέιεηε ηηο θξαηάηε γηα ην επφκελν.
Καη' αξρήλ είλαη γλσζηφ ζε ηέηνηαο έθηαζεο, επεηδή έρσ θαη κηα
εκπεηξία ζρεηηθή φια απηά ηα ρξφληα πνπ εξγάδνκαη σο πνιηηηθφο κεραληθφο
ζηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη παξάδνζε ηέηνησλ κεγάισλ
έξγσλ, φηη νη πξνζσξηλέο απηέο ξπζκίζεηο πάληα είλαη κηα ηαιαηπσξία γηα κηα
πεξηνρή, κηα επξχηεξε πεξηνρή φηαλ θαηαζθεπάδεηαη έλα έξγν, θπξίσο έξγν ζε
δεκφζην ρψξν γηαηί ππάξρνπλ θαη κεγάια έξγα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε
πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο θιεηζηνχο ρψξνπο, πάληα έρνπλ κηα ηαιαηπσξία.
Όπσο έιεγε κηα παιηά εηαηξεία «ε ηαιαηπσξία είλαη πξνζσξηλή,
ην έξγν είλαη κφληκν». Άξα εγψ έρσ λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο γηα ηελ
ηαιαηπσξία θαη κεηά γηα ην έξγν.
Καη' αξρήλ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηε Γεκνηηθή Αξρή, ηε Γηνίθεζε
αλ γλσξίδεη –επεηδή απφ φ,ηη μέξσ έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε θαη μεθηλάεη ην
έξγν- πφηε αθξηβψο μεθηλάεη ην έξγν, άξα πφηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία αλ
γλσξίδεηε ζα μεθηλήζνπλ απηέο νη ξπζκίζεηο λα ηζρχνπλ. Με πνην ηξφπν ε
Γηνίθεζε ζα ελεκεξψζεη ηνπο δεκφηεο ζρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο απηέο αιιά θαη
κε ην έξγν.
Δπεηδή θπθινθνξψ ζηελ πφιε, πάξα πνιχο θφζκνο δελ
γλσξίδεη ηη είλαη ε ππνγεηνπνίεζε, εηιηθξηλά ζαο ην ιέσ. Μηιάσ ζπλερψο κε
θφζκν θαη δελ γλσξίδεη ηη είλαη ε ππνγεηνπνίεζε, βαζηθά ζεκεία ηεο
ππνγεηνπνίεζεο. Ννκίδσ φηη ε Γηνίθεζε ζα έπξεπε κε θάπνην ηξφπν
επηθνηλσληαθφ, απηφ ην μέξνπλ άιιεο εηδηθφηεηεο απφ εκέλα, λα ην θάλεη απηφ
γηαηί ν θφζκνο δελ ην γλσξίδεη. Άξα αλ έρεηε ζθεθηεί θάπνηνπο ηέηνηνπο
ηξφπνπο θαη πνηνη είλαη απηνί.
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Σψξα γηα ην έξγν δπν εξσηήζεηο. ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε ζην θεθάιαην 2 αλαθέξεη φηη «… Σν έξγν
βξίζθεηαη ζε απόιπηε ζπκβαηόηεηα θαη ελζσκαηώλεη ηηο πξνηάζεηο ηεο
εγθεθξηκέλεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο….» θαη ιέεη: «Γηακόξθσζε θπθινηεξνύο
θόκβνπ ζηε ζέζε πθηζηάκελνπ ζπκβαηηθνύ ηζόπεδνπ θόκβνπ ηεο νδνύ
Γεθειείαο,

Πξνύζεο,

Φαλαξίνπ,

Αγίαο

Σξηάδνο,

Βξπνύισλ,

Δζληθήο

Αληηζηάζεσο, δηακόξθσζε θπθινηεξνύ θόκβνπ (νη θπθινηεξνί θφκβνη είλαη ηα
roundabout) ππάξρεη θαη ην ζρεηηθφ ζρέδην ζηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ γηα ηα roundabout, ην έλα ηεο πιαηείαο θαη ην άιιν ζην θφκβν
ηεο Πίλδνπ.
Γλσξίδσ, επεηδή έρσ κειεηήζεη ηε κειέηε ηεο ππνγεηνπνίεζεο
φηη ζηελ ηειεπηαία version πνπ είδα δελ ππήξραλ απηνί νη θπθινηεξείο θφκβνη
θαη ην εξψηεκα είλαη: ζα γίλνπλ ή δελ ζα γίλνπλ;
Δπίζεο ε δεχηεξε εξψηεζε είλαη, επεηδή εδψ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ζα γλσκνδνηήζεη γηα κηα εξγνηαμηαθή θπθινθνξηαθή ξχζκηζε πνπ
αθνξά δξφκνπο πνπ έρεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο ε Πεξηθέξεηα, άξα γη' απηφ ε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα είλαη γλσκνδνηηθή, φκσο ζηελ πξψηε
version ηεο ππνγεηνπνίεζεο πνπ είρα δεη, είρε θαη κηα δεχηεξε είζνδν – έμνδν
ζην γήπεδν απφ ηελ νδφ Υξπζνζηφκνπ κχξλεο πνπ είλαη δεκνηηθή νδφο.
ηελ επφκελε version δελ ππήξρε απηή ε είζνδνο – έμνδνο,
αιιά ζηελ ηερληθή έθζεζε έιεγε φηη ζηελ θαηαζθεπή ηεο ππνγεηνπνίεζεο ζα
ππάξρνπλ αλακνλέο –νη κεραληθνί γλσξίδνπλ- ζην έξγν έηζη ψζηε
νπδεπφπνηε ε Γεκνηηθή Αξρή απνθαζίζεη λα θάλεη απηή ηελ είζνδν – έμνδν,
λα κπνξεί λα γίλεη. Σν εξψηεκα είλαη: ππάξρεη ζην έξγν ηεο ππνγεηνπνίεζεο
πνπ έρεη ππνγξαθεί κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηνλ αλάδνρν; Ή αλ δελ ππάξρεη, ε
Γεκνηηθή Αξρή ζθέθηεηαη λα ηελ πινπνηήζεη;
Δπαλέξρνκαη ζε έλα θαζαξά εξγνηαμηαθφ θνκκάηη. Ννκίδσ
απαληήζεθε απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά, αιιά δελ ην θαηάιαβα, ηέζεθε θαη απφ ηελ
θα Γθνχκα. Γηα λα θαηαζθεπαζηεί έλα ηέηνην έξγν ρξεηάδεηαη κηα –απφ ηελ
εκπεηξία κνπ ζαο ην ιέσ- αξθεηά κεγάιε έθηαζε, απηφ πνπ ιέκε εξγνηαμηαθή
εγθαηάζηαζε. Ζ εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε έρεη ηα γξαθεία ηεο Γηνίθεζεο, ηα
γξαθεία ησλ κεραληθψλ, ηα απνδπηήξηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ρψξν ζηάζκεπζεο
βαξέσλ κεραλεκάησλ θνξηεγψλ θαη ηα ινηπά θαη πιηθψλ. Απηή ε έθηαζε
γλσξίδεηε πνπ αθξηβψο ζα γίλεη; Αθξηβψο, φρη ζην πεξίπνπ. Πφζε ζα είλαη
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απηή θαη αλ ζα αλήθεη απηή ε έθηαζε ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ; Απηά θαη
ζαο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, λα απαληήζεη ν θ. Γήκαξρνο θαη κεηά ν θ.
Καληαξέιεο ζε φινπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα απαληήζσ ζε φια, πην αλαιπηηθά ίζσο αλαθεξζεί ν θ.
Καληαξέιεο. Καη' αξράο σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ζπκθσλνχκε απφιπηα φηη
ηπραίλεη λα έρσ ηαμηδέςεη πνιχ ζην εμσηεξηθφ θαη λα έρσ κείλεη, ηειεπηαία
ήκνπλ ζηελ Απζηξαιία θαη ήηαλ εμαηξεηηθή ε ελεκέξσζε αθφκε θαη γηα ην αλ
γηα δπν ηξεηο πεξηπηψζεηο νη ζηαζκνί ζα κείλνπλ θιεηζηνί, 20 κέξεο πξηλ.
Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ήηαλ θαηαπιεθηηθή, δειαδή είδα ζηηο
πιαηθφξκεο ησλ Σξακ απηνθφιιεηα, ζηηο ρεηξνιαβέο απηνθφιιεηα, ν
εκεξήζηνο Σχπνο θαη ν εβδνκαδηαίνο αιιά θαη ηα Blogs ελεκέξσλαλ ζπλερψο
θαη βεβαίσο ην θαηαπιεθηηθφ πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηελ πνηφηεηα θαη ζηνλ
πνιηηηζκφ ησλ θαηνίθσλ, ηελ επφκελε κέξα πνπ ηειείσζαλ απηά ηα έξγα,
είραλ μεισζεί.
Δίλαη ζαθέο φηη ν έληππνο θαη ειεθηξνληθφο Σχπνο ζα είλαη ζηε
δηάζεζή καο, νη ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ζα ηππσζνχλ θαη θπιιάδηα έηζη ψζηε
πνιχ θαηξφ πξηλ λα μέξνπκε ηηο παξαθακπηήξηεο.
Δθηφο απηνχ είλαη ζίγνπξν φηη απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο –ην
είπα θαη ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ αλ ηελ αθνχζαηε- θάπνηνο ζα θαηαιάβεη φηη δελ
κπνξεί λα πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ απφ εθεί πνπ πήγαηλε θαη ζα αθνινπζεί ηηο
ελδείμεηο ησλ πηλαθίδσλ.
Σν θνκκάηη πνπ αθνξά ηα θνληέηλεξο πνπ είπαηε ην εξγνηαμηαθφ
θνκκάηη γηα ηα απνδπηήξηα, γηα ηε Γηνίθεζε, κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ ήδε
έρνπλ ρσξνζεηεζεί, ζα είλαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ
παξαπιεχξσο ηεο Ησλίαο θαη εθεί πνπ είλαη ην θνιπκβεηήξην ηνπ θ.
Παπαραξηδάλνπ, είλαη έλαο ρψξνο πνπ εθεί ζα κπνπλ ηα πξψηα θνληέηλεξ θαη
δηφξζσζέ κε Γεκήηξε, λνκίδσ θαη έλαο άιινο ρψξνο πνπ απέρεη γχξσ ζηα
300-400 κέηξα, ζα ην δείμεηο ζην ράξηε.
Σν ζέκα πνπ αλαθεξζήθαηε ζηα roundabout. Απηφ είλαη κηα
ζθέςε ε νπνία δελ είλαη απαξαίηεηε λα ζπλνδεχζεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν
ζηελ παξνχζα θάζε. Μάιηζηα ζε ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κε ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο είπαλ «εκείο ην θαηαζέηνπκε, εάλ ζέιεηε κπνξείηε λα
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ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε νχησο
ψζηε ζα δεκηνπξγεζεί κηα πξνβιεκαηηθή πεξίνδνο σο πξνο ην θπθινθνξηαθφ,
αλ ζέιεηε ρξεζηκνπνηήζηε ηα roundabout».
Πηζηεχνπλ θη εγψ ην πηζηεχσ απηφ, λνκίδσ είλαη θαη ζέζε ηνπ θ.
Γξεηδειηά φηη ε θίλεζε απηή ε ζπλερήο, ην έρνπκε δεη θαη ζην εμσηεξηθφ είλαη
κηα θπθινθνξία ε νπνία ζα απνζπκθνξήζεη ρσξίο ηα θαλάξηα ηελ
θπθινθνξία ζηε Γεθειείαο.
Γηα ηελ εκεξνκελία δελ ζα εκθαληζηψ αλαθφινπζνο θαη γηαηί. Με
ηηο πξψηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ην μέξεηε,
είζηε κεραληθφο. Δίηε απηά είλαη θαιψδηα ηεο ΓΔΖ, είηε είλαη ηα φκβξηα ηεο
ΔΤΓΑΠ πνπ ζα πάλε, κε πνηα ηνηρία ζα αθνινπζήζνπλ άιιε δηαδξνκή
πξνθεηκέλνπ λα πέζνπλ ζηνλ Πνδνλίθηε, επνκέλσο δελ ζέισ λα εκθαληζηψ
αλαθφινπζνο θαη λα ζαο αλαθέξσ θάπνηα εκεξνκελία. Σν ζίγνπξν είλαη φηη
ζα γίλεη κε φζν ην δπλαηφ ηαρχηεξνπο ηξφπνπο θαη εκπεξηζηαησκέλα, νχησο
ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ αλαρψκαηα, εκπφδηα ζηελ ηαρχηεξε εμέιημε ηνπ
έξγνπ. Ο θ. Καληαξέιεο λνκίδσ φηη κπνξεί λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλνο σο
πξνο ηηο ζέζεηο ησλ νηθίζθσλ.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: πγλψκε θ. Γήκαξρε λα θάλσ κηα εξψηεζε, πνπ πξνέθπςε
απφ ηελ απάληεζή ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Ζ κειέηε ηεο ππνγεηνπνίεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί, έρεη
ππνγξαθεί, έρεη θνζηνινγεζεί θαη έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί δελ έρεη roundabouts.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πξφζεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ
roundabouts –ιέσ, ζθέςε- άξα λα επηθαηξνπνηεζεί ε παξνχζα κειέηε; Γηαηί
ζαο επηζεκαίλσ φηη ζηελ θνζηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο, ηεο
πξψηεο κειέηεο ηεο ππνγεηνπνίεζεο είραλ θνζηνινγεζεί ηα roundabouts θαη
ήηαλ ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ λα ηα θαηαζθεπάζεη. Γηαηί μέξεηε
roundabouts θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο είλαη έλα ηερληθφ έξγν αξθεηά ζνβαξφ.
Γελ είλαη ηφζν φζν ηεο ππνγεηνπνίεζεο, αιιά είλαη αξθεηά ζνβαξφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ίγνπξα.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Άξα ζα μαλαθνζηνινγεζεί ε κειέηε ηεο ππνγεηνπνίεζεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ ξσηάηε ηε γλψκε κνπ θαη' αξράο αλ πξέπεη λα γίλνπλ ηα
roundabouts, ζεσξψ φηη είλαη θάηη ην νπνίν ζα απνζπκθνξήζεη ζε κεγάιν
62

ε

23 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 19/12/2019

βαζκφ ην θπθινθνξηαθφ. Αιιά επεηδή ζέισ λα είκαη ζαθήο ζε απηφ πνπ
απαληψ, είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα δηαβνπιεπηεί ν ηφπνο. Τπάξρνπλ καγαδηά
εθεί, πηζαλφ λα επεξεαζηεί ε θίλεζε ησλ καγαδηψλ θαζψο ε δηάκεηξνο ηεο
πιαηείαο θαη ζηα θαλάξηα θαη ζηελ Παηξηάξρνπ ζα είλαη ηέηνηα, πνπ πηζαλφ λα
επεξεάζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ καο, ησλ ζπκπνιηηψλ
καο πνπ επηρεηξνχλ εθεί.
Σν

ζέκα

ηεο

πξψηεο

θνζηνιφγεζεο

θαη

ην

αλ

ζπκπεξηιακβάλνληαη, δελ ην γλσξίδσ. Γλσξίδσ φκσο φηη είλαη έλα έξγν ππφ
αίξεζε σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηεο ζπκβαζηνχρνπ εηαηξείαο. Μαο ην
πξνζέθεξαλ θαη είπαλ αλ ζέιεηε, ην μεθηλάηε ή ην μεθηλάκε ζε ζπλδπαζκφ κε
ηα θνλδχιηα ηεο Πεξηθέξεηαο. Γελ αθνξά ηα ζπλνδά έξγα θαη ηελ αδεηνδφηεζε
ηνπ γεπέδνπ.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: πγλψκε, ζαο θαζπζηεξψ ηψξα αιιά είλαη ζεκαληηθφ
λνκίδσ. Αθνξά ηε κειέηε θαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ ηεο ππνγεηνπνίεζεο, έλα ην
θξαηνχκελν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη.
Κ.

ΜΠΑΡΟΤΣΑ:

Ήηαλ

θνζηνινγεκέλα

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ

ηεο

ππνγεηνπνίεζεο ηα roundabouts κε 230 ή 240.000 €. Κνηηάμηε ην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μειέηε ή θαηαζθεπή;
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Ζ θαηαζθεπή. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο ηεο
ππνγεηνπνίεζεο ηα δπν roundabouts ήηαλ θνζηνινγεκέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη ζα ην δνχκε απηφ, δελ ππάξρεη ζέκα.
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: Δπίζεο απφ φζν γλσξίδσ έρεη δηαβνπιεπηεί ην ζέκα ησλ
roundabouts ζην Γήκν καο, έρεη απνξξηθζεί. Όπσο γλσξίδεηε θαη έρεηε
ηαμηδέςεη θαη ζην εμσηεξηθφ ηα roundabouts ζηα θέληξα ηεο πφιεο δελ είλαη
ιεηηνπξγηθά, ιέσ ηελ άπνςή κνπ. Roundabouts ζηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ
πφιεσλ λαη, αιιά ζην θέληξν ηεο πφιεο φρη. Roundabouts ζεκαίλεη
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαη θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ φρη φκσο ησλ
πεδψλ.
Τπήξμε κηα version ησλ roundabouts ζηε δηαβνχιεπζε πνπ
γηλφηαλ κε θαλάξηα, άξα roundabouts κε θαλάξηα αθπξψλνπλ ηελ ιεηηνπξγία
ησλ roundabouts, λνκίδσ φηη απηφ ην έρεη δηαβνπιεπηεί θαη ζα έιεγα λα ην
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θνηηάμεηε γηαηί roundabouts ζην θέληξν ηεο πφιεο θφβνπλ ηελ πφιε ζηελ
κέζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αθψο ιακβάλνπκε ππφςε φια απηά πνπ ιέηε, ππάξρνπλ ζην
θέληξν ηεο roundabouts. Σν αλδ-Διπδέ ζην Παξίζη είλαη αθξηβψο ζην θέληξν
ηεο πφιεο, ην roundabout.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ ν θ. Κσλζηαληάηνο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΑΣΟ: Καιεζπέξα ζαο θ. Πξφεδξε, θχξηνη θαη θπξίεο
δεκνηηθνί ζχκβνπινη δελ έρσ ηελ πξφζεζε λα κηιήζσ ζαλ εηδηθφο γηαηί δελ
είκαη, απιά ζα θαηαζέζσ κηα εκπεηξία πνπ έρσ ζαλ ηερληθφο θαη πεξηζζφηεξν
ζαλ πνιίηεο. Θέισ λα πσ ην εμήο:
Όηαλ θαηαζθεπάδεηαη ζε κηα πφιε θαη εηδηθά ζηνλ αζηηθφ ηζηφ
έλα έξγν ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ράλεηαη κηα ηξνκαθηηθή επθαηξία, γηαηί εκείο
δελ ην θάλακε, λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο πφιεο. Απηφ δελ
ζπλέβε θαη θπζηθά ππάξρνπλ επζχλεο. Σν ιέσ, επεηδή έρσ αζθήζεη θαη
Γηνίθεζε θαη επεηδή δνχκε ζε απηή ηελ πφιε.
Έρεη κεγάιεο επζχλεο ε ΑΔΚ ε νπνία θάζε θνξά έθεξλε
ηειεπηαία ζηηγκή ηα ραξηηά ηεο θαη ηα απνθάιππηε θαη θπζηθά κεγάιεο επζχλεο
θαη ν Γήκνο πνπ εζηίαδε ζην «λαη» θαη «φρη» ζην γήπεδν, κηιάγακε κεηαμχ
καο θαη δελ θαηαιάβακε ηη αθξηβψο ζα ζπκβεί ζηελ πφιε καο.
Δξρφκαζηε ηψξα εθ ησλ πξαγκάησλ λα πνχκε φηη ην γήπεδν
γίλεηαη. Απφ εδψ θαη πέξα δελ έρεη ζεκαζία αλ θάπνηνο ζπκθσλεί ή δηαθσλεί.
Κάπνηνο ην είπε, κνπ θαίλεηαη ν θ. εξεηάθεο θαη ην είπε σξαία, είπε «εάλ
ηνπνζεηεζψ γη' απηφ πνπ κηιάκε ζήκεξα, δελ ζεκαίλεη φηη αιιάδσ ηε ζέζε
κνπ γηα ην γήπεδν» θαη είλαη πξάγκαηη έηζη.
Δγψ ζέισ λα θάλσ κηα παξαηήξεζε. Γελ έρσ δηαβάζεη ηε
κειέηε, ηελ νπνία θπζηθά δελ ηε ιέσ θαη κειέηε. Γελ ηε ιέσ, μέξεηε γηαηί; Γηαηί
νπζηαζηηθά είλαη ην ππάξρνλ νδηθφ Γίθηπν, δελ είλαη θάηη άιιν. Αιιά ζσζηά
είλαη ην ππάξρνλ νδηθφ Γίθηπν, γηαηί δελ ππάξρεη άιιε ιχζε. Δίλαη έηζη
πεξηνξηζκέλα ηα πξάγκαηα, πνπ δελ ππάξρεη άιιε ιχζε.
Αλ δειαδή ην πξνζέμεηε, είλαη ε θπθινθνξία ησλ δξφκσλ φπσο
γίλεηαη θαη είκαη βέβαηνο φηη θαλείο δελ έρεη άιιε πξφηαζε γηαηί δελ κπνξεί λα
έρεη. Μαδεχνληαο ην ηψξα λα πσ ην εμήο: πάιη λα θξίλσ γηαηί αθφκε ε ΑΔΚ κε
ην Γήκν δελ έρνπλ κηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία; Γηαηί έξρεηαη ηειεπηαία ζηηγκή
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απηή ε πξφηαζε ε νπνία είλαη ίζσο ε κνλαδηθή, ίζσο θαη ζσζηή ζα πσ εγψ ή
ιάζνο δελ έρεη ζεκαζία, αιιά ζα κπνξνχζε ν Γήκνο κε ηνπο θνξείο ηνπ ή κε
ηελ Σερληθή Τπεξεζία ή κε ηνπο πνιίηεο, ή κε απηνχο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί λα
βειηηψζεη ιίγν απηή ηελ πξφηαζε.
Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα βειηησζνχκε ζε απηφ ηνλ ηνκέα γηαηί
είλαη κεγάιν ην έξγν.
Κιείλνληαο λα πσ ην εμήο: επεηδή νπζηαζηηθά ηη γίλεηαη
θαηαξγείηαη ε Δι Αιακέηλ, ε Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ε Φσθψλ. Ξέξεηε,
ζα ηαιαηπσξεζνχλ πεξηζζφηεξν νη δηεξρφκελνη ηεο πφιεο. Πξέπεη λα
εζηηάζνπκε πσο ζα εμππεξεηήζνπκε θαιχηεξα ηνπο θαηνίθνπο, ζα κηα πξψηε
άπνςε ην ιέσ, λα γίλνπκε απζηεξνί ζε ζρέζε κε ην παξθάξηζκα. Μειινληηθά
δελ μέξσ, ίζσο λα γίλεη. Αλ θαη είκαζηε ν κνλαδηθφο Γήκνο πνπ έρεη κείλεη
ζηελ Αζήλα, πνπ ην θέληξν ηεο πφιεο είλαη θπθινθνξηαθφο θφκβνο.
Γειαδή ηψξα ην ζπδεηνχζα κε ηνλ θ. Υετδάλνγινπ, αλ δειαδή ε
κχξλεο θαη ε Σξππηά φιν απηφ ην δαρηπιίδη έθιεηλε, πξαγκαηηθά ε πφιε ζα
ιεηηνπξγνχζε ππέξνρα. Γηαηί ηψξα ηη θάλνπκε; Έξρνληαη απφ ην Αηγάιεσ, απφ
ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο, πάεη ζην Υαιάλδξη θαη γίλεηαη απηή ε δηαδηθαζία.
Δθεί

ράζακε

ηελ

επθαηξία

λα

επαλαπξνζδηνξίζνπκε

ηε

ιεηηνπξγία ηεο πφιεο. Αθφκε φπσο έρεη γίλεη ε άξδεσλ έπξεπε φινη νη
δξφκνη πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ πιαηεία, λα πεδνδξνκεζνχλ. Γελ είλαη αξγά λα
ην θάλνπκε. Απηφ ζα έπξεπε λα ην θάλνπκε καδί κε ηελ ΑΔΚ γηαηί είλαη κεγάιν
ην έξγν πνπ γίλεηαη θαη γίλεηαη.
Κιείλνληαο ζέισ λα επρεζψ απφ εδψ θαη πέξα καθάξη λα
πξνθχςνπλ νθέιε γηα ηελ πφιε θαη λα είλαη εηιηθξηλή απηά ηα νθέιε. Μαθάξη ε
πφιε λα ελζθχςεη ζηελ ηζηνξία ηνπ γεπέδνπ θαη λα δεη ηη έρεη λα θαξπσζεί
απφ εθεί θαη έρνπκε έλα πην ζεκαληηθφ θαηά ηε γλψκε κνπ, πνπ είλαη ην
επφκελν ζέκα ζαο εγψ γη' απηφ ήξζα, λα δνχκε πσο ζα γίλεη ε κειέηε ζηελ
πξάμε εθαξκνγήο ηεο Μπξηηάληα. Δθεί πξέπεη λα δψζνπκε κεγάιε ζεκαζία
γηαηί ν αζηηθφο ηζηφο είλαη απισκέλνο, είλαη ππθλνδνκεκέλνο, ε πφιε κπνξεί
λα θχγεη κφλν πξνο ηα εθεί, δειαδή απφ ην γήπεδν κέρξη ηνλ Πεξηζζφ. Απηφ
ην θνκκάηη πξέπεη λα ην πξνζέμνπκε θαη λα γίλεη απηφ ην θνκκάηη σξαία.
Δίλαη ζην ζρέδην, έρεη φξνπο δφκεζεο. Καθψο ηφζα ρξφληα δελ
έρεη πινπνηεζεί γηαηί έρεη εηζθνξέο ν Γήκνο εθεί θαη ζε γε θαη ζε ρξήκα θαη
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κπνξεί λα αλαζάλεη θαη είλαη πάξα πνιιά ηα ρξφληα πνπ ππάξρεη απηή ε
κειέηε εθαξκνγήο θαη δελ έρεη εθαξκνζηεί. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ ε θα ηδεξνπνχινπ.
Α. ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟΤ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα, είκαη δεκφηεο ηεο πφιεο.
Δγψ εθείλν πνπ εηζπξάηησ είλαη φηη ζα είλαη έλα έξγν ην νπνίν ζα δψζεη
αλάπηπμε ζηελ πφιε θαη ψζεζε θαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο πφιεο.
Γελ είκαη νχηε ζπγθνηλσληνιφγνο, νχηε κεραληθφο φπσο νη δπν
θχξηνη νη πξνεγνχκελνη πνπ κίιεζαλ, εθείλν φκσο πνπ βιέπσ πνιχ ζεηηθά
είλαη νη 200 ζέζεηο parking πνπ ζα κπνξνχκε λα έρνπκε φηαλ δελ ιεηηνπξγεί ην
γήπεδν. Με ελδηαθέξεη λα κάζσ αλ απηέο νη 200 ζέζεηο parking ζα είλαη
ηζφγεην θαη πνην ρψξν ζα θαηαιακβάλνπλ, αλ ζα είλαη ζην άιζνο ή ζα είλαη
ππφγεην parking. Αλ έρνπκε δειαδή θάπνηα εηθφλα πνπ ζα γίλεη ην parking.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κάησ απφ ην γήπεδν.
Α. ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟΤ: Τπφγεην ζα γίλεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη – λαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη εθεί πνπ θαηαιήγεη ε ππνγεηνπνίεζε.
Α. ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟΤ: Δίλαη ζίγνπξν απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη.
Α. ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟΤ: Γηαηί έρσ αθνχζεη δηάθνξα, γη' απηφ ξσηάσ. Δληάμεη
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σψξα λα απαληήζεη ν θ. Καληαξέιεο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο θαη
κεηά λα πάκε ζηηο ηνπνζεηήζεηο φζνη δελ έρνπλ θάλεη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, αγαπεηνί ζπκπνιίηεο ζα μεθηλήζσ
απφ ηελ πάζα πνπ κνπ έδσζε ν θ. Κσλζηαληάηνο πνπ πνιχ ζσζηά βέβαηα
θαη είλαη θαη ινγηθφ νη κεραληθνί ηεο παξέαο εδψ θαη νη ζπκπνιίηεο κεραληθνί
έρνπλ αληηιεθζεί πξψηνη ην φηη πξφθεηηαη αθξηβψο γηα κηα εξγνηαμηαθή
θπθινθνξηαθή ξχζκηζε ε νπνία αθνξά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. ζα είλαη δειαδή
φζν δηαξθεί απηφ ην έξγν.
Πξνζέμηε θχξηνη ζπλάδειθνη θηλδπλεχνπκε ζην εμήο: εδψ
ζίγνπκε ζέκαηα ηα νπνία ηειηθά αληηκεησπίδνληαη αθξνζηγψο πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε απηφ θαζαπηφ ην έξγν ηεο ππνγεηνπνίεζεο, κε απηφ θαζαπηφ ην
έξγν ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ, κε απηά θαζαπηά ηα roundabouts, ην νπνίν είλαη
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κηα άιιε ζπδήηεζε ην νπνίν θαζέλα απφ απηά ηα ηξία ζέκαηα απφ κφλν ηνπ,
είλαη έλα πκβνχιην. Σν θάζε έλα απφ κφλν ηνπ!
Γηφηη ηειηθά δελ εμαληινχκε ην ζέκα, ιέεη ν θαζέλαο κηα άπνςε
θαη δελ κπνξνχκε λα ην εμαληιήζνπκε ζηα πιαίζηα κηαο ζπλεδξίαζεο γηα ηηο
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ιφγσ ηνπ εξγνηαμίνπ ηεο ππνγεηνπνίεζεο.
Καη λα πξνρσξήζσ λα απαληήζσ ζηηο εξσηήζεηο ζαο. Όπσο
εηπψζεθε θαη πνιχ ζσζηά θαη ην είπα θη εγψ ζηελ αξρή, ε κειέηε απηή
ρξεζηκνπνηεί ηνπο ππάξρνληεο δξφκνπο, δελ αλαθαιχπηεη ηελ Ακεξηθή, δελ
είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν είλαη θαθή πξνθαλψο γηα καο θαη ζα καο
ηαιαηπσξήζεη, ην είπακε απηφ απφ ηελ αξρή, κπνξνχκε λα ην δνχκε φινη. Γελ
κπνξνχκε λα θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο, παξ' φια απηά είλαη
απηή πνπ είλαη θαη δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη δηαθνξεηηθή, πνιχ ζσζηά
εηπψζεθε απφ ηνλ θ. Κσλζηαληάην. Απηνχο ηνπο δξφκνπο έρνπκε, απηέο ηηο
δηεμφδνπο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, δελ ππάξρεη θάηη άιιν, δελ
ππάξρνπλ άιινη δξφκνη λα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Έρεηε απφιπην δίθην, θαληάδνκαη είζαη κεραληθφο θαη έρεηε
απφιπην δίθην θχξηέ κνπ, φκσο ζα ζαο πσ θάηη. Απηή είλαη επίζεο κηα άιιε
θνπβέληα, δελ είλαη θνπβέληα γηα λα έρνπκε ηε ζχκθσλε ή κε γλψκε ζε κηα
εξγνηαμηαθή ξχζκηζε ζε κηα πφιε, πνπ γίλεηαη έλα κεγάιν έξγν θαη
νπσζδήπνηε δεκηνπξγεί απηέο ηηο θαηαζηάζεηο.
Να ζαο πσ επίζεο ην εμήο: δελ αξγνπνξήζακε εκείο θ.
Κσλζηαληάην. Ζ ζχκβαζε φπσο ζαο δηάβαζα ζηελ αξρή, δελ μέξσ αλ
ήζαζηαλ απφ ηελ αξρή, ππνγξάθηεθε ζηηο 9/12. Ζ ΗΝΣΡΑΚΑΣ λα μέξεηε, φζν
δελ είρε ππνγξάςεη ζχκβαζε δελ κπνξνχζε λα πξνβεί αιιά θαηαιαβαίλεηε
κεηά άξρηζαλ νη ρξφλνη, είλαη πηεζηηθνί κε ην πνπ ππνγξάθεθε έπξεπε λα είλαη
έηνηκεο θαη νη κειέηεο πνπ πηζαλφ θαηά κέξνο κπνξεί λα ήηαλ ήδε έηνηκεο έλα
κέξνο ηνπο, λα νινθιεξσζνχλ φια απηά γηα λα κπνξέζνπλ λα παξζνχλ νη
εγθξίζεηο πνπ είπακε ζηελ αξρή πνπ ρξεηάδνληαη.
Σα roundabouts είλαη κηα πνιχ κεγάιε ζπδήηεζε θ. ζπλάδειθε,
αιιά δελ είλαη ηνπ παξφληνο, είκαζηε εθηφο ζέκαηνο. Αο επηθεληξσζνχκε ζην
ζέκα καο ηνπιάρηζηνλ λα θάλνπκε φζν κπνξνχκε θαιχηεξε θαη πεξηζζφηεξε
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ζπδήηεζε γηα λα θαηαιάβνπκε φινη ην ζέκα λα ςεθίζνπκε ζην ηέινο απηφ πνπ
ήξζακε ζήκεξα λα ςεθίζνπκε.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Θα ζαο πσ, ζα θάλσ κφλν απηή ηελ παξέλζεζε. Ζ κειέηε
θχξηνη ζπλάδειθνη θαη φπνηνο έρεη δεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο
ππνγεηνπνίεζεο

αλαθέξνπλ

πξαγκαηηθά

θαη

ηνπο

δπν

πεδνδξφκνπο,

αλαθέξνπλ θαη ηα roundabouts, αλαθέξνπλ, αλαθέξνπλ, αλαθέξνπλ… θαη ελ
ηέιεη ν αλάδνρνο πήξε κφλν ηελ ππνγεηνπνίεζε. Άξα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Άξα θ. Καληαξέιε ζα κείλνπκε
νπζηαζηηθά κε εκηηειή.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κνηηάμηε, απηφ ήηαλ νπζηαζηηθά έλα έξγν ην νπνίν φιν ην
δηαρεηξηδφηαλ ην θξάηνο, ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, ν ζεκεξηλφο θ.
Καξακαλιήο, ν πξψελ θ. πίξηδεο. Απηφ έγηλε ιφγσ ησλ δηαθφξσλ
θαηαζηάζεσλ πνπ μέξνπκε φινη πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ην έθαλε λφκν ηφηε
ε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ κέζσ ηνπ θ. πίξηδε.
Απφ εθεί θαη πέξα φκσο επεηδή ην έξγν έπξεπε λα γίλεη θαη
μεθίλεζε νπζηαζηηθά κε ην ζέκα ηεο ππνγεηνπνίεζεο πνπ ήηαλ ην πξψην
βήκα, δεκνπξαηήζεθε μερσξηζηά θαηά παξέθθιηζε ησλ αξρηθψλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο πνπ πνιχ ζσζηά ιέεη ν θ. Μπαξνχηαο φηη ηα πξνέβιεπε φια
απηά, ην απέθνςαλ θαη δεκνπξαηήζεθε απηφ ην θνκκάηη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Καιακπφθεο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Άξα δελ είλαη απαξαίηεηε θαη βαζηθή πξνυπφζεζε ηα
roundabouts. Σα roundabouts δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ
γεπέδνπ, δελ έρεη λα θάλεη κε ηίπνηε, είλαη κηα δπλεηηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία
ζα ηε ζπδεηήζνπκε ζε επφκελν πκβνχιην.
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αο πάκε ιίγν ζηελ νπζία ηνπ
ζεκεξηλνχ καο ζέκαηνο. Δγψ ζα ζαο δείμσ ην θνκκάηη απφ ηε Λεχθεο θαη
πίζσ ηνπ νηθνπέδνπ ζην ζα εγθαηαζηαζνχλ γηαηί έγηλε κηα εξψηεζε γηα ηα
θνληέηλεξο ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ κεραληθψλ, ηα δε κεραλήκαηα ζαο δείρλσ
εδψ ζην ράξηε ζηελ Ζξαθιείνπ. Δδψ είλαη ην βελδηλάδηθν πνπ ζαο δείρλσ ηεο
Aegean, απφ πίζσ έρεη έλα νηθφπεδν –απηφ πνπ ζαο δείρλσ- φπνπ ζα είλαη ηα
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βαξέα κεραλήκαηα θαη ηα πιηθά, ζηελ Ζξαθιείνπ ζην βελδηλάδηθν ηεο Aegean
απφ πίζσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπηηξέπεηαη κηα εξψηεζε ζε
απηφ; Απηά πσο ζα κεηαθηλνχληαη πξνο ην γήπεδν; Απφ ηε Παπαλαζηαζίνπ;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Σα βαξέα κεραλήκαηα;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Σα βαξέα κεραλήκαηα φηαλ ηειεηψλεη ην έξγν ηε λχρηα, ή
ζα κείλνπλ ζην έξγν εθφζνλ ην έξγν έρεη αξρίζεη πιένλ …
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή ν κφλνο ηξφπνο γηα λα
πάλε εθεί, ζα είλαη απφ ηελ Παπαλαζηαζίνπ.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ έρεηε δίθην. Καηά ηελ πνξεία ελφο
έξγνπ φηαλ πιένλ αξρίζνπλ λα ζθάβνπλ θάπνηα κεραλήκαηα ζα κείλνπλ εθεί,
επί ηνπ έξγνπ, φηαλ πιένλ ζα είλαη ζε πιήξε εμέιημε ην έξγν. Σα ππφινηπα
κεραλήκαηα θαη πιηθά είλαη ζην ζεκείν πνπ ζαο δείρλσ εδψ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Μνπ επηηξέπεηε κηα εξψηεζε
γηαηί ζα δηεπθνιχλεη. Σν ρψκα πνπ ζα ππάξμεη απηφ πνπ ζα βγεη, ηη ζα ην
θάλνπκε;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Θα ρξεζηκνπνηεί θαη φ,ηη δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζα
απνκαθξπλζεί.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Γηαηί

λα

κελ

ην

ρξεζηκνπνηήζνπκε;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δπαλαιακβάλσ δελ είλαη δηθφ καο έξγν. Να ζαο πσ θάηη;
Πηζαλφ λα είλαη αλνηρηή ε εηαηξεία ζε ηέηνηεο πξνηάζεηο, κπνξνχκε λα
αηηεζνχκε δελ είλαη θαθφ απηφ πνπ ιέηε, είλαη πνιχ θαιφ. Μπνξεί λα ην
ρξεηάδεηαη, κπνξεί λα ρξεηάδεηαη θαη επηπιένλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε Γεκήηξε επεηδή γίλεηαη σξαία ζπδήηεζε, έρεη δίθην ν
θ. Σνκπνχινγινπ άιισζηε ην θάλακε ηψξα, απμήζακε ηελ άζθαιην …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Απμήζακε ηελ άζθαιην ηεο Γεθειείαο θαη ηελ πήξακε κε
δηθή καο πξσηνβνπιία θαη ηε κεηαθέξακε ζε έλα ζεκείν πνπ είρακε ιάζπεο
γηα λα κελ ππάξρνπλ ιάζπεο θαη ζα ηελ παηήζνπκε θαη κε έλα νδνζηξσηήξα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα ππάξρεη φγθνο ρσκάησλ θαη
απηφο πξέπεη λα αμηνπνηεζεί απφ εκάο, αλ κπνξνχκε δειαδή.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέκε. Όηη είλαη κηα πνιχ θαιή ζθέςε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Δίλαη κηα πνιχ θαιή ζθέςε θ. Σνκπνχινγινπ θαη λα ζαο
πσ θαη θάηη; Απηή ηελ νπζία έρεη ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε, δειαδή ην φηη απφ
απηέο ηηο ηδέεο πνπ ζπδεηάκε, γηαηί αθνχζηεθαλ θαη πάξα πνιχ σξαία
πξάγκαηα θαη κέρξη έλα ζεκείν έγηλε θαη κηα πνιχ σξαία θνπβέληα ζήκεξα,
παξ' φηη θαλέλαο καο δελ είλαη ζπγθνηλσληνιφγνο, εθηφο ίζσο ηνπ θ.
Οπζηακπαζίδε πνπ μέξσ πνιχ θαιά φηη έρεη θάλεη ηε δηπισκαηηθή ηνπ ζε
ζρέζε κε ηα θπθινθνξηαθά, θαλέλαο δελ είλαη εηδηθφο ζπγθνηλσληνιφγνο.
Καη απαληψ θα Γθνχκα ην εμήο: ηηο κειέηεο δελ ηηο θάλακε εκείο.
Δγψ δελ κπνξψ λα ζαο πσ αθξηβψο ηνπο θφξηνπο θαη δελ είλαη θαη ν ξφινο
καο εκάο λα γλσξίδνπκε αθξηβψο ηνπο θφξηνπο. Δκείο φηαλ θαινχκε εηδηθνχο
λα θάλνπλ κηα θπθινθνξηαθή κειέηε, ε δνπιεηά ηνπο είλαη απηή. Αλ ηελ θάλακε
εκείο, δελ ζα ρξεηαδφκαζηαλ ηνπο εηδηθνχο γηα λα καο θάλνπλ ηηο
θπθινθνξηαθέο κειέηεο. Αλ ε δνπιεηά καο ήηαλ λα μέξνπκε ηνπο θφξηνπο θαη
λα βγάδνπκε κέζσ ησλ θφξησλ ηηο ζπγθνηλσληαθέο θαη θπθινθνξηαθέο
κειέηεο, ηφηε δελ ζα ππήξρε θαλέλαο ιφγνο λα πεγαίλνπκε θαη λα βγάδνπκε
θσδηθνχο γηα θπθινθνξηαθέο κειέηεο θαη λα πιεξψλνπκε ιεθηά έμσ.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηεο ππνγεηνπνίεζεο θχξηνη
ζπλάδειθνη είλαη κίληκνπκ, φπσο ζαο δηάβαζα ζηελ αξρή 14 κήλεο κε φ,ηη
απηφ ζπλεπάγεηαη. Ξέξεηε πνιιέο θνξέο νη εξγνιάβνη δεηάλε θάπνηνπο
επηπιένλ ρξφλνπο θαη ηα ινηπά. Δχρνκαη λα είλαη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξνη.
Πξνθαλψο

ην

έξγν

ηεο

ππνγεηνπνίεζεο

είλαη

άξξεθηα

ζπλδεδεκέλν κε ην γήπεδν αιιά λνκίδσ φηη είλαη πνιχ πηζαλφ είηε λα
ζπκπέζνπλ, είηε λα είλαη πάξα πνιχ θνληά νη ρξφλνη πεξαίσζεο.
Ννκίδσ ν θ. Γνχιαο ξψηεζε γηα ηε κχξλεο θαη ηελ Ησλίαο, λα
ζαο μεθαζαξίζσ κηα θαη έρσ κεγαιψζεη ζε απηφ ην θνκκάηη, εδψ πνπ ζαο
δείρλσ είλαη ε κχξλεο θαη απφ εδψ είλαη ε Ησλίαο, εθείλν πνπ είπα είλαη φηη
ζα πξνβιεθζεί κε ζήκαλζε κφλν γηα θαηνίθνπο θπθινθνξίαο ζε απηνχο ηνπο
δξφκνπο, θπθιηθή θπζηθά απφ θάπνπ ζα κπαίλεηο θαη απφ θάπνπ ζα βγαίλεηο,
φρη δηπιή ζηνπο δπν δξφκνπο, απφ θάπνπ ζα είλαη είζνδνο θαη απφ θάπνπ ζα
είλαη ε έμνδνο νχησο ψζηε λα ππάξρεη θαη ε πξφζβαζε ησλ αλζξψπσλ ζηα
ζπίηηα ηνπο, αιιά θαη ε πξφζβαζε απηνθηλήησλ πξψηεο αλάγθεο φπσο είλαη
αζζελνθφξα θαη ηα ινηπά.
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Γηα κεηά κηιήζαηε; Πξνθαλψο είλαη ζεκεία πνπ ππνρξεσηηθά
πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ν άιινο ζην ζπίηη ηνπο, δελ κπνξείο λα απνθιείζεηο
ζε θαλέλαλ ηελ πξφζβαζε ζην ζπίηη ηνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλαγθαζηηθά.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ζ Ησλίαο πεδνδξνκείηαη έηζη θη αιιηψο ζε έλα κέξνο
ηεο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Γελ λνκηκνπνηείηαη θαλείο λα καο απαγνξεχζεη ηελ
πξφζβαζε ζην ζπίηη καο, είηε ιέγεηαη Πεξηθέξεηα, είηε θξάηνο, είηε
νπνηνζδήπνηε.
Πνιχ ζσζηή ε πξφηαζε γηα ην θαλάξη ζηελ νδφ Γεθειείαο πξνο
ην Υσξηάηηθν, πξνο ηα αξηζηεξά φπσο πεγαίλνπκε πξνο Κεθηζηά δειαδή,
φκσο ζα ζαο πσ φηη απηφ είλαη έλα ζέκα ηεο Σξνραίαο πνπ κπνξνχκε λα
αηηεζνχκε εκείο ζηελ Σξνραία θπζηθά ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο ηέηνηνπ
θαλαξηνχ, αιιά είλαη μεθάζαξν ζέκα Σξνραίαο.
Απφ ηελ άιιε βέβαηα λα μέξεηε φηη δεκηνπξγείο έμηξα
πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ δηφηη θαληαζηείηε φηη πξνζζέηεηο
έλα επηπιένλ θαλάξη πνπ είλαη έλα ηνμάθη αξηζηεξά. Καη εδψ ηψξα θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη αλαινγηζηείηε πφζν κεγάιε αμία ζα έρεη θαηά ηε δηάξθεηα
απηνχ ηνπ έξγνπ θαη κε απηέο ηηο ξπζκίζεηο ην ζέκα ηεο δηαθχιαμεο ηνπ λα κε
παξθάξεη ν θφζκνο δεμηά – αξηζηεξά ζηηο νδνχο.
Φαληαζηείηε φηη νη δξφκνη ζαλ ηελ Πξνχζεο ζα θνξησζνχλ κε
κηα θίλεζε ε νπνία ζα έξρεηαη απφ ηε Νέα Ησλία πξνο ηε Φηιαδέιθεηα θαη
Αζήλα ή Αγίνπο Αλαξγχξνπο, θαληαζηείηε φιν απηφ ην θφξην ηεο
θπθινθνξίαο ζε έλα δξφκν ν νπνίνο εθηφο απφ ην φηη παξθάξνπλ θαη
δηπινπαξθάξνπλ

θαη ζην ηέινο ζνπ κέλεη έλα ξεχκα. Φαληαζηείηε ην

θνκθνχδην πνπ ζα δεκηνπξγεζεί εθεί εάλ εκείο δελ δηαθπιάμνπκε… θαη
κάιηζηα ήηαλ θαη παξάθιεζε ηνπ κειεηεηή πνπ ήξζε θαη καο έθαλε ηελ
παξνπζίαζε, ήηαλ παξάθιεζε θαη ηεο εηαηξείαο πνπ θάλεη ην έξγν, φηη
«παηδηά, ζα πξέπεη λα καο βνεζήζεηε θαη εζείο θαη ε Σξνραία ζην λα
δηαθπιάμνπκε

ηελ

απξφζθνπηε

θπθινθνξία

ησλ

απηνθηλήησλ

φρη

παξθαξίζκαηα, φρη δηπινπαξθαξίζκαηα».
Απηφ πνπ είπε ν θ. Οπζηακπαζίδεο πεξί θαλαξηψλ είλαη πνιχ
ζσζηφ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη πξνο ηελ Σξνραία αιιά ζεσξψ θ.
71

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Οπζηακπαζίδε φηη θαη ε ίδηα ε Σξνραία, θπζηθά θη εκείο πξέπεη λα επέκβνπκε
θαη λα πνχκε ηε γλψκε καο, αιιά ζεσξψ φηη θαη ε ίδηα ε Σξνραία ζίγνπξα ζα
πξνβεί ζε θάπνηεο ξπζκίζεηο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γη'
απηέο ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο.
Απηή θαζαπηή ε κειέηε θχξηνη ζπλάδειθνη δελ μέξσ αλ ζαο
θαίλεηαη είηε πξφρεηξε, είηε νηηδήπνηε, επαλέξρνκαη ζε απηφ πνπ είπε ν θ.
Κσλζηαληάηνο θαη ν θ. Καιακπφθεο θαη ζαο ην ιέσ θη εγψ φηη νπσζδήπνηε ην
γξάθεη θηφιαο αλ δηαβάζαηε φηη έρεη γίλεη κε βάζε ηελ αξρή ηεο
εμηζνξξφπεζεο θαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ θπθινθνξηαθψλ θφξησλ θαη ηα
ινηπά, ψζηε λα δηαζθαιίδεη πξαθηηθά ηζνδχλακνπο ρξφλνπο θαη ηα ινηπά.
Καη ιέεη «… εθόζνλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ
παξαηεξεζεί ζεκαληηθή αύμεζε ηεο θπθινθνξίαο ζην ηνπηθό Γίθηπν ηεο
πεξηνρήο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ πξόζζεηα πεξηνξηζηηθά κέηξα».
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ηελ Δηξήλεο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Σν ιέεη γηα φιεο ηηο πεξηνρέο θ. εξεηάθε θαη κάιηζηα ιέεη
Δηξήλεο - Νέαο Ησλίαο, πνπ δελ είλαη Νέαο Ησλίαο, είλαη Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Θέισ λα ζαο πσ φηη είλαη έλα πξάγκα φπσο ζαο είπα επεηδή ε
θπθινθνξία είλαη δπλακηθή, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη ζηαηηθφ απηφ είλαη θαη
ηειείσζε, νπσζδήπνηε κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηα πξνβιήκαηα θαη
ζίγνπξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ θάπνηεο πξφζζεηεο
παξεκβάζεηο ζην κέιινλ.
Ζ ΗΝΣΡΑΚΑΣ πξνθαλψο έρεη ζπληάμεη ηε κειέηε, ν κειεηεηήο
είλαη θάπνηνο θ. Σζηάλνο ζπγθνηλσληνιφγνο πνπ ε ΗΝΣΡΑΚΑΣ αλέζεζε ζε
απηφλ ηε κειέηε. Καη γηα ηηο ζεκάλζεηο, γηα φιεο απηέο ηηο κεηαηξνπέο δελ ζα
ππάξρεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Γήκν. Κακία. Δίλαη φιν επζχλε
ηεο ΗΝΣΡΑΚΑΣ δηφηη είλαη ζηα θφζηε ηνπ έξγνπ, ηα νπνία έρεη ζπλππνινγίζεη
κέζα.
Κχξηνη ζπλάδειθνη αλ δελ έρσ απαληήζεη ζε θάπνηνλ πηζαλφ
θάηη λα κνπ έρεη μεθχγεη …
Κ. ΜΠΑΡΟΤΣΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Δίζνδνο – έμνδνο ε
ξάκπα;
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Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: ίγνπξα ππάξρεη κηα αλακνλή γηαηί ππάξρεη ην ππφγεην
parking θχξηνη ζπλάδειθνη θαη θ. Μπαξνχηα. Τπάξρεη ην ππφγεην parking ην
νπνίν είλαη ζην δεχηεξν επίπεδν θάησ απφ ηελ πξψηε ππνγεηνπνίεζε πνπ
είλαη απηή πνπ γίλεηαη ηψξα. Πξνθαλψο ππάξρεη αλακνλή, πξνθαλψο ζα
πξέπεη λα ππάξρεη, αιιά δελ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απηνχ ηνπ έξγνπ
πνπ κηιάκε ζήκεξα. Θα ζπδεηεζεί, ζα ελεκεξσζείηε, ζα ελεκεξσζνχκε φινη.
Κπξία

Γθνχκα

γηα

ηνπο

πεδνχο.

Όηαλ

ιέκε

φηη

ζα

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη νδνί απφ ην άιζνο, κηιάκε γηα ηηο εηζφδνπο ηεο
Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ νη νπνίεο βγαίλνπλ είηε πξνο ην Π.Π.Η.Δ.Γ. θαη ζηε
Υαηδήβεε θαη ηα ινηπά, ηα κνλνπάηηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ήδε ν θφζκνο, δηφηη
θαηαιαβαίλεηε φηη δελ ζα κπνξείο λα πεξάζεηο φηαλ ζα αξρίζεη λα ζθάβεηαη
εθείλν ην θνκκάηη, δελ ζα έρεηο πξφζβαζε λα πεξάζεηο απφ εθείλν ην ζεκείν,
νπφηε κπνξεί λα παξαθάκςεηο κέζα απφ ην άιζνο απφ ηα κνλνπάηηα πνπ
ππάξρνπλ θαη απφ ηηο εηζφδνπο πνπ έρνπκε δπν ηξεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο
Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ, νχησο ψζηε λα βγεηο ζηε κεξηά ηεο Φηιαδέιθεηαο.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Θα θσηαγσγεζνχλ; Θα γίλεη θάηη;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπάξρεη φπσο μέξεηε έλα έξγν ην νπνίν είλαη ζε εμέιημε…
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Άιιν ε βφιηα, άιιν ην λα ππάξρεη δηαξθήο …
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Σν νπνίν είρε γίλεη επί επνρήο Βαζηιφπνπινπ γηα ηα θψηα
ηνπ άιζνπο, γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ άιζνπο. Απηφ είλαη έλα έξγν ην
νπνίν κπνξεί λα ζαο ελεκεξψζεη θαη ν θ. Κνπηζάθεο, είλαη ζε εμέιημε, λα
μέξεηε δειαδή φηη ππάξρεη πξφβιεςε γη' απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηνί θίινη ζαθψο είλαη έλα πάξα
πνιχ ζνβαξφ ζέκα γη' απηφ θαη δεηήζακε θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζπδήηεζε
φηη ήηαλ βάζηκε ε έλζηαζή καο λα ππάξρεη ρξφλνο θαη ζηνηρεία γηα λα
κειεηεζνχλ θαη λα ηεθκεξησζνχλ φρη ε θξηηηθή ζε απηφ πνπ έρεη έξζεη σο
κειέηε, αιιά γηα λα δνχκε αλ ππάξρεη θάηη πνπ ηνπιάρηζηνλ κπνξεί λα
απαιχλεη ηηο ζνβαξέο επηπηψζεηο πνπ θαηά ηε γλψκε καο ζα θάλνπλ θφιαζε
ηνπ Γάληε ηελ πεξηνρή.
Καη απηφ δελ αθνξά κφλν ηελ ηερληθή κειέηε εδψ θξίλεηαη θαη ε
Γηνίθεζε. Κξίλεηαη ε Γηνίθεζε πνπ πήξε ηελ πνιηηηθή επζχλε θαη θέξλεη κε
δηθή ηεο επζχλε ηελ εηζήγεζε εδψ. Γειαδή ην «δελ μέξσ ηνπο θφξηνπο»
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ξσηεζήθαηε θ. Καληαξέιε θαη κε δηθή ζαο επζχλε θέξλεηε κηα εηζήγεζε ε
νπνία βαζίδεηαη ζε έλα ηνπξινχ ζηνηρείσλ. Αλ δείηε πσο ήηαλ ππνινγηζκέλε
νη θπθινθνξηαθνί θφξηνη ζηελ ΜΠΔ ηεο ππνγεηνπνίεζεο, θάηη απφ ην ’10, θάηη
απφ ην ’14 νχηε μέξνπκε ζε ηη αλαινγία θαη νη νπνίνη ηελ ειάρηζηε επηπιένλ
επηβάξπλζε ηελ ππνινγίδνπλ ζην θνκκάηη κεηαμχ Ησλίαο θαη Ζξαθιείνπ, ζηελ
Παπαλαζηαζίνπ. Δίλαη ε πην ειαθξηά επηβάξπλζε.
Αλ πάκε πξνο ηε Λεχθεο θηάλνπκε ηα 162 απηνθίλεηα ηελ εκέξα
επηπιένλ θίλεζε. Κάλνπκε δειαδή ηελ Δηξήλε έλα δηαξθέο ζνπξσηήξη…
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σελ ψξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Δίλαη δεκνηηθέο νδνί θ. Γξεηδειηά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γεχηεξνλ, είλαη κειέηε απηφ πνπ έρνπκε; Δκείο θαη' αξρήλ
έρνπκε έλα θξηηήξην: πνηνο ην θάλεη, πνηνο πιεξψλεηαη, πνηνο θεξδίδεη. Αλ ην
θάλεη ν ηδηψηεο θαη πιεξψλεη ν θάηνηθνο πνπ ηνλ ζηέιλεη ε κειέηε ιέεη
εθηξνπή κέζσ Αηηηθήο Οδνχ γηα λα θεξδίδεη ν άιινο εξγνιάβνο ηεο Αηηηθήο
Οδνχ, κε ζπγρσξείηε. Αλ έρεη πξφηαζε φηη γηα λα δηαζρίζεη ν Φηιαδειθηψηεο
θαη λα πάεη ζην Υαιάλδξη κέζσ Αηηηθήο Οδνχ, γηαηί απηφ καο ιέλε γηα
νξηζκέλα, λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ε Πεξηθέξεηα θαη λα βγάιεη θάξηεο
ειεχζεξεο δηέιεπζεο γηα φζνπο έρνπλ δνπιεηά εθεί.

Γελ θαηάιαβα…

Ση

είδνπο κειέηε είλαη απηή;
Μειέηε πνπ πξνβιέπεη θίλεζε πεδψλ ζε ρψξν ν νπνίνο κε
βάζε ηνπο Καλνληζκνχο θαη ηνπο λφκνπο απαγνξεχεηαη ηηο βξαδηλέο ψξεο.
νβαξή

κειέηε!

Μειέηε

ε

νπνία

θαη

απηφ

είλαη

ε

ινγηθή

ηεο

απνζπαζκαηηθφηεηαο, δελ παίξλεη θαλ ππφςε φρη ην έξγν ζηελ Ησλία πνπ
είλαη παθέην, αιιά φηη ζα ππάξμνπλ άιια δπν κεγάια έξγα ηεο Πεξηθέξεηαο
εγγεγξακκέλα ηνλ ίδην ρξφλν ζε αθηίλα ιίγσλ ρηιηνκέηξσλ θαη κηιάσ γηα ηελ
ππνγεηνπνίεζε ηεο «Μειίλαο Μεξθνχξε», πνπ ζα ζηνκψζεη ην θνκκάηη εθεί
ζηελ Ηθηγελείαο θαη Ζξαθιείνπ θαη ηε δηαπιάηπλζε ηεο Ζξαθιείνπ ςειά, πνπ
βεβαίσο είλαη ςειά αιιά ην έκθξαγκα δελ ην παζαίλεη θαλέλαο επεηδή ηνπ
βνπιψλεη κηα αξηεξία, θαη εδψ ηηο βιέπσ φιεο λα βνπιψλνπλ θαη λα κε
λνηάδεη ηνλ κειεηεηή, λα κε λνηάδεη ηελ Γηνίθεζε θαη πέξα βξέρεη.
Αιιά αο πνχκε φηη ζα δερηνχκε, εγψ λα δερηψ θαη ηελ
ηαιαηπσξία, λα δερηψ θαη ηε ζθφλε –ε ζθφλε, ε νπνία ζηακάηεζε ην έξγν ηεο
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ππνγεηνπνίεζεο, ηνπ ππφγεηνπ parking ζηελ Ησλία, πνιχ κηθξφηεξεο έθηαζεοθαη ην ζφξπβν, δελ πεηξάδεη αο πνχκε γηα ηελ πξφνδν θαη ηε αλάπηπμε.
Πνηνο είλαη φκσο ν ιφγνο απηνχ ηνπ έξγνπ; Γηαηί γίλεηαη; Να ηα
ππνθέξνπκε φια γηα λα πάκε κπξνζηά, γίλεηαη ε ππνγεηνπνίεζε φπσο έσια
ηζρπξίζηεθε –θαη ην αθνχζακε θη εδψ, ην είπε ε θα Παπαθψζηα- φηη
εληάζζεηαη ιέεη ν κειεηεηήο ην έξγν ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ αζηηθνχ
πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κε αθεηεξία ην θέληξν.
Σελ

δήηεζε

θαλέλαο

απφ

ηελ

Φηιαδέιθεηα

απηή

ηελ

ππνγεηνπνίεζε; Σελ δήηεζε θαλέλαο; Ζ ππνγεηνπνίεζε έγηλε θαηά παξαγγειία
ηεο ΓΗΚΔΦΑΛΟ Α.Δ. πνπ έθαλε ηε κειέηε φπσο απηή γνχζηαξε, ηελ έθαλε
δσξεά ζηελ Πεξηθέξεηα, ε νπνία ηελ βξήθε θαη ηελ έθαλε.
Καη μαλαιέσ: απηφ ην έξγν πλνήο αλαπηπμηαθφ πνπ ζα καο
θάλεη λα θηάζνπκε θαη ζην θεγγάξη, ζε απηφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
απνξξίθζεθε νκφθσλα. 20 θαηά θαη 3 παξψλ, έλα ήηαλ ν θ. Νηάηζεο, δεχηεξν
ν θ. Γεσξγακιήο. Πην ΑΔΚ δελ γίλεζαη! Γελ βξέζεθε έλαο δεκνηηθφο
ζχκβνπινο λα ζηεξίμεη ζνβαξά κηα κειέηε ε νπνία πφζν αλαβάζκηδε ηελ
πεξηνρή. Γελ έπαηξλε θαλ ππφςε φηη ππάξρεη πξνζθπγηθφο ζπλνηθηζκφο.
Έθαλε ηε Γεθειείαο δξφκν ηαρείο θπθινθνξίαο θνκκέλε ζηε
κέζε. Να πάεη ην παηδί ζην Γεκνηηθφ ή ζην Γπκλάζην πεξλψληαο θαη θάλνληαο
ην ηαπξφ ηνπ. Απηφ ήηαλ ε κειέηε θη άιια πνιιά βέβαηα ηα νπνία δελ
ρξεηάδεηαη λα ηα μαλαπνχκε. Απηά πξνέβιεπε απηή ε κειέηε.
Γηαηί απηή ε βηάζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο; Γηαηί λα κελ βάινπκε
θάησ, λα δνχκε θαη ηνπο θφξηνπο λα θάλνπκε ηνπο ππνινγηζκνχο καο, λα
πάκε ζηε γεηηνληά ηεο Δηξήλεο, λα πάκε ζηε γεηηνληά ηεο Ησλίαο θαη λα
ζπδεηήζνπκε θαη λα δνχκε θαη πσο ζα ζπδεηήζνπκε θαη κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη
κε ηελ ΗΝΣΡΑΚΑΣ γηα ην έξγν θαη πσο πξέπεη λα γίλεη θαη ηη κέηξα πξέπεη λα
πάξνπκε.
Δίλαη κφλν ε ζπζθφηηζε; Να πεξάζνπκε ζην ληνχθνπ ζε ιίγεο
κέξεο γηα λα κελ πάξεη θαλείο ρακπάξη ηη έξρεηαη; Καηά ηε γλψκε καο δελ
είλαη κφλν απηφ, είλαη θπξίσο γηα λα κελ αλνίμεη ε ζπδήηεζε γηα ηνλ ραξαθηήξα
ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζνβαξέο αιιαγέο ηηο νπνίεο επηθέξεη.
Γηαηί είλαη γεγνλφο ην είδακε θαη ρηεο φηη έρνπκε κηα Γεκνηηθή
Αξρή ε νπνία ζεσξεί έθηαθην, πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζεί εδψ θαη ηψξα ρσξίο
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λα έρνπκε κηα κέξα θελφ δεκνηηθφο ζχκβνπινο λα αλνίμεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ
ή λα ηππψζεη θάπνηνο πνπ δελ κπνξεί ηηο εηζεγήζεηο θαη δελ ππάξρεη κηα
κέξα, εδψ θαη ηξεηο κήλεο λα ζπδεηήζνπκε έθηαθηα, πνπ ην δεηάκε, ηελ
θαηάζηαζε ησλ λεπηαγσγείσλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ κεηά ηνλ ζεηζκφ
κε ηνίρν πνπ είλαη έηνηκνο λα πέζεη ζην θεθάιη ησλ θαζεγεηψλ θαη άιια
ζνβαξά πξνβιήκαηα, ηε γλσζηή θαξακέια πνπ έιησζε: ε αληηζεηζκηθή
ζσξάθηζε ησλ ζρνιείσλ κε 6% λα βγάδνπλ αθαηαιιειφηεηεο.
Δίλαη έξγα δειαδή πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην ξπζκηζηηθφ
ζρέδην ηεο Αζήλαο ην νπνίν απειεπζεξψζεθε απφ ηνλ βξαρλά ηεο θξίζεο θαη
έρεη βάιεη κπξνο θαη μεθηλάεη απφ ην Μαξνχζη, απφ ην Golden Hall θαη ην λέν
εκπνξηθφ θέληξν ζην Ζξάθιεην θαη θηάλεη κέρξη ηελ Columbia.
Με ηεξάζηηεο αλαπιάζεηο πνπ πηέδνπλ ζε αιιαγέο ρξήζεο γεο
ζηελ θαηεχζπλζε άξζε θάζε εκπνξίνπ γηα ηελ αραιίλσηε δξάζε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Άιισζηε απηή είλαη θαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο. Πξνο ηη πεξεθαλεχεηαη; Όηη θεξδίζακε 1 εθαηνκκχξην γηα
πιαθάθηα θαη ηζηκέληα πέξημ ηνπ γεπέδνπ, δειαδή πάλσ απφ ην δηπιάζην πνπ
έδσζε ε Πεξηθέξεηα γηα ην ζχλνιν ηνπ άιζνπο. Άξα θαη ιεθηά ππάξρνπλ θαη
βξίζθνληαη.
Γηα λα δνχκε πσο έιεγαλ φηαλ μεθίλαγαλ νη ζπδεηήζεηο γη' απηφ
ηνλ πεξίθεκν πεδφδξνκν πέξημ ηνπ άιζνπο θαη έξρνκαη ζηελ πνιενδνκηθή,
ρσξνηαμηθή θαη πεξηβαιινληηθή ζεψξεζε πνπ εθπνλήζεθε κεηά ην 2014 κε ην
ξπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο Αζήλαο. Δπεηδή καο είπε ν θ. Καληαξέιεο φηη θάλνπκε
θπλήγη καγηζζψλ φηαλ κηιάκε φηη ππάξρεη πίεζε γηα αιιαγέο ρξήζεσλ γεο.
Δμεηάδνληαο ην 1996 κε 2014 ζηελ πεξηνρή πέξημ ηνπ γεπέδνπ
ιέλε: «ε γεληθέο γξακκέο νη ρξήζεηο εληαηηθνπνηήζεθαλ κε ηελ αλάπηπμε
ρξήζεσλ άιισλ ηεο θαηνηθίαο ζηηο πιεπξέο ησλ Οηθνδνκηθώλ Σεηξαγώλσλ
πνπ εθάπηνληαη ηνπ γεπέδνπ. Η εμέιημε απηή απεηθνλίδεηαη κε ηε κεηαβνιή ησλ
ρξήζεσλ γεο από ακηγή ζε γεληθή θαηνηθία».
Να ην θάλσ ιηαλά; Δίλαη απηφ πνπ καο είπε ν θ. Εαθεηξφπνπινο,
ν

εθπξφζσπνο

ησλ

θαηαζηεκαηαξρψλ

φηαλ

ζπδεηάγακε

ηα

ηξαπεδνθαζίζκαηα γηα ηνλ πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ. Πνπ είπε ηη; «Δ, θη εκείο
ζην Υαιάλδξη φηαλ ήκνπλ Γήκαξρνο είρακε έλα Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αιιά ε
δσή έρεη ηηο πξαγκαηηθφηεηέο ηεο».
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Έρνπκε αιιαγέο ζηελ πνξεία ηεο γεο, ζα έρνπκε ζπλέπεηεο
ζηνπο κηθξνκεζαίνπο κε θάζεηε πηψζε ηνπ ηδίξνπ θαη κεγαιχηεξε αθφκε
απνκάθξπλζε απφ ην θέληξν. Θα απμεζνχλ ηα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα πάλσ
ζηε γε, έρνπκε έλα έξγν ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή δελ έρεη θπθινθνξηαθή
κειέηε θαη ηζνληάξνπκε ιίγν απφ εδψ ιίγν απφ εθεί, φπνπ πάκε θαη φ,ηη καο
βγεη, αηεθκεξίσην, ην νπνίν έρεη θηηαρηεί κε κνλαδηθφ θξηηήξην –κνλαδηθφ
θξηηήξην θαη είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθφ- ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο
ΗΝΣΡΑΚΑΣ. Δίλαη εληππσζηαθφ. Γειαδή είλαη ζα λα ιεο φηη βξέρεη.
Λέεη «.. νη απαηηνύκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο έρνπλ σο
ζηόρν λα εμαζθαιηζηνύλ θαη λα ζεκαλζνύλ νη παξαθακπηήξηεο δηαδξνκέο
ιακβάλνπλ ηηο ηακπέιεο θαη ε αζθαιήο πξόζβαζε ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ,
ε αζθαιήο δηαθίλεζε ησλ πεδώλ, ησλ καζεηώλ…» ε κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ
δελ είλαη ζηα ελδηαθέξνληα, δελ ηα παίξλνπκε ππφςε.
Γη' απηφ έρεη ζεκαζία κε ηη θξηηήξην γίλεηαη κηα κειέηε θαη έλα
έξγν. Γη' απηφ κπνξεί λα έρεηο αλάπηπμε πνπ λα είλαη ζε βάξνο ησλ
εξγαδνκέλσλ, ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο
πηζηεχνπκε φηη δελ είλαη θαζφινπ ηπραία νχηε ε επηινγή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
λα ηα πεξάζεη πίζσ απφ ηελ πιάηε, νχηε λα κελ έρεη νπζηαζηηθή ελεκέξσζε.
Γηαηί θαηάιαβα φινη θάπνπ ήζαζηαλ ζε θάπνηα ζπλάληεζε – ελεκέξσζε, ζε
ζπλαληήζεηο κε ζπγθνηλσληνιφγνπο ν θ. Καληαξέιεο, ζε άιιεο ζπζθέςεηο ν θ.
Γξεηδειηάο. Δκείο δεηήζακε θαη’ ηδίαλ ελεκέξσζε απφ ηνλ θ. Βνχξν έγθαηξα
γηα λα θάλνπκε θαη ηεθκεξησκέλε ηνπνζέηεζε θαη λα βνεζήζνπκε κε κηα
έλλνηα.
Να πσ επίζεο φηη αξρηθά ε ππνγεηνπνίεζε φηαλ εκθαλίζηεθε ην
’14 ζαλ ηδέα, πξνβιεπφηαλ έμη κήλεο. Καη φηαλ είρε θάλεη εξψηεζε εδψ ε
ζπληξφθηζζά κνπ ε Γαλάε Γθνχκα κα ε πεξηβαιινληηθή κειέηε δελ παίξλεη
ππφςε ηεο ηα ππφγεηα χδαηα, δελ ιέεη ηίπνηε γηα ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο.
Σψξα ιέκε φηη κπνξεί λα ηξαβήμεη θαη ιίγν παξαπάλσ. Καη πνηνο θεξδίζεη θαη
πνηνο ζα πιεξψζεη; Καη ην έλα ην γλσξίδνπκε θαη ην άιιν θαη κε απηά ηα
θξηηήξηα θαηαςεθίδνπκε ηε κειέηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Οχησο ή άιισο είλαη νη ηειεπηαίεο ηνπνζεηήζεηο δελ
κηιήζακε πξηλ θαη νη άιινη ζπλάδειθνη πήξαλ ηνλ ρξφλν ηνπο θαη νη δεκφηεο
θαιά έθαλαλ.
Ζ κειέηε πνπ παξνπζηάζηεθε ζήκεξα δελ πξνβιέπεη φπσο
θαηαιαβαίλνπκε φινη θακία ειάθξπλζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ θέξλεη ην έξγν.
Δίλαη απηφ κε ην νπνίν ηειείσζε θαη ν Νίθνο θαη ζπγθεθξηκέλα έρεη βαζηζηεί θαη
ζηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ 2014 κε ζηνηρεία απφ πξνεγνχκελα ρξφληα
πνπ δελ έρνπλ πάξεη νχηε φηη ηα απηνθίλεηα έρνπλ απμεζεί ζε ζρέζε κε ηηο
κειέηεο ηνπ ηφηε.
Σψξα βέβαηα επεηδή κηιάσ ζε δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ απφ
φ,ηη θαηαιαβαίλσ κέλεηε ζηε Φηιαδέιθεηα θαη ηα ζπίηηα ζαο είλαη θνληά ζηε
δνπιεηά ζαο, δελ μέξσ ηη κεηαθηλήζεηο θάλεηε, εγψ δελ έρσ απηνθίλεην θαη ε
δνπιεηά κνπ είλαη πην καθξηά, νπφηε γεληθφηεξα ζπλαλαζηξέθνκαη θαη κε
αλζξψπνπο πνπ κεηαθηλνχληαη κε ηα Μέζα, γλσξίδνπκε φηη έρνπλ κεησζεί
δξαζηηθά θαη δηαξθψο ηα δξνκνιφγηα ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη είλαη θη έλα δήηεκα
γηαηί ζηα επρνιφγηα κηιάηε θαη γηα ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ θαη πσο ζα αθήζνπλ
ηα απηνθίλεηά ηνπο γηα λα έξζνπλ, παξ' φια απηά ζέιεηε κηα δσληαλή
Φηιαδέιθεηα – δηαζθεδαζηήξην, φπσο ηελ είρε ραξαθηεξίζεη έλαο ζπλάδειθνο
ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Δπνκέλσο έρνπκε έλα ΖΑΠ πνπ δηαιχεηαη, πνπ έρνπλ κεησζεί
δξαζηηθά

θαη

ιεσθνξεηαθέο

δηαξθψο
Γξακκέο

ηα
πνπ

δξνκνιφγηα
έρνπλ

ζηαζεξήο

θαηαξγεζεί,

ηξνρηάο.

ήηαλ

νη

Έρνπκε
δηπιάζηεο

ιεσθνξεηαθέο Γξακκέο πνπ πέξλαγαλ απφ ηελ Φηιαδέιθεηα, ζήκεξα έρνπλ
θαηαξγεζεί θαη έρνπλ κεησζεί ηα δξνκνιφγηά ηνπο θαη παξ' φια απηά είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζχκθσλα κε ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ
’14 ε Λπθνχξγνπ κεηαμχ ηεο Ησλίαο θαη ηεο Λεχθεο, ζα έρεη επηπιένλ αχμεζε
απηνθηλήησλ 2.371 ηελ εκέξα. Όρη ζήκεξα, πνπ έρνπκε θχγεη απφ ηηο
επηπηψζεηο ηεο θξίζεο πνπ παξέδηδαλ πηλαθίδεο θαη δελ έπαηξλαλ ηα
απηνθίλεηά ηνπο ηφζν πνιχ, δειαδή αλά ψξα φπσο είπε θαη ν Νίθνο 162
απηνθίλεηα είλαη κέζεο ηηκέο απηέο πνπ αλαιχνληαη ζηελ πεξηβαιινληηθή
κειέηε. Απηή ε δηαίξεζε αθνξά ηε Λεχθεο κεηαμχ Λπθνχξγνπ θαη Κεθηζνχ,
πνπ ζα είλαη 3.900 ηα απηνθίλεηα επηπιένλ αχμεζε ηελ εκέξα.
Θέισ λα θάλσ θαη κηα κηθξή παξέλζεζε γηαηί δελ ην είπα ζηελ
αξρή, κηιάηε γηα έληππε ελεκέξσζε θαη ρηεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ καο ιέγαηε
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φηη φια ηα καζαίλνπκε βάζεη facebook θαη κεηψζαηε ηνλ θσδηθφ ηεο
ελεκέξσζεο.
Σν έξγν απηφ θαηά ηε γλψκε καο πξνθαλψο θαη ζπλδέεηαη
πιήξσο κε ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ. Γίλεηαη θαηά ηε γλψκε καο ψζηε ην γήπεδν
ηεο ΑΔΚ λα κπνξεί λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε
λα είλαη έλα ζηάδην UEFA κε ηειηθφ ζηφρν θαηά ηελ εθηίκεζή καο λα ππάξρεη
θαη κηα αδηάθνπε θίλεζε ησλ πεδψλ απφ ην Μέζν ζηαζεξήο ηξνρηάο ζην
ζηαζκφ ηνπ Πεξηζζνχ κε θάπνηα πεδνδξνκεκέλε δηαδξνκή πνπ κπνξεί λα
δηαζρίδεη θαη ηελ πεξηνρή ηεο Μπξηηάληα, απηά είλαη φια ζρέδηα ηα νπνία
αθφκε δελ έρνπλ εκθαληζηεί, νχησο ή άιισο καο έρεηε ζπλεζίζεη ήδε ζε
απνζπαζκαηηθά έξγα.
Σφζν ην γήπεδν θαζαπηφ φζν θαη ηα ζπλνδά έξγα ηνπ έρνπκε
ηνπνζεηεζεί επαλεηιεκκέλα ζε απηφ, είλαη έξγα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ αχμεζε ηνπ
θεθαιαίνπ γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο.
Υαξαθηεξηζηηθά

ζέισ

λα

αλαθέξσ

φηη

ζηε

κειέηε

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ιέεη φηη ην γήπεδν ζα ιεηηνπξγεί 100 κέξεο ην
ρξφλν. Παίξλεη δειαδή φηη ιεηηνπξγεί 100 κέξεο ην ρξφλν θαη κε βάζε απηφ ην
ζηνηρείν θάλεη ηηο κειέηεο. Βέβαηα φπσο ζσζηά εηπψζεθε θαη πξνεγνχκελα
δελ παίξλεη ππφςε ηνπ φηη ζπλνξεχεη κε πξνζθπγηθφ νηθηζκφ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην γήπεδν γθξεκίζηεθε ην 2003 απφ
ηνλ ηφηε Πξφεδξν θαη κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη θαη ζήκεξα εδψ,
πξνζπαζψληαο λα θέξεη πξν ηεηειεζκέλν ηελ θαηαζθεπή ελφο κεγαζήξηνπ.
Απηφ ηειηθά απνξξίθζεθε απφ ηνλ ιαφ ηεο πεξηνρήο θαη έθηνηε νη νκάδεο ηεο
ΑΔΚ θαη φια ηα εξαζηηερληθά ηεο ηκήκαηα έκεηλαλ ρσξίο ρψξν θαη
ζηεγάζηεθαλ θάπνηα απφ απηά κέζα ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ καο.
Καη βαζηθή καο αληίζεζε φπσο ζα ζπκάζηε θαη γηα ην γήπεδν
ήηαλ φηη γίλεηαη έλαο ρψξνο ηδησηηθφο φπνπ ζα παίδεη κφλν ην πνδφζθαηξν θαη
παξακέλνπλ ρσξίο ζηέγε θαη ηα άιια ηκήκαηα θαη ηα εξαζηηερληθά σκαηεία.
Κάλσ έλα ηζηνξηθφ κηαο θαη αξθεηνί πήξαλ ηνλ ρξφλν λα ην
θάλνπλ, ζήκεξα ζπλνιηθφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα έρεη
αμηνπνηεζεί ε νηθνλνκηθή θξίζε απ' φιεο ηηο Κπβεξλήζεηο ψζηε λα
μεθαζαξίζνπλ, λα μεζθαξηάξνπλ νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο γεο ηνπο ελνρινχζε,
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νπνηνδήπνηε λνκηθφ πιαίζην ηνπο ελνρινχζε θαη λα κπνξνχλ λα παξαρσξνχλ
ζην κεγάιν θεθάιαην κεγάια ηκήκαηα γεο γηα λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ
νηηδήπνηε.
Απηά φια ηα ιέσ γηαηί πξαγκαηηθά είλαη ηφζν εκθαλέο πνπ
κπαίλεη θαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο άιισλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ αθφκε θαη ηεο
πιεηνςεθίαο φηη έξρνληαη απνζπαζκέλα ηα έξγα, δελ έξρεηαη ζπλνιηθά λα
δνχκε ηη είδνπο επέλδπζε είλαη απηή πνπ ζα γίλεη ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα, ηη ζα
αμηνπνηεζεί, πσο ζα ζπλδέεηαη, πνηα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα ζπλνδά έξγα
θαη ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ε πφιε πνπ ππάξρεη
δίπια ζην γήπεδν.
Καη απηφ είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ θαη κε ηα roundabout,
ππάξρεη δειαδή κηα ζηνρεπκέλε επίζεζε φπνπ νη επηρεηξεκαηηθνί Όκηινη πνπ
απαζρνινχληαη ζήκεξα κε ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε έρνπλ θαηαηκήζεη θαη
θέξνπλ ζηαδηαθά θαη απνζπαζκαηηθά ην νπνηνδήπνηε κηθξφ έξγν γιηηψλνληαο
έηζη θαη ηηο θεληξηθέο κειέηεο πνπ έπξεπε λα έρνπλ θάλεη πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ , θεληξηθέο κειέηεο θπθινθνξηαθψλ επηπηψζεσλ.
Σν

ζπγθεθξηκέλν

έξγν

θαηά

ηε

γλψκε

καο

θαη

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα έξγν ην νπνίν σθειεί επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα
θαη πιεξψλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ιαφ θαη εκείο ζα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε λα
κελ επηηξαπεί ν δηαρσξηζκφο ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο ζηα δχν, λα κελ
επηηξαπεί θακία δηρνηφκεζε ηνπο άιζνπο θαη λα δηαζθαιηζηεί ν δεκφζηνο
ραξαθηήξαο ηνπ, λα πξνζηαηεπηνχλ νη ειεχζεξνη ρψξνη θαη νη πιαηείεο θαη
πξψηα απ' φια λα κελ ππνλνκεχεηαη ε θίλεζε ησλ πεδψλ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ ζα πξνζπαζήζσ λα κε ζρνιηάζσ φια απηά πνπ
άθνπζα εηδηθά ηψξα ζην ηέινο, γηα λα κείλνπκε ζην ζέκα θαη λα ζπδεηήζνπκε
επί ηνπ ζέκαηνο.
Έρνπκε απηή ηε ζηηγκή θαηεγνξεζεί ηνπιάρηζηνλ απφ δπν
Παξαηάμεηο θαη απφ ηε "Λατθή πζπείξσζε" αιιά θαη ηε "Γχλακε Πνιηηψλ" φηη
θέξλνπκε απνζπαζκαηηθά ηηο φπνηεο κειέηεο είλαη λα έξζνπλ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ζέισ δηάινγν Γαλάε κνπ, κε ζπγρσξείο ζε άθνπζα κε
πξνζνρή.
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Ήζεια λα πσ ην εμήο: γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά πνηα είλαη ε
γξαθεηνθξαηία ζηε ρψξα καο, γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά φηη αλ ζέινπκε α
θνιιήζνπκε έλα έξγν απφ ην πην κηθξφ, απφ κηα άδεηα νηθνδνκήο κέρξη έλα
κεγάιν εκπνξηθφ θέληξν, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηππνιαηξηθά ηνπο
λφκνπο, ηηο δηαηάμεηο θαη λα κελ γίλεη ην έξγν, ή ην φπνην έξγν, πνηέ.
Γελ ππάξρεη ηίπνηε θαιχηεξν θαηά ηε γλψκε κνπ απφ απηφ πνπ
δεηήζαηε. Εεηήζαηε ελεκέξσζε. Κάζε θνξά πνπ νινθιεξψλεηαη έλα θνκκάηη
απφ φια απηά ηα θνκκάηηα πνπ ζα έξζνπλ λα ζπλζέζνπλ ην παδι ελφο ηφζν
κεγάινπ έξγνπ, λα έξρεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη λα ην ζπδεηάκε.
Γελ

θαηαιαβαίλσ

πνπ

είλαη

ην

πξφβιεκα

κε

απηφ.

Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ελεκέξσζεο γηα ην ζέκα ησλ έξγσλ πνπ
αθνξνχλ ηηο θπθινθνξηαθέο κειέηεο γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε θαη έξρεηαη ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην. Πνπ είλαη ην πξφβιεκα; Πνπ θνιιάεη ε δηέιεπζε ησλ
πεδψλ ζην άιζνο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απηά πνπ ιέηε, λα ηα ζπκφκαζηε θαη ζην επφκελν ζέκα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηάλλε, ζε παξαθαιψ. Πνπ θνιιάεη ε θνπιηνχξα ηνπ
Έιιελα ζην αλ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα Μέζα ηαζεξήο Σξνρηάο; Πνπ θνιιάεη ην
ξπζκηζηηθφ ζρέδην πνπ απαγνξεχεη 7 ε ψξα λα θπθινθνξεί ν άιινο ζην
άιζνο. Κχξηε εξεηάθε έρεηε θπθινθνξήζεη ζην άιζνο κεηά ηηο 7 ε ψξα;
Έρεηε δεη λα ππάξρεη απαγφξεπζε ησλ αλζξψπσλ;
Πνιιά πξάγκαηα ηζρχνπλ θαη πνιιά πξάγκαηα απφ απηά πνπ
γξάθνληαη ζηνπο λφκνπο, δελ γίλνληαη. Αλ κνπ πείηε εζείο φηη ζηηο 7 θαη δέθα
δελ κπαίλεηε ζην άιζνο επεηδή ην απαγνξεχεη ν λφκνο, εγψ ηη λα πσ… ζεθψλ
ηα ρέξηα ςειά.
Γηα λα κελ κπαίλνπκε ζε ηέηνηνπ ηχπνπ δηαδηθαζίεο εγψ ζέισ λα
πσ ην εμήο: αλ βηαδφκαζηε, είλαη γηαηί ζέινπκε ε ηαιαηπσξία –γηαηί ζα
δεκηνπξγεζεί κηα ηαιαηπσξία ζηνλ θφζκν ηεο πφιεο- λα ηειεηψζεη κηα ψξα
αξρχηεξα. Πσο ζα ηειεηψζεη κηα ψξα αξρχηεξα; Δάλ νινθιεξψζνπκε εκείο
σο νθείινπκε ηηο φπνηεο δηαδηθαζίεο είλαη απηέο, νη νπνίεο ζα ηξέμνπλ ηηο
εξγαζίεο, γηα λα μεθηλήζνπλ κηα ψξα αξρχηεξα. Απηφ είλαη πνπ θάλνπκε
ζήκεξα.
ην βαζκφ πνπ καο αλαινγεί εηνηκαζηήθακε γηα ην θνκκάηη πνπ
είλαη έηνηκν λα μεθηλήζεη, ην θέξλνπκε, γλσκνδνηηθφο είλαη ν ξφινο καο, κεηά
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απφ εκάο ζα θχγεη θαη ζα πάεη ζε άιιεο δπν ηξεηο αξρέο γηα λα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία, λα μεθηλήζνπλ ηα έξγα κηα ψξα αξρχηεξα, λα ζηακαηήζεη κηα ψξα
αξρχηεξα ε ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ. Ζ δηθή καο ηαιαηπσξία, πνιίηεο είκαζηε
θη εκείο.
Οχηε ε πφιε ζα θνπεί ζηε κέζε, νχηε ζα θαζίζνπκε λα
ζπδεηήζνπκε αλ ζα γίλεη ηαρείο θπθινθνξίαο ε Γεθειείαο γηαηί απηφ
πξαγκαηηθά είλαη έλα άιιν θνκκάηη κηαο άιιεο ζπδήηεζεο πνπ αθνξά ην
επξχηεξν ζέκα ηνπ γεπέδνπ θαη φηαλ φια απηά ηα ζέκαηα νινθιεξσζνχλ,
φπνην ζέκα νινθιεξψλεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα νινθιεξψλεηαη ην
ζχλνιν ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ γηαηί εγψ θξάηεζα απηφ πνπ είπε ν θ.
Κνπεινχζνο λσξίηεξα θαη ήηαλ απφ ηα ειάρηζηα πξαγκαηηθά νξζά πξάγκαηα
πνπ αθνχζηεθαλ ζήκεξα: εκείο θαινχκαζηε ζηνλ θφζκν λα ελεκεξψζνπκε.
Γηα λα ελεκεξψζνπκε, πξέπεη λα είκαζηε ζσζηά ελεκεξσκέλνη, γηα λα είκαζηε
ζσζηά ελεκεξσκέλνη, πξέπεη λα έρνπκε ηα απηηά καο αλνηρηά θαη φρη λα
δεκηνπξγνχκε κηα ζηείξα αληηπαξάζεζε θαη κηα ζηείξα άξλεζε.
Ο ιφγνο πνπ έξρεηαη ζήκεξα απηφ ην ζέκα είλαη γηαηί είκαζηε
έηνηκνη λα ζαο ελεκεξψζνπκε γη' απηφ ην ζέκα θαη γηα ηίπνηε παξαπάλσ. Όηαλ
ζα είκαζηε έηνηκνη λα ελεκεξψζνπκε θαη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο θαη
γηα ηελ θπθινθνξηαθή ξχζκηζε ηεο πφιεο πνπ ζπδεηήζεθε θαη απφ ηνπο
πνιίηεο ηη ζα γίλεη κε ηελ θπθινθνξηαθή, γηα ηα roundabout ηφηε ζα
ελεκεξσζείηε θαη γη' απηά.
Οχησο ψζηε έρνπκε ηε Γηαρεηξηζηηθή, έρνπκε ηελ θπθινθνξηαθή
κειέηε, έρνπκε ην 2ν ζέκα ζήκεξα πνπ θη απηφ αθνξά θαη είλαη ζπλνδφ ζην
ζέκα ηνπ γεπέδνπ. Θα έξζνπλ ηα επξχηεξα έξγα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ
Πεξηζζνχ κε ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ, φια απηά είλαη δηαθνξεηηθά θνκκάηηα πνπ
ζπλζέηνπλ έλα επξχηεξν παδι γηα ην νπνίν εκείο ζα πξέπεη λα είκαζηε εδψ
θαη λα πάξνπκε ηηο ζσζηέο απνθάζεηο ζθεπηφκελνη πάληα ηνλ πνιίηε θαη κε
ξεαιηζκφ θ. εξεηάθε. Με ξεαιηζκφ θαη επηκέλσ: εάλ 7 θαη δέθα δελ
θπθινθνξείηε ζην άιζνο, λα κνπ ην πείηε λα ην κάζσ θη εγψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απιψο θ. Κνζθνιέην ζέισ λα κνπ δηεπθξηλίζεηε γηαηί κπνξεί
λα θαηάιαβα ιάζνο θαη δελ ζέισ λα παξεξκελεχζσ …
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε πάιη παίξλεηε ηνλ ιφγν κφλνο ζαο θαη αλ
θάπνηα ζηηγκή ζαο θάλσ παξαηήξεζε, ιέηε γηα ηε δεκνθξαηηθή κνπ
επαηζζεζία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: πγλψκε λα ην δηεπθξηλίζνπκε γηαηί είλαη ζνβαξφ. Δάλ
ζπδεηάηε ηε κεηαηξνπή ηεο Γεθειείαο ζε δξφκν ηαρείο θπθινθνξίαο φπσο
πξνέβιεπε …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ κνπ δίλεηε θαζφινπ ζεκαζία, δελ απαληάεη θαλέλαο. Ο θ.
Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κχξηε Γήκαξρε, Πξνεδξείν, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
πηάζηεθα κε αθνξκή κηα θνπβέληα πνπ είπε ν θ. Λαδαξίδεο φζνλ αθνξά ηα
ιεσθνξεία πνπ ζα θπθινθνξνχλ ζηελ πφιε φιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ ζα
γίλνληαη ηα έξγα, κε απνηέιεζκα λα εμππεξεηνχληαη νη ζπκπνιίηεο καο.
Βέβαηα εδψ έρσ λα θάλσ θαη κηα πξφηαζε. Μηαο θαη ζα
θπθινθνξνχλ ηα ιεσθνξεία ζην πίζσ κέξνο ζα κπνξνχζε λα κπεη κηα
πηλαθίδα πνπ λα ελεκεξψλεη ηνπο νδεγνχο πνπ είλαη πίζσ απφ απηφ, έλα
κήλπκα «κελ ρξεζηκνπνηείηε θεληξηθέο αξηεξίεο, θεληξηθνχο δξφκνπο ηεο
πφιεο ιφγσ ησλ έξγσλ ηεο θαηαζθεπήο ηεο ππνγεηνπνίεζεο» θάπσο έηζη
ηέινο πάλησλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη κηα ελεκέξσζε.
Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ ην εμήο: ζηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο, δελ
μέξσ αλ εηπψζεθε απφ θάπνην ζπλάδειθν θαιφ ζα είλαη πξηλ ηηο εηζφδνπο λα
κπνπλ θάπνηεο πάιη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο πνπ λα δειψλνπλ «απνθεχγεηε
ηηο θεληξηθέο αξηεξίεο, ηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο ηεο πφιεο ηεο Φηιαδέιθεηαο
θαη ηεο Υαιθεδφλαο ιφγσ ησλ έξγσλ».
Δίκαη ζίγνπξνο γηαηί νη πεξηζζφηεξνη βέβαηα κίιεζαλ φηη ζα
βαξχλεη ηφζν πνιχ ην θπθινθνξηαθφ θιίκα ζηε Φηιαδέιθεηα πνπ ηειηθά ζα
ππάξρεη έλα θνκθνχδην. αθψο θαη ζα ππάξρεη ππνζέησ ηηο πξψηεο κέξεο,
κέρξη πνπ ν θαζέλαο ζα βξεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κε απνηέιεζκα λα
αλαθνπθηζηεί.
Θα ήζεια λα αλαθεξζψ θαη γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε θάηη πνπ είπε
ν θίινο κνπ ν θ. εξεηάθεο φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ πξνζθπγηθφ νηθηζκφ, ζα
ήζεια λα ζαο πσ φηη ε πφιε καο είλαη επινγεκέλε ιφγσ ηνπ πξνζθπγηθνχ
παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ θη απηφ γηαηί ζε θάζε Σεηξάγσλν δελ δνπλ πάλσ απφ
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πελήληα νηθνγέλεηεο, ζε αληίζεζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο πνπ ζην θάζε
Σεηξάγσλν κπνξεί λα δνπλ θαη πεληαθφζηεο νηθνγέλεηεο.
Θέισ λα πσ φηη ν θφζκνο πνπ θηλείηαη θαη ηα απηνθίλεηα πνπ
θηλνχληαη ζηελ πφιε είλαη πνιχ πην ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο.
Όζν γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε ζα ήζεια λα ηνλίζσ ην εμήο: ζήκεξα
ζηε ζπκβνιή, ζηε γσλία Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Φσθψλ είλαη έλα
ζεκείν ζενζθφηεηλν –εάλ θάπνηνο έρεη αληίξξεζε κπνξεί βέβαηα λα κε
δηαθφςεη θαη λα κνπ πεη «φρη δελ είλαη έηζη, είλαη αλαβαζκηζκέλν»- είλαη ην πην
ππνβαζκηζκέλν ζεκείν ηεο πφιεο. Να ην επαλαιάβσ γηα λα ην εκπεδψζεηε
φινη: είλαη ην πην ππνβαζκηζκέλν ζεκείν ηεο πφιεο.
Κάπνηε ππήξρε έλα θέληξν θάησ απφ ηε Θχξα 3 φηαλ
ιεηηνπξγνχζε ην γήπεδν ν «Γιάξνο» θαη φιν θάπσο θηλνχληαλ, είρε θάπνηα
ζρεηηθά θίλεζε, ππήξρε θη έλα θσο εθεί πνπ φιν θαη ιηγφηεξεο θνξέο θνίηαδεο
πίζσ ζνπ κήπσο ζε αθνινπζεί θάπνηνο. ήκεξα δελ θπθινθνξείο κε ηίπνηε.
Με αθνξκή ηελ ππνγεηνπνίεζε θαη ηελ αλάπιαζε ηνπ γεπέδνπ
γχξσ απφ απηφ, ζεσξψ φηη ζα αλαβαζκηζηεί ζην έπαθξν θαη πξνθαλψο
κπνξεί λα έξζεη μαλά ν «Γιάξνο» εθεί. Θα θάλεη παξέα κε ηνλ Γηθέθαιν!
Γηα ηελ είζνδν ηνπ άιζνπο ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ,
αλαθέξζεθε βέβαηα θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ αιιά θαη ν θ. εξεηάθεο φζνλ
αθνξά ηελ είζνδν ζην άιζνο, ζεσξψ φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα θηλείηαη
πεξηζζφηεξνο θφζκνο ζε θάπνην ζεκείν απφ ην λα θηλείηαη ιηγφηεξνο.
Δίρα πεη θη έλα παξάδεηγκα, παξαιιήιηζα ηελ πφιε καο κε ηνλ
φκνξν Γήκν ηεο Νέαο Ησλίαο πνπ κεηά ηηο 8 ην βξάδπ ζηε Νέα Ησλία πνπ
θιείλνπλ ηα πάληα, είλαη κηα «επηθίλδπλε» πφιε κε ηελ έλλνηα φηη
δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξα απξφνπηα ζε ζρέζε κε ηε δηθή καο πφιε, πνπ
24 ψξεο ην 24σξν ζθχδεη απφ δσληάληα. Πνπ ζεκαίλεη φηη ηα απξφνπηα
κεηψλνληαη ζην ειάρηζην. Γελ είπα φηη δελ γίλνληαη, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη
κεηψλνληαη.
Κάπσο έηζη θαη κε ην άιζνο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλνληαη ηα
έξγα ζαθψο ζα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηνη δηάδξνκνη πνπ ζα αθνινπζνχλ
θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη απφ εθείλν ην ζεκείν
κέρξη λα έξζνπλ ζηελ απέλαληη πιεπξά. Μελ μερλάκε φηη ε πξνεγνχκελε
Γεκνηηθή Αξρή ζπλεηέιεζε ζε απηφ, γηαηί κελ μερλάηε φηη έθηηαμε κηα πέηξηλε
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είζνδν, πέηξηλα ζθαιηά ηέινο πάλησλ γηα λα αλεβαίλεη θάπνηνο απφ ηελ
αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ άιζνπο, λα θηλείηαη κέζα ζε απηφ θαη λα πεγαίλεη πξνο
ηε δπηηθή πιεπξά ηεο πφιεο.
Σψξα ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε απηά ηα πεξηβφεηα
roundabouts θαη γηα λα ην πνχκε πην ειιεληθά ηελ θπθιηθή πνξεία ησλ
απηνθηλήησλ. Κηλνχκαη ηειεπηαία ζην Γήκν ηνπ Σαχξνπ, ην ηειεπηαίν εμάκελν
έρνπλ γίλεη ζην Γήκν απηφ θαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δξφκν δπν θπθιηθέο
πιαηείεο πνπ ππνρξεψλνπλ ηα απηνθίλεηα λα θηλνχληαη θπθιηθά. αο
πιεξνθνξψ φηη ε ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ έρεη κεησζεί αηζζεηά θαη ζα ζαο
ζέζσ έλα παξάδεηγκα, παξ' φιν πνπ δελ είκαη εηδηθφο αιιά είκαη ζίγνπξνο φηη
ζα ζπκθσλήζεηε καδί κνπ.
Δηπψζεθε απφ θάπνην πνιηηηθφ κεραληθφ φηη ζε θάπνηεο πφιεηο
ζηελ είζνδν θαη ζηελ έμνδν γίλνληαη νη θπθιηθέο πνξείεο ησλ απηνθηλήησλ.
Καθψο. Γηαηί λα κελ γίλνληαη θαη κέζα ζηελ πφιε; Καη ζα ζαο εμεγήζσ ηνλ
ιφγν. Πφηε αλαπηχζζνπκε ηαρχηεηα; Όηαλ αλάβεη έλα πξάζηλν θαλάξη θαη
θάπνηνη πνπ είλαη νη πξψηνη μεθηλάλε, ελψ νη ππφινηπνη πνπ έξρνληαη
αλαπηχζζνπλ ηαρχηεηα πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ κε πξάζηλν; Γηα λα κελ πσ
φηη θαη νη ηειεπηαίνη αλαπηχζζνπλ πνιχ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα γηα λα
πεξάζνπλ. ε αληίζεζε κε ηελ θπθιηθή πνξεία ησλ απηνθηλήησλ πνπ γίλεηαη ην
αληίζεην. Γειαδή αληί λα απμήζεηο ηαρχηεηα, ζαθψο ζα κεηψζεηο πξνθεηκέλνπ
λα θάλεηο ηελ θπθιηθή πνξεία. Απηφ ιέεη ε ινγηθή, δελ ην ιέσ εγψ, νχηε θαη
είκαη εηδηθφο.
Ση ιέηε θ. Οπζηακπαζίδε; πκθσλείηε ζε απηφ κηαο θαη είζηε
εηδηθφο, ζέισ λα πσ φηη είζηε πνιηηηθφο κεραληθφο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σα roundabout γηα γίλνπλ, ζέινπλ κηα κειέηε ζπλνιηθή.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: αθψο ζα γίλεη κηα ζπλνιηθή κειέηε αιιά εγψ ζαο είπα
αθξηβψο πσο έρνπλ ηα πξάγκαηα, ηέινο πάλησλ ην είπα, γηαηί έρεη λα θάλεη κε
ηελ ηδηφηεηά ηνπ ζαλ πνιηηηθφο κεραληθφο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη
φπσο είπα θαη ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο εκείο πξνζήιζακε θαιφπηζηα θαη
γηα λα ελεκεξσζνχκε, αιιά θαη γηα λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο. ήκεξα
ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απηήο ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ιέεη
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«Παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηα πιαίζηα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Τπνγεηνπνίεζε ηκήκαηνο ηεο νδνχ Παηξηάξρνπ
Κσλζηαληίλνπ θαη ηα ζπλνδά έξγα ζηνλ Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο», άξα εξρφκαζηε λα εθθξάζνπκε ζχκθσλε γλψκε, ή φρη.
Δξρφκαζηε λα θαηαζέζνπκε άπνςε. Θα δηαθσλήζσ, δηφηη
πξνθαλψο θάπνηνο ζπλάδειθνο δελ άθνπζε ηη είπε ν θ. Καληαξέιεο, ζε απηφ
πνπ είπε ν θ. Κνζθνιέηνο φηη θάζε θνξά ζα εξρφκαζηε λα ζπδεηάκε έλα ζέκα
απνζπαζκαηηθά θαη λα θέξλνπκε κειέηε.
Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη πνπ

έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζην

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ήηαλ ζπγθεθξηκέλνη θαη ζπλνιηθνί. Δίπε ν θ. Καληαξέιεο
πνιχ ζσζηά φηη απνζπαζκαηηθά γίλεηαη ην έξγν ηεο ππνγεηνπνίεζεο, αιιά νη
ππφινηπνη φξνη νη πεξηβαιινληηθνί εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ θαη ζε απηφ
ππάγεηαη θαη ην ζέκα ηεο ηαρείαο θπθινθνξίαο ηεο νδνχ Γεθειείαο.
Άξα δελ είλαη θάηη ην νπνίν είλαη μεθνκκέλν, έθπγε απφ ην
γεληθφηεξν ζχλνιν, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο αιιά είλαη ηα
πξνβιεπφκελα γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο αλέγεξζεο ηνπ γεπέδνπ.
Δκείο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ηεο γλψκεο καο έρνπκε λα
πνχκε ηα εμήο: ζα ην θαηαζέζνπκε θαη ζηα πξαθηηθά θαη παξαθαινχκε πνιχ
ηελ θα Γξακκαηέα ζα ζαο ην δψζνπκε θαη εγγξάθσο ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί
ζηελ απφθαζε σο ε άπνςή καο.
Λφγσ ησλ παξαθάησ ιφγσλ ζεσξνχκε ειιηπή ηε κειέηε θαη
εθθξάδνπκε ηηο εμήο επηθπιάμεηο – αληηξξήζεηο καο.
1. Λείπεη ε άπνςε ηνπ ΟΑΑ
2. Γελ κεηξήζεθε ν φγθνο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ησλ απηνθηλήησλ
ζε θακία θάζε ηεο κειέηεο απηήο.
3. Πξνβιέπεηαη ε δηέιεπζε πεδψλ κέζα ζην άιζνο, ζε ζεκεία φπνπ
εθηεινχληαη εξγαζίεο θάηη πνπ απαγνξεχεηαη θαη δελ εμαζθαιίδεηαη ε
αζθάιεηα ησλ πεδψλ, αιιά θαη ε πξνζηαζία ηνπ άιζνπο.
4. Γελ πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ε πξφζβαζε
ζηελ πφιε ζην θέληξν ηεο πφιεο αζζελνθφξα, ππξνζβεζηηθά νρήκαηα
θαη ηα ινηπά.

86

ε

23 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 19/12/2019

Δπνκέλσο πξέπεη λα επαλππνβιεζεί ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε κε
πιεξέζηεξα ζηνηρεία θαη πξνηάζεηο. Σν θαηαζέηνπκε θαη ζηα πξαθηηθά,
επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Παξαθαιψ νη θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη λα πξνζέιζνπλ
ζηηο ζέζεηο ηνπο.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο κειέηεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο κειέηεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηεο κειέηεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ ηεο κειέηεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ ηεο κειέηεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καξαβίαο
Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο κειέηεο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία, ν
θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο απνπζηάδνπλ, ν θ.
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Αλαγθαίν θαθφ, άηζαιε ηαρχηεηα ζηε δηαδηθαζία, κε
δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο παξέκβαζεο ζε φζα θνπβεληηάδνπκε. Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο απνρψξεζε, ε θα Δκκαλνπήι
Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν ίδην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο κειέηεο.

Κχξηε Πξφεδξε λα πσ θαη θάηη

ζπκπιεξσκαηηθά γηα ην 2ν ζέκα; Με ηελ ίδηα ςεθνθνξία λα πάκε θαη ζην 2ν
ζέκα;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Όρη είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά, εληάμεη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη ζπλερίδνπκε ηελ ςεθνθνξία
ηψξα θαη ηα ιέκε κεηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο;
Π. ΛΑΕΑΡΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Δπηθπιαζζφκαζηε

θαη

ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο πνπ θαηαζέζακε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γειαδή;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δθθξάδνπκε γλψκε. Ζ γλψκε
καο είλαη θαηαηεζεηκέλε, απηή ε γλψκε πνπ θαηαζέζακε απηή είλαη θαη ε
ςήθνο καο. Γελ είλαη θαηά ηεο κειέηεο, είλαη επηθχιαμε γηα ηνπο

88

ε

23 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 19/12/2019

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. Δδψ είλαη έθθξαζε γλψκεο, δελ είλαη ςεθίδσ θαηά ή
ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λεπθφ;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ γλψκε καο είλαη απηή θαη
θαηεγξάθε. Δθθξάδνπκε γλψκε, δελ είλαη απφθαζε επί ηεο κειέηεο, δελ
απνθαζίδνπκε εκείο, γλψκε εθθξάδνπκε. Να μέξνπκε ειιεληθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπηθπιάζζνκαη, ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ
θαηαζέζακε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Οκνίσο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Απηή ηε ζηηγκή γίλεηαη
ιαλζαζκέλε ςεθνθνξία.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί θ. Κνπηζάθε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξφεδξε δελ δέρνκαη θξηηηθή φηαλ εθθξάδσ γλψκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γίλεηαη ιαλζαζκέλε ςεθνθνξία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξφεδξε, δελ δέρνκαη θξηηηθή φηαλ εθθξάδσ γλψκε!
ΜΔΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Πσο ζα απνηππσζεί απηφ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με επηθχιαμε θπξία κνπ.
Υ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ

–

ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ:

Όζνη

μέξνπλ

ειιεληθά

θαηαιαβαίλνπλ. Όζνη δελ μέξνπλ ειιεληθά, ηη λα θάλνπκε αο πάλε ζην ζρνιείν
μαλά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ κηιάσ θξεηηθά κφλν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με ζρνιηάδεηε θ. Κνπηζάθε. Δγψ δελ ζρνιίαζα ηελ
ςήθν ζαο, ζαο παξαθαιψ πνιχ!
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δληάμεη ηειείσζε θ. Σνκπνχινγινπ, ζπλερίδνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη λα αλαθαιέζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ση λα αλαθαιέζεη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ζα ζρνιηάδεη ηελ ςήθν ησλ δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ζ δηαδηθαζία είλαη ιάζνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ζα ζρνιηάδεηε ηελ ςήθν ηνπ άιινπ, δελ έρεηε ην
δηθαίσκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζαο παξαθαιψ ηειείσζε ην ζέκα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ζρνιίαζα….
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε αλαθαιέζηε
ζηελ ηάμε ηνλ θ. Κνπηζάθε, ζαο παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κνχηζάθε, νη θχξηνη ζπλάδειθνη ςεθίδνπλ θαη αηηηνινγνχλ
φπσο λνκίδνπλ ηελ ςήθν ηνπο. Γελ ζα ηνπο πείηε εζείο ηη ζα πνπλ. πλερίζηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία απνπζηάδεη, ν θ. εξεηάθεο
Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνπζηάδεη, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Με επηθχιαμε κελ, ππέξ δε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ ιφγσ εκπηζηνζχλεο ζηνλ θ. Καληαξέιε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 18 ππέξ, 2 θαηά, 2 παξψλ θαη 3 κε επηθχιαμε θαη ηε γλψκε
ηνπο πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε θαη θπξία
Γξακκαηεχο ζαο παξαθαιψ λα θαηαηεζεί ην θείκελν πνπ ζαο δψζακε, σο ε
άπνςή καο ζην πξαθηηθφ πνπ ζα θηηάμεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ επραξηζηνχκε πνιχ.
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2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη εκκίνηζηρ διαδικαζίαρ για ηην ανάθεζη μελέηηρ
«Ππάξη εθαπμογήρ ηηρ πολεοδομικήρ μελέηηρ Μππιηάνια»
ζύμθυνα με ηο Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018)
«Μεηαππύθμιζη ηος θεζμικού πλαιζίος ηηρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ –
Δμβάθςνζη ηηρ Γημοκπαηίαρ – Δνίζσςζη ηηρ ςμμεηοσήρ – Βεληίυζη
ηηρ οικονομικήρ και αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηυν Ο.Σ.Α.
[Ππόγπαμμα «Κλειζθένηρ» Η] – Ρςθμίζειρ για ηον εκζςγσπονιζμό
ηος πλαιζίος οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ ηυν ΦΟΓΑ – Ρςθμίζειρ
για ηην αποηελεζμαηικόηεπη, ηασύηεπη και ενιαία άζκηζη
ηυν απμοδιοηήηυν ζσεηικά με ηην απονομή ιθαγένειαρ
και ηην πολιηογπάθηζη – Λοιπέρ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ
Τποςπγείος Δζυηεπικών και άλλερ διαηάξειρ»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Καληαξέιεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη πξηλ βάιεηε ζέκα δηαδηθαζίαο
αλαβνιήο, λα ζαο πσ ην εμήο: ην παξφλ ζέκα αθνξά θπζηθά έλα πνιχ κεγάιν
δήηεκα πνιχ ζσζηά εηπψζεθε απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, απφ ηνλ θ.
Οπζηακπαζίδε, απφ ηνλ θ. εξεηάθε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ επηζχξεη πνιχ
κεγάιε θνπβέληα, φκσο απηή ηε ζηηγκή εδψ θνηηάμηε λα δείηε ηη ζπκβαίλεη θαη
πξέπεη λα ζαο εμεγήζσ θαη πνην είλαη ην ζέκα ηνπ επείγνληνο.
Σίζεληαη ηα εμήο δεηήκαηα: ην ζέκα ηεο πξάμεο εθαξκνγήο ησλ
ρψξσλ ηεο Μπξηηάληα έρεη κηα καθξά ηζηνξία θαη πξνθαλψο ππάξρνπλ
εηζθνξέο ζε γε, ππάξρνπλ δηαθνξά πξάγκαηα ηα νπνία αλάγθαζαλ θάπνηα
ζηηγκή ηε Γεκνηηθή Αξρή πξηλ απφ πάλσ δέθα ρξφληα αλ ζπκάκαη θαιά, λα
απεπζπλζεί ζε κηα εηαηξεία γηα λα κπνξέζεη λα θάλεη ηε κειέηε, λα κπνξέζεη
λα εθηειεζηεί απηή ε πξάμε εθαξκνγήο.
Απηή βέβαηα ε ππφζεζε γηαηί ηφηε ήηαλ πεληρξνί θαηξνί απφ
άπνςε νηθνλνκηθή, δελ ηειείσζε πνηέ δελ έγηλε, δελ ηειεζθφξεζε παξ' φηη
έθαλαλ θάπνηα δνπιεηά κέρξη έλα ζεκείν, δελ ηειεζθφξεζε δελ έθηαζε εθεί
πνπ ζέιακε θαη ην ππεξεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο είλαη ην εμήο:
Σν έξγν πνπ βιέπεηε θαη έρσ απνκνλψζεη ζηνλ ράξηε, φπσο
εξρφκαζηε απφ Νέα Ησλία αξηζηεξά ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ θάπνηνη αγσγνί,
είηε ιέγνληαη νβξίσλ, είηε ιέγνληαη απνρεηεπηηθνί, είηε ιέγνληαη ειεθηξηθά
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ξεχκαηα, είηε νπηηθέο ίλεο, είηε νηηδήπνηε… πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε ηνπ
έξγνπ θαη ε Πεξηθέξεηα, ε ίδηα ε Πεξηθέξεηα καο ππνρξεψλεη λα θάλνπκε
γξήγνξα ηελ πξάμε εθαξκνγήο γηα λα κπνξνχκε λα παξαρσξήζνπκε ηελ
άδεηα, λα κπνξέζνπλ λα ζθάςνπλ πιάγηα θαη λα κπνξέζνπλ λα πεξάζνπλ
απηνχο ηνπο αγσγνχο. Δίλαη πάξα πνιχ απιφ ην ζέκα.
Όκσο απφ ηελ άιιε είλαη πάξα πνιχ κεγάιν δήηεκα γηα ηελ
πφιε καο, αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ιφγσ απηνχ ηνπ έξγνπ, ζήκεξα
έρεη κείλεη ζηε κέζε. Απφ παιαηφηεξεο Γηνηθήζεηο έρεη κείλεη ζηε κέζε θαη είλαη
πάξα πνιχ ζνβαξφ.
Όκσο θχξηνη ζπλάδειθνη ζαο ιέσ πξηλ κπνχκε ζηε δηαδηθαζία
λα πξνηείλεηε αλαβνιέο, απηή ηε ζηηγκή κηιάκε γηα ηελ έγθξηζε ηεο εθθίλεζεο
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ λα δνζεί θάπνπ ε κειέηε γηα λα κπνξέζνπκε λα
πξνρσξήζνπκε ζε απηή ηελ πξάμε εθαξκνγήο.
Γελ ήξζακε γηα λα θνπβεληηάζνπκε απηφ θαζαπηφ. Βέβαηα
νπσζδήπνηε ζα θνπβεληηαζηεί, αιιά επί ηεο νπζίαο δελ θνπβεληηάδνπκε απηφ
θαζαπηφ, δελ θξίλνπκε θάπνηα κειέηε γηαηί δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ηίπνηε,
φκσο είλαη ζίγνπξν φηη ππάξρνπλ θνκκάηηα, είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο
θνηλφρξεζηνη ρψξνη. Θα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέιζνπλ ζηε δηθαηνδνζία
ηνπ Γήκνπ, ππάξρνπλ ρψξνη πνπ κηιάλε γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, φινη
απηνί νη ρψξνη έρνπλ ζπγθεθξηκέλν φλνκα θαη επψλπκν, φηαλ ιέσ δειαδή
φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο δελ κπνξεί θαλείο λα θάλεη θάηη άιιν κε απηνχο
θαηά ζπλέπεηα πξνρσξάκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ζηελ έγθξηζε εθθίλεζεο
νπζηαζηηθά ηεο αλάζεζεο ηεο κειέηεο θαη κφιηο ζαο εμήγεζα πνην είλαη ην
επείγνλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ν
ρψξνο ηεο Μπξηηάληα πεξίπνπ 30 ζηξεκκάησλ, είλαη ν κεγαιχηεξνο
νπζηαζηηθά ειεχζεξνο ρψξνο πνπ ππάξρεη ζηελ πφιε. Ο κεγαιχηεξνο. Πνιχ
κεγαιχηεξνο θαη απφ ην Πέηαιν ηεο Νεζίδαο, δελ ππάξρεη άιινο κεγάινο
ρψξνο. Θεσξψ φηη είλαη έλα ζέκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα ζπδεηεζεί κε απηή
ηελ δηαδηθαζία ηεο γξήγνξεο fast track.
Θέισ λα ζαο πσ ηελ ηζηνξία απηήο ηεο ππφζεζεο πνιχ
ζχληνκα. Σν 2003 κε ην ΦΔΚ 738 -πνπ παξαθάιεζα πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηνλ

92

ε

23 ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 19/12/2019

θ. Καληαξέιε λα ην έρεη εδψ, δελ ην έρεη- απνθαζίδεηαη ε έγθξηζε
πνιενδνκηθήο κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο ηεο Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο 5 Κάθαβαο
πεξηνρή Μπξηηάληα θαη ηα ινηπά.
Απηφ δελ νινθιεξψλεηαη πνηέ. Έξρεηαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ην
2007 ηέζζεξα ρξφληα κεηά, δέθα ζηξέκκαηα ηα νπνία είλαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο
θαη θάλεη κεκνλσκέλε πξάμε εθαξκνγήο κε δαπάλεο ηεο, ηελ νπνία ηε
κεηαγξάθεη κάιηζηα ζην Τπνζεθνθπιαθείν θαη κε ρξήζεηο φ,ηη κπνξείηε λα
θαληαζηείηε. Σα πάληα! Γειαδή ηα 10 ζηξέκκαηα πνπ έρεη ε Σξάπεδα
Πεηξαηψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δηακνξθψζεη φπσο ζέιεη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Όρη ηα πάληα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δθηφο απφ πνιπθαηάζηεκα.
Έξρεηαη ηψξα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ηελ εθθίλεζε ηεο
δηαδηθαζίαο γηαηί κε ην λφκν ηνπ ’14 εθφζνλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία –δηνξζψζηε κε θ. Καληαξέιε αλ θάηη ιέσ αλαθξηβέο ….
Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΑΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Γελ επηηξέπεηαη λα
δηαθφςσ, αιιά γηαηί ζεσξνχκε φηη δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία; Έρεη
θπξσζεί ε πξάμε εθαξκνγήο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έρεη θπξσζεί, αιιά δελ έρεη
νινθιεξσζεί.
Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΑΣΟ: Μα θχξσζε ζεκαίλεη νινθιήξσζε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε εδψ ε εηζήγεζε ιέεη
ην εμήο: ζην ππφινηπν ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ε πξάμε δελ νινθιεξψζεθε
–ην ιέεη ε εηζήγεζε δελ ην ιέσ εγψ- θαη ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηελ θείκελε
λνκνζεζία πεξί εηζθνξψλ ζε γε θαη ρξήκα (Νφκνο 4315/2014 ζχληαμε
ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε ΔΥΑ 87, επηθαηξνπνίεζε ηνπνγξαθηθνχ
δηαγξάκκαηνο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη θαηαρψξεζε θπξσκέλεο πξάμεο
εθαξκνγήο ζην θηεκαηνινγηθφ γξαθείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο) ζα πξέπεη λα
αλαηαζεί ε κειέηε πξάμε εθαξκνγήο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηε ηεο Μπξηηάληα.
Γελ ην ιέσ εγψ, ην ιέεη ε εηζήγεζε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: πγλψκε είρε εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα; Πνπ δελ έρνπλ
δνζεί. Αλ είρε εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα θαη δελ έρνπλ δνζεί, κε ηνλ θαηλνχξγην
λφκν θαηαξγνχληαη. Οπφηε ζέιεη επηθαηξνπνίεζε.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην ιέσ εγψ, εγψ δαλείδνκαη
θξάζε ηεο εηζήγεζεο.
Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΑΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Μηα απιή εξψηεζε.
Ζ εηζήγεζε είλαη λα ηξνπνπνηεζεί ε εγθεθξηκέλε πξάμε εθαξκνγήο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη, λα γίλεη κειέηε γηα ηελ
πξάμε εθαξκνγήο.
Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΑΣΟ: Μα έρεη θπξσζεί ε πξάμε εθαξκνγήο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη επεηδή πιένπκε ζε άιια πειάγε ηψξα
…
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε εγψ ζέισ λα
αηηηνινγήζσ …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο πφιεο έλα ζνβαξφ ζέκα θαη
δπν ηξεηο παξαηεξήζεηο δειαδή θαη ν θ. Γξεηδειηάο πνπ κίιεζε κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ηε δηαδηθαζία, απιά πξέπεη έλαο – έλαο, δειαδή γίλεηαη πάξα
πνιχ σξαία θνπβέληα θαη είλαη θαη ρξήζηκν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δγψ νινθιεξψλσ ιέγνληαο ην
εμήο: ε εηζήγεζε πνπ καο έρεηε ζήκεξα, ιέεη φηη πξέπεη λα πξνβνχκε ζε
κειέηε πξάμε εθαξκνγήο ηνπ ππφινηπνπ θνκκαηηνχ. Δίλαη έηζη Καληαξέιε;
Χξαία. Άξα θ. Γξεηδειηά δελ ηζρχεη απηφ πνπ ιέηε, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο.
Πεηαρηήθαηε θαη είπαηε φηη δελ ηζρχεη, ηζρχεη. Σν ’14 έρνπκε λέν λφκν ν νπνίνο
επηβάιιεη λα θάλνπκε λέα κειέηε γηα πξάμε εθαξκνγήο.
Ννκίδεηε φηη απηή ηε ζηηγκή είκαζηε ζε ζέζε λα ζπδεηήζνπκε ην
ζέκα φηαλ δελ έρεη θαλ ν θ. Καληαξέιεο απηή ηε ζηηγκή καδί ηνπ ην Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα, ην 738 ΦΔΚ πνπ ιέεη ζηα 20 ζηξέκκαηα πνπ κέλνπλ ηη αθξηβψο ζα
γίλεη; Δγψ επίζεο έρσ λα θάλσ κηα πξφηαζε: πάλσ ζε απηφ πνπ ζα
ζπδεηήζνπκε, πνπ δελ επεξεάδεη ηελ επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ, ζέισ λα θάλσ
πξφηαζε λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ππνγείνπ γθαξάδ. Απηφ πξέπεη λα ζπδεηεζεί
ηψξα ζε κηζή ψξα; Αλ ην λνκίδεηε θάληε ην, εγψ πξνζσπηθά λνκίδσ φηη δελ
είλαη θαηάιιειε ε ζηηγκή.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε επηηξέςηε κνπ επί ηεο δηαδηθαζίαο. Απηφ
αθξηβψο εμεγψ θαη ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ, λνκίδσ φηη ζπγθιίλνπκε αλ
θάηζνπκε ιίγν θαη ζπδεηήζνπκε αθφκε. Κχξηε Σνκπνχινγινπ κηιάκε γηα ηελ
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έγθξηζε εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο, δελ ζα ζπδεηήζνπκε ηηο ρξήζεηο. Θα έξζεη
ε κειέηε θαη ζα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε απηή ηελ θνπβέληα φζε ψξα ζέιεηε.
ήκεξα κηιάκε γηα ηελ έγθξηζε ηεο εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο.
Τπάξρνπλ θάπνηα θνκκάηηα θ. Κσλζηαληάην, ζσζηά ιέηε έρεη
θπξσζεί αιιά δελ νινθιεξσζεί ε πεξηνρή. Τπάξρνπλ θνηλφρξεζηνη ρψξνη
πνπ δελ έρνπλ θπξσζεί κε πξάμε εθαξκνγήο ζην Γήκν. Τπάξρνπλ ηέζζεξα
πέληε θνκκάηηα ζα ζαο ηα θέξσ ζην επφκελν πκβνχιην φηαλ ζα έξζεη ε
κειέηε, λα δείηε φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα πέληε έμη θνκκάηηα ζπλνιηθνχ εκβαδνχ
φζν είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ, ηα νπνία δελ έρεη θπξσζεί ε πξάμε εθαξκνγή
ηνπο θαη πξέπεη λα ηελ νινθιεξψζνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Καληαξέιε έλα ζέκα ηφζν ζνβαξφ θαη ηφζν επείγνλ
θαη ην μέξεηε ηφζν θαιά, ηφζα ρξφληα γηαηί δελ εξρφηαλ;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Πήγε λα γίλεη ην ’10 θαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο
ζηακάηεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέσ γηαηί έξρεηαη εδψ κε ην θαηεπείγνλ; Γελ έρνπκε νχηε ηα
δηαγξάκκαηα, νχηε ηίπνηε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: αο εμήγεζα ην θαηεπείγνλ θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα ν θαζέλαο ζα δεη αλ θξχβνληαη ή φρη ζθνπηκφηεηεο…..
θαη φζν θαη αλ κνπ θιείζεηο ην κηθξφθσλν….
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με δηακαξηχξεζαη. Παίξλεηο ηνλ ιφγν, κε απαμηψλεηο θαλνληθά
μεθηλάο θαη κηιάο, κηιάο…
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Κχξηε Πξφεδξε απηφ γίλεηαη ηφζε ψξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη αιιά ιέσ λα πάξεη ηνλ ιφγν θαη δελ κνπ δίλεη ζεκαζία θαη
ζπλερίδεη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε έρσ ηνλ ιφγν
θαη' αξρήλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Βέβαηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ρσηψ ινηπφλ: ηα 20 ζηξέκκαηα
πνπ κέλνπλ ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα, ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ειεχζεξν ζα
ζπδεηεζεί fast track; Δγψ απηφ ζέησ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε κηα εξψηεζε κπνξψ λα θάλσ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Καληαξέιε ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ γηαηί ην
είπαηε πξηλ αιιά ζέισ λα θαηαιάβσ θη εγψ: είπαηε φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ
θάπνηα δίθηπα, ην επείγνλ απηφ πνπ πξέπεη εκείο θαη πνπ βηαδφκαζηε λα
θάλνπκε ζήκεξα, εμεγήζηε καο πνην αθξηβψο είλαη.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη μαλαιέσ γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ζε
φινπο γηα λα κελ επαλαιακβαλφκαζηε θαη γηα λα θαηαιάβνπκε φινη ην
ζθεπηηθφ απηήο ηεο εηζήγεζεο θαη ηνπ θαηεπείγνληνο απηήο ηεο εηζήγεζεο.
Δίλαη ζίγνπξν φηη ζα Γήκνο ζέινπκε λα γίλεη απηή ε πξάμε
εθαξκνγή, αιιά ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη κε ην λέν έηνο. Όκσο εξρφκαζηε
ζήκεξα πξν κηαο θαηάζηαζεο ε νπνία φπσο ζαο δείρλσ θαη ζηνλ ράξηε απηφο
ν δξφκνο πνπ ζα ππνγεηνπνηεζεί ζα πξέπεη λα ζθαθηεί θαη ζην πιάη, γηα λα
πεξάζνπλ θάπνηνη αγσγνί νκβξίσλ, απνρεηεπηηθφ Γίθηπν ην νπνίν ζα μεισζεί
γηαηί ζα ζθαθηεί νπφηε ζα γίλεη εθ λένπ, ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο θαη
ειεθηξηθέο γξακκέο.
Καηαιαβαίλεηε φηη γηα λα θάλεη ε Πεξηθέξεηα θάπνηεο ηέηνηεο
παξεκβάζεηο ζε νπνηνδήπνηε νηθφπεδν, ζα πξέπεη λα έρεη ηδηνθηήηε. Δκείο
επεηδή κεηά ηελ Λεχθεο ην νηθφπεδν κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο είλαη έλα
θνκκάηη απφ ηα 20 ζηξέκκαηα πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ, εξρφκαζηε
ζήκεξα θαη ιέκε φηη λα εγθξίλνπκε ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο, λα
πξνρσξάλε ζηγά - ζηγά ηα πξάγκαηα, δηφηη εδψ έηζη φπσο ην θέξακε ζήκεξα
κελ μερλάηε φηη ε θαζπζηέξεζε απηψλ ησλ έξγσλ είλαη θαη δηθή καο επηπιένλ
ηαιαηπσξία. Γηαηί κπήθακε, μεθηλήζακε απηή ηε δηαδηθαζία.
Πέξα απηνχ ππάξρεη ε επηηαθηηθή αλάγθε θ. Σνκπνχινγινπ
πνιχ ζσζηά ην ιέηε, φκσο δελ ήξζακε ζήκεξα λα ζπδεηήζνπκε απηφ θαζαπηφ
ην ζέκα. Απηφ ην γλσξίδεη ε πφιε θαη κάιηζηα νη πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο
Αξρέο μεθίλεζαλ λα θάλνπλ απηή ηε δηαδηθαζία θαη βέβαηα έκεηλαλ απφ ιεθηά
ζηελ πνξεία θαη ζηακάηεζαλ απηή ηε δηαδηθαζία θαη δελ νινθιεξψζεθε. Έγηλε
ελ κέξεη φπσο πνιχ ζσζηά είπε ν θ. Κσλζηαληάηνο γηαηί ην γλσξίδεη, αιιά
δελ νινθιεξψζεθε.
Απηά

ηα

20

ζηξέκκαηα

θαη

ε

ρξήζε

ηνπο

πνπ

είλαη

πξνθαζνξηζκέλεο είλαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο θαη είλαη θη
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έλα θνκκάηη ην νπνίν ιέεη εθπαηδεπηηθά θηίξηα γηα ζρνιείν ή νηηδήπνηε άιιν.
Απηφ είλαη ην ζθεπηηθφ ηεο εηζήγεζεο, δελ είλαη επί ηεο νπζίαο.
Βεβαίσο κπνξνχκε λα θάλνπκε κεγάιε ζπδήηεζε επί απηνχ ηνπ
ζέκαηνο αιιά ζήκεξα κηιάκε γηα ηελ έγθξηζε ηεο εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο ζε έλα κειεηεηή.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μηα κηθξή εξψηεζε γηα λα θαηαιάβσ αλ ζα θνπβεληηάζνπκε ή
φρη. Ξεθηλάεη ε εθθίλεζε ηεο κειέηεο θαη κεηά ζα έξζεη εδψ θαη ζα κπνξνχκε
λα θνπβεληηάζνπκε ηα πάληα, γηα ηε κειέηε. Καη ε άιιε κειέηε ήξζε ζήκεξα,
αιιά δελ ηελ αθνπκπνχζακε.
Καη ξσηάσ ην εμήο γηα λα θαηαιάβσ: ζα έξζεη ε κειέηε εδψ γηα
λα ηα θνπβεληηάζνπκε, δειαδή ζα είλαη ζηε δηθαηνδνζία καο θαη ζηηο
απνθάζεηο καο παξάδεηγκα αλ ζα θάλνπκε έλα βελδηλάδηθν ή έλα
Ννζνθνκείν; Θα έρνπκε ηέηνηα δπλαηφηεηα επηινγήο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Να αιιάμεη ε κειέηε, απηφ ελλνείηε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Αθνχ ζα ππάξρεη κειέηε πνπ δελ μέξνπκε ηίπνηε αθφκε.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Πξνθαλψο δηθή καο είλαη ε κειέηε αλ ζέινπκε θαη θξίλεη
ην πκβνχιην κπνξεί …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μφλν κε θαηλνχξγηα, φρη ζηελ ίδηα.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: πγλψκε Πξφεδξε πσο ζα
αιιάμεη ε κειέηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη πξάμε εθαξκνγήο; Γελ ππάξρεη
πεξίπησζε λα αιιάμεη ρξήζεηο γεο. Γελ κπνξεί λα αιιάμεη απηφ, κε ηίπνηε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ απνρψξεζε ν θ. Λαδαξίδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Γθνχκα έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Θέισ λα ξσηήζσ: ζα αλαζέζεηε ζε κειεηεηή λα εθαξκφζεη
ηελ πξάμε εθαξκνγήο ή λα θέξεη λέα κειέηε; Να θάλεη κειέηε ηη; Όηη κε βάζε
ηε λέα λνκνζεζία απηά πνπ νξίδνληαη λα γίλνπλ είλαη απηά, ζην θνκκάηη πνπ
καο απνκέλεη, πνπ είλαη απηφ; Γειαδή εμεγήζηε καο αθξηβψο ηα βήκαηα.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: αο εμεγψ ην εμήο: νη Τπεξεζίεο καο θαη ζπγθεθξηκέλα ε
Πνιενδνκία δελ έρεη ηα εξγαιεία λα θάλεη απηή ηε κειέηε. Γειαδή δελ
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κπνξνχκε κε δηθά καο κέζα ζα Γήκνο λα θάλνπκε απηή ηε κειέηε. Δίκαζηε
αλαγθαζκέλνη λα ηελ αλαζέζνπκε ζε έλα κειεηεηηθφ γξαθείν. Δίκαζηε
αλαγθαζκέλνη, δελ ην θάλνπκε ελψ κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε, είκαζηε
αλαγθαζκέλνη.
Οη κεραληθνί πνπ ηα μέξνπλ, μέξνπλ πνιχ θαιά φηη ε θάζε
κειέηε έρεη ηε δηθή ηεο θηινζνθία θαη ηα δηθά ηεο ζέκαηα. ε θάζε πεξίπησζε
είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ην θάλνπκε θα Γθνχκα. Μαθάξη λα κπνξνχζε ε
Πνιενδνκία λα είρε θαη ηνλ ηξφπν θαη ηα εξγαιεία θαη ηα κέζα φπσο μέξεηε θαη
ηα πξνγξάκκαηα λα κπνξεί λα θάλεη ηέηνηεο κειέηεο, δελ κπνξνχκε λα ηελ
θάλνπκε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηελ αλαζέζνπκε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καη ε εηζήγεζε -ήηαλ ην δεχηεξν ζθέινο ηεο εξψηεζεοπξνο ην κειεηεηή πνηα είλαη;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Πνιχ ζπγθεθξηκέλε. Δίλαη έλα θνκκάηη ζην νπνίν δελ έρεη
γίλεη πξάμε εθαξκνγήο, είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα ηα πξάγκαηα. Γελ μεθεχγεη
ηίπνηε, φπσο είπε πνιχ ζσζηά ν θ. Σνκπνχινγινπ πνπ ην μέξεη ην ζέκα, δελ
κπνξείο λα αιιάμεηο νχηε ηηο ρξήζεηο γεο, είλαη κηα δηαδηθαζία νπζηαζηηθά
ηππηθή, αιιά ζέιεη θαη κειέηε, ζέιεη λα ηελ θαηαζέζεηο, ζέιεη ην ρξφλν ηεο,
ζέιεη φιε απηή ηελ ηζηνξία.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Ζ εηζήγεζε πξνο ηνλ κειεηεηή πνηα ζα είλαη;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Όηη ππάξρνπλ απηά ηα θνκκάηηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα
γίλεη πξάμε εθαξκνγήο, ηα νπνία θαίλνληαη αλ δείηε ην ξπκνηνκηθφ.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Γελ κπνξείηε λα καο δείμεηε ηψξα δειαδή ην ξπκνηνκηθφ;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Όρη δελ ηα έρσ. Μπνξψ λα ζαο ηα δείμσ ζηνλ ράξηε, αιιά
δελ κπνξψ λα ζαο πσ πνηα θνκκάηηα είλαη αθξηβψο, θαληαζηείηε αλ εδψ είλαη
ε Μπξηηάληα κηιάσ γηα ηα θνκκάηηα απφ ηε Λεχθεο, εδψ είλαη πξάζηλα
θνκκάηηα ηα νπνία δελ θαίλεηαη θαιά εδψ φκσο. ζα κνπ επηηξέςεηε φηαλ ζα
μαλαθέξνπκε ηε κειέηε κε ην θαιφ, ηφηε ζα θάλνπκε ην δηαγσληζκφ νχησο ή
άιισο πνπ ζα πξνεγεζεί ηεο κειέηεο, κπνξνχκε λα θέξνπκε ην ζρέδην απφ
ηελ Πνιενδνκία θαη λα ζαο ηα δείμσ. Αιιά είλαη κηα ηππηθή ε έγθξηζε κηαο
δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα γίλεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, ηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο ηελ αθνπκπάεη
ε θα Γθνχκα κε ην δεχηεξν εξψηεκά ηεο. Έρνπκε έληαμε ζην ζρέδην πφιεο
πεξηνρήο Μπξηηάληα απφ Ησλίαο, Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ, Λεχθεο,
Λπθνχξγνπ θιείλεη ζην γεθπξάθη ζπλνιηθήο έθηαζεο 35 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ.
Μέζα ζε απηφ ην ρψξν πξνβιέπνληαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη,
ζρνιείν εηδηθψλ αλαγθψλ, πάξθα, πεδφδξνκνη θαη ηα ινηπά. Δηδηθά επί ηεο
Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ ζην θφθθηλν δίπια πξνβιέπνληαη κηα ζεηξά
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ απφ ην 2002 θαη ’03 πνπ
βγήθε ην ΦΔΚ πνπ αλέθεξε ν θ. Σνκπνχινγινπ απφ ζνβαξέο παξαιείςεηο
φισλ ησλ Γηνηθήζεσλ δελ έγηλε ε πξάμε εθαξκνγήο.
Υξεηάδεηαη κηα επηθαηξνπνίεζε, δηφηη πξνθαλψο δελ ππάξρνπλ
ηα ζηνηρεία θαη νη αλαγθαίνη ηνπνγξαθηθνί θάθεινη, είλαη θαζαξά ηνπνγξαθηθή
δνπιεηά δελ ζα αιιάμεη εάλ θάπνηνο έρεη 6 ζηξέκκαηα θαη κε ην λφκν Σξίηζε
παίξλεη ηα 4 θαη ηα 2 γίλνληαη πεδφδξνκνο δελ μέξσ ηη γίλεηαη, έηζη ψζηε λα
κπνξέζνπλ λα

πάλε

παξάιιεια

κε

ην

έξγν

ηνπ

ζθαςίκαηνο ηεο

ππνγεηνπνίεζεο, δηφηη αιιηψο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη απηφ ην έξγν.
Αιινηξίσζε ηνπ ρψξνπ δελ γίλεηαη, δειαδή λα αιιάμνπλ νη
ρξήζεηο. Καζαξά θαη παζηξηθά θαη είλαη αλαγθαία απηή ε κειέηε.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζα πεδνδξνκεζεί ε Ησλίαο. Ζ Ησλίαο εθάπηεηαη ηνπ
ρψξνπ ηεο Μπξηηάληα, αλεμάξηεηα ηη έθαλε ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ζηελ
ηδηνθηεζία πνπ αγφξαζε, απηφ ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη ν θαζέλαο.
Όπσο έλα κνλαζηήξη έρεη κηα κεγάιε έθηαζε εθεί κέζα αλ δελ
θάλσ ιάζνο θαη κηα ζεηξά άιινη ηδηνθηήηεο. Καη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε
απηφ ην πξάγκα δηφηη είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε φπσο απφ ηελ άιιε κεξηά
έρνπκε ην άιζνο, πνπ είλαη νξηνζεηεκέλα θη εθεί ηα πξάγκαηα θαη
ηνπνγξαθηθά, πξέπεη λα γίλεη θαη απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά γηα λα πάλε
ζσζηά φια απηά ηα πξάγκαηα. Απηά πξνο δηεπθξίληζε.
ηνλ ζρεδηαζκφ έρεη νξηνζεηεζεί θαη ν Γηακπνπξιάο γη' απηφ είπα
κελ ζπδεηάκε θαη λα ην πάκε καδί κε ηα άιια ζέκαηα, δηφηη δελ επεκβαίλεη λα
πάξνπκε ηεο Μπξηηάληα ην νηθφπεδν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαη ζα ην
δψζνπκε ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο, δελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε, αλαθέξνκαη
ζρεκαηηθά. Γη' απηφ είλαη θαζαξά ηππηθή ε δηαδηθαζία θαη γη' απηφ θαη πξφηεηλα
λα πάκε ζηελ ίδηα ςεθνθνξία.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: πγλψκε λα ξσηήζσ θάηη. Αλ θαηάιαβα θαιά βάδεηε ζέκα
λνκηκφηεηαο ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα θ. εξεηάθε.
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Σνπ πξνεγνχκελνπ ζέκαηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνπ επηηξέπεηε λα ηα ζπλδέζσ εγψ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα ηεο ππνγεηνπνίεζεο έρεη θαη θάπνηεο παξακέηξνπο.
Ξεθηλάσ απφ ηε θξάζε πνπ αθνχζηεθε θαη πνπ είλαη πάξα πνιχ ζσζηή, φηη
γηα λα αθνπκπήζεη θάπνηνο ζε έλα έξγν ή λα πεξάζεη κέζα απφ έλα ρψξν,
πξέπεη απηφο ν ρψξνο λα έρεη ηδηνθηήηε.
Καηαιαβαίλσ ηα ζνιά ζεκεία πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ
κηα ηέηνηα ζπδήηεζε θαη κάιηζηα ραξαθηεξηζκέλε σο θαηεπείγνπζα. Γελ
ππάξρεη θαλέλα ζνιφ ζεκείν. Ση ζπδεηάκε ηψξα; Πέξα φπσο αλέθεξε ν θ.
Σνκπνχινγινπ ζην ΦΔΚ ηνπ 2002 θαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δπζηπρψο
δελ αθνινπζήζεθαλ, ππάξρεη ε ππνγεηνπνίεζε πνπ ηελ βιέπνπκε πνιχ
θαζαξά κε ην θφθθηλν.
ε απηέο ηηο εξγαζίεο πνπ έπνληαη, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο
ΓΔΚΟ, κε ηα απνρεπηεπηηθά, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ έξγνπ θάπνηα
ζηηγκή ζα αλαγθαζηνχλ λα αθνπκπήζνπλ ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Γηα λα κε
ράζνπκε ρξφλν ιέκε απηά λα ζπκβαδίδνπλ νχησο ψζηε φηαλ ην έξγν θηάζεη
ζε εθείλν ην ζεκείν, λα ππάξμεη ηδηνθηήηεο κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο νχησο
ψζηε λα κελ θαζπζηεξήζνπκε. Γηαηί μέξεηε πάξα πνιχ θαιά έρνληαο εκπεηξία
απφ ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο ηνπ δεκνζίνπ –αλ θάλσ ιάζνο δηνξζψζηε κεφηη ππάξρεη πεξίπησζε λα θηάζνπκε ζην ζεκείν λα ζηακαηήζνπλ ηα έξγα γηα
ηέζζεξηο, πέληε, έμη κήλεο.
Καη ιέκε πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ην πξφβιεκα ηεο
επηβάξπλζεο, αο μεθηλήζνπκε απιά κε κηα έγθξηζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαη
ζηε ζπλέρεηα ζα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ηεο κειέηεο θαη φισλ
ησλ ζρεηηθψλ πνπ άπηνληαη απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο.
Άξα δελ ππάξρεη θαλέλα ζθνηεηλφ ζεκείν, γίλεηαη κφλν θαη κφλν
γηα λα θεξδίζνπκε ηνλ ρξφλν πνπ έηζη θη αιιηψο ζα ζπλαληήζνπκε θαη ζα
έρνπκε πξφβιεκα κε ην ρξφλν, φηαλ θηάζνπκε ζε εθείλν ην ζεκείν δελ ζα
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ππάξρεη ηδηνθηήηεο θαη ζα αλαγθαζηνχκε λα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία, ηφηε
έγθξηζεο πξάμεο εθαξκνγήο γηα ηέζζεξηο πέληε κήλεο γηαηί ηφηε ην δεκφζην
ζα επέκβεη απηνδίθαηα. Απηφ είλαη, δελ είλαη ηίπνηε παξαπάλσ.
Ζ κειέηε ζα έξζεη θαλνληθά θαη απηφ πνπ δεηάκε ζήκεξα είλαη λα
ζπκβαδίζνπλ ηα δχν έξγα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε ζηελ εηζήγεζε
ζηε ζει. 2 ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ιέεη: «… Η αλάζεζε ηεο ελ ιόγσ
κειέηεο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη πξνεθηηκάηαη ακνηβή 52.543,37 €
ρσξίο ΦΠΑ». Δθηηκψ φηη ζα πξέπεη λα γίλεη κε δεκφζην δηαγσληζκφ, φρη κε
ζπλνπηηθφ. πλνπηηθφ ζεκαίλεη φηη έξρνληαη ηξεηο πξνζθνξέο θαη φηη ην έξγν
δίλεηαη –πνπ είλαη κεγάιν έξγν θαη ζεκαληηθφ- εθεί πνπ ηέινο πάλησλ
ζπκθσλνχλ θάπνηνη. Δγψ ζα ζπκθσλνχζα θαη ζα ππεξςήθηδα ηελ πξφηαζή
ζαο εάλ αληί γηα ηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, ππήξρε ζηελ εηζήγεζε δεκφζηνο
δηαγσληζκφο.
Καη ην δεχηεξν είλαη ην εμήο: ζα πξφηεηλα ζηελ πξάμε
εθαξκνγήο θάηη δελ επεξεάδεη ηελ φιε κειέηε, λα δνχκε θαη ην ελδερφκελν
–ην ελδερφκελν, δελ μέξσ αλ κπνξεί λα γίλεη- ππφγεηνπ parking. Πνπ ζα
βξνχκε 20 ζηξέκκαηα δίπια ζην γήπεδν; Απηέο ηηο δπν παξαηεξήζεηο ζέισ
λα θάλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά. Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ μέξσ, ζα καο πεη ν θ.
Οπζηακπαζίδεο επεηδή δελ είλαη επηδέρεηαη ην ζπγθεθξηκέλν δηάηαγκα αιιαγή
ρξήζεο γεο, λα απαληήζνπκε ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ. Απηφ ιέσ αλ ην ππφγεην
κπαίλεη ζε απηή ηε ινγηθή.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γίλεηαη θαηλνχξγηα πξάμε εθαξκνγήο θαη ηξέρνπλ
παξάιιεια.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ. Θπκίζηε κνπ κφλν, εγψ είκαη ππέξ απηήο …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη ζα καο επινγεί θαη φιε ε πφιε, Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ θακία αληίξξεζε ζαο ιέσ, εάλ απηφ πξνθχπηεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε δίλνπκε ιχζε
έηζη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ ην ζπδεηάκε.
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δμαζθαιίδνπκε εκείο ζέζεηο ζηνλ παπά, φρη ν παπάο
ζε εκάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δδψ ςάρλνπκε λα βξνχκε πνπ λα βάινπκε δέθα απηνθίλεηα
εδψ, πέληε εθεί, δελ ην ζπδεηάσ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αθνχζηε, ην 1 ζηξέκκα δίλεη 30
κε 35 ζέζεηο parking, ην θαηαιαβαίλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ ην ζπδεηάκε.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη κηιάκε γηα ππφγεην, φρη γηα
ππέξγεην πνπ ζα είρακε πξφβιεκα ζηελ πξάμε εθαξκνγήο. Κχξηε Καληαξέιε
ην ιέσ ζσζηά;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: σζηά ην ιέηε απιά ζέιεη κειέηε γηαηί δελ είλαη φια καδί,
δελ είλαη εληαίν ην θνκκάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ θακία αληίξξεζε. Δδψ ςάρλνπκε λα βξνχκε πνπ ζα
βάινπκε πέληε απηνθίλεηα εδψ, δέθα εθεί. Θα ζπκθσλήζσ καδί ζαο, καθάξη
κε απηή ηε κειέηε πνπ ζα πξνθχςεη, λα είλαη θαη κειέηε πνπ ζα αθνξά θαη ηελ
θαηαζθεπή ππφγεηνπ parking, θακία αληίξξεζε. Θπκίζηε κνπ κφλν θάπνηνο, ν
θ. Σνκπνχινγινπ έθαλε κηα πξφηαζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζπλνπηηθνχ ή
ηνπ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ. Θπκίζηε κνπ κφλν ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ
αθνξά ην δεκφζην.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Καη' αξρήλ είλαη κηθξφ ην θνλδχιη δελ είλαη κεγάιν ην
πνζφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γεκήηξε κέξεο πεο κνπ, πφζν ζέιεη ν δεκφζηνο δηαγσληζκφο.
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Ο δεκφζηνο δηαγσληζκφο ζέιεηο ηνπιάρηζηνλ έλα εμάκελν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Έλα εμάκελν;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Πξέπεη λα είλαη ηξεηο κήλεο ηνπιάρηζηνλ αλνηρηφο ν
δηαγσληζκφο, θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δάλ θ. Γήκαξρε πηνζεηείηε ην
κείδνλ πνπ είλαη ην ζέκα ηνπ parking, εγψ ππνρσξψ ζην άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πηνζεηψ θ. Σνκπνχινγινπ θαη επηπρψο θαηαγξάθνληαη απηά,
δειαδή αιίκνλν φηαλ ςάρλνπκε λα βξνχκε πέληε ζέζεηο εθεί, δέθα εθεί.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να αηηηνινγήζνπκε ηελ ςήθν καο θ. Πξφεδξε.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ην πείηε ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αλ θαη ππάξρεη δηαδηθαζία εξσηήζεσλ, ηνπνζεηήζεσλ ησλ
επηθεθαιήο …
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη εληάμεη εδψ ηψξα έγηλε έλα …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πξνρσξάκε, μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Όρη δελ μεθηλάκε, ζέισ λα ηνπνζεηεζψ πξηλ ηελ ςεθνθνξία
λα πάξεη ν άιινο ππφςε κνπ απηφ πνπ ζα πσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ είπακε ζηελ ςήθν ζαο ζα δηθαηνινγήζεηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Όρη. Θα ηνπνζεηεζψ επί ηνπ ζέκαηνο. Έρσ δηθαίσκα λα
ηνπνζεηεζψ πξηλ ηελ ςεθνθνξία λαη ή φρη ή ππάξρεη εηδηθφο Καλνληζκφο γηα
ην ΚΚΔ;
ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε ζπλερίζηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνπνζεηήζνπ Νίθν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ έρνπκε θακία εκπηζηνζχλε ζηα θίλεηξα θαη ηηο
επηδηψμεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Σν είδακε θαη ρηεο, ην βιέπνπκε θαη ζήκεξα.
Έξρεηαη εδψ θαη κπαίλνπλ απφ άζρεηνπο δξφκνπο θαη αλνίγνπλ άιια
δεηήκαηα.

Απφ

έλα

ηππηθφ ζέκα

πνπ είλαη κηα

θαλνληθνπνίεζε

–

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΓΠ ην νπνίν είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη θαλνληθά
πξέπεη λα έξρεηαη θαη ην φηη πάκε λα επηθαηξνπνηήζνπκε θαη νη εθηάζεηο θαη ηα
ΦΔΚ θαη ηα πάληα θαη είλαη θάηη πνπ αθέζεθε, μππλάεη πφηε. Όηαλ κπαίλεη ην
ζέκα ηεο επέλδπζεο θαη εθεί αλνίγνπκε θαη δξφκνπο, λα μαλαζπδεηήζνπκε
ρξήζεηο γεο. Δδψ είπακε γηα ππφγεην parking ζε ρψξνπο πξαζίλνπ.
Δκείο ζεσξνχκε φηη είλαη πάξα πνιχ ζνβαξά απηά ηα πξάγκαηα,
κηιάκε γηα κηα επέλδπζε 20 ζηξέκκαηα ππφγεην parking θαη 10 λα είλαη θαη 5,
κελ αξρίζσ λα κηιάσ γηα ηη επελδχζεηο κηιάκε θαη ην πεξλάηε ζην ληνχθνπ.
Δκείο ην θαηαςεθίδνπκε γηαηί δελ έρνπκε θακία εκπηζηνζχλε ζηα
θίλεηξα θαη ηηο πξνζέζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δηακνξθψζσ ηελ πξφηαζε γηα λα θαιπθζεί θαη ν θ.
Σνκπνχινγινπ. ηελ πξφηαζε πνπ θαηαζέηνπκε ηψξα λα πξνζηεζεί
εμεηάδνληαο

ζπγρξφλσο

πξσηίζησο

παξαθνινχζεζε.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Γήκαξρε πνπ ζεκαίλεη
απηφ ηη. Δπεηδή ηα θνκκάηηα απηά δελ είλαη εληαία φπσο μέξεη ν θ. Γξεηδειηάο,
κπνξεί λα γίλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θαη λα κελ θαιχπηνπκε θαη ηα
20 ζηξέκκαηα. Απηφ πνπ ιέηε θαιχπηεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δμεηάδνληαο ζπγρξφλσο πξσηίζησο ηελ θαηαζθεπή ππφγεηνπ
parking φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, γηαηί πξαγκαηηθά κπνξεί λα είλαη θάπνηα
ζηηγκή έλα ηξηγσληθφ πνπ λα κε γίλεηαη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πάλησο δελ είκαζηε απηνί νη
νπνίνη ζα θέξνπκε πξνζθφκκαηα ζε απηφ πνπ πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα γίλεη
ζηελ πφιε. Σν θαιχηεξν ςάρλνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, ζπκθσλψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα ην ζέκα ζε ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο θαη ηεο πξνζζήθεο πνπ έγηλε απφ ηνλ
θ. Γήκαξρν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο πχξνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ ηνπ παθέηνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ φπσο ηελ
αλέγλσζε ν θ. Γήκαξρνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΧΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απνπζηάδεη, ν θ. Καξαβίαο
Γεψξγηνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία, ν
θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο απνπζηάδνπλ, ν θ.
Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Παξψλ, σο θακέλνο απφ επείγνπζεο αλαζέζεηο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο απνρψξεζε, ε θα Δκκαλνπήι
Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Παξψλ, δηφηη δελ πείζηεθα απφ ηνλ θ. Καληαξέιε γηαηί ην
ζέκα είλαη θαηεπείγνλ θαη δελ κνπ εμεγήζεθε γηαηί θαίγεηαη ε Πεξηθέξεηα ηη
αθξηβψο ζέιεη λα θάλεη γηα λα ην θέξνπκε κε θαηεπείγνλ δηαδηθαζία ζην
πκβνχιην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
Υ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Αλαγλψζηνπ

Γεψξγηνο

ππέξ,

ν

θ.

Λαδαξίδεο

έρεη

απνρσξήζεη, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ θαη εθθξάδνπκε ηελ
ηθαλνπνίεζή καο γηα ηε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ζε έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γειαδή;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία απνπζηάδεη, ν θ. εξεηάθεο
Νηθφιανο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε;
Γ. – Δ. ΓΚΟΤΜΑ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απνπζηάδεη, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο δηακνξθσζείζαο πξφηαζεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Όρη ζηελ θιεηζηή νξηνζέηεζε ξεκάησλ, λαη ζην γήπεδν,
λαη ζηελ ππνγεηνπνίεζε, λαη ζηελ νξηνζέηεζε ξεκάησλ, λαη ζε πξάμεηο
εθαξκνγήο, λαη ζε αιιαγή ρξήζεσλ, λαη ζηνλ πεδφδξνκν πνπ νδεγεί απφ ην
γήπεδν ζηνλ Πεξηζζφ, λαη ζηα parking πνπ πξφηεηλε ν θ. Σνκπνχινγινπ,
ππέξ ηνπ ζέκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη εκκίνηζηρ
διαδικαζίαρ

για

ηην

ανάθεζη

μελέηηρ

«Ππάξη

εθαπμογήρ

ηηρ

πολεοδομικήρ μελέηηρ Μππιηάνια» ζύμθυνα με ηο Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ.
133/Α/19-07-2018) «Μεηαππύθμιζη ηος θεζμικού πλαιζίος ηηρ Σοπικήρ
Αςηοδιοίκηζηρ –

Δμβάθςνζη ηηρ Γημοκπαηίαρ – Δνίζσςζη ηηρ

ςμμεηοσήρ – Βεληίυζη ηηρ οικονομικήρ και αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ
ηυν

Ο.Σ.Α.

[Ππόγπαμμα

«Κλειζθένηρ»

Η]

–

Ρςθμίζειρ

για

ηον

εκζςγσπονιζμό ηος πλαιζίος οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ ηυν ΦΟΓΑ –
Ρςθμίζειρ για ηην αποηελεζμαηικόηεπη, ηασύηεπη και ενιαία άζκηζη ηυν
απμοδιοηήηυν
πολιηογπάθηζη

ζσεηικά
–

με

Λοιπέρ

ηην

απονομή

διαηάξειρ

ιθαγένειαρ

απμοδιόηηηαρ

και

Τποςπγείος

Δζυηεπικών και άλλερ διαηάξειρ»» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
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ηην

ε
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αο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ, κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο
ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Καιφ ζαο βξάδπ θαη θαιέο γηνξηέο ζε φινπο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΧΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
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ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΧΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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