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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του έργου που αφορά στο 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
15.11.2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13279/8-
11-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 24/2012) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 187/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13834/5-12-2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 15.11.2012 
Συνεδρίασης Νο. 25/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 

ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΓ-ΞΟΡ



 2 

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
3. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
4. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
5. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
6. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
7. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
9. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
10. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
11. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
17. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
18. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
20. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Επίσης στη Συνεδρίαση παρέστη, κληθείσα δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 69 του Ν. 
3852/2010, η υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ελένη Σγουράκη  
προκειµένου να παράσχει, λόγω υπηρεσιακής αρµοδιότητος, πληροφορίες προς το 
Σώµα σχετικά µε το 1ο θέµα της Η.∆.. Από πλευράς Ο.Σ.Κ. Α.Ε. παρέστη ο κ. 
∆ηµήτριος Κρασσάς, ο οποίος εξέθεσε τις απόψεις του Οργανισµού. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
                  
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                      Βαλασσάς Βεργής 
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Παπανίκα Αικατερίνη                                               
Κότσιρας Παύλος                                                    
Παϊδας Αδαµάντιος                                                 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
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Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί 

του 3ου θέµατος  Ε.Η.∆.., η κα Ε.Παπαλουκά απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την 

ψήφιση του 1ου θέµατος Ε.Η.∆. και επανήλθε σε αυτήν κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επί του 3ου θέµατος Ε.Η.∆., ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε πριν τη 

συζήτηση επί του 3ου θέµατος Ε.Η.∆. ,επανήλθε µετά την ψηφοφορία επ΄αυτού και 

απεχώρησε οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆., ο κ. 

Λ.Γεωργαµλής απεχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεµάτων της Η.∆., 

ο κ. Π.Γρετζελιάς απεχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέµατος της 

Η.∆., ενώ οι κ.κ. Ζ.Χωρινός, Σ.Κοσµά και ∆.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. 
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Απουσίες :  

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

1ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 13063/29-10-2012 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του έργου που αφορά στο 
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας 

ΣΧΕΤ: 1.Το µε αρ. πρωτ. ΕΓ 38.Τ1/11990/01.10.2012 έγγραφο της Ο.Σ.Κ. 
Α.Ε. (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 11883/02.10.2012) 
2. Το µε αρ. πρωτ. 17140/08/2.9/11.10.2012 έγγραφο του 
Συνηγόρου του Πολίτη (αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 12591/17.10.2012) 

  
 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και 
του ανωτέρω (2) σχετικού εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη που 
αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναλειτουργίας του 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε 
αναλυτικά για την µέχρι σήµερα πορεία υλοποίησης του έργου που είχε 
προβλεφθεί να γίνει µε Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου και της 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 
 
Όπως είναι γνωστό την 17-04-2008 εκδόθηκε από την ∆ιεύθυνση 
Πολεοδοµίας Βορείου Τοµέα Αθηνών η υπ’ αριθµ. 4105/533/08/17-04-
2008 Έκθεση Επικινδύνου Οικοδοµής του τµήµατος Ελέγχου Κατασκευών 
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της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Βορείου Τοµέα Αθηνών, η οποία διαβιβάστηκε 
στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. λόγω αρµοδιότητας µε το υπ’ αριθµ. 5554/08-05-2008 
έγγραφο του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
Αµέσως µετά έγιναν συναντήσεις της τότε ∆ηµοτικής Αρχής µε στελέχη της 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και αποφασίστηκε να συναφθεί Προγραµµατική Σύµβαση 
µεταξύ ∆ήµου και Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για την ανακατασκευή του σχολείου και την 
προσθήκη αιθουσών και µε το υπ’ αριθµ. 14250/06-11-2008 έγγραφο του 
∆ήµου υπεβλήθη στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σχετικό αίτηµα για σύναψη 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 
Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. απάντησε θετικά στο αίτηµα του ∆ήµου για σύναψη 
Προγραµµατικής Σύµβασης µε το υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/28872/ 08-12-2008 
έγγραφό της (αριθµ. πρωτ/λου ∆.N.Φ. 16044/10-12-2008) και µε την υπ’ 
αριθµ. 279/2008 οµόφωνη Α.∆.Σ. ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας εγκρίθηκε η 
σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης  µε την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. η οποία 
διαβιβάστηκε στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε το υπ’ αριθµ. 46414/18-12-2008 
έγγραφο του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
Στη συνέχεια εκπονήθηκε η προβλεπόµενη από τους όρους της 
Προγραµµατικής Σύµβασης προµελέτη του έργου από τις Υπηρεσίες του 
∆ήµου και διαβιβάστηκε στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε το υπ’ αριθµ. 5658/08-04-
2009 έγγραφο. 
Μετά από έλεγχο από τις υπηρεσίες του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και παρατηρήσεων που 
προέκυψαν επί της συνταχθείσας προµελέτης του ∆ήµου, εστάλη στην 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ενηµερωµένη προµελέτη την 12-05-2009 µε το υπ’ αριθµ. 
7658 έγγραφο του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
Την 08-09-2009 εστάλη η εν λόγω προµελέτη και στην ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας Αθηνών προκειµένου να χορηγηθεί 
απαλλαγή από µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο µε το υπ’ 
αριθµ. 13659 έγγραφο του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας. 
Την 28-09-2009 εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 59734 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος Νοµαρχίας Αθηνών για απαλλαγή από µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αριθµ. πρωτ/λου ∆.N.Φ. 14941/05-10-
2009). 
 
Την 11-09-2009 εγκρίθηκε από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. η σύναψη Προγραµµατικής 
Σύµβασης µε το υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/25347/ 11-09-2009 έγγραφο (αριθµ. 
πρωτ/λου ∆.N.Φ. 14137/17-09-2009). 
 
Με την υπ’ αριθµ. 209/2009 οµόφωνη Α.∆.Σ. ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 
εγκρίθηκε η αλλαγή του τίτλου της προς σύναψη Προγραµµατικής 
Σύµβασης από «Επεµβάσεις στο υπάρχον διώροφο κτίριο και προσθήκη 10 
αιθουσών και Α.Π.Χ. στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας» σε 
«Ενίσχυση – Αναδιαρρυθµίσεις  υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου και 
προσθήκη νέων πτερύγων σχολικού συγκροτήµατος 1ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας» και η έγκριση σύναψης Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας για την 
εκτέλεση του έργου «Ενίσχυση – Αναδιαρρυθµίσεις  υπάρχοντος διωρόφου 
κτιρίου και προσθήκη νέων πτερύγων σχολικού συγκροτήµατος 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας» µε τα παρακάτω στοιχεία: 
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• Προϋπολογισµός έργου 4.243.000 ,00 € 
• Χρόνος ισχύος της Προγραµµατικής Σύµβασης: 840 ηµέρες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 
• Χρόνος κατασκευής του έργου: 660 ηµέρες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της Εργολαβικής Σύµβασης. 
 
Την 12-10-2009 υπεγράφη η Προγραµµατική Σύµβαση µε αριθµό 
110/2009 µεταξύ ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας και Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 
 
Στη συνέχεια στα πλαίσια της ανωτέρω συναφθείσας Προγραµµατικής 
Σύµβασης και σύµφωνα µε τους όρους αυτής, εκπονήθηκε η οριστική 
µελέτη και η µελέτη εφαρµογής του έργου προκειµένου να εκδοθεί η 
απαιτούµενη κατά νόµο άδεια οικοδοµής από την ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας 
Βορείου Τοµέα για να µπορεί να γίνει η δηµοπράτηση του έργου. Οι 
µελέτες του έργου για το υπάρχον κτίριο εκπονήθηκαν από σύµπραξη 
γραφείων µελετών κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισµού µελέτης 
σύµφωνα µε το Ν.3316/2005. Οι µελέτες του έργου για την προσθήκη 
εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας. 
Την 14-07-2010 και εφόσον είχε ολοκληρωθεί η οριστική µελέτη του 
έργου έγινε η υποβολή του φακέλου στην ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Βορείου 
Τοµέα για την έκδοση της Άδειας Οικοδοµής. 
 
Την 01-10-2010 έγινε η υποβολή της οριστικής µελέτης του έργου στην 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για έγκριση σύµφωνα µε τους όρους της Προγραµµατικής 
Σύµβασης και πριν τη δηµοπράτηση µε το υπ’ αριθµ. 11725/01-10-2010 
έγγραφο του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
Την 19-11-2010 εγκρίθηκε η οριστική µελέτη του έργου από την Ο.Σ.Κ. 
Α.Ε. µε το υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/25024/ 19-11-2010 έγγραφο (αριθµ. 
πρωτ/λου ∆.N.Φ. 13504/23-11-2010). 
Την 15-11-2010 εστάλη από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. το υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/22767/ 
15-11-2010 έγγραφο προς το Συνήγορο του Πολίτη, το οποίο 
κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας την 30-11-2010 µε αριθµ. 
πρωτ/λου 13914, στο οποίο η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. επιβεβαιώνει την έγκριση της 
οριστικής µελέτης του έργου και ότι µετά την έκδοση της Άδειας Οικοδοµής 
από την ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Βορείου Τοµέα Αθηνών, θα ακολουθήσει 
η δηµοπράτηση και η ανάδειξη του αναδόχου για την εκτέλεσή του. 
 
Την 01-12-2010 εκδόθηκε από την ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Βορείου Τοµέα 
Αθηνών η υπ’ αριθµ. 699/2010 Άδειας Οικοδοµής µε τίτλο «Ενίσχυση – 
αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου και προσθήκη νέων 
πτερύγων σχολικού συγκροτήµατος 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας 
Φιλαδέλφειας και άρση επικινδυνότητας υφιστάµενου κτιρίου». 
 
Την 06-12-2010 έγινε η υποβολή της µελέτης εφαρµογής και των τευχών 
δηµοπράτησης του έργου στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για έγκριση σύµφωνα µε τους 
όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης πριν τη δηµοπράτηση µε το υπ’ 
αριθµ. 14025/01-12-2010 έγγραφο του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας. 
 
Την 17-12-2010 έγινε πρόταση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., µε το υπ’ αριθµ. ΕΓ38 
Τ1/27358/ 17-12-2010 έγγραφο, προς τον ∆ήµο (αριθµ. πρωτ/λου ∆.N.Φ. 
15149/27-12-2010) για αλλαγή της πηγής χρηµατοδότησης της 
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συναφθείσας προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και ∆ήµου 

Νέας Φιλαδέλφειας και ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 
 
Με την υπ’ αριθµ. 09/2011 Α.∆.Σ. ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
εγκρίθηκε η αλλαγή της πηγής χρηµατοδότησης της συναφθείσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και ∆ήµου Φιλαδέλφειας– 
Χαλκηδόνος και ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 
 
Την 31-05-2011 ζητήθηκαν, στα πλαίσια ελέγχου της µελέτης εφαρµογής 
του έργου, από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. παρατηρήσεις επ’ αυτής µε το υπ’ αριθµ. 
ΕΓ38 Τ1/11269/31-05-2011 έγγραφο της (αριθµ. πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 
7019/14-06-2011). 
Την 05-08-2011 απεστάλησαν όλες οι ζητηθείσες παρατηρήσεις – 
διευκρινήσεις επί της µελέτης εφαρµογής του έργου από την Τ.Υ. στην 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε το υπ’ αριθµ. 9368/05-08-2011 έγγραφο. 
 
Την 05-09-2011 απεστάλη, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας υπαλλήλων 
της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, το τεύχος 
της Γεωτεχνικής έρευνας - µελέτης για το κτίριο του 1ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε το υπ’ αριθµ. 10438/30-
08-2011 έγγραφο. 
 
Την 23-09-2011 εκδόθηκε από το Τεχνικό Συµβούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. η υπ’ 
αριθµ. 85 Γνωµάτευση - Απόσπασµα πρακτικού κατά την Συνεδρίαση 2610 
στην οποία αναφέρεται ότι: «Το Τεχνικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη 
την από 16-09-2011 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατικών 
Συµβάσεων & Συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., και τους 
σχετικούς φακέλους που προσκοµίσθηκαν από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 
οµόφωνα:Αποφαίνεται και αναβάλλει την επί της ουσίας έκφραση γνώµης 
του αναφορικά µε την υποβληθείσα µελέτη και τούτο διότι κρίνει σκόπιµο, 
όπως σε συνεννόηση µε την Προϊσταµένη Αρχή επανεξετασθεί η 
προτεινόµενη λύση της Ενίσχυσης – Ανακατασκευής του υπάρχοντος 
κτιρίου λαµβάνοντας υπόψη ότι, η κατεδάφιση αυτού και ανέγερση νέου 
κτιρίου εξυπηρετεί τόσο τον επιδιωκόµενο σκοπό, όσο και την τεχνική 
αρτιότητα του έργου και συγχρόνως εξασφαλίζει τεράστια οικονοµία ως 
προς τον απαιτούµενο προϋπολογισµό». 
 

Την 18-10-2011 έγινε το υπ’ αριθµ. 17140/08/2/6/18-10-2011 έγγραφο 
από το Συνήγορο του Πολίτη προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. , το οποίο 
κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µε αριθµ. πρωτ/λου 12555/11-11-2011 για τη µη 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του έργου στο οποίο αναφέρεται ότι: «Ο 
Συνήγορος του Πολίτη, όπως ήδη γνωρίζετε, διερευνά αναφορά µε θέµα 
την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται προκειµένου το κτίριο 
που στέγαζε το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας να επισκευαστεί 
και να συµπληρωθεί κτιριακά, ώστε να επαναλειτουργήσει εξυπηρετώντας 
ξανά τους µαθητές που χωροταξικά θα έπρεπε να φοιτούν σε αυτό. 

Την 18-04-2011 έγινε το υπ’ αριθµ. πρωτ/λου 4337/18-04-2011 
υπενθυµητικό έγγραφο του ∆ήµου προς τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.  για την λήψη απόφασης έγκρισης της µελέτης 
εφαρµογής του έργου. 
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Η εν λόγω αναφορά έχει απασχολήσει την Αρχή για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα (Α.Π. κατάθεσης στο Συνήγορο του Πολίτη 17140/2008). Στο 
πλαίσιο της διαµεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη έχουν 
πραγµατοποιηθεί επαφές τόσο µε τον ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας όσο και µε 
τον ΟΣΚ, ούτως ώστε αφενός να συντοµεύσει η διαδικασία και να 
διευκολυνθεί η επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων και 
αφετέρου να διασφαλιστεί ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την 
επαναλειτουργία του σχολείου. 
∆υστυχώς πρόσφατα ενηµερωθήκαµε από τους εκπροσώπους του ΟΣΚ 
κύριο Τυπάλδο και κυρία Ν. Μπαφέ, ότι η εν λόγω µελέτη µετά από από 
την πάροδο τουλάχιστον τριών ετών από την έναρξη της διαδικασίας και 
παρά τις προσαρµογές που έγιναν από την πλευρά του ∆ήµου ως προς τα 
σηµεία που είχαν ζητηθεί εκ µέρους του Οργανισµού, απορρίφθηκε από το 
Τεχνικό Συµβούλιο εξαιτίας του υπερβολικού κόστους που απαιτείται για 
την ολοκλήρωση του έργου. Η απόφαση αυτή σύµφωνα µε την κυρία Ε. 
Σγουράκη, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που χειρίζεται το 
θέµα, δεν έχει κοινοποιηθεί εγγράφως στον ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. 
Χαλκηδόνας. Σηµειώνεται δε ότι ο ΟΣΚ είχε ζητήσει από το ∆ήµο την 
ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «Ενίσχυση – Αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος 
διώροφου κτιρίου και προσθήκη νέων πτερύγων σχολικού συγκροτήµατος 
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας». Είναι σηµαντικό ο ΟΣΚ να 
λάβει υπόψη του ότι έχει παρέλθει πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο ο ίδιος ο Οργανισµός δεν είχε αντίρρηση επί της αρχής για την 
ολοκλήρωση του έργου αυτού. Σε όλο αυτό το διάστηµα και όπως 
προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτ. 4337/18-04-11 έγγραφο του ∆ήµου προς 
τον ΟΣΚ, ο ∆ήµος έχει ήδη δαπανήσει 80.510,54 ευρώ για την οριστική 
µελέτη ενίσχυσης του υπάρχοντος κτιρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ 
αριθµ.110/2009 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ΟΣΚ Α.Ε. και ∆ήµου. 
Περαιτέρω οι µαθητές του εν λόγω σχολείου και οι οικογένειες τους 
υπόκεινται σε εξαιρετικά µεγάλη ταλαιπωρία, είναι διασκορπισµένοι σε 
σχολεία αρκετά µακριά από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να γνωρίζουν 
για πόσο διάστηµα θα διαρκέσει αυτή η ταλαιπωρία. 
Επιπροσθέτως, όπως έχουµε επισηµαίνει και στο υπ’ αρι. Πρωτ.17140/08/ 
2.2/04-03-09 έγγραφο µας προς τον ΟΣΚ και τον ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 Ν.2010/92 (ΦΕΚ Α’ 192), µε τον οποίο 
κυρώθηκε η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού, «Σε όλες τις 
αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαµβάνονται από δηµόσιους 
ή ιδιωτικούς οργανισµούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, 
τις διοικητικές αρχές ή από τα νοµοθετικά όργανα, πρέπει να λαµβάνεται 
πρωτίστως υπόψη το συµφέρων του παιδιού». 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε να κοινοποιήσετε 
άµεσα τόσο στην αρχή όσο και στον ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας την 
απόφαση του ΟΣΚ σχετικά µε την πορεία του εν λόγω έργου. 
Περαιτέρω, παρακαλούµε για την έγγραφη τεκµηρίωση του 
σκεπτικού στο οποίο βασίζεται η απόφαση αυτή δεδοµένου ότι όλα 
αυτά τα χρόνια η υπηρεσία σας κατηύθυνε την πορεία του έργου 
προς τελείως διαφορετική κατεύθυνση και ακριβώς πριν την 
έγκριση υλοποίησης της κατασκευής υιοθετείται µια στάση η οποία 
απαιτεί µια εκ νέου διαδικασία, που θα παρατείνει την ταλαιπωρία 
παιδιών και γονέων για άγνωστο και σίγουρα όχι µικρό χρονικό 
διάστηµα. 
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Ενόψει των ανωτέρω και επειδή η διασφάλιση του συµφέροντος των 

παιδιών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα υψίστης σηµασίας κάθε 
ευνοούµενης πολιτείας, παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειές σας, µε 
σκοπό τη λυσιτελή αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος των 
µαθητών του εν λόγω σχολείου». 
 
Την 16-11-2011 έγινε το υπ’ αριθµ. 12695/16-11-2011 έγγραφο του 
∆ήµου προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για τη µη ολοκλήρωση της διαδικασίας του 
έργου στο οποίο ζητήθηκε από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. η αδειοδότηαη του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για υποβολή αιτήµατος για απ’ ευθείας 
χρηµατοδότηση και εκτέλεση του έργου µέσω Ε.Σ.Π.Α. προκειµένου να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης του µε σκοπό τη λυσιτελή 
αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος των µαθητών του εν λόγω 
σχολείου. 
 
Επίσης την 24-11-2011 έγινε το υπ’ αριθµ. 12996/24-11-2011 έγγραφο 
του ∆ήµου προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για χορήγηση παράτασης του χρόνου 
ισχύος της Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 
άρθρου 5 της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 
Την 28-11-2011 η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. απέστειλε το υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/21873/28-
11-2011 έγγραφο (αριθ. Πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 13225/29-11-2011) µε το οποίο 
προτείνεται να κατεδαφιστεί το υπάρχον κτίριο και να αναλάβει η Ο.Σ.Κ. 
Α.Ε. τη σύνταξη µελέτης και στη συνέχεια τη δηµοπράτηση του νέου 
κτιρίου. 
 
Την 30-11-2011 το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε µε το υπ’ αριθµ. 
50231/30-11-2011 έγγραφο Ερώτηση του Βουλευτή Κου ∆ηµαρά σχετική 
µε την Ανέγερση του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας (αριθ. 
Πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 13564/05-12-2011). 
Την 08-12-2011 µε το υπ’ αριθµ.13871/08-12-2012 έγγραφο µας δόθηκε 
απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή Κου ∆ηµαρά. 
 
Την 12-12-2011 απεστάλη το υπ’ αριθµ.14052/12-12-2012 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την ∆ήµαρχο. 
 

1. Από που θα γίνει η χρηµατοδότηση του έργου και εάν έχει 
εξασφαλιστεί η πίστωση των χρηµάτων για την κατεδάφιση και την 
ανέγερση του νέου κτιρίου. 

2. Πότε θα είναι έτοιµες οι µελέτες κατεδάφισης και ανέγερσης ώστε να 
εκδοθεί η οικοδοµική άδεια για να µπορέσει να γίνει η δηµοπρασία 
και η κατασκευή του έργου. 

3. Το αίτηµα του ∆ήµου είναι η κατασκευή 10θέσιου σχολείου όπως 
αυτό έχει ζητηθεί από το ∆ιευθυντή του σχολείου. Θα θέλαµε να 

Την 16-12-2011 έγινε το υπ’ αριθµ. 14380/16-12-2011 έγγραφο του 
∆ήµου προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (αριθµ. πρωτ/λου Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 23154/20-
12-2011), το οποίο κοινοποιήθηκε και στον Συνήγορο του Πολίτη, µε 
το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις, επί του υπ’ αριθµ. ΕΓ38 
Τ1/21873/28-11-2011 έγγραφου, προκειµένου να γίνει εισήγηση για 
το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να ληφθεί η σχετική απόφαση. 
Συγκεκριµένα ζητήθηκαν οι κάτωθι διευκρινίσεις: 
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γνωρίζουµε εάν η νέα κατασκευή θα προβλέπει πάλι 10θέσιο 
σχολείο. 

4. Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της διαδικασίας κατεδάφισης του 
υπάρχοντος κτιρίου και ανέγερσης νέου ο ∆ήµος µας δεν θα έχει 
ουδεµία οικονοµική επιβάρυνση. 

5. Επίσης τέθηκε υπόψη της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ότι το οικόπεδο βρίσκεται στο 
κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας εντός προσφυγικού οικισµού ο οποίος 
έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός µε ειδικούς όρους και 
περιορισµούς δόµησης σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 467∆/18-06-2001, 
οπότε και η µελέτη του νέου σχολείου θα πρέπει να εκπονηθεί 
λαµβάνοντας υπόψη το εν λόγω Φ.Ε.Κ. 

 
Την 25-04-2012 η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. απέστειλε το υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/04-2012 
έγγραφο (αριθ. Πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 4939/25-04-2012) µε το οποίο 
ενηµερωθήκαµε ότι εγκρίθηκαν οι µελέτες εφαρµογής του έργου 
«Ενίσχυση – Αναδιαρρυθµίσεις στο υπάρχον διώροφο κτίριο και προσθήκη 
νέας πτέρυγας σχολικού συγκροτήµατος 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Τροποποίηση µελέτης» και όχι του έργου «Ενίσχυση – 
Αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος διώροφου κτιρίου και προσθήκη νέων 
πτερύγων σχολικού συγκροτήµατος 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας 
Φιλαδέλφειας» σύµφωνα µε τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 
Αµέσως µετά και σε απάντηση του υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/04-2012 έγγραφου 
της  Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έγινε από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ’ 
αριθµ.5309/08-05-2012 ενηµέρωση – αναφορά προς την ∆ήµαρχο. 
 
Την 10-05-2012, η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε το υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/5621/27-04-2012 
έγγραφο (αριθ. Πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 5460/10-05-2012), απέστειλε την 
απόφαση έγκρισης των µελετών εφαρµογής του έργου από τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε αριθµ. πρωτ/λου 
ΑΠ.38.Τ1/4946/10-04-2012. 
  
Την 18-05-2012 έγινε απάντηση του ∆ήµου προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σε 
απάντηση του υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/5621/27-04-2012 εγγράφου και της υπ’ 
αριθµ. ΑΠ.38.Τ1/4946/10-04-2012 απόφασης του ∆ιευθύνοντα Σύµβουλου 
της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. η οποία φέρει αριθµό πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 5460/06-07-2012 
και κατετέθη στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. την 09-07-2012 µε αριθµ. πρωτ/λου 8923. 
 
Για πολλοστή φορά και συγκεκριµένα την 08-06-2012 ο Συνήγορος του 
Πολίτη απέστειλε και το υπ’ αριθµ. 17140/08/2.7/23-05-2012 έγγραφο του 
προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και τον ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος  (αριθµ. 
πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 6856/08-06-2012) που αφορούσε στη µη ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του έργου «Ενίσχυση υπάρχοντος διώροφου κτιρίου και 
προσθήκη πτερύγων στο σχολικό συγκρότηµα του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Νέας Φιλαδέλφειας». 
 
Την 13-06-2012 η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. απέστειλε το υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/7046/25-
05-2012 έγγραφο (αριθ. Πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 7185/13-06-2012) µε το οποίο 
ενηµερωθήκαµε ότι: «Με την υπ’ αριθµό 85/517/03-05-2012 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. εγκρίθηκε: 

1. Η ανάκληση των υπ’ αριθµ. 165/426/18-02-2009 και 469/443/27-
08-2009 αποφάσεων του ∆.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., που αφορούν στον 
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κατάλογο σχολείων έτους 2009 για υλοποίηση µέσω 
Προγραµµατικής Σύµβασης µε το ∆ήµο Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος, αντίστοιχα του έργου «Ενίσχυση – Αναδιαρρυθµίσεις 
στο υπάρχον διώροφο κτίριο και προσθήκη νέας πτέρυγας σχολικού 
συγκροτήµατος 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας» και  

2. Η κατάργηση της 12-10-2009 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ 
της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και του ∆ήµου σας για το αναφερόµενο έργο και η 
ένταξή του στο κύριο έργο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.». 

3.  
Στη συνέχεια και σε απάντηση του υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/7046/25-05-2012 
εγγράφου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έγινε από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών το 
υπ’ αριθµ.7603/19-06-2012 έγγραφο προς την ∆ήµαρχο. 
 
Την 19-06-2012 έγινε απάντηση προς τον Συνήγορο του Πολίτη για την 
πορεία ολοκλήρωσης της διαδικασίας του έργου «Ενίσχυση υπάρχοντος 
διώροφου κτιρίου και προσθήκη πτερύγων στο σχολικό συγκρότηµα του 
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας». 
 
Την 18-07-2012 εστάλη πρόσκληση σε σύσκεψη για τις 17-09-2012 από 
τον Συνήγορο του Πολίτη για τη µη ολοκλήρωση της διαδικασίας του 
έργου «Ενίσχυση υπάρχοντος διώροφου κτιρίου και προσθήκη πτερύγων 
στο σχολικό συγκρότηµα του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας» 
στο ∆ήµο µας και στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε.  µε το υπ’αριθµ. 17140/08/2.8/18-07-
2012 έγγραφο (αριθµ. πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 9912/31-07-2012). 
 
Την 19-07-2012 η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε το υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/8923/19-07-2012 
έγγραφο (αριθ. Πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 10131/07-08-2012) απέστειλε απάντηση 
στο υπ’ αριθµ. 5460/06-07-2012 έγγραφο του ∆ήµου στο οποίο µεταξύ 
άλλων αναφέρεται ότι: «…… σας ενηµερώνουµε ότι η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 
λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική οµόφωνη γνωµάτευση του Τεχνικού της 
Συµβουλίου ενέκρινε µε την ΑΠ.38.Τ1/4946/10-04-2012 απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (∆ιευθύνων Σύµβουλος) τη µελέτη 
εφαρµογής του έργου «Ενίσχυση – αναδιαρρυθµίσεις στον υπάρχον 
διώροφο κτίριο και προσθήκη νέας πτέρυγας σχολικού συγκροτήµατος στο 
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας». Σας υπενθυµίζουµε πως η 
παραπάνω διαδικασία ακολουθείται για όλες τις µελέτες που εγκρίνει η 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε., αφού το Τεχνικό Συµβούλιο είναι γνωµοδοτικό όργανο και 
µόνο γνωµοδοτεί προς την  Προϊσταµένη Αρχή, η οποία λαµβάνει τις 
σχετικές αποφάσεις. Η γνωµοδότηση όµως του Τεχνικού Συµβουλίου 
θεωρείται απαραίτητη για τη λήψη σχετικής απόφασης. Οι τροποποιήσεις 
που έγιναν στη µελέτη πριν την εισαγωγή της στο Τ.Σ. ήταν ακριβώς αυτές 
για τις οποίες είχατε συµφωνήσει στη µεταξύ µας συνάντηση. Για να 
προχωρήσει η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. το ταχύτερο στις απαιτούµενες ενέργειες για τη 
δηµοπράτηση και κατασκευή του έργου παρακαλούµε, όπως µας 
αποστείλετε σε ηλεκτρονική µορφή την αρχιτεκτονική, στατική και 
ηλεκτροµηχανολογική µελέτη εφαρµογής που έχετε συντάξει. Σας 
γνωρίζουµε ότι η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) ή από το δάνειο της ΕΤΕΠ».  
Στη συνέχεια και σε απάντηση του υπ’ αριθµ. ΕΓ38 Τ1/8923/19-07-2012 
εγγράφου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έγινε από το ∆ήµο µας το υπ’ αριθµ.11055/11-
09-2012 έγγραφο προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«……1.Το έγγραφό σας αναφέρεται σε σχετική γνωµάτευση του Τεχνικού 
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Συµβουλίου κατόπιν της οποίας η Προϊσταµένη Αρχή της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 
(∆ιευθύνων Σύµβουλος) ενέκρινε τη µελέτη εφαρµογής, όχι του 
αναφερόµενου στο θέµα έργου (Ενίσχυση – Αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος 
διώροφου κτιρίου και προσθήκη νέων πτερύγων σχολικού συγκροτήµατος 
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας), αλλά του έργου «Ενίσχυση – 
Αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος διώροφου κτιρίου και προσθήκη νέας 
πτέρυγας σχολικού συγκροτήµατος στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας 
Φιλαδέλφειας».Παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε την αναφερόµενη στο 
έγγραφό σας οµόφωνη γνωµάτευση του Τεχνικού Συµβουλίου της Ο.Σ.Κ. 
Α.Ε. 
2.Στο (2) σχετικό έγγραφό µας τίθεται ερώτηµα σχετικά µε την σύνταξη 
και θεώρηση µιας µελέτης εφαρµογής άλλης από εκείνη που σας έχει 
κατατεθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Επαναλαµβάνουµε το 
ερώτηµα: Ποια είναι η µελέτη εφαρµογής για την οποία γνωµοδότησε το 
Τεχνικό Συµβούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και πως πήρε σχετική απόφαση η 
Προϊσταµένη Αρχή της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. αφού η Τ.Υ. ∆.Φ.Χ. δεν έχει υπογράψει 
καµία άλλη µελέτη εφαρµογής παρά µόνον εκείνη που προκύπτει από την 
οριστική µελέτη βάση της οποίας εκδόθηκε και η οικοδοµική άδεια. 
3. Στο (3) σχετικό έγγραφό σας αναφέρεται ότι καταργήθηκε η από 12-09-
2009 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και του ∆ήµου µας.  
Η κατάργηση της προγραµµατικής σύµβασης αποφασίζεται µονοµερώς; ∆εν 
θα έπρεπε να έχει ειδοποιηθεί ο ∆ήµος και να έχει ενηµερωθεί αρµοδίως το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου το οποίο και είχε αποφασίσει οµόφωνα 
θετικά για την σύναψη της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης; 

4. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στην µελέτη δεν ήταν όπως είχαν 
συµφωνηθεί στη συνάντηση παρουσία της ∆ηµάρχου. Εκεί είχε 
συµφωνηθεί ότι προσωρινά δεν θα κατασκευαστεί η µία πτέρυγα η 
οποία στεγάζει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χωρίς όµως να 
αλλάξουν τα σχέδια της µελέτης και ο αριθµός των αιθουσών του 
σχολείου». 

 
 
Την 17-09-2012 πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση στα γραφεία του 
Συνηγόρου του Πολίτη µεταξύ στελεχών της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και εκπροσώπων 
του ∆ήµου µας (Αντιδήµαρχος Κος Κανταρέλης και η υπάλληλος της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Σγουράκη). 
 
Στην συνάντηση ζητήθηκε από το Συνήγορο του Πολίτη να συνταχθεί από 
την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έγγραφο µε τις θέσεις – προτάσεις της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. προς το 
∆ήµο σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του έργου. 
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Την 01-10-2012 µε το υπ’ αριθµ. ΕΓ.38.Τ1/11990/01-10-2012 έγγραφο 
της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. προς το ∆ήµο µας (αριθ. Πρωτ/λου ∆.Φ.Χ. 11883/02-10-
2012) διατυπώθηκαν οι απόψεις της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και συγκεκριµένα ότι: 
«1.Η ΟΣΚ ΑΕ ήδη προφορικά και εγγράφως έχει δεσµευτεί ότι θα 
προωθήσει την κατασκευή νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου  ∆ηµοτικού 
Σχολείου, ή την ανακατασκευή του υπάρχοντος παλαιού κτιρίου µε 
προσθήκη νέας πτέρυγας προς σκοπό εξασφάλισης αποδεκτών συνθηκών 
στέγασης των µαθητών. 2.Όπως ήδη σας τόνισα η υλοποίηση της 
εξαιρετικά δαπανηρής µελέτης εφαρµογής που συνέταξαν οι Τεχνικές 
Υπηρεσίες του ∆ήµου σας, δεν είναι εφικτό να χρηµατοδοτηθούν από την 
ΟΣΚ ΑΕ. 3.Μεταξύ των παραπάνω προτεινόµενων λύσεων, εκ των οποίων 
η ΟΣΚ ΑΕ προκρίνει την κατεδάφιση του υπάρχοντος παλαιού κτιρίου και 
την ανέγερση νέου σύγχρονου διδακτηρίου, ο ∆ήµος σας απαιτείται να 
εκφράσει τη σύµφωνη γνώµη του για την επιλογή µίας εξ αυτών. Προς 
σκοπό διαµόρφωσης εκ µέρους σας άποψης, σας γνωρίζουµε τα βασικά 
χαρακτηριστικά των εφικτών λύσεων που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 
από την ΟΣΚ ΑΕ: 
 
 

Α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ  

I. Χρόνος σύνταξης µελετών εφαρµογής και µελέτη 
κατεδάφισης (12) µήνες από την ανάθεση. 

II. Επιλογή αναδόχου µετά από δηµόσιο διαγωνισµό (6) 
µήνες από την έγκριση των µελετών εφαρµογής. 

III. Προϋπολογισµός έργου 2.800.000 € 
IV. Χρόνος κατασκευής: 18 µήνες. Σύνολο 36 µήνες. 

 
Β) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 

I. Χρόνος σύνταξης µελετών εφαρµογής (2) µήνες από 
την ανάθεση. 

II. Επιλογή αναδόχου µετά από δηµόσιο διαγωνισµό (6) 
µήνες από την  έγκριση των µελετών εφαρµογής. 

III. Προϋπολογισµός έργου 3.400.000 € 
IV. Χρόνος κατασκευής: 20 µήνες. Σύνολο 28 µήνες. 

 
 
Σηµειώνουµε ότι το έργο θα κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε περίπτωση µε 
κύριο του έργου την ΟΣΚ ΑΕ γι’ αυτό και απαιτείται να αποφασιστεί από το 
∆ήµο η παραχώρηση του ακινήτου µε δικαίωµα ανέγερσης κτηρίου στην 
ΟΣΚ ΑΕ. Ο όρος αυτός είναι αναγκαίος λόγω της χρηµατοδότησης του 
έργου από την Ε.Τ.ΕΠ. Σε περίπτωση που προκρίνετε τη λύση της 
ανακατασκευής, απαιτείται για την σύντµηση του χρόνου σύνταξης των 
µελετών εφαρµογής να µας χορηγήσετε δικαίωµα τροποποίησης των 
µελετών εφαρµογής που έχει ήδη συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
Εκφράζουµε και πάλι τη θέση µας ότι η ΟΣΚ ΑΕ θα καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου και θα 
συνεχίσει να είναι δίπλα στη δηµοτική Αρχή, εξασφαλίζοντας υψηλές 
συνθήκες υλικοτεχνικής υποδοµής στα ∆ιδακτήρια του ∆ήµου σας και σας 
γνωρίζουµε ότι έχει ολοκληρωθεί η µελέτη εφαρµογής και είναι προς 
έκδοση η άδεια ∆όµησης για την ανέγερση του 3ου Γυµνασίου – 3ου 
Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας».  
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Για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί η παραχώρηση 
του ακινήτου του ∆ήµου στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. η Τεχνική Υπηρεσία 
έχει ήδη ζητήσει την συνδροµή της Νοµικής Υπηρεσίας µε το 
υπ΄αριθµ. 12247/10-10-2012 έγγραφό της. 
 
Τέλος η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υπέβαλλε στην ∆ήµαρχο το υπ’ 
αριθµ. 12164/09-10-2012 έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«…..Προτείνεται λοιπόν από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. είτε α) η Κατασκευή νέου 
∆ιδακτηρίου και κατεδάφιση υπάρχοντος κτηρίου (προϋπολογισµός 
2.800.000€ και χρόνος κατασκευής µαζί µε την εκπόνηση των µελετών 36 
µήνες), δεν γνωρίζουµε όµως την δυναµικότητα του σχολείου , είτε β) η 
ανακατασκευή και προσθήκη µίας πτέρυγας (προϋπολογισµός 3.400.000€ 
και χρόνος κατασκευής µαζί µε την εκπόνηση των µελετών 28 µήνες) και 
το σχολείο θα καταστεί 8θέσιο όπως προκύπτει από το υπ’ αριθµ. 5460/06-
07-2012 έγγραφο του ∆ήµου προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε.(αριθµ. πρωτ/λου 
Ο.Σ.Κ. 8923/09-07-2012). 
Όπως επίσης αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, η κατασκευή του 
έργου σε οποιαδήποτε περίπτωση θα γίνει µε κύριο του έργου την Ο.Σ.Κ. 
Α.Ε. υπό τον όρο ότι ο ∆ήµος θα παραχωρήσει το ακίνητο µε δικαίωµα 
ανέγερσης κτηρίου στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Ο όρος αυτός είναι, σύµφωνα πάντα 
µε την Ο.Σ.Κ. Α.Ε., αναγκαίος λόγω της χρηµατοδότησης του έργου από 
την Ε.Τ.ΕΠ. (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). 
Για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί η παραχώρηση 
του ακινήτου του ∆ήµου στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. η Υπηρεσία µας έχει ήδη ζητήσει 
την συνδροµή της Νοµικής Υπηρεσίας µε σχετικό έγγραφό της. 
Όσον αφορά στο σηµείο (6) του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας 
ενηµερώνουµε ότι η υπηρεσία µας δεν έχει αντίρρηση για τη χορήγηση 
δικαιώµατος τροποποίησης των µελετών εφαρµογής που ήδη έχουµε 
συντάξει. 
Όπως όµως ήδη γνωρίζετε µε το  υπ’ αριθµ. 5460/06-07-2012 έγγραφό 
µας  προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. µε τις αλλαγές της υπάρχουσας µελέτης 
εφαρµογής προκαλούνται σηµαντικότατες τροποποιήσεις στο κτιριολογικό 
πρόγραµµα που προϋποθέτουν νέα µελέτη στατικών, Η/Μ, παθητικής και 
ενεργητικής πυροπροστασίας (αλλαγή κλιµακοστασίου, λεβητοστασίου, 
δεξαµενής καυσίµων) και αλλαγή συµβολαιογραφικής πράξης γκαράζ.  
 
Κατά συνέπεια προκειµένου να γίνει δυνατή η δηµοπράτηση του έργου θα 
πρέπει: 

 
• Να συµπληρωθούν οι µελέτες αρχιτεκτονικών 
• Να συνταχθεί υποχρεωτικά µελέτη ΚΕΝΑΚ (τροποποίηση>25% 

και µη υλοποιηµένος φορέας) 
• Να συνταχθεί νέα µελέτη στατικών 
• Να συνταχθεί νέα µελέτη Η/Μ, παθητικής και ενεργητικής 

πυροπροστασίας 
• Να υποβληθούν και να εγκριθούν κατά νόµο οι νέες µελέτες στις 

αρµόδιες υπηρεσίες (πυροσβεστική και καύσιµο αέριο) 
• Να κατατεθεί νέος φάκελος της άδειας αφού έχει τροποποιηθεί το 

∆ιάγραµµα Κάλυψης και έχουν µετατοπιστεί βασικοί 
µηχανολογικοί χώροι και να δοθεί νέα έγκριση Συµβουλίου 
Αρχιτεκτονικής (πρώην Ε.Π.Α.Ε.) ως προς τις όψεις 
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• Να τροποποιηθεί ριζικά η Μελέτη Εφαρµογής αφού καταργούνται 
σωρεία λεπτοµερειών και προκύπτουν νέες.  

• Να συνταχθούν νέα τεύχη δηµοπράτησης (τεχνικές εκθέσεις, 
κανονισµός µελετών, προϋπολογισµός, τιµολόγιο, ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων, γενική συγγραφή υποχρεώσεων, 
Φ.Α.Υ.- Σ.Α.Υ. και σχέδιο διακήρυξης). 

• Να υποβληθεί νέος φάκελος σύµφωνα µε το ισχύον διάταγµα του 
Παραδοσιακού Οικισµού και τον νέο Γ.Ο.Κ. όπως αυτός ισχύει 
µετά τον Ιούλιο του 2012 και µε κύριο του έργου την Ο.Σ.Κ. 
Α.Ε.». 

 
Την 17-10-2012 εστάλη στο ∆ήµο µας  το (2) σχετικό έγγραφο από τον 
Συνήγορο του Πολίτη που αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επαναλειτουργίας του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας στο 
οποίο µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «….ο Ο.Σ.Κ.  µε το υπ’ αριθµ. 
ΕΓ.38.Τ1/11990/01-10-2012 έγγραφό του προς τον ∆ήµο Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στον Συνήγορο του Πολίτη, 
παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά των εφικτών λύσεων που µπορούν 
να χρηµατοδοτηθούν από τον ΟΣΚ, προκρίνοντας, ωστόσο, µε σαφήνεια τη 
λύση της κατεδάφισης του υφιστάµενου παλαιού κτιρίου και την ανέγερση 
σύγχρονου διδακτηρίου………………Όπως ενηµερώθηκε η Αρχή, κατά την 
από 09-10-12 τηλεφωνική επικοινωνία της ειδικής επιστήµονος Ν.Μπαφέ 
µε την κα Βασιλική Ζαφειροπούλου, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεµόνων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Συλλόγου κατά την από 08-10-12 συνεδρίασή του τάχθηκε 
υπέρ της λύσης της κατασκευής νέου κτιρίου. Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο 
Συνήγορος του Πολίτη, θεωρώντας ότι θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα 
υπόψη τα ζητήµατα ασφαλείας των µαθητών και εφόσον η διαδικασία 
κατεδάφισης του σχολείου και κατασκευής νέου φαίνεται να είναι η 
ασφαλέστερη εκδοχή, προτείνει να υιοθετηθεί και δροµολογηθεί αυτή η 
διαδικασία. Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε για την ταχεία λήψη απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την παραχώρηση του ακινήτου µε 
δικαίωµα ανέγερσης κτιρίου στον ΟΣΚ, όπως σας έχει, άλλωστε, ζητηθεί 
από τον Οργανισµό .Ευελπιστώντας στην άµεση ανταπόκρισή σας, σας 
ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας.»      
 
Μετά τα ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντα καλείται το ∆.Σ. όπως αποφασίσει 
σχετικά. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής :  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα. Επιτέλους φτάσαµε στο 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης! 

Θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκόντων µας ως 
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∆ηµοτική Αρχή του ενιαίου ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας αποτέλεσε βασική 

προτεραιότητα για µας η επίλυση του ζητήµατος του 1ου ∆ηµοτικού σχολείου της 

Νέας Φιλαδέλφειας του Σπαθάρη. 

Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες επτά χρόνια συνολικά. ∆εν 

ξέρω τι έγινε στα πέντε χρόνια πριν, εγώ θα µιλήσω για τα δυο τελευταία δικά µου 

χρόνια. Τα τελευταία δυο δικά µου χρόνια λοιπόν είχα κάνει πάρα πολλές 

συναντήσεις τουλάχιστον πέντε µε τον ΟΣΚ και µε τον κ. ∆ρούλια, τα µέλη του 

Συλλόγου καθώς και το σχολικό Συµβούλιο του 1ου ∆ηµοτικού σχολείου της Νέας 

Φιλαδέλφειας. 

Όµως µέσα σε αυτές τις συναντήσεις µε τον κ. ∆ρούλια του ΟΣΚ όλα 

αυτά τα δυο χρόνια τα προσωπικά τα δικά µου, µας ενέπαιζε. Οι παλινωδίες του ΟΣΚ 

σχετικά µε την πηγή χρηµατοδότησης του έργου και την ανούσια αλληλογραφία 

εγγράφων όπου κάθε φορά µας έλεγαν ότι «το Τεχνικό Συµβούλιο αποφάσισε ότι 

πρέπει να γκρεµιστούν τα κτήρια γιατί είναι ακατάλληλα», µετά µας έλεγαν ότι «το 

Τεχνικό Συµβούλιο αποφάσισε ότι δεν είναι ακατάλληλα αλλά πρέπει να γίνει 

ανακατασκευή», τέλος πάντων καθυστερούσαν όλη αυτή τη διαδικασία αναίτια. 

Μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες και από όλες αυτές τις 

παρεµβάσεις της ∆ιοίκησης και της δικής µου προσωπικά, επικαλεστήκαµε το 

Συνήγορο του Πολίτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη µας έφερε τον ΟΣΚ που αποφάνθηκε 

επιτέλους να ζητήσει να επιλέξουµε τον τρόπο που επιθυµούµε την επίλυση του 

ζητήµατος. 

Έτσι λοιπόν ο ΟΣΚ στις 2 Οκτωβρίου του 2012 καλούσε το ∆ήµο να 

επιλέξει τον τρόπο επίλυσης του ζητήµατος µεταξύ δυο προτάσεων. Πρώτον, την 

κατασκευή του νέου διδακτηρίου και την κατεδάφιση του υπάρχοντος κτηρίου και 

δεύτερον την ανακατασκευή και προσθήκη µιας πτέρυγας. 

Επειδή η φιλοσοφία µας ως ∆ιοίκηση αποτελεί ότι οι άµεσα 

ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποφασίσουν για το µέλλον του εν λόγω σχολικού 

κτηρίου και όχι η ∆ηµοτική Αρχή, καλέσαµε το Σύλλογο γονέων, καλέσαµε το 

σχολικό Συµβούλιο, πήρε απόφαση λοιπόν το σχολικό Συµβούλιο του 1ου ∆ηµοτικού 

σχολείου της Νέας Φιλαδέλφειας το οποίο οµόφωνα αποφάσισαν ότι θέλουν την 

κατασκευή νέου διδακτηρίου και την οποία επικύρωσε η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης. 

Μέσα από αυτές τις αποφάσεις καλούµαστε σήµερα να επικυρώσουµε 

κι εµείς µέσω του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δίνοντας µε αυτό τον τρόπο την τελευταία 
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πράξη της αρχής του τέλους αυτού του χρόνιου ζητήµατος για την πόλη µας. 

Βρίσκεται εδώ σήµερα η υπάλληλος του ∆ήµου µας της Τεχνικής Υπηρεσίας η κα 

Σγουράκη, η οποία µπορείτε να της απευθύνετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις θέλετε όσον 

αφορά το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κότσιρας έχει τον λόγο. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Το θέµα του 1ου ∆ηµοτικού έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, αλλά το 

θέµα της εκκένωσης του χώρου έχει ξεκινήσει από το ’08 και το ξέρω όχι µόνο ως 

αυτοδιοικητικός, αλλά το ξέρω και ως γονιός. Ταλαιπωρούµαι κι εγώ. 

  Ελπίζω να φτάσαµε στην αρχή του τέλος που είπε η ∆ήµαρχος, 

φοβούµαι όµως ότι αν δεν είµαστε πολύ πιεστικοί, ειδικά σε αυτή την εποχή που όλη 

η χώρα αλλού πατάς κι αλλού βρίσκεσαι, κράτος δεν υπάρχει για να µας δώσει 

διεξόδους, να µας δώσει την οδό την οποία πρέπει να ακολουθήσουµε να µας 

υποδείξει πως πρέπει να πάµε και το λέω γιατί την τελευταία διετία ψάχναµε να 

βρούµε ΟΣΚ, βάζαµε και ό,τι πολιτικό µέσο όποιο γνωστό έχει ο καθένας και το 

αποτέλεσµα είναι αυτό που έχουµε αυτή τη στιγµή. 

  Όχι ότι δεν έγιναν πράγµατα, αλλά θα µπορούσαν να γίνουν πολύ πιο 

γρήγορα. Ας ελπίσουµε, εγώ θα ήθελα αν το έχετε διαβάσει, επειδή αυτή τη στιγµή 

µιλάµε για την παραχώρηση του χώρου ό,τι από τις δυο λύσεις κι αν αποφασίσουµε 

βέβαια λέµε για κατεδάφιση και ανέγερση του κτηρίου, αλλά ό,τι κι αν αποφασίσουµε 

θα ήθελα να είναι οµόφωνο και θα ήθελα να βάλουµε µέσα στην απόφασή µας ότι η 

παραχώρηση θα είναι αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα, τα οποία έχει θέσει ο ΟΣΚ 

και αυτά να είναι δεσµευτικά. 

  Και αυτό γιατί πολύ φοβάµαι µε αυτά που ζούµε ότι αύριο µπορεί να 

ψάχνουµε να βρούµε Πρόεδρο και να µην υπάρχει, να ψάχνουµε να βρούµε γραφεία 

ΟΣΚ και να µην υπάρχουν. Κάποια στιγµή που είχαµε κανονίσει ένα ραντεβού και 

είχαµε πάει µε τους γονείς, πήγαµε και όταν πήγαµε να µας δεχτεί µετά από πολλούς 

µήνες ο κ. ∆ρούλιας ο Πρόεδρος του ΟΣΚ, πέσαµε σε κατάληψη των εργαζοµένων 

γιατί από 150 έµεναν 30. Μην δούµε κάτι τέτοιο και ψαχνόµαστε πάλι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι παίρνω τον λόγο διότι από το 

Φεβρουάριο του 2012 µέχρι πριν λίγες εβδοµάδες, είχα ασχοληθεί κι εγώ έντονα µε 

το ζήτηµα του 1ου ∆ηµοτικού και έχω να πω τα εξής: κατ' αρχήν για την 

αποκατάσταση της τάξης να πούµε ότι οι γονείς είχαν αποταθεί στο Συνήγορο του 
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Πολίτη και ο Συνήγορος του Πολίτη κάλεσε ∆ήµο και ΟΣΚ και έγινε αυτή η 

συνάντηση. 

Το θέµα όταν τουλάχιστον το πρωτοαντιµετώπισα εγώ ως 

Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ήταν σε µια κατάσταση να περιµένουµε µαζί µε 

τους γονείς κάθε Τετάρτη το Τεχνικό Συµβούλιο του ΟΣΚ, το οποίο είτε ανέβαλλε την  

υπόθεση αυτή, είτε δεν γινόταν καν το Τεχνικό Συµβούλιο και κάθε φορά κάθε 

Τετάρτη πήγαινε για την επόµενη και για την επόµενη. 

Σε συναντήσεις µε τους γονείς, οι γονείς µε τη ∆ιοίκηση, ο Σύλλογος 

γονέων και κηδεµόνων, βάλαµε τέλος πάντων µετά από αυτή την εξέλιξη µια 

στρατηγική τρόπον τινά στο θέµα και είπαµε ότι κυρίαρχος στόχος θα πρέπει να είναι 

αυτή τη στιγµή να µπορέσουµε να δεσµεύσουµε µε κάποιο τρόπο γραπτώς τον ΟΣΚ 

να πει ότι «Κύριοι το σχολείο αναλαµβάνουµε να το κάνουµε εµείς» µε τον άλφα ή 

βήτα τρόπο. 

∆ιότι βλέπαµε ότι µέχρι τώρα όλες οι προσπάθειες µε τις µελέτες που 

υπήρχαν παλαιότερα, µε την προγραµµατική σύµβαση η οποία είχε υπογραφεί, µε 

όλη αυτή την ιστορία δεν περπάταγε απολύτως τίποτε.  

Να σας πω επίσης για την ιστορία ότι το έργο ενώ αρχικά λεγόταν ότι 

θα υπαχθεί στο ΕΣΠΑ τελείωσαν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ δεν υπήρχαν και πλέον το 

έργο θα χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΤΕΠ. Ένα καλό 

νέο που άκουσα σήµερα το πρωί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα 

χορηγήσει 850 εκ. µέχρι το τέλος του Νοέµβρη για κάποια έργα και πιθανό µέσα σε 

αυτά τα 850 εκ. να µπορέσουµε να … Πιθανό, αλλά τέλος πάντων δείχνει ένα δείγµα 

καλής θέλησης ότι αρχίζει και κινείται λίγο το σύστηµα. 

Συµφωνώντας µε τους γονείς σε αυτή τη στρατηγική και µε τη 

βοήθεια του Συνηγόρου του Πολίτη φτάσαµε σήµερα να µας στέλνει ένα έγγραφο ο 

ΟΣΚ και να λέει «Αγαπητοί κύριοι παρακαλούµε όπως γνωµοδοτήσετε γι' αυτές τις 

δυο λύσεις που σας προτείνουµε και µε χρονοδιαγράµµατα και προϋπολογισµούς». 

Βέβαια πολύ εύλογα γεννάται το ερώτηµα: ποιους προϋπολογισµούς; 

Υπάρχει µελέτη; Νοµίζω είναι κάποιος κύριος εδώ εκπρόσωπος του ΟΣΚ και καλό θα 

ήταν να µας απαντήσει σε αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κ. Κανταρέλη είναι ο κ. Κρασσάς. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Καλό θα είναι να µας απαντήσει σε αυτό. Πάντως, όπως και να 

έχει το πράγµα, το ζητούµενο από εµάς είναι να γνωµοδοτήσουµε διότι πιθανή 
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αναβολή ή διαφωνία ή µη οµοφωνία, θα οδηγήσει πάλι σε κωλυσιεργία, θα πει και ο 

ΟΣΚ «Καλά εσείς δεν µπορείτε να τα βρείτε µεταξύ σας…» θεωρώ ότι πρέπει να 

παρθεί σήµερα µια απόφαση όσο το δυνατό ισχυρότερη, για να µπορέσουµε 

επιτέλους να βάλουµε σε ένα δρόµο το θέµα του 1ου ∆ηµοτικού. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα ήθελα να µιλήσει η κα Σγουράκη πρώτα και µετά ο κ. Κρασσάς για 

την ενηµέρωση. Έτσι νοµίζω ότι πρέπει να γίνει και µετά να τοποθετηθούν οι 

δηµοτικοί σύµβουλοι. 

  Κυρία Σγουράκη αν έχετε την καλοσύνη να µας ενηµερώσετε λίγο για 

το θέµα. 

Ε. ΣΓΟΥΡΑΚΗ (Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας): Καλησπέρα σας. Για το 1ο 

∆ηµοτικό σχολείο δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει όλη την εισήγηση, στην οποία 

αναλυτικά αναφέρεται τι έχει γίνει από την αρχή µέχρι και σήµερα που προέκυψε 

αυτό το θέµα, δεν ξέρω… Θέλω να µου θέσετε κάποια ερωτήµατα; Θέλετε να 

διαβάσω την εισήγηση; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Σγουράκη επιγραµµατικά δυο διευκρινίσεις. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Την ιστορία την ξέρουµε όλοι, 

η πρόταση η συγκεκριµένη τι περιλαµβάνει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Σγουράκη µπορεί να µας ενηµερώσει τρία πράγµατα, το 

συµπέρασµα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όρους δόµησης, ειδικό κτήριο, δεν πάµε γουρούνι στο σακί. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: ∆εν πρέπει να κάνει πρόταση η κα ∆ήµαρχος; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας είπα κ. Κόντο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα µας πει η κα Σγουράκη κάποια διευκρινιστικά πράγµατα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θα διευκολύνει πάρα πολύ αν της 

τεθούν µερικά ερωτήµατά µας, πριν µιλήσει. Ερωτήµατα όµως, για να µην κάνουµε 

συζητήσεις ατέρµονες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν θέλει η κα Σγουράκη να σηµειώσει κάποια ερωτήµατα, να µας 

απαντήσει.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να κάνουµε κάποιες ερωτήσεις. 

Πρώτο ερώτηµα το οποίο τίθεται: µας ζητούν να παραχωρήσουµε το οικόπεδο στον 

ΟΣΚ. Είναι έτσι; Το ερώτηµά µου λοιπόν είναι το εξής: µε ποιους όρους θα 

παραχωρηθεί το οικόπεδο; Εάν το οικόπεδο µας ανήκει και εάν το ιδιοκτησιακό 

ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΓ-ΞΟΡ



 20 

καθεστώς µας επιτρέπει να το παραχωρήσουµε και αν ο νόµος το επιτρέπει να το 

παραχωρήσουµε. Πρώτο ερώτηµα είναι αυτό. 

Το δεύτερο ερώτηµα. Λένε ότι θα χρηµατοδοτηθεί το καινούργιο 

σχολείο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το ερώτηµα είναι: µε ποιους 

όρους θα χρηµατοδοτηθεί, τη στιγµή που ξέρουµε ότι ο ΟΣΚ από τα 71 έργα που είχε 

εντάξει στο ΕΣΠΑ το µόνο έργο το οποίο απεντάχτηκε ήταν το 1ο ∆ηµοτικό σχολείο 

και από τη στιγµή που ξέρουµε εµείς πολύ καλά ότι ο ΟΣΚ, η ∆ΕΠΑΝΟΜ και η 

ΘΕΜΙ∆Α δηλαδή οι τρεις κατασκευαστικές εταιρείες του ∆ηµοσίου συγχωνεύονται 

οσονούπω, οπότε εκεί πλέον όλα αυτά θα µπουν στη λογική των αναγκών. Θα είναι 

το 1ο ∆ηµοτικό προτεραιότητα ή θα είναι ένα Νοσοκοµείο;  

Άρα εάν πρόκειται να χρηµατοδοτηθούµε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων µε ποιους όρους, εάν θα υπάρχει ίδια συµµετοχή και µε ποιο ποσό.  

Και το τρίτο ερώτηµα είναι το εξής: αυτή τη στιγµή εάν παρθεί η 

απόφαση της κατεδάφισης φυσικά όλοι ένα καινούργιο σχολείο θέλουµε, µάλλον ένα 

ασφαλές σχολείο θέλουµε και ένα σχολείο το οποίο να ικανοποιεί τις σύγχρονες 

ανάγκες των παιδιών, γιατί στο σχολείο αυτό περάσαµε κι εµείς. Το θέµα είναι όµως 

ότι αυτό µήπως αποτελεί και πάλι µια παρελκυστική τακτική του ΟΣΚ γιατί σήµερα 

παίρνοντας µια απόφαση παραχώρησης του οικοπέδου δεν είναι απλή απόφαση αυτή. 

Εκχωρούµε ένα περιουσιακό στοιχείο, που το ερώτηµα είναι αν µας ανήκει κιόλας, ή 

θα µπούµε σε µια νέα διαδικασία; 

Εµείς πάντως είµαστε οι τελευταίοι που θα φέρουµε αντίρρηση για 

κάτι καλό. Αλλά θέλουµε διευκρινίσεις γι' αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να επισηµάνω κάτι. Αυτή την ερώτηση που κάνετε είναι 

ευνόητη, γιατί αυτή την ερώτηση την έχουµε όλοι. ∆εν θα σας απαντήσει η κα 

Σγουράκη αν η παραχώρηση του κτηρίου θα είναι µέχρι πότε. Έχουµε πάρει ένα 

έγγραφο από τον ΟΣΚ ... 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως δεν µε καταλάβατε; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό να σας απαντήσω, µην µε διακόπτετε. Το έχετε αυτό το 

ελάττωµα κ. Τοµπούλογλου!  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου αφήστε να τελειώσει η κα ∆ήµαρχος. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουµε πάρει ένα έγγραφο από τον ΟΣΚ ο οποίος µας αναφέρει ή 

ανακατασκευή ή κατεδάφιση και καινούργιο κτήριο και µας έχει αναφέρει ακριβώς 

τους µήνες και το χρόνο. Η παραχώρηση λοιπόν οτιδήποτε και αν είναι, θα πρέπει να 

γίνει, είναι γιατί ο ΟΣΚ θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.  

  Η παραχώρηση λοιπόν θα γίνει για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

µέχρι την ολοκλήρωση του έργου κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, µην µιλάτε για ΕΣΠΑ, 

για Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µιλάτε πια.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Για οποιαδήποτε χρηµατοδότηση θα είναι η παραχώρηση µέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Όταν λοιπόν θα φτάσουµε µέσα σε όλα αυτά, εµείς αυτή τη 

στιγµή παίρνουµε µια απόφαση… Απόψε είµαστε εδώ για να πούµε τι θέλουµε: 

ανακατασκευή ή καινούργιο κτήριο; Όπως πέρασε από τη ∆ιαβούλευση … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε µάλλον δεν έχω γίνει 

κατανοητός. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς τι δεν καταλάβατε κ. Τοµπούλογλου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Τοµπούλογλου είναι η κα Σγουράκη και ο κ. Κρασσάς 

εκπρόσωπος του ΟΣΚ, που θα σας διευκρινίσει τις ερωτήσεις σας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει περάσει στο Σύλλογος γονέων, έχει περάσει στο σχολικό 

Συµβούλιο, έχει περάσει τη ∆ιαβούλευση έχει περάσει επτά χρόνια και λέµε το ίδιο 

πράγµα. Τι δεν καταλάβατε! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε είναι άλλο πράγµα η 

ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και άλλο πράγµα αυτό που γράφει η εισήγησή σας ότι θα 

χρηµατοδοτηθούµε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τι ισχύει; Αυτό που 

είπε η κα ∆ήµαρχος από το ΕΣΠΑ; Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Από 

πού; Και παρακαλώ, ρώτησα πολύ καλόπιστα να µου πείτε µε ποιους όρους θα γίνει 

αυτή η χρηµατοδότηση και αν θα υπάρχει ίδια συµµετοχή. Πείτε µου αυτά.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Τα ερωτήµατά µας είναι 

καθαρά τεχνικά και όχι πολιτικά. Θα παρακαλέσω ο κ. Κρασσάς … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώµη δεν µιλάω; Με διακόπτετε συνέχεια! Λοιπόν αποχωρώ!  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε συζήτηση κάνουµε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας ζητώ τον λόγο να µιλήσω … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας τον έδωσα τον λόγο, διευκρινιστικά. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Με σταµατάει ο κ. Γρετζελιά και λέει … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν κατάλαβα, δεν έχω το δικαίωµα να ρωτήσω; ∆εν είµαστε καλά 

µου φαίνεται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφήστε να κάνω εγώ τη διαδικασία κα ∆ήµαρχε. ∆ιευκρινιστικές 

ερωτήσεις ζητάµε.  

  Παρακαλώ κ. Κρασσά τέθηκαν κάποια ερωτήµατα από τον κ. 

Τοµπούλογλου και αν υπάρχουν κι άλλες διευκρινίσεις να τις κάνετε. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ (Εκπρόσωπος ΟΣΚ): Κατ' αρχάς ξεκινάµε µε το θέµα ότι ο ΟΣΚ 

απορροφά τους άλλους δυο τη ∆ΕΠΑΝΟΜ και τη ΘΕΜΙ∆Α και δεν είναι συγχώνευση 

και συνεχίζει να υπάρχει το αντικείµενό του. Είναι τελείως διαφορετικό από το θέµα 

της συγχώνευσης, πρώτον. 

∆εύτερον, το θέµα της παραχώρησης του οικοπέδου. Επειδή έχουµε 

πάρει ένα δάνειο και έχουµε πάρει ήδη την πρώτη δόση την οποία έχουµε 

εξαντλήσει, από την ΕΤΕΠ και αναµένουµε τη δεύτερη δόση η οποία είναι τα 50 εκ. 

Μετά θα ακολουθήσουν κι άλλες δυο δόσεις για να συµπληρώσουµε 200 εκ.  

Μοιραία η χρηµατοδότηση θα γίνει από αυτό το δάνειο. Από εθνικούς 

πόρους είµαστε στραγγαλισµένοι. Το ΕΣΠΑ το έχουµε κλείσει εµείς µε όλα τα έργα 

που έχουµε βάλει, ήταν µέσα στην πρόθεσή µας να µπει κι αυτό, αλλά µε την 

εµπλοκή που δηµιουργήθηκε και από τις δυο πλευρές –δεν βγάζουµε την ουρά µας 

απ' έξω- δεν υποβλήθηκε για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Όχι ότι απορρίφθηκε από το ΕΣΠΑ.  

Από εκεί και πέρα το θέµα της παραχώρησης θα είναι επειδή έχουµε το 

δάνειο αυτό και µέσους στους όρους είναι ότι πρέπει να είναι κάπως ιδιοκτησιακά σε 

εµάς, γι' αυτό ζητάµε την παραχώρηση για χρήση για ανέγερση του κτηρίου και όχι 

την παραχώρηση του οικοπέδου, το οποίο ανήκει στο ∆ήµο λόγω του ότι είναι το 1ο 

∆ηµοτικό σχολείο. 

Και όταν ολοκληρωθεί αυτοµάτως επανέρχεται στη ιδιοκτησία. ∆εν 

απαιτείται δηλαδή να γίνει συµβολαιογραφική πράξη όπως γίνεται, είναι µε µια 

απόφαση του ∆ηµοτικού σας Συµβουλίου και γίνεται ταυτόχρονα µετά και µια δική 

µας απόφαση για αποδοχή της παραχώρησης. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παραχώρηση χρήσης. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Χρήσης, για ανέγερση του κτηρίου λόγω του ότι είναι κάποια 

προαπαιτούµενα από το δάνειο.  
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άρα έχει ενταχθεί κ. Κρασσά στη χρηµατοδότηση της 

δανειοδότησής σας από τη ΕΤΕΠ. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Ακριβώς γιατί αυτή τη στιγµή θέλουµε να καταλάβετε, γιατί από αυτό 

το δάνειο ήδη από τη δεύτερη δόση ένα κοµµάτι ήδη είναι από αυτά που χρωστάµε 

σαν ΟΣΚ σε κάποια έργα τα οποία δεν εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ. Και υπάρχει κάποιο 

υπόλοιπο σηµαντικό και θέλουµε να το αξιοποιήσουµε µε πρώτο το έργο του 

∆ηµοτικού σχολείου. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όσον αφορά τους όρους δόµησης κ. Κρασσά, επειδή η περιοχή 

αυτή εντάσσεται εντός του περιγράµµατος του παραδοσιακού οικισµού, εκεί θα 

ακολουθηθούν οι όροι δόµησης αυτής ή θα πάµε στα ειδικά κτήρια. Ξέρετε καµιά 

φορά τα ειδικά κτήρια βγαίνουν και πέντε όροφοι. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Όχι – όχι δεν υπάρχει. Συζητάµε για ένα ισόγειο και µοιραία θα είναι 

διώροφο κτήριο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσα τετραγωνικά θα είναι το 

σχολείο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνετε όλοι µαζί κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι απλώς να ξέρουµε περίπου για τι 

σχολείο µιλάµε.  

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Εγώ θα σας το πω ανάποδα: αυτή τη στιγµή υπάρχει δυνατότητα για 

12θέσιο, αλλά δεν το συνιστούµε γιατί θα είναι πολύ µικρός ο αύλειος χώρος. Εκεί 

πηγαίνει ένα 9θέσιο σχολείο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Οπότε χρειαζόµαστε και το 10ο ∆ηµοτικό σχολείο. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Εγώ σας λέω αυτή τη στιγµή σα µελέτη ο ΟΣΚ θα … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Συγνώµη κ. Πρόεδρε που επεµβαίνω, καλό σα µελέτη µε µια 

διαφορά: ένα µεγάλο κοµµάτι των παιδιών έρχεται από την Μπριτάνια στο Σπαθάρη, 

το οποίο αυτή τη στιγµή πάει στο 4ο ∆ηµοτικό. Όπως καταλαβαίνετε το παλιό 9θέσιο 

δεν κάλυπτε τις ανάγκες και τις αποθήκες τις κάναµε τάξεις προκειµένου να 

εξυπηρετηθούν. 

  Άρα προκύπτει και µια δεύτερη ανάγκη µια και έχουµε και τον κ. 

Κρασσά εδώ. Επειδή έχουµε απαλλοτριώσει χώρο εντάξει χώρο στην περιοχή Κάκαβα 

για το 10ο ∆ηµοτικό. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι γονείς µε συγχωρείτε πάρα πολύ … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆υο λεπτά σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, γιατί ακούω κάποιους 

ότι αυτοί το θέλουν κι εµείς δεν το θέλουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γρετζελιά θέστε το ερώτηµά σας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε το 9θέσιο δεν καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής 

αυτής. Το καταλαβαίνουµε ή δεν το καταλαβαίνουµε; Ρωτώ: υπάρχει δυνατότητα κ. 

Κρασσά ενόψει αυτής της χρηµατοδότησης να σας κινήσουµε και να σας 

παραχωρήσουµε και τον άλλο χώρο να µπει και το 2ο για να καλύπτονται οι ανάγκες; 

Γιατί µετά θα έρχονται και θα µας λένε «τα παιδιά µας δεν χωράνε». Εκτός αν θέλετε 

να βλέπουµε τα θέµατα κοντόφθαλµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γρετζελιά κλείστε το µικρόφωνο. Ο κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αν µου επιτρέπετε µόνο µια ερώτηση. 

Κύριε Κρασσά, ένα εύλογο ερώτηµα: στις δυο προτάσεις που µας κάνετε χωρίς να 

γράφετε τετραγωνικά για το κτήριο κάνετε ένα προϋπολογισµό στην πρώτη 

περίπτωση 2.800.000 ευρώ λέτε χρόνος κατασκευής 18 µήνες, σύνολο 36 µήνες και 

στη δεύτερη πρόταση λέτε προϋπολογισµός 3.400.000. 

  Το ερώτηµά µου είναι γιατί το συζήτησα και µε κάποιους µηχανικούς, 

αυτός ο προϋπολογισµός πως προκύπτει αφού δεν ξέρετε τι θα κάνετε;  

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Προκύπτει από το 9θέσιο … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηλαδή δώστε µας να το καταλάβουµε 

λιγάκι. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Προκύπτει από το 9έσιο και το αντίστοιχο κοστολόγιο που έχουµε από 

αντίστοιχα σχολεία. Από εκεί και πέρα ως προς τη δεύτερη πρόταση που ήταν η 

ανακατασκευή και η προσθήκη της αρχικής µελέτης, έχει οριστικοποιηθεί ο 

προϋπολογισµός. Ούτως ή άλλως σε οποιαδήποτε περίπτωση κάπου εκεί θα κυµανθεί 

µε προϋπολογισµό µελέτες. ∆εν συζητάµε για κόστος κατασκευής, γιατί µε τις 

εκπτώσεις που παίρνουµε τώρα… καλύτερα να µην το συζητάµε. Είναι πολύ υψηλές.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια ερωτήµατα τα οποία απευθύνονται 

και στον κ. Κρασσά και στην κα Σγουράκη. Κάναµε µια συζήτηση στην Επιτροπή 

∆ιαβούλευσης η οποία ήταν εποικοδοµητική, βγήκαν κάποια έγγραφα τα οποία δεν τα 
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είχε ο ∆ήµος και θέλω να ρωτήσω τον κ. Κρασσά το εξής: ο κ. ∆ρούλιας στις 28/6 

στέλνει ένα έγγραφο στον κ. Κατωπόδη, ο κ. Κατωπόδης δεν ξέρω αν είναι εδώ, το 

οποίο το κατέθεσε στην Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και αναφέρει τα εξής: 

«Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας ενηµερώνουµε ότι η ΟΣΚ Α.Ε. 

λαµβάνοντας υπόψη την αδυναµία εξασφάλισης κατεδάφισης του παλαιού κτηρίου, 

το οποίο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισµό, προχώρησε στην τροποποίηση της 

µελέτης µε την ανακατασκευή του υπάρχοντος κτηρίου και τη κατασκευή µόνο της 

µιας πτέρυγας επιτυγχάνοντας αύξηση του αύλιου χώρου και µείωση του συνολικού 

κόστους. 

Στην παρούσα φάση ετοιµάζονται τα τεύχη δηµοπράτησης από την ΟΣΚ Α.Ε. ώστε να 

γίνει άµεσα η δηµοπράτηση του έργου». 

  Αυτή το έγγραφο έχει ηµεροµηνία 28/6/2012, το οποίο όπως λέει η κα 

Σγουράκη, δεν έχει έρθει στο ∆ήµο. Τον Οκτώβριο του ’12 συγκεκριµένα στις 

2/10/2012 στέλνει το έγγραφο πάλι υπογεγραµµένο από τον κ. ∆ρούλια που 

αναφέρει τις δυο λύσεις. ∆ηλαδή ή το γκρέµισµα και το ξαναχτίσιµο, ή την επισκευή 

αλλά µε δυο πτέρυγες. Το πρώτο εύλογο ερώτηµα λοιπόν είναι τι από τα δυο ισχύει.  

  Το δεύτερο ερώτηµα είναι το εξής: από τη στιγµή που µιλάµε η µια 

από τις δυο λύσεις είναι η ανακατασκευή και µιλώντας για ανακατασκευή επειδή 

τυχαίνει να είµαι µηχανικός, δεν µπορώ να καταλάβω πως χωρίς να έχει γίνει 

οικονοµο-τεχνική µελέτη µιλάµε για συγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου, για 

επισκευή. ∆εν γίνεται αυτό. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Έχει γίνει η µελέτη και έχει γίνει κοστολόγηση από τον ΟΣΚ και 

µάλιστα ήταν πολύ αυξηµένη και ήταν στα 4.300.000 χωρίς µε τις δυο πτέρυγες. Και 

επειδή υπήρχε άρνηση του Τεχνικού µας Συµβουλίου που ήταν ανεξάρτητο δεν είναι 

του ΟΣΚ το Τεχνικό Συµβούλιο, µπορεί να λέγεται Τεχνικό Συµβούλιο του ΟΣΚ, µας 

καθοδήγησε ότι δεν εγκρίνει αυτή τη µελέτη και προχωρήσαµε σε µια ουσιαστική 

τροποποίηση για να µπορέσουµε, λέγοντας ότι βγάζουµε τη µια πτέρυγα και 

φτιάχνουµε αυτό.  

  Αλλά και πάλι πηγαίνουµε προς λάθος κατεύθυνση, θα έλεγα. Γιατί 

ουσιαστικά επισκευάζουµε ένα υπάρχον κτήριο που δεν ξέρουµε πως θα αντιδράσει, 

το οποίο κτήριο όπως θα γνωρίζετε, δεν έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο να 

φοβόµαστε να υπάρχει ένα πρόβληµα εκεί να µην κατεδαφίζεται. Γι' αυτό είναι 
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κοστολογηµένη η πρόταση η οποία έχει γίνει της ανακατασκευής και η άλλη είναι ο 

ενδεικτικός προϋπολογισµός που είναι από αντίστοιχα έργα, που κατασκευάζει ο ΟΣΚ. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εποµένως έχετε κάνει λοιπόν την οικονοµο-τεχνική µελέτη για 

την περίπτωση της ανακατασκευής µε τη µια πτέρυγα και το υπόγειο. Για τη δεύτερη 

πτέρυγα δεν έχει γίνει. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Υπάρχει και για τη δεύτερη πτέρυγα, αλλά ήταν πολύ µεγάλη η 

επιφάνεια και δεν έµενε αύλιος χώρος. Ήταν 4.300 κάτι, αν θυµάµαι καλά.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Είναι η περίπτωση που στέλνετε στο τελευταίο έγγραφο. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Ακριβώς. Και είπαµε ότι προκειµένου να υπάρχει αυτό το πρόβληµα, να 

βγάλουµε τη µια πτέρυγα µε µια τροποποίηση της άλλη πτέρυγας και το κοστολόγιο 

κατέβαινε στα 3.400. Εκεί είναι κοστολογηµένο.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εδώ αυτό το έγγραφο το τελευταίο που βλέπω ότι έχετε στείλει, 

µε 3.400 αναφέρεστε σε µία πτέρυγα σε 28 µήνες. 

  Και µια τελευταία ερώτηση εγώ ήθελα να κάνω, επειδή πήγα και στην 

Πολεοδοµία και πήρα την έκθεση επικινδύνου και την άδεια οικοδοµής που έχει βγει η 

οποία προφανώς δεν έχει εφαρµογή αν πάµε στη λύση του γκρεµίσµατος και της 

ανακατασκευής του σχολείου, αναφέρατε πριν ότι το έργο δεν υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ 

και από τις δυο πλευρές. ∆ηλαδή από αρµοδιότητα δική µας από αρµοδιότητα του 

∆ήµου δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ΕΣΠΑ;  

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Όχι εµπλοκής γενικότερα του θέµατος. Μην επεκταθώ, είναι λάθος µας 

µου φαίνεται. Λυπάµαι που το λέω, αλλά πάµε στα πεπραγµένα τα παλιά, πάµε να 

λύσουµε το ταχύτερο δυνατό το έργο από εδώ και πέρα. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Κρασσά να µην σας απασχολήσω άλλο, εσείς µπορείτε να 

µας βεβαιώσετε ότι στη νέα αρχιτεκτονική Επιτροπή που έχει συσταθεί, την Επιτροπή 

που είναι στην Αγία Παρασκευή, εάν εµείς πούµε ότι γκρεµίζουµε το σχολείο και το 

ξαναχτίζουµε, θα περάσει το έργο παρ' ότι είναι µέσα στον προσφυγικό οικισµό;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μα στο διάταγµα υπάρχει σχολείο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Γρετζελιά συγνώµη δεν ρώτησα εσάς, θα ήθελα µια 

απάντηση από τον κ. Κρασσά.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μήπως δεν καταλάβαµε κι εµείς την ερώτηση. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Οι πολεοδοµικοί όροι έχουν αλλάξει από τον Ιούλιο έχουµε µπει 

στο ΝΟΚ. Έχει συσταθεί λοιπόν µια καινούργια αρχιτεκτονική Επιτροπή η οποία 
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βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή και η οποία θα αποφασίσει για το αν το σχολείο 

πρέπει να γκρεµιστεί ή όχι. Και ρωτώ: έχετε κάποιες βεβαιώσεις ότι δεν θα µας 

σταµατήσουν στο µέλλον αν αποφασίσουµε εµείς σήµερα το να γκρεµίσουµε το 

σχολείο και να το ξαναχτίσουµε; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Σε αυτό θα ήταν λάθος µου να σας το διαβεβαιώσω, αλλά από εκεί και 

πέρα ούτως ή άλλως η άδεια βγαίνει από την Πολεοδοµία του ΟΣΚ, φυσικά µε την 

έγκριση της αντίστοιχης Επιτροπής και στην άλλη περίπτωση της ανέγερσης θα βγει 

από την Πολεοδοµία του ΟΣΚ.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: ∆εν θέλω να απασχολήσω ξανά κανέναν ούτε και τον κ. Κρασσά, 

είπε και ο επικεφαλής µας ότι είµαστε εκεί και δεν θέλουµε να δηµιουργήσουµε 

πρόβληµα, πρέπει όµως να θέσουµε προ των ευθυνών όλους γιατί υπάρχει και ο 

φόβος να µπούµε πάλι σε µια διαδικασία ανάλωσης του χρόνου και σχολείο να µην 

έχουµε. Και αυτό πρέπει να το λάβουµε υπόψη µας σοβαρά. 

Στο σηµείο αυτό προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 

Κοπελούσος Χρήστος 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μια ερώτηση να κάνω κι εγώ. Αναρωτιόµουν γιατί η κατεδάφιση 

υπάρχοντος και η νέα µελέτη είναι µικρότερος ο προϋπολογισµός από την 

ανακατασκευή και την προσθήκη νέας πτέρυγας. Οπότε θέλω να ρωτήσω: στον 

προϋπολογισµό έργου των 2.800.000 είναι η κατασκευή νέου κτηρίου µε βάση τις 

µελέτες που έχετε κάνει όπως είπατε, µε βάση διάφορα κτήρια που έχετε κάνει.  

  Η ερώτησή µου είναι: περιλαµβάνει και την κατεδάφιση του παλιού 

κτηρίου και τη µελέτη εδάφους; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Βεβαίως. Η κατεδάφιση είναι µικρό το κοστολόγιο δεν το συζητάµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Και εγώ έχω µια ερώτηση πριν τοποθετηθώ στον κ. Κρασσά. 

∆ιαβάζω κάπου µέσα ότι στο πρώτο στάδιο θα γίνει η µελέτη για την κατασκευή του 

κτηρίου και αναρωτιέµαι πως µπορούµε να καταλήξουµε στα ποσά που  µας 

αναφέρετε εδώ χωρίς να έχει γίνει καν η µελέτη ακόµη. ∆ηλαδή αυτή µπορεί να έχει 

απόκλιση τελικά; Μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο; Ο προϋπολογισµός δηλαδή 

που βγάζετε σε τι στοιχεία βασίζεται και λέτε ότι το κόστος στη µια περίπτωση θα 

είναι έτσι και στην άλλη αλλιώς, αφού δεν έχει γίνει η µελέτη κατασκευής; 
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κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Όπως είπα και πριν είναι µε αντίστοιχα σχολεία µε αντίστοιχη 

επιφάνεια οικοπέδων, που δηµοπρατούµε και κατασκευάζει ο ΟΣΚ. Στη δεύτερη 

περίπτωση το 3.400 είναι πραγµατικός προϋπολογισµός που βάσει της µελέτης που 

είχαµε, είχε κοστολογηθεί. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συγνώµη που επιµένω, αλλά επειδή εδώ υπάρχουν ιδιαίτερες 

συνθήκες λόγω του προσφυγικού συνοικισµού, µήπως τυχόν έχουµε αποκλίσεις που 

αυτές µας βγάλουν από το χρονοδιάγραµµα που θέτετε; Καταλαβαίνετε ότι έχουµε 

µια ανησυχία ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο διότι η ∆ήµαρχος µάλιστα ανέφερε ότι έχουµε 

εµπαιχτεί στο παρελθόν και χρονίζει αυτό το ζήτηµα και γι' αυτό το αναλύουµε 

περισσότερο για να βγάλουµε ένα συµπέρασµα. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Είπα κάτι κατ' αρχάς µε το θέµα του προϋπολογισµού, οτιδήποτε είναι 

αυτή τη στιγµή παίρνουµε εκπτώσεις της τάξεως του 45%. Κάτι θα πρέπει να σας 

λέει αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: ∆εν έχω να κάνω ερωτήσεις, αν έχουν άλλοι συνάδελφοι να κάνουν 

ερωτήσεις, ας τις κάνουν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Κρασσά εσείς θα πάρετε δάνειο από εκεί για να φτιάξετε το 

σχολείο, εγώ δεν θα σταθώ εκεί τώρα γιατί όλα αυτά που λέµε πόσο θα κοστίσει 

ποσώς µας ενδιαφέρουν, διότι είναι καθαρά τεχνικά καθαρά διαδικαστικά 

δηµοπρασίες, εκπτώσεις και τα λοιπά. Και τα κοστολόγια λίγο ως πολύ είναι γνωστά 

σε εσάς σε αυτές τις κατασκευές. 

Ο ∆ήµος επιβαρύνεται καθόλου; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Πουθενά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εύτερη ερώτηση. Υπάρχει δυνατότητα δια της ιδίας πηγής να 

χρηµατοδοτηθεί και το άλλο το 10ο ∆ηµοτικό σχολείο αν κινήσουµε τις διαδικασίες; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Μου βάζετε δύσκολα! 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το λέω αυτό όχι σαν δέσµευση, γιατί έχω διατελέσει ∆ήµαρχος και 

ξέρω τις ανάγκες και ότι οι πολυκατοικίες εκεί είναι ψηλές µε 2,40 και 1,80 

συντελεστή και κάποιες κυρίες που είναι εδώ που φωνάζουν για το 9ο τις βλέπω να 

είναι απ' έξω, λοιπόν ρωτώ ξανά: επειδή έχουµε χαρακτηρίσει έχουµε εντάξει, είναι 

έτοιµες οι διαδικασίες που κράτησαν δυστυχώς 13 χρόνια αλλά ολοκληρώθηκαν, 
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υπάρχει χώρος για το 10ο ∆ηµοτικό σχολείο, µάλιστα προβλέπεται και ειδικό σχολείο 

δίπλα 

  Υπάρχει δυνατότητα µε αυτά που ξέρετε εσείς από εκεί µέσα να σας 

φέρναµε µια αίτηση, µια απόφαση, µια… δεν ξέρω τι χρειάζεται; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Θα σας πάω αλλού γιατί µέσα στο έγγραφο αναφέρεται και το 3ο 

Γυµνάσιο και το 3ο Λύκειο που ολοκληρώνεται η µελέτη του. Αν θα παρατηρήσετε, το 

αναφέρει ο κ. ∆ρούλιας µέσα στο έγγραφό του ότι πάµε να το βάλουµε κι αυτό προς 

τα εκεί. Τώρα, να σας πω κάτι ακόµη, δεν θα µπορούσα να δεσµευτώ εγώ, ούτε για 

αστείο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αν το τολµούσαµε δεν θα ήταν … 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Εγώ σταµατάω εκεί. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει κ. Γρετζελιά, δεν θα πιάσουµε κουβέντα τώρα. Το κάνατε το 

ερώτηµα, δεν µπορεί να απαντήσει ο άνθρωπος.  

Στο σηµείο αυτό προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 

Γιώργος Παπακώστας 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Κρασσά έχω µια απορία είστε παλαιός και έµπειρος 

υπάλληλος στον ΟΣΚ, γιατί αυτή τη στιγµή αφήσατε τη Φιλαδέλφεια και έδωσε 

80.000 ευρώ και έβγαλε άδεια; Αυτή η ερώτηση είναι γιατί αφ' ενός µεν αφαιρέθηκαν 

80.000 ευρώ από την πόλη που σήµερα τα έχει πάρα πολύ ανάγκη και αφ' ετέρου δε 

κάθε εγγύηση από εδώ και πέρα µας φέρνει σε δυσπιστία. ∆ηλαδή κοροϊδέψατε 

ολόκληρο το ∆ήµο, συγνώµη που το λέω σε εσάς έτσι και στη συνέχεια αποσύρατε 

αυτά που εσείς οι ίδιοι εγκρίνατε.  

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: ∆εν εγκρίναµε εµείς οι ίδιοι, σας έκανα µια τοποθέτηση προηγουµένως 

για το θέµα του Τεχνικού Συµβουλίου που υπήρξε η εµπλοκή. ∆εν είναι δικό µας το 

Τεχνικό Συµβούλιο, απαρτίζεται από τα άτοµα εκτός ΟΣΚ από Καθηγητές και τα 

λοιπά.  

  Και από εκεί δηµιουργήθηκε η εµπλοκή και προσπαθούµε µε κάθε 

τρόπο να το ξεµπλοκάρουµε και γι' αυτό οδηγηθήκαµε σε αυτό και είπαµε «όχι, θα το 

κάνουµε εµείς», βρήκαµε και τη χρηµατοδότηση για να διευκολύνουµε όλη την 

κατάσταση. Γιατί είπα και στην αρχή ότι και από τις δυο πλευρές υπάρχουν 

προβλήµατα. Σταµατώ, δεν µπορώ να µιλήσω παραπάνω. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Κρασσά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: εάν από την 

πλευρά του ∆ήµου ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που πρέπει και υπάρχει µια 

σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ του ΟΣΚ και του ∆ήµου µας τόσα χρόνια, ο κόσµος τι 

περιµένει. Θα γίνει το σχολείο ναι ή όχι; Αυτό, µπορείτε να µας το βεβαιώσετε; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Τι να σου βεβαιώσει; Εδώ κάναµε προγραµµατική σύµβαση και την 

ακύρωσαν, θα σου βεβαιώσει ο κ. Κρασσάς;  

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Ούτως ή άλλως µε το έγγραφο έχουµε κάνει ήδη την τοποθέτησή µας 

και µάλιστα το σηµαντικότερο πρόβληµά µας είναι αυτή τη στιγµή που έχουµε το 

πρόβληµα της χρηµατοδότησης. Γιατί όπως σας ανέφερα ευτυχώς που έχουµε το 

δάνειο της ΕΤΕΠ γιατί δεν θα είχαµε να κάνουµε σχολείο. Καταλαβαίνετε το λέω 

κάπως … 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το καταλαβαίνω αλλά και ο κόσµος και οι δηµότες και οι 

γονείς θέλουν κι αυτοί µια όσο το δυνατό σίγουρη απάντηση. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Έχουµε πάρει αποφάσεις προηγουµένως, πρώτη φορά θα πάρουµε 

απόφαση; 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Πότε περιµένετε το δάνειο; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Το δάνειο, από ό,τι βλέπετε εµείς το περιµέναµε από το Μάρτιο τη 

δεύτερη δόση και βλέπετε ότι λόγω της εµπλοκής της χώρας µας έχει ανακοινωθεί 

ήδη ότι µέχρι τέλος Νοεµβρίου ή αρχές ∆εκεµβρίου θα προχωρήσει. Μέσα σε αυτά τα 

λεφτά είναι και τα 50 εκ. τα δικά µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ η κα Ματσουκά έχει τον λόγο. 

κα ΜΑΤΣΟΥΚΑ: Κύριε Κρασσά θα ήθελα να σας κάνω µια ερώτηση. Εάν 

παραχωρηθεί το οικόπεδο µέχρι να χτιστεί το σχολείο στην ΟΣΚ Α.Ε. και τελικά λόγω 

της συγκυρίας και βλέπουµε τι γίνεται παγκόσµια και στην Ελλάδα στην οικονοµική 

κατάσταση, δεν πάρετε το δάνειο. Η παραχώρηση θα ισχύει ακόµη στην ΟΣΚ Α.Ε.;  

  Γιατί έχουµε ένα παράδειγµα µε το οικόπεδο πάνω στον Έσπερο, όπου 

ο ΟΣΚ δεν έχει κάνει σχολείο και νοικιάζει σε µια ιδιωτική επιχείρηση που είναι µια 

παιδική χαρά µε κάτι φουσκωτά και τα λοιπά, και τα οποία δεν µπορούµε να τα 

βγάλουµε και δεν µπορούµε να αξιοποιήσουµε το οικόπεδο το οποίο είναι πολύ 

µεγάλο, είναι 11 στρέµµατα αν θυµάµαι καλά.  
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  Να µπει όρος, διότι φοβάµαι πάρα πολύ ότι αν δεν πάρει τα χρήµατα –

κάνω και τοποθέτηση βέβαια- η ΟΣΚ Α.Ε., η οποία δεν είναι ο προηγούµενος ΟΣΚ 

θέλω να σας θυµίσω, είναι ο ΟΣΚ Α.Ε. ανώνυµη εταιρεία, όπου οι ανώνυµες εταιρείες 

από εδώ και πέρα θα προχωρούν σε ιδιωτικοποιήσεις. Είναι ένα τρόπος να πάρουν µια 

δηµόσια γη και να την κάνουν ιδιωτική επιχείρηση. Ευχαριστώ. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Κατ' αρχάς συζητάµε ότι είµαστε ΟΣΚ Α.Ε. από το ’98 και είναι Νοµικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µονοµετοχική εταιρεία και από εκεί και πέρα είναι 

εταιρεία του δηµοσίου, πρώτον. 

  ∆εύτερον, το θέµα είναι παραχώρηση για χρήση για ανέγερση του 

κτηρίου. Είναι δεδοµένο σας είπα, δεν περνάει στην ιδιοκτησία του ΟΣΚ. Και τρίτον, 

το δάνειο το έχουµε υπογράψει, ήδη έχουµε πάρει σας είπα την πρώτη δόση και 

λόγω της συγκυρίας της χώρας µας γι' αυτό περιµένουµε τη δεύτερη δόση και σας 

είπα ότι υπάρχουν κι άλλες δύο. Είναι 200 εκ. και είναι υποχρεωµένοι να µας τα 

δώσουν, αλλά δηµιουργήθηκε η επιπλοκή λόγω της χώρας µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Χωρινός έχει τον λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και απευθύνοµαι και στον κ. Κρασσά το 

θέµα του 1ου ∆ηµοτικού σχολείου έχει γίνει σαν το γεφύρι της Άρτας µε αποτέλεσµα 

µαθητές και γονείς να ταλαιπωρούνται επί σειρά ετών. Εγώ κ. Κρασσά µια και 

εκπροσωπείτε τον ΟΣΚ απόψε στη συνεδρίαση, θα σας διαβάσω ένα έγγραφο του 

ΟΣΚ αναρτηµένο στο site που λέει το εξής και µιλάµε για τον Απρίλιο του 2011 ήταν 

τις µέρες εκείνες που άλλαξε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συµβουλίου του ΟΣΚ: «Η 

επανεξέταση της µελέτης για την αποκατάσταση ανακαίνιση και προσθήκες στο 

∆ηµοτικό σχολείο Σπαθάρη Νέας Φιλαδέλφειας, αποφασίστηκε από την ΟΣΚ Α.Ε.». 

Άρα λοιπόν ήταν Α.Ε. «Η µελέτη του έργου το οποίο προκύπτει για να υλοποιηθεί µε 

πραγµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και ΟΣΚ Α.Ε., είχε 

απορριφθεί αρχικά από το Τεχνικό Συµβούλιο του ΟΣΚ.». Αυτό είναι αλήθεια. 

«Κατόπιν επάλληλων συναντήσεων του ∆ιευθύνοντος συµβούλου του ΟΣΚ Α.Ε. κ. 

Ηρακλή ∆ρούλια µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο … των Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πολεοδοµίας και Ποιότητας Ζωής, κατέστη σαφής η υψηλή κοινωνική αναγκαιότητα 

του έργου, και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η σχετικά προγραµµατική σύµβαση να 

υποβληθεί εκ νέου προς επανεξέταση εντός Μαΐου του 2011».  

  Μπορείτε να µας πείτε κ. Κρασσά ποιος µας εγγυάται ότι σήµερα 

πραγµατικά µετά από ενάµιση χρόνο δεν θα λέµε τα ίδια πράγµατα; ∆ιότι υπάρχει 
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ρητή δέσµευση του ΟΣΚ που µιλάει για τέλος Μαΐου µετά τις αλλεπάλληλες 

συναντήσεις που είχαµε για υλοποίηση και επανεξέταση της αρχικής µελέτης, της 

προγραµµατικής σύµβασης. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Μην πηγαίνουµε στα πριν … 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Όχι µε ενδιαφέρει το σήµερα. Σήµερα µπορούµε να προχωρήσουµε µε 

µια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όποια κι αν είναι αυτή; Τι χρονοδιάγραµµα 

δίνετε εσείς εάν σήµερα πάρουµε µια οµόφωνη απόφαση. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Το λέει. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: ∆εν το άκουσα, συγνώµη. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Συγνώµη µην φωνάζετε, γίνεται µια σοβαρή συζήτηση. Εγώ θέλω να 

το ξανακούσω κ. Κρασσά. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Το έχουµε αναφέρει στο έγγραφό µας από 2 Οκτωβρίου και 

αναφέρουµε για την κατασκευή του νέου κτηρίου ότι είναι 36 µήνες µέχρι την 

ολοκλήρωσή του µε όλες τις διαδικασίες.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Μάλιστα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κατωπόδης έχει τον λόγο. 

κ. ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ: Μια ερώτηση  µόνο κ. Κρασσά. Κύριε Κρασσά θέλω να σας 

ρωτήσω κάτι: εσείς πριν δυο χρόνια µας είχατε επισκεφθεί στο 4ο ∆ηµοτικό σχολείο 

και µας εγγυόσασταν ότι η προγραµµατική σύµβαση που είχε υπογράψει ο ∆ήµος και 

ο ΟΣΚ θα προχωρούσε κανονικά και θα είχαµε σχολείο σε δυο χρόνια, ναι ή όχι; Αυτή 

την ερώτηση ήθελα να µου απαντήσετε. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Είχα αναφέρει και κάτι ακόµη αν θυµάστε. Ότι θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 

µε την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουµε αυτές τις εµπλοκές από το Τεχνικό Συµβούλιο 

που προέκυψαν. Και θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόµη: µε το θέµα της ένταξης στο 

ΕΣΠΑ µε τις προγραµµατικές συµβάσεις ήµασταν είχα πολλά προβλήµατα µέχρι ότου 

να ενταχθούν και εντάχθηκαν πολύ λίγες στον αριθµό.  

  Από εκεί και πέρα σας είπα κι ένα ακόµη στοιχείο που δεν το 

αναφέρατε, είχαµε την εµπλοκή µε το Τεχνικό Συµβούλιο και σας εξήγησα: δεν 

µπορούσαµε να πούµε το θέλουµε έτσι ή αλλιώς. Εάν είχε εγκριθεί τότε από το 

Τεχνικό Συµβούλιο και προχωρούσατε στην κατασκευή… δεν θέλω να υπεισέλθω σε 

αυτά γιατί είναι άσχηµα, προτιµώ να πούµε το από εδώ και πέρα.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Κρασσά πείτε µου κάτι σας 

παρακαλώ πολύ, λέτε ότι ζητάτε παραχώρηση χρήσης. Έτσι δεν είναι; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Ναι. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν το γράφετε αυτό; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Το αναφέρουµε µέσα παραχώρηση για χρήση για ανέγερση.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, άλλο παραχώρηση 

χρήσεως, άλλο παραχώρηση. Πρέπει να διευκρινιστεί. Παραχώρηση χρήσεως.  

  Το δεύτερο. Το έργο στο οποίο προτείνετε θα είναι στο ίδιο έργο η 

κατεδάφιση µε την ανέγερση ή θα είναι δυο διαφορετικά έργα; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Όχι θα είναι δυο διαφορετικά έργα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι µεγάλος κίνδυνος. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Όχι δεν είναι µεγάλος κίνδυνος … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι και επιµένω γι' αυτό. Αν 

κατεδαφίσουµε το κτήριο και δεν είναι στο ίδιο έργο η κατεδάφιση µε την ανέγερση, 

θα έχουµε ένα νέο γήπεδο της ΑΕΚ.  

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Όχι δεν θα έχουµε … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Κρασσά επιτρέψτε µου να πω 

την άποψή µου και να την τεκµηριώσω. Ζούµε σε µια εποχή που η περιρρέουσα 

ατµόσφαιρα είναι γνωστή, νοµίζω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βεβαίως µπορεί να πάρει 

µια απόφαση σε µια από τις δυο λύσεις που προτείνετε, αλλά η κατεδάφιση θα πρέπει 

να είναι στο ίδιο έργο µε την ανέγερση.  

  Και επίσης κάτι ακόµη: δηλαδή θα κατεδαφίσουµε το σχολείο και θα 

περιµένουµε να κάνουµε νέο έργο για την ανέγερση; Αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

µπορεί να το πάρει αυτό σαν απόφαση; Είναι δυνατό όταν έχουµε δει αυτή τη 

διαφορετική -να µην την πω αλλοπρόσαλλη- τακτική που ακολουθείτε ως Οργανισµός 

και µας λέτε σήµερα ότι «κοιτάξτε, αφήστε το παρελθόν το µέλλον» ποιο παρελθόν 

και µέλλον; ∆ηλαδή να κατεδαφίσουµε το σχολείο και στη συνέχεια να µην έχουµε 

σχολείο.  

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Να απαντήσω … 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω. 

Εφόσον ζητάτε να γίνει µια από τις δυο λύσεις, νέο σχολείο στο ίδιο έργο θα βάλετε 

την κατεδάφιση και την ανέγερση. Και βεβαίως µπορείτε να βάλετε επίσης και κάτι 

ακόµη: η όψη του καινούργιου κτηρίου να είναι ίδια µε την παλιά, ή να προσοµοιάζει 

ώστε να µας θυµίζει ένα ιστορικό κτήριο της πόλης, που βεβαίως δεν είναι 

διατηρητέο αλλά για µας κάτι λέει που έχουµε πάει στο σχολείο αυτό.  

  Νοµίζω ότι υπάρχουν µερικά πράγµατα που πρέπει να διευκρινιστούν, 

πρώτον η παραχώρηση χρήσεως όχι η παραχώρηση του οικοπέδου, δεύτερον στο 

ίδιο έργο η κατεδάφιση και η ανέγερση και τρίτον να βάλουµε στους όρους να 

προσοµοιάζει η όψη του κτηρίου που θα ανεγερθεί µε το κτήριο το οποίο θα 

κατεδαφιστεί. Εγώ αυτά τα πράγµατα θέτω ως ερωτήµατα προς εσάς, αλλά και ως 

προτάσεις. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγµή δεν προχωράµε σε καµία ολοκλήρωση 

της µελέτης εάν προηγουµένως δεν έχουµε εξασφαλίσει την κατεδάφισή του. Τώρα, 

το πρώτο στάδιο που θέλουµε είναι να έχουµε τη µελέτη του νέου κτηρίου 

ολοκληρωµένη και από εκεί και πέρα ταυτόχρονα προχωράει και το θέµα της 

κατεδάφισης, η οποία η άδειά της είναι για 6 µήνες.  

  Συνεπώς ο χρόνος είναι πολύ σύντοµος του ενός. Εάν θα προκριθεί να 

είναι µέσα στην ίδια εργολαβία, θα εξαρτηθεί από άλλα θέµατα. Αλλά το ένα µε το 

άλλο συνδέονται γιατί δεν µπορούµε να έχουµε την άδεια ανέγερσης και να 

περιµένουµε για την άδεια κατεδάφισης. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Κρασσά τι σας εµποδίζει να είναι 

στο ίδιο έργο και η κατεδάφιση και η ανέγερση; Αυτό µας διασφαλίζει ως ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο ότι δεν θα µπούµε σε µια περιπέτεια. Έγινε το ίδιο σε πολλές περιπτώσεις, 

σας είπαν για τον Έσπερο προηγουµένως. Γιατί δεν κάνετε το αυτονόητο, το απλό; 

Ναι, κατεδάφιση. Μαζί και ανέγερση όµως στο ίδιο έργο. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Αυτό δεν µπορώ να δεσµευτώ … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να το βάλουµε ως όρο εµείς όµως ως 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: ∆εν είναι το θέµα εκεί, αν θα είναι η κατεδάφιση µαζί µε το έργο.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως και είναι. Είναι πολύ 

σηµαντικό αυτό. 
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κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Σας εξήγησα κάτι άλλο ίσως να µην το εµπεδώσατε. Αυτή τη στιγµή 

εκείνο που µας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ολοκλήρωση της µελέτης της 

κατασκευής του έργου. Είναι πιο απλή η διαδικασία της κατεδάφισης. Εάν θα είναι 

µαζί, το έχουµε κάνει αρκετές φορές να είναι µαζί η ανέγερση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πειράζει να το κάνουµε και τώρα; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Όχι. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν µπορείτε τότε να το δεχτείτε να 

το βάλουµε σαν όρο; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Όχι δεν έχουµε πρόβληµα. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κρασσά καλησπέρα σας. Έχουµε µιλήσει τουλάχιστον πέντε έξι 

φορές, έχουµε συναντηθεί µε διάφορες απόψεις το Τεχνικό Συµβούλιο λέει ότι πρέπει 

να κατεδαφιστεί το κτήριο γιατί δεν έχει ασφάλεια, τέλος πάντων φτάσαµε τώρα να 

µας δώσετε µια απόφαση του ΟΣΚ είτε κατεδάφισης είτε ανέγερσης. 

  Εγώ απόψε που σας βλέπω µπροστά µου, δεν µπορεί απόψε να µην 

διασφαλίζετε αυτή την απόφαση του ΟΣΚ. Εµένα αυτή τη στιγµή ενώ ερχόµαστε εδώ 

και έχουµε πάρει απόφαση µέσα σε δυο ερωτήµατα που έχετε κάνει κ. Κρασσά όχι 

εσείς, δεν γίνεται αυτό το πράγµα να εµπαίζετε. Εγώ το έζησα δυο χρόνια, δεν ξέρω 

τι έζησαν οι άλλοι στα πέντε χρόνια…  

  Το σχολείο θα πρέπει να δοθεί λύση και από τη στιγµή που συνέβαλλε 

και ο Συνήγορος του Πολίτη, µας προτείνετε δυο λύσεις. Αποφασίσαµε τη µία. Αυτή η 

µία λοιπόν δεν µπορεί να έχει αµφιβολίες το πώς θα χτιστεί. ∆ιότι µέσα στα επτά 

χρόνια ήταν πάντα η αµφιβολία της χρηµατοδότησης. Έτσι δεν είναι;  

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Ακριβώς έτσι ήταν γιατί τότε δεν είχαµε και το δάνειο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν ξέρω αυτή τη στιγµή πως θα είναι. Γιατί µας είπατε για ΕΣΠΑ, µας 

είπατε για επενδυτική, µας είπατε ότι πρέπει να κατεδαφιστεί, µας είπατε µετά… Εγώ, 

ειλικρινά σας µιλάω, δεν έχω πια εµπιστοσύνη σε όλο αυτό στα  δυο χρόνια που έχω 

κουβεντιάσει µαζί σας. Κάθε φορά που ερχόµουν έβλεπα κι άλλη αντιµετώπιση. 

  Εγώ όµως αυτή τη στιγµή πραγµατικά θέλω το σχολείο να γίνει 

δηλαδή να απαντήσετε και να πείτε «εµείς δεν µπορούµε», να βρούµε εµείς τη λύση 

µας. Όταν εµείς βρήκαµε τη λύση µας, ερχόσασταν εσείς για να µας προτείνετε 

κάποια άλλη και πηγαίναµε πίσω. Πως είναι η πραγµατικότητα εν πάση περιπτώσει 
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τώρα, που φτάσαµε στο δια ταύτα και ψηφίσαµε σε αυτή την απόφαση που µας 

στείλατε ή το ένα ή το άλλο. Εµείς αποφασίσαµε καινούργιο σχολείο. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Μα έχουµε τοποθετηθεί µου φαίνεται µε το έγγραφό µας. ∆εν είµαστε 

αυτή τη στιγµή να λέµε «α, αν θα περάσει από το Τεχνικό Συµβούλιο ή οτιδήποτε αν 

θα γίνει».  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω κάτι κ. Κρασσά; Εµείς µετά τη διαβούλευση που κάναµε, 

στείλαµε ένα κατεπείγον, εξαιρετικά επείγον σε εσάς και δεν µας απαντήσατε. 

∆ηλαδή εγώ θα διαβάσω το κοµµάτι τουλάχιστον αυτό που λέει «Εκπόνηση της 

οριστικής µελέτης. Επίσης θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε λόγω το ότι κύριος του 

έργου θα είναι η ΟΣΚ Α.Ε., για το είδος της παραχώρησης κατά πλήρη κυριότητα 

κατά χρήση, τη διάρκεια αυτής καθώς και συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις 

της παραχώρησης και των τµηµάτων». 

  Αυτό εµείς το στείλαµε µετά τη διαβούλευση σε εσάς µε Πρωτόκολλο 

13395/12-11-2012 δεν µας απαντήσατε ποτέ, σήµερα προσπαθούσαµε να 

επικοινωνήσουµε για να µας στείλετε µια απάντηση γι' αυτό το έγγραφο και δεν µας 

απαντήσατε ποτέ. 

  Λοιπόν, εάν έχετε την απάντηση εσείς δια ζώσης, να µου πείτε τώρα. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Την έχουµε δώσει ήδη µε το έγγραφο για το θέµα της παραχώρησης … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα προτιµούσα να το έχω γραπτώς. 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Το έχετε ήδη γραπτώς, συγνώµη που παρεµβαίνω κατ’ αυτό τον τρόπο 

και σας λέµε τη µορφή της παραχώρησης ποια είναι. Στο από 2 Οκτωβρίου έγγραφό 

µας που αναφέρεται και στο Συνήγορο του Πολίτη. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ το ρωτάω γιατί ρωτάει και η αντιπολίτευση, η οποία 

αντιπολίτευση µιλάει µεταξύ της. Συγνώµη κ. Κρασσά αλλά …  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε νοµίζω οι ερωτήσεις εξαντλήθηκαν να 

τοποθετηθούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, υπάρχουν κι άλλοι. Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι εγώ εκλήθην σήµερα για ένα συγκεκριµένο σκοπό. 

∆έχοµαι οποιαδήποτε αµφισβήτηση άκουσα για τον ΟΣΚ και για τον κ. ∆ρούλια, 

σήµερα όµως είµαστε να πάρουµε µια απόφαση: κατασκευή νέου κτηρίου και 

κατεδάφιση υπάρχοντος κτηρίου. Αυτό τα λέει όλα. Θέλουµε ένα νέο κτήριο και 

αυτοµάτως θα γίνει και η κατεδάφιση. Και τελειώνοντας, ως προς την παραχώρηση 
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µας ζητάει ο ΟΣΚ να παραχωρήσουµε το χώρο αυτό έως ότου ολοκληρωθεί η 

διαδικασία ανέγερσης του κτηρίου για χρήση. Έως ότου τελειώσει η ανέγερση η 

οποία υποθέτω από ό,τι διαβάζω, θα είναι στους 36 µήνες στο χρονοδιάγραµµα. Προς 

τι όλη η αµφισβήτηση όταν ο κ. Κρασσάς κατ’ επανάληψη είπε «αφήστε το παρελθόν 

να πάµε στο δια ταύτα». Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι είναι ένα πολύ κακό παράδειγµα της πολιτικής 

εµπάθειας και των παθών που έχουµε σαν άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι 

γονείς που είναι εδώ, είναι άλλοι οι περισσότεροι από αυτούς που ήταν όταν ξεκίνησε 

το θέµα του σχολείου. Τα παιδιά τους έφυγαν από το σχολείο, είναι άλλοι που έχουν 

έρθει τώρα τα παιδιά τους και θα έρθουν και άλλοι. 

Θα ζητήσω συγνώµη από τον κ. Κρασσά αλλά πολλά πράγµατα που 

είπε δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην αλήθεια και αυτό τουλάχιστον εµένα που 

ήµουν ∆ήµαρχος εκείνη την περίοδο, µε προσβάλλει και θα το αποδείξω µε σαφήνεια. 

Βέβαια είναι παράδοξο που αποδεχόµαστε ένας επίσηµος κρατικός Οργανισµός να µας 

εµπαίζει και εµείς να λέµε «∆εν πειράζει, από εδώ και µπρος», γιατί αυτό που µας 

ζητάει σήµερα ο ΟΣΚ είναι να ξεχάσουµε το παρελθόν και να ξεκινήσουµε από την 

αρχή. 

∆ηλαδή όλα αυτά που έκανε η πόλη, οι γονείς, οι φορείς, οι 

εκπαιδευτικοί και οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν µε αυτό το θέµα, τα πετάµε και λέµε 

πάµε από την αρχή και αυτό έχει και την πλήρη συναίνεση και του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και των γονέων. 

Υπενθυµίζω και λέω ότι τα πρώτα τρία χρόνια ο ΟΣΚ µας έδωσε ρητές 

διαβεβαιώσεις για το χτίσιµο του σχολείου και µας έβαλε και συγκεκριµένες νόρµες. 

Μας είπε «εγώ δεν βγάζω άδεια, θα τη βγάλετε εσείς, εγώ δεν κάνω µελέτη θα την 

κάνετε εσείς, εγώ δεν κάνω τεύχη δηµοπράτησης θα τα κάνετε εσείς» και να 

διαφωνήσω µε τον κ. Κρασσά ότι αυτό που λέει για το Τεχνικό Συµβούλιο είναι 

τελείως αναληθές. ∆ιότι από τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης ήταν ότι η 

µελέτη, ο προϋπολογισµός και η άδεια θα ελεγχθούν από το Τεχνικό Συµβούλιο. 

Ήρθε ο ∆ήµος µας, όχι καµία ∆ιοίκηση ο ∆ήµος µας οι Υπηρεσίες του, 

οι άνθρωποι που έτρεξαν και έκαναν όλα αυτά. Αποδεχτήκαµε µια διαδικασία σκληρή 

και δύσκολη για µας χωρίς να την ξέρουµε την οποία µας κατεύθυνε ο ΟΣΚ, ο οποίος 

έλπιζε και πίστευε πως δεν θα την κάνουµε, διότι κανένας ποτέ ∆ήµος δεν µπόρεσε 
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να εκδώσει οικοδοµική άδεια από το τοπικό κατάστηµα της Πολεοδοµίας και όχι από 

την Πολεοδοµία του ΟΣΚ και να φτιάξει σχολείο. Στην Αθήνα τις άδειες τις εκδίδει 

κατά κανόνα ο ΟΣΚ.  

Ερχόµαστε λοιπόν εµείς και κάνουµε αυτή τη διαδικασία, κάνουµε 

µελέτες, ξοδεύουµε χρήµατα, παίρνουµε την άδεια από την Πολεοδοµία για να 

χτίσουµε, συγκροτούµε τα τεύχη δηµοπράτησης και έρχεται ο ΟΣΚ να πει ότι «∆εν 

µπορούµε να τη δηµοπρατήσουµε γιατί το κτήριο είναι ακριβό» δεν λέει «φτηνήνετέ 

το, ή περικόψτε», δεν λέει ότι «οι αίθουσες είναι πολλές, ότι αυτά που κάνετε και 

είναι κτήριο µε διάφορες νέες προσθήκες είναι µεγάλο» λέει «δεν κάνω τη µελέτη, να 

κάνουµε από την αρχή». 

∆ηλαδή µια ολόκληρη πόλη όχι η ∆ιοίκηση, µια ολόκληρη πόλη 

εµπαίζεται και εµείς λέµε εδώ «∆εν πειράζει, από την αρχή πάλι» και έχουµε και 

συµµάχους σε αυτό το πράγµα. Η προγραµµατική σύµβαση καταργήθηκε που την 

υπογράψαµε και την κατήργησε µονοµερώς ο ΟΣΚ, ούτε και µας ρώτησε καθόλου, 

ούτε µας πήρε καθόλου υπόψη του που βάλαµε τις υπογραφές µας.  

Και να σας θυµίσω για το γελοίο του πράγµατος ότι ο ΟΣΚ όταν 

λέγαµε ότι να γκρεµιστεί το σχολείο γιατί ίσως δεν είναι ασφαλές, έλεγε όχι. Έχουµε 

κάνει κι ένα ιδιαίτερο συνέδριο για το πώς προστατεύονται τα κτήρια -µπορεί να το 

θυµούνται κάποιοι που το υπονόµευσαν- πως τα κτήρια τα οποία είναι ο χαρακτήρας 

της πόλης προστατεύονται, ώστε να µην χάνεται ο χαρακτήρας της πόλης και 

υπήρχαν εδώ δηµότες φίλοι µας άσπονδοι φίλοι µας οι οποίοι έσκιζαν τα ιµάτιά τους 

«Προς Θεού µην γκρεµιστεί το ιστορικό σχολείο του Σπαθάρη που το εγκαινίασε ο 

Βενιζέλος, που πήγε η γιαγιά µου σχολείο, που η Φιλαδέλφεια είναι το Σπαθάρη» και 

τα λοιπά. Και τώρα, οι ίδιοι, λένε για τη λύση που οι ίδιοι έλεγαν πως δεν πρέπει να 

γίνει και καλώς έλεγαν πως δεν πρέπει να γίνει. 

Τώρα µε πολύ µεγάλη ευκολία ένα ιστορικό κτήριο το γκρεµίζουµε, 

όταν για να γκρεµίσουµε ένα τοίχο στην Μπριτάνια ξεσηκώνεται η µισή Φιλαδέλφεια. 

Αυτό τώρα να το γκρεµίσουµε. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τίθεται ζήτηµα 

ασφάλειας όταν η πρόταση η ίδια λέει ότι και ανακατασκευή µπορούµε να κάνουµε, 

είναι αστείο επιχείρηµα τεχνικά ότι σήµερα ένα κτήριο όσο και παλαιό να είναι, δεν 

υπάρχουν τεχνικές µέθοδοι να είναι ασφαλές. Αυτό το επιχείρηµα δεν µπορεί να το 

πει όχι µηχανικός, ούτε και κοινός πολίτης. Χίλιους ορόφους φτιάχνουν σήµερα. 
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Εγώ αν έχω µια πικρία είναι γιατί δεν έγινε το σχολείο όχι γιατί δεν 

έγινε το σχολείο επί των ηµερών µου, καθόλου δεν µε ενδιέφερε. Αλλά το σχολείο 

έπρεπε να είχε γίνει σήµερα, αλλά αυτοί οι οποίοι µεθοδικά και µε τρόπο κακό 

υπονόµευσαν εκείνη τη µελέτη κι εκείνο το σχολείο, είναι σήµερα για εµένα 

υπόλογοι. Όχι υπόλογοι απέναντι σε εµένα, αλλά στο ότι δεν γίνεται το σχολείο.  

Και να πω και κάτι άλλο; ∆εν θέλω να γίνω µάντης κακών, αλλά η από 

την αρχή διαδικασία δεν µας δίνει καµία απολύτως εγγύηση. Όταν ο ΟΣΚ καταργεί 

συµβάσεις, καταργεί µελέτες, καταργεί άδειες οικοδοµής όλα, συγνώµη κ. Κρασσά, 

αλλά τα χαρτιά που έχουµε από τη σύµβαση που έχουµε υπογράψει, γράφουν µέσα 

και αναφέρουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις µας. Αν δεν τηρούσαµε τις υποχρεώσεις 

µας, άδεια δεν θα παίρναµε. Όλα αυτά έγιναν µε τη συναίνεση, µε την υπογραφή, 

τον έλεγχο και την εποπτεία του ΟΣΚ.  

Συγνώµη κύριοι γιατί να το δεχτούµε αυτό; και γιατί κύριοι να πάµε 

στο γκρέµισµα του σχολείου; ∆ηλαδή δεν ενδιαφερόµαστε; Και ρωτώ εδώ 

Φιλαδελφιώτες που ξέρω ότι αγωνιούν, παλεύουν και πολλές φορές υπερβαίνουν και 

τα όρια για να σώσουν ένα τοίχο της παλιάς Φιλαδέλφειας. Τώρα µε ευκολία λέµε να 

γκρεµίσουµε το παλιό σχολείο και όχι να χτίσουµε στο παλιό του κέλυφος για να 

έχουµε τις µνήµες που οφείλουµε να έχουµε σαν πόλη;  

Ο κ. Γρετζελιάς συγκρότησε ένα Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο αν 

θυµάστε και οι πιο σκληροί πολιτικοί του αντίπαλοι είπαµε ότι ήταν µια σωστή πράξη. 

Εµείς τώρα πάµε µόνοι µας να γκρεµίσουµε ένα σχολείο εκτός κι αν υπάρχει 

δέσµευση ότι θα γίνει στο ίδιο περίγραµµα, θα γίνει στο ίδιο κέλυφος, θα γίνει κάτι 

ίδιο. Αυτό όµως δεν βλέπω να υπάρχει και καµία ουσιαστική δέσµευση δεν υπάρχει. 

Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι θα συναινέσουµε εµείς σε αυτή την 

κοροϊδία και είναι η πλήρης υποστήριξη σήµερα των γονέων σε αυτό το πράγµα. Εγώ 

αγαπητοί συνάδελφοι βλέπω τα πράγµατα λίγο από µια απόσταση τώρα διότι δεν 

είµαι εγώ ο καθαυτό υπόλογος, όµως θεωρώ ότι ο ΟΣΚ δεν συµπεριφέρθηκε καλά και 

η κα ∆ήµαρχος είπε τουλάχιστον τρεις φορές ότι µας εµπαίζουν. Σέβοµαι τον κ. 

Κρασσά δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, µε όλο το σεβασµό που έχω σε κάθε 

υπάλληλο που είναι το δηµοσίου και κάνει το καθήκον του, δεν µας είπε την αλήθεια.  

Όσο για το κόστος, αυτό το κόστος ήταν συγκεκριµένο σε 

συγκεκριµένο έργο. Τα κόστη που βλέπουµε σήµερα δεν ξέρουµε σε ποιο έργο είναι 

και τι ακριβώς θα γίνει. Μελέτες δεν έχουµε, προϋπολογισµούς δεν έχουµε, το 
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κτηριακό πρόγραµµα δεν το έχουµε, και λέµε «∆εν πειράζει, πάµε από την αρχή». 

Συγνώµη κύριοι συνάδελφοι δεν θέλω να κατονοµάσω υπεύθυνους αυτής της 

κατάστασης, αλλά λέω ότι αυτό είναι ένα κακό παράδειγµα των πολιτικών µας 

παθών.  

Το σχολείο θα έπρεπε κ. Κότσιρα επειδή το ζήσατε το σχολείο και 

επειδή ξέρω ορισµένα πράγµατα, να είχε ξεκινήσει και το λέω σε ανθρώπους που 

ήταν εδώ. Το σχολείο θα έπρεπε σήµερα να ήταν στα βαψίµατα. Εµείς είµαστε 

υπεύθυνοι, εµείς η τοπική πολιτική εξουσία που µεταξύ µας δεν µπορέσαµε να 

βρούµε µια λύση και το υπονοµεύαµε από την πίσω πόρτα για να µην γίνει το 

σχολείο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ποιος το υπονόµευσε κ. Κόντο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µην κάνετε διάλογο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Γρετζελιά θα σας πω συγκεκριµένα. Είχαµε δηµοσιεύµατα για το 

ακριβό κόστος του σχολείου και µόνοι µας το υπονοµεύαµε, είχαµε καταγγελίες ότι το 

σχολείο δεν πρέπει να γκρεµιστεί στην αρχή και δεν πρέπει να γίνει στην αρχή. 

Είχαµε ανθρώπους που ξέρετε εκτός του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 

αρθρογραφούσαν κατά του σχολείου και ότι θα γίνει Πνευµατικό Κέντρο, θα γίνει 

Νοµαρχία. Τα ξεχνάτε αυτά; Και πως οι γονείς θορυβήθηκαν µε αυτά τα πράγµα;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχουν ειπωθεί αυτά τα πράγµατα; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Έχουν ειπωθεί δηµόσια κ. Γρετζελιά, έχουν γραφτεί στις εφηµερίδες. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το να γράφει ο καθένας … 

ΠΟΛΙΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) Αναφέρατε το κέλυφος και ξεχάσατε 

ότι όλα τα κτήρια έχουν … και δεν παίρνουν το παλιό κέλυφος. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Πως δεν παίρνουν κύριέ µου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι να τελειώσει ο κ. Κόντος και µετά θα πάρετε τον 

λόγο να πείτε τις απόψεις σας. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Γιατί είστε υπέρµαχος του να µην υλοποιηθεί αυτό που είχαµε 

ολοκληρώσει, είχαµε άδεια οικοδοµής, είχαµε τεύχη δηµοπράτησης, είχαµε 

χρηµατοδότηση … 

ΠΟΛΙΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε να τελειώσει ο κ. Κόντος και µετά θα πάρετε τον λόγο 

να πείτε την άποψή σας. 
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ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι λυπάµαι πάρα πολύ, µακάρι να έχουµε αυτή τη 

φορά καλύτερο αποτέλεσµα και να έχουµε καλύτερη συµπεριφορά από τον ΟΣΚ αλλά 

ξεκινάµε από την αρχή και ο ΟΣΚ µας πετάξει στα µούτρα τρία χρόνια προσπάθειας 

των Τεχνικών Υπηρεσιών και των ανθρώπων που ενδιαφέρθηκαν, όχι της ∆ιοίκησης 

και µας λέει «ξεκινάµε από την αρχή» και µας λέει και κατ’ επανάληψη «αφήστε το 

παρελθόν».  

  Λυπάµαι που το λέω αλλά εύχοµαι να µην πέσω αυτή τη φορά έξω, να 

γίνει το σχολείο να υλοποιηθούν πια τα όνειρα των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για 

το σχολείο, αλλά οι οιωνοί δεν είναι ευνοϊκοί για µας. ∆ιότι ο ΟΣΚ τα µασάει και ο 

ΟΣΚ έχει την κάθε δυνατότητα τώρα να πει «δεν το κάνω». Ούτε προγραµµατική 

σύµβαση έχει, ούτε ευθύνη καµία έχει, ούτε χρηµατοδότηση σίγουρη έχει, ούτε 

µελέτες έχει, τίποτε δεν έχει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κόντο συµφωνώ απόλυτα µε όλα αυτά που λέτε, γιατί 

πραγµατικά αν εσάς ο ΟΣΚ σας ενέπαιξε τέσσερα χρόνια, εµένα µου το έκανε δύο. 

Πραγµατικά ακόµη και τώρα µέσα στην απόφαση που πήρε µετά το Συνήγορο του 

Πολίτη που πιέστηκε, δεν ξέρω πόσο πραγµατικά θα µπορεί να είναι τόσο καθαρός 

και να µας πει από πού θα εξοικονοµήσει όλο το κονδύλι για να φτιάξει το σχολείο. 

Μας έχει πει ότι το έχει βρει.  

  Εµείς λοιπόν αφού φτάσαµε µετά από επτά χρόνια (εσείς πέντε κι εγώ 

δύο) ας τους δώσουµε την ευκαιρία µέσα από όλο αυτό να το κάνουν πράξη. 

Ενέπαιξε το ∆ήµο να δώσει 80.000 ευρώ να κάνει µελέτη κατασκευή και τα πάντα, 

µετά να την απορρίψει, µετά να πει ότι το Τεχνικό Συµβούλιο του ΟΣΚ αποφασίζει ότι 

δεν είναι το κτήριο κατάλληλο και πρέπει να κατεδαφιστεί, δηλαδή είµαστε µέσα σε 

ένα εµπαιγµό. 

  Συγνώµη κ. Κρασσά που τα λέµε όλα αυτά, αλλά πραγµατικά εγώ 

τουλάχιστον στα δυο χρόνια που έχουµε βρεθεί πάρα πολλές φορές µεταξύ µας, κάθε 

φορά είχαµε και διαφορετικό ύφος, κάθε φορά είχαµε το ύφος ότι «ναι, θα γίνει το 

σχολείο», την άλλη φορά είχαµε το ύφος ότι δεν θα γίνει, δηλαδή έφευγα µια φορά 

χαρούµενη και δυο φορές στενοχωρηµένη. 

  ∆εν ήξερα ποτέ τι θα γίνει αυτό το πράγµα και κάθε φορά ενηµέρωνα 

πάντα το Σύλλογο Γονέων µε οποιαδήποτε επικοινωνία είχαµε µεταξύ µας. Αυτό όµως 

το πράγµα και αυτή η αµφιβολία πρέπει να σταµατήσει. ∆εν ξέρω τι γινόταν πριν, 
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εγώ µιλώ για το δικό µου κοµµάτι στα δυο χρόνια. Έχουµε µιλήσει πολλές φορές 

µαζί, έχουµε έρθει πολλές φορές µαζί, έχουν αλλάξει οι αποφάσεις κάθε φορά, 

δηλαδή να σας πω και το τελευταίο; 

  Μετά τη διαβούλευση έχουµε στείλει ένα κατεπείγον εξαιρετικό, το 

οποίο θα έπρεπε να µας απαντήσετε από τις 12/11 το οποίο αφορά αυτό το κοµµάτι 

της χρήσης. Προσπαθούσαµε να επικοινωνήσουµε, που είναι κατεπείγον να µας 

απαντήσετε, δεν µας το απάντησε ποτέ κανείς. Προσπαθούσαµε έστω και σήµερα να 

έχουµε µια απάντηση να την καταθέσουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και δεν µας ήρθε 

ποτέ. Γιατί;  Θα το κάνουµε αυτό το σχολείο ή δεν θα το κάνουµε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κρασσά να µιλήσει και ο κ. Αντιπρόεδρος και να µας απαντήσετε 

όλα µαζί. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο θέσει τα ερωτήµατά του. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εδώ βλέπουµε ότι έχουµε ένα εκπρόσωπο του ΟΣΚ, έρχεται µια 

εισήγηση από τη ∆ιοίκηση και βλέπουµε ότι αυτή τη στιγµή διαφωνείτε κι εσείς µε τις 

όποιες συναντήσεις έχετε κάνει, διαφοροποιείστε σε κάποια πράγµατα και θα ήθελα 

να ακούσω τον κ. Κρασσά να τοποθετηθεί στα ερωτήµατα και στην τοποθέτηση του 

κ. Κόντου. Να µην πω για άλλους, ενώ µπήκαν πολλά ερωτήµατα και σας βλέπω από 

εδώ ότι αµφισβητείτε τα ερωτήµατα που µπαίνουν, εκ των υστέρων απαντάτε, αλλά 

απαντάτε λίγο αλληγορικά. ∆ηλαδή εγώ αυτή τη στιγµή από όσα µας έχετε πει δεν 

είµαι τεχνικός, δεν µε έχετε πείσει σε αυτά τα οποία είπατε ότι θα γίνουν.  

  Πιστεύω στα όσα είπε ο κ. Κόντος ότι θα φτάσουµε στο σηµείο, 

τοποθετήθηκε και ο κ. Τοµπούλογλου και το είπε ξεκάθαρα, να παραχωρήσουµε 

όπως παραχωρήσουµε να γίνει η κατεδάφιση και έγινε και η πρόταση να γίνουν και 

τα δυο µαζί και η ανέγερση και η κατεδάφιση, αλλά είµαι απαισιόδοξος και το λέω. 

  Και απευθύνοµαι περισσότερο στους γονείς, που εµπαίζονται χρόνια 

τώρα. Λέω λοιπόν θα φτάσουµε στο σηµείο να κατεδαφιστεί και ποτέ σχολείο δεν θα 

γίνει και θα έχουµε δυο τινά: 400 µ. ένα το σχολείο του Σπαθάρη ένα ιστορικό κτήριο 

και ένα το γήπεδο της ΑΕΚ. Τίποτε άλλο δεν θέλω να πω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κοπελούσο σωστά µιλάτε και σωστά µίλησε και ο κ. Κόντος και 

όλοι έχουµε τις ανησυχίες µας. Μέσα σε αυτές τις ανησυχίες λοιπόν όλων αυτών των 

χρόνων, µέσα στα δυο τελευταία χρόνια που κάναµε τόσες προσπάθειες για όλο 

αυτό, ήρθε µια οριστική απόφαση από τον ΟΣΚ που µας λέει αυτό ή το άλλο. 
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  Και ήρθε και µια οριστική απόφαση µέσα από τη διαβούλευση. Πρέπει 

να το εµπιστευτούµε, πρέπει να γίνει το σχολείο, δηλαδή δεν υπάρχει σύγκριση 

µεταξύ ΑΕΚ και σχολείου. Η ΑΕΚ έχει άλλα καθεστώτα … 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Μιλάω για δυο οικόπεδα. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν είναι το ίδιο πράγµα. Κατ' αρχήν όταν θα ξεκινήσει αυτό και ο 

ΟΣΚ είναι δεσµευµένος γι' αυτό νοµικά … 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ας δώσει τις απαντήσεις το κ. Κρασσάς στην τοποθέτηση του κ. 

Κόντου. Αυτό θέλω εγώ να ακούσω. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Κόντος το έζησε αυτό. Εγώ πρέπει να απαντήσω στο δια ταύτα κ. 

Κοπελούσο εγώ είµαι στο δια ταύτα να απαντήσω γι' αυτό. Στο δια ταύτα λοιπόν 

όταν ο ΟΣΚ µας προτείνει αυτό κι έχει ψηφιστεί και µέσα στη διαβούλευση να µην 

λέµε τα ίδια και τα ίδια, µετά ό,τι και να γίνει θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ Νοµικής 

Υπηρεσίας. Ο χρόνος κατασκευής, ο χρόνος κατεδάφισης θα είναι αυτό που µας 

έχουν προτείνει. ∆εν µπορεί να γίνει τίποτε διαφορετικό, είναι δεσµευµένοι µέσα από 

αυτό το χαρτί που µας έστειλαν.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Νοµίζω ότι είπε ο κ. Κρασσάς ότι µπορούν να γίνουν και τα δυο 

µαζί µετά από την πρόταση του κ. Τοµπούλογλου. Άκουσα ότι µπορεί να γίνουν και 

τα δύο µαζί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε µην παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο. Η κα Μαυράκη 

έχει τον λόγο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ακούσω τη γνώµη τελικά της 

κας ∆ηµάρχου. Τι απόφαση θέλει να πάρουµε σήµερα. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Μαυράκη, δεν είναι θέµα απόφαση δικής µου.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Μας έχετε κάνει εισήγηση κα ∆ήµαρχε.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Η εισήγηση είναι ξεκάθαρη.  

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Είναι ξεκάθαρη. Άρα λοιπόν τι µας λέτε τώρα; Και 

αναφέρεστε στο προσπάθεια. Προχωράµε σε αυτό ή όχι; Θέλω να ξέρω, προχωράµε 

σε αυτό που εισηγείστε; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως προχωράµε. Ο Σύλλογος Γονέων, η εισήγηση είναι ότι θέλουν 

καινούργιο σχολείο. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Άρα λοιπόν να γίνει µια πρόταση µια απόφαση. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή είναι η απόφαση το τελευταίο στάδιο της διαβούλευσης.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επειδή ζήσαµε πολλούς µήνες κι 

εγώ προσωπικά και η ∆ιοίκηση γενικότερα την αγωνία των γονιών, θεωρώ κατ' αρχήν 

αν µου επιτρέπετε δεν θα πρέπει να είµαστε απαισιόδοξοι, αυτοί οι άνθρωποι αυτοί οι 

γονείς που ήρθαν εδώ αλλά και άλλοι, ήταν κάθε Τετάρτη σας πληροφορώ απόγευµα 

στο Τεχνικό Συµβούλιο απ' έξω. Ο κ. Κρασσάς προφανώς µπορεί να το επιβεβαιώσει. 

  ∆εν είναι δυνατό να λέµε εµείς στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εδώ ότι 

είµαστε απαισιόδοξοι. Όχι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το σχολείο µε τον άλφα ή 

βήτα τρόπο εµείς πρέπει να βρούµε τρόπο, γιατί εµείς είµαστε αυτή τη στιγµή ο 

κόσµος γι' αυτό µας έχει εκλέξει για να µπορέσουµε να βρούµε ένα τρόπο, δεν 

µπορούµε να είµαστε απαισιόδοξοι. Πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι. 

  ∆εν µπορεί αυτοί οι άνθρωποι κάθε απόγευµα Τετάρτης να µε 

παίρνουν τηλέφωνο έξω από το Τεχνικό Συµβούλιο και να µου λένε και σήµερα 

αναβλήθηκε το θέµα και µεθαύριο η εµπλοκή και την άλλη φορά εµπλοκή και 

εµπλοκή στην εµπλοκή. Αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή µε συγχωρείτε µε αυτό τον 

τρόπο τους αποζηµιώνουµε; Με το να έρθουµε εδώ και να πούµε «Κυρίες και κύριοι 

είµαστε απαισιόδοξοι για το θέµα του 1ου ∆ηµοτικού»; 

  Άρα έχουµε υποχρέωση να βρούµε λύση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μα υπάρχει λύση. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κάτι άλλο να πω, µια ερώτηση προς τον κ. Κρασσά. Κύριε 

Κρασσά εµείς σήµερα θα γνωµοδοτήσουµε την άλφα ή βήτα πρόταση. Ποιες είναι 

µετά από εκεί και πέρα οι ενέργειες που θα κάνει ο ΟΣΚ, ή τι άλλες ενέργειες πρέπει 

να κάνει ο ∆ήµος. ∆ιότι για να µπούµε στο χρονοδιάγραµµα των 28 ή 32 µηνών 

αντίστοιχα, θα πρέπει να προηγηθούν κάποιες ενέργειες. Εκεί, τι χρονοδιαγράµµατα 

υπάρχουν και ποιες είναι αυτές οι ενέργειες; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: Από εκεί και πέρα εάν είναι να πούµε για το καινούργιο κτήριο 

προχωράµε άµεσα στη µελέτη του νέου κτηρίου και από εκεί και πέρα ταυτόχρονα 

και στο θέµα της κατεδάφισης στο χρονοδιάγραµµα άµεσα.  

  Και κάπως αλλιώς να το βάλω αναλαµβάνοντας και κάποιο λόγο για 

τον ΟΣΚ. Πυροβολούµε τον εαυτό µας κατ’ αυτό τον τρόπο µε αυτά που 

αναλαµβάνουµε, λέγοντας «να συνεχίσουµε την προγραµµατική, να, να, να» και να 
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λέµε «δεν φταίµε εµείς, φταίει ο ∆ήµος» και να αρχίσουµε τις ίδιες κουβέντες. Τότε 

πυροβολούµε όµως τον εαυτό µας µε αυτό που κάνουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν νοµίζω ότι η συζήτηση 

προχωράει προς το τέλος, αλλά επιτρέψτε µου εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. 

Κατ' αρχήν οι απόψεις που εκτέθηκαν τόσο από τον κ. Κόντο κυρίως από τον κ. 

Κόντο αλλά και από τη ∆ήµαρχο, µε βρίσκουν σύµφωνο στο ότι πραγµατικά ο ΟΣΚ 

είναι ακριβώς η µικρογραφία του ελληνικού κράτους. Ενός κράτους, οπερέτα που 

σήµερα έρχεται να µας πει ότι «ξεχάστε τα παλιά, πάµε για το µέλλον». 

Εγώ όµως επειδή θέλω να είµαι και για το µέλλον αισιόδοξος, και 

επειδή δεν θέλω να νιώθω ότι σήµερα χάνει µια ευκαιρία η πόλη για να αποκτήσει ένα 

κτήριο για τα παιδιά κατάλληλο, λέω το εξής: εάν πάρουµε την απόφαση για την 

κατεδάφιση και τη νέα ανέγερση του κτηρίου, πρέπει να έχει και τους εξής όρους η 

σηµερινή απόφαση. 

Η δική µας θέση ποια είναι: εδώ στην πρόταση που κάνει ο ΟΣΚ την 

1/10 για την πρόταση της κατεδάφισης και της κατασκευής ξεχωρίζει χρόνο σύνταξης 

µελετών εφαρµογής και µελέτη κατεδάφισης 12 µήνες από την ανάθεση. ∆εύτερον, 

επιλογή αναδόχου µετά από δηµόσιο διαγωνισµό 6 µήνες µετά από την έγκριση των 

µελετών εφαρµογής, προϋπολογισµός έργου 2.800.000 χρόνος κατασκευής 18 µήνες, 

σύνολο 36 µήνες. 

Τι λέµε εµείς λοιπόν. Εάν πάρουµε την απόφαση αυτή, που 

καταλαβαίνω ότι αυτό θέλουν όλοι ένα καινούργιο κτήριο, πρέπει να έχει τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1. Θα πρέπει να γίνει παραχώρηση χρήσεως µε δικαίωµα ανέγερσης και να 

γραφτεί ρητά ότι παραχωρείται η χρήση µε δικαίωµα ανέγερσης.  

2. Παράλληλο έργο στο ίδιο έργο η κατεδάφιση µε την ανέγερση, στο ίδιο έργο. 

3. Αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα που τίθεται να αρθεί η παραχώρηση 

χρήσεως. 

4. Η όψη του κτηρίου να είναι ίδια µε την παλιά, βεβαίως συν τις προσθήκες που 

θα γίνουν.  

  Εγώ νοµίζω ότι µπουν αυτά και αν καταλήξουµε στην απόφαση να 

προχωρήσουµε που εµένα προσωπικά δεν µε βρίσκει σύµφωνο, εγώ θα έλεγα ότι ο κ. 

ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΓ-ΞΟΡ



 46 

Κόντος έκανε µια τοποθέτηση η οποία δείχνει ακριβώς την πραγµατικότητα, αλλά 

βλέπω ότι έχει δηµιουργηθεί ένα κλίµα που δυστυχώς οι νέοι γονείς που έχουν έρθει 

σήµερα, δεν έχουν ζήσει αυτά που έζησαν οι παλαιότεροι γονείς. 

Θα πρέπει να σας πω κάτι κα ∆ήµαρχε και κ. Πρόεδρε, πρώτος 

Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του Σπαθάρη, ήταν ο πατέρας µου 

επί έξι χρόνια. Εκείνος ίδρυσε το Σύλλογο. Από εκεί και πέρα όµως επειδή νιώθω την 

αγωνία που έχουν, θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να διασφαλίσει απόλυτα την 

όποια απόφαση πάρει, ώστε να µην είµαστε εκτεθειµένοι σε κινδύνους, που είναι 

ορατοί και έχουµε δει και στο παρελθόν. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή τη στιγµή το σχολείο οποιαδήποτε µορφή θα έχει, δεν µπορεί να 

έχει διαφορετική από παραδοσιακό. ∆εν µπορεί. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, αυτά πρέπει να µπουν 

στην απόφαση. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν µπορεί να κάνει άλλο σχέδιο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι «σας παρακαλώ»; Εσείς θα µε παρακαλέσετε;  Μπορεί να έχει άλλο 

σχέδιο εκτός από το παραδοσιακό; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε είστε αρχιτέκτονας; 

Εγώ δεν είµαι. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι δυνατό να βγει ένα σχέδιο οτιδήποτε µοντέρνο; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επειδή εγώ έκανα µια 

συγκεκριµένη πρόταση, λέµε ότι εάν εµείς ήµασταν ∆ηµοτική Αρχή, το λέω ευθέως: 

δεν θα προχωρούσαµε στη λύση αυτή διότι η αναξιοπιστία του ΟΣΚ και δεν έχει να 

κάνει µε τον παρόντα εκπρόσωπό του, είναι δεδοµένη. Την είπε και ο κ. Κόντος, την 

είπε και η κα ∆ήµαρχος. 

  Αλλά από εκεί και πέρα όµως επειδή δεν µπορούµε να παραµένουµε σε 

µια διαδικασία ότι προχωράει τίποτε και ότι δεν θέλουµε να γίνει κάτι καινούργιο, 

εφόσον αποφασίσουµε την πρώτη λύση της κατεδάφισης και της εκ νέου 

κατασκευής, πρέπει να έχει κι αυτούς τους όρους που µας διασφαλίζουν σχετικά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αν θυµάµαι καλά έχουµε τοποθετηθεί ξανά τουλάχιστον δυο 

φορές για το συγκεκριµένο θέµα, οπότε δεν θέλω να µακρηγορήσω στις θέσεις µας 
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δεν έχουν αλλάξει ούτως ή άλλως. Όσον αφορά τις δυο προτάσεις που κατατίθενται 

σήµερα από τον ΟΣΚ, η κατασκευή νέου διδακτηρίου µε την κατεδάφιση του 

υπάρχοντος θα πάρει τουλάχιστον 36 µήνες χωρίς να υπάρχει µελέτη, ενώ η 

ανακατασκευή και προσθήκη µιας πτέρυγας θα πάρει τουλάχιστον 28 µήνες, ενώ 

υπάρχει µελέτη η οποία θα ολοκληρωθεί µέσω των µελετών εφαρµογής που 

χρειάζεται να γίνουν. 

  Αυτό σηµαίνει ότι η πρόταση κατ' αρχήν από τον ΟΣΚ δεν µπορεί να 

είναι ανασφαλής, δεν δέχονται τέτοιο χαρακτηρισµό από τη στιγµή που υπάρχει 

πρόταση από τον ΟΣΚ να το κάνει, δεν γίνεται. Και να γίνεται η πρόταση και να αν 

είναι ανασφαλής, δεν γίνεται. 

  Με δεδοµένο πρώτον ότι δεν µας ενδιαφέρουν τα χρήµατα από τη 

στιγµή που είναι χρήµατα που θα τα πάρουµε ούτως ή άλλως, αυτό καταλαβαίνω. 

Εποµένως δεν είναι κριτήριο το πέντε πάνω – πέντε κάτω. Με δεδοµένο λοιπόν ότι το 

καλύτερο σενάριο είναι ότι τη σχολική χρονιά 2015-2016 θα έχουµε σχολείο εάν 

επιλέξουµε την ανακατασκευή και προσθήκη, εµείς συντασσόµαστε προς αυτό και 

όσον αφορά το γεγονός ότι θα παραµείνει ένα ιστορικό κτήριο.  

  Και το γεγονός ότι δεν έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο δεν σηµαίνει ότι 

είναι ιστορικό µνηµείο της πόλης, αλλά ότι µπορεί ο ΟΣΚ να κάνει τέλος πάντων και 

µια παρέµβαση πιο έντονη, που δεν θα µπορούσε να την κάνει αν ήταν διατηρητέο. 

∆εν θα µπορούσε να γκρεµίσει τοίχους ή πατώµατα και ό,τι άλλο χρειαστεί για να 

γίνουν σύγχρονες ηλεκτροµηχανικές εγκαταστάσεις µε στατικές µελέτες και τα λοιπά.  

  Το σίγουρο είναι ότι τελικά όποια πρόταση κι αν πλειοψηφήσει µέσα 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα θέλαµε όποια πρόταση κι αν είναι αυτή, να είµαστε 

σίγουροι να παρθούν όλες οι απαραίτητες δράσεις από τη Νοµική Υπηρεσία ούτως 

ώστε να γραφτεί η παραχώρηση πολύ συγκεκριµένα µε συγκεκριµένο χρονικό 

προσδιορισµό, παραχώρηση για χρήση µόνο προς ανέγερση, όχι για άλλες χρήσεις 

ενοικίαση ή οτιδήποτε. ∆εν απευθύνοµαι σε υπάλληλο αυτή τη στιγµή, ούτε σε έναν 

Οργανισµό που υπάρχει σήµερα, αλλά βρισκόµαστε σε ένα σταδιακό ξεπούληµα της 

Ελλάδας, δηλαδή έχουν µπει προς πώληση Υπουργεία, αρχαιολογικοί χώροι για όσους 

τουλάχιστον είναι στην κατασκευή και τα γνωρίζουν ήδη. Με τις αποφάσεις θα τα 

µάθουν και οι υπόλοιποι. 

  Να µπει αυτό και να µπει σίγουρα χρονικός προσδιορισµός, δηλαδή µε 

βάση τον προσδιορισµό που βάζει ο ΟΣΚ θα µπορούσαµε να πούµε και µε τρεις µήνες 
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παραπάνω ότι µέχρι τον Ιούνιο του 2014 το κτήριο πρέπει να είναι έτοιµο και 

εποµένως να λειτουργήσει τη σχολική χρονιά 2014-2015. Αυτό νοµίζω ότι είναι το 

καλύτερο σενάριο και µε αυτό συντασσόµαστε. Και βέβαια διασφαλίζει και το 

χαρακτήρα της πόλης µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κα Γκούµα. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, σεβόµενος τις αποφάσεις της σχολικής 

κοινότητας και της διαβούλευσης προτείνω στο Σώµα να συνταχτούµε µε αυτές τις 

προτάσεις, να δώσουµε τη δυνατότητα στον ΟΣΚ να υλοποιήσει αυτό το πράγµα 

αφού διασφαλίζουµε κατά τον καλύτερο τρόπο όλο αυτά τα οποία είπαµε. Να 

προχωρήσουµε στην ψήφιση να προχωρήσουµε και στα άλλα θέµατα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι ακούω κάποιους και εκπλήσσοµαι που δεν θέλουν αν 

βάλουν µυαλό ακόµη. Μιλάνε, λες και όπως είναι σήµερα η κατάσταση θα έχουµε 

σχολείο αύριο. Το να κάνουν κριτική κ. Κόντο κάποιοι ότι ήταν ακριβή η κατασκευή 

του, δεν την έκαναν αδόκιµα ήταν πάρα πολύ ακριβή η ανακατασκευή, αυτό το 

4.300. 

  Κύριε Κόντο είµαι δικηγόρος αλλά έχω πολλούς φίλους στην ιδιότητα 

και στην ειδικότητα την τεχνική και κάτι ξέρουν κι αυτοί.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) ∆εν ενέκρινε ο ΟΣΚ κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ. Εγώ δεν είπα δεν ενέκρινε ο ΟΣΚ, εγώ µίλησα για την 

κριτική. Έχουν δικαίωµα διάφοροι να λένε «είναι υψηλό το κόστος». Μην σας 

πικραίνει. Μια σειρά ενέργειες εδώθε και κείθε κατέληξαν σχολείο να µην υπάρχει.  

Κύριε Πρόεδρε ευθέως λέω: να προχωρήσουµε στο γκρέµισα του 

Σπαθάρη, να παραχωρηθεί η χρήση προς ανέγερση του 1ου ∆ηµοτικού σχολείου µε 

υποχρέωση του ΟΣΚ να µας το παραδώσει στο χρονοδιάγραµµα… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχουν οι όροι κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ, όχι µε δικαίωµα ανέγερσης. Ο δόκιµος ρόλος εαυτό 

που είπε η κα Γκούµα προς ανέγερση του σχολείου και παράδοση αυτού στο ∆ήµο µε 

τον κλείσιµο του χρονοδιαγράµµατος που λέει. 

  Τώρα να αρχίζουµε και να λέµε «τα κοστολόγια αυτά το 2.800 σε 

σχέση µε το 4.300 γιατί αφαιρέθηκε η πτέρυγα», ας τα αφήσουµε αυτά. Ας τα 

αφήσουµε αυτά, διότι ο κόσµος θέλει σχολείο και επαναλαµβάνω βάλτε µπροστά και 
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το 10ο. Γιατί δεν φτάνει. Και δόµηση αυτού µε όρους του ∆ιατάγµατος του 

παραδοσιακού κτηρίου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Γρετζελιά. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώµη η κατεδάφιση δεν πρέπει να 

πάει µαζί µε την ανέγερση κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βρε Χάρη µου, είναι δυνατό να ανεγερθεί κτήριο χωρίς να 

κατεδαφιστεί; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν καταλάβατε, στο ίδιο έργο εννοώ. 

Κατεδάφιση και ανέγερση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βρε Χάρη … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι «βρε Χάρη», αυτό εάν δεν γίνει, 

µπορεί το σχολείο να κατεδαφιστεί και επειδή έχουµε µετά νέο έργο… 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κατεδάφιση και ανέγερση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μαζί στο ίδιο έργο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ωραία. Να συµφωνήσουµε να προχωρήσουµε να µην χάνουµε 

µέρες και από εκεί και πέρα ρωτάω θα γίνει και προγραµµατική σύµβαση κ. Κρασσά; 

κ. ΚΡΑΣΣΑΣ: ∆εν απαιτείται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι παρακολουθώ το θέµα 

τα τελευταία δυο χρόνια που είµαι δηµοτικός σύµβουλος και της Φιλαδέλφειας, 

καταλήγω κι εγώ στο συµπέρασµα αυτό που λένε οι περισσότεροι συνάδελφοι ότι 

πραγµατικά υπάρχει ένας εµπαιγµός από την αρχή στο όλο ζήτηµα. 

  Το θέµα είναι ότι εδώ που έχουµε φτάσει τώρα πρέπει να παρθεί µια 

απόφαση. Εγώ συγκλίνω στην κατασκευή εκ νέου του σχολείου µε την έννοια ότι ναι 

µεν το παλιό σχολείο έχει µια συµβολική και συναισθηµατική αξία, αλλά θεωρώ ότι µε 

την ευκαιρία που υπάρχει και το ζήτηµα του προσφυγικού και πλέον υπάρχουν 

κάποιες συνθήκες µε τις οποίες χτίζονται τα κτήρια στην περιοχή, θα  µιλάµε για ένα 

σύγχρονο κτήριο που και σε δέκα, είκοσι ή τριάντα χρόνια θα αποκτήσει κι αυτό µια 

συµβολική αξία. Άλλωστε δεν αλλάζει χρήση το κτήριο, σχολείο θα παραµείνει.  

  Θα παραµείνει η συµβολική του αξία ως σχολείο και εκπαιδευτικό 

Ίδρυµα και από εκεί και πέρα θα είναι και πιο σύγχρονο και θα αποκτήσει και µία 
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οµορφότερη εικόνα, διότι µιλάµε για ένα κτήριο που είναι 70-80 χρόνια στην περιοχή, 

νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσουµε στην κατεδάφιση και το κτίσιµο εκ νέου.  

  Απλώς πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουµε και αυτό που είπε ο κ. 

Γρετζελιάς και ο κ. Τοµπούλογλου, κάποιους όρους ώστε να µην εµπαιχτούµε πλέον 

και να προχωρήσει η διαδικασία έτσι όπως πρέπει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Κατωπόδης  έχει τον λόγο. 

κ. ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ: Εγώ θα µιλήσω σαν Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, αλλά θα 

µιλήσω και σαν πολύ παλιός γονιός του 1ου ∆ηµοτικού σχολείου, εδώ και δέκα χρόνια 

µετέχω στο Συµβούλιο του 1ου ∆ηµοτικού σχολείου. Θα ήθελα να αρχίσω µε την 

εισήγηση του κ. Κόντου, ο οποίος πράγµατι είπε την αλήθεια.  

  Έκανε ένα λάθος βέβαια τότε σα ∆ήµαρχος, ότι πίστεψε ότι το κράτος 

λειτουργεί και θα µπορέσει ν φτιάξει σχολείο. Αυτό εµείς οι γονείς το λάθος το 

πληρώνουµε και θα το πληρώνουµε για χρόνια, κ. Κόντο µε συγχωρείτε, δεν το ρίχνω 

προσωπικά σε εσάς, πιστέψατε ότι µε αυτή την προγραµµατική σύµβαση µε τις 

ρήτρες που είχε µε τις υπογραφές κι όλα αυτά, θα γίνει σχολείο. Τελικά φαίνεται ότι 

το κράτος µας εξαπάτησε, εγώ είµαι σίγουρος γι' αυτό. ∆εν θέλω να µπω σε 

λεπτοµέρειες, ξέρω παρασκήνια αλλά δεν θέλω να µπω σε αυτό. 

  Θέλω να πω όµως στην κα ∆ήµαρχο ότι στη διαβούλευση δεν 

καταγράφηκε µόνο αυτή η άποψη. ∆εν καταγράφηκε στη διαβούλευση µόνο η 

άποψη να γκρεµιστεί το σχολείο και θέλω να το πω και στον κ. Κανταρέλη που ήταν 

παρών και θα ήθελα να ακουστεί. Στη ∆ιαβούλευση είµαστε έξι άτοµα και 

καταγράφηκαν δυο απόψεις, δεν ήταν µία η άποψη. 

  ∆εν ήταν συνισταµένη άποψη δηλαδή να γκρεµιστεί το σχολείο. Εµείς, 

σαν Ένωση Γονέων καταθέσαµε άλλη εντελώς διαφορετική άποψη. Η ∆ιαβούλευση 

όµως έχει το ρόλο να ακουστούν όλες οι απόψεις και νοµίζω ότι πρέπει να 

µεταφέρονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όλες οι απόψεις. 

  Από την πείρα µου και επειδή είµαι και υπάλληλος του Υπουργείου 

Παιδείας έχω να σας πω το εξής: αυτή τη στιγµή το σχολείο το 1ο ∆ηµοτικό της 

Φιλαδέλφειας κρατιέται µε το ζόρι. Κρατιέται µε το ζόρι και ο κ. Πλάτανος το 

γνωρίζει, ότι υπάρχουν διαδικασίες συγχώνευσης σχολείων και το πρώτο υποψήφιο 

για κατάργηση σχολείο στην περιοχή µας, είναι τα σχολεία των οποίων µειώνεται ο 

πληθυσµός.  
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  Ο πληθυσµός του σχολείου αυτού όταν ήµουν εγώ Πρόεδρος του 

Συµβουλίου ήταν 220 παιδιά, κάθε χρόνο… και καταλαβαίνετε τον λόγο γιατί είναι 

πολύ µακριά από την Κάκαβα που είναι τα περισσότερα παιδιά, κρατιέται µε τα δόντια 

για να µην καταργηθεί όχι επειδή δεν υπάρχει σχολείο, αλλά επειδή η δύναµη των 

µαθητών, θα µειωθεί κάτω από 100. Αυτό είναι το όριο που βάζει του Υπουργείο για 

να καταργήσει ένα σχολείο. 

  Είµαι βέβαιος ότι στα επόµενα τρία χρόνια έτσι που πάµε, το σχολείο 

θα έχει καταργηθεί. Όχι γιατί δεν θα έχει φτιαχτεί σχολείο, αλλά επειδή δεν θα 

µπορεί ούτε ο ∆ήµος να υποστηρίξει τη µεταφορά των µαθητών επί τόσα χρόνια και 

τόση µεγάλη δαπάνη. Έχει πάει στην Περιφέρεια, αλλά ξέρετε ότι η Περιφέρεια έχει 

πολύ µεγάλα προβλήµατα να χρηµατοδοτήσει, όλα αυτά τα χρόνια τα πληρώνει ο 

∆ήµος. Και πολύ µεγάλο ποσό έχει πληρώσει ο ∆ήµος συν τις άδειες, δηλαδή η 

δαπάνη που έχει κάνει ο ∆ήµος τα τελευταία χρόνια ανά µαθητή, είναι υπερβολική. 

Θα µπορούσε µε αυτά τα χρήµατα να είχε φτιάξει ίσως το σχολείο από την αρχή να 

το συµπληρώσει και να είναι ένα σχολείο στο οποίο θα µπορούσε να γίνει µάθηµα.  

Κινδυνεύουµε λοιπόν από αυτό. Γι' αυτό έχει πολύ µεγάλη αξία και 

σηµασία η πρόταση που κατέθεσε ο κ. Γρετζελιάς για το 10ο ∆ηµοτικό σχολείο. Το 

10ο ∆ηµοτικό σχολείο πράγµατι είναι το σχολείο που θα λύσει το πρόβληµα όσων 

γονιών µένουν στην περιοχή Ειρήνη και Κάκαβα και το 80% των µαθητών του 1ου 

∆ηµοτικού σχολείου είναι από αυτή την περιοχή.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Συγνώµη, είπατε ότι όταν είναι κάτω από 100 παιδιά τα σχολεία 

συγχωνεύονται. 

κ. ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ: Καταργούνται, ή συγχωνεύονται. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: ∆ηλαδή κινδυνεύει το σχολείο του Σπαθάρη να καταργηθεί, να 

ανοίξουµε άλλο σχολείο το οποίο να καταργηθεί κι αυτό µαζί. 

κ. ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ: Όχι δεν είπα αυτό εγώ. Εγώ είπα ότι το σχολείο είχε 220 παιδιά. 

Τώρα επειδή πήγε στην περιοχή πολύ µακριά από τον τόπο κατοικίας των 

οικογενειών, έχει φτάσει 130 παιδιά, είναι δηλαδή στη µέση.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι αφήστε να τελειώσει ο οµιλητής. 

κ. ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ: Μια ερώτηση και µια τοποθέτηση έκανα κ. Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κατωπόδη σας παρακαλώ κλείστε το θέµα. 

κ. ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ: Και φτάνουµε λοιπόν στο προκείµενο που είναι να αποφασίσετε 

εσείς σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο αν θα το γκρεµίσετε, ή αν θα το αναπαλαιώσετε και θα 

το επισκευάσετε από την αρχή. Η άποψή µας είναι ότι αν το γκρεµίσετε, εγώ σας το 

λέω ευθέως όπως το είπα και τώρα στον κ. Κόντο όταν είχε ξαναγίνει πριν πέντε 

χρόνια και σας το λέω ευθέως: εάν γκρεµίσετε το 1ο ∆ηµοτικό σχολείο, το 1ο 

∆ηµοτικό σχολείο θα γίνει λούνα παρκ όπως είναι εδώ στον Έσπερο. Αυτό έχω να πω 

και τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Κατωπόδη. Παρακαλώ ελάτε. 

Σ. ΕΞΑΡΧΟΥ: Και εγώ µε τον κ. Κατωπόδη δέκα χρόνια είµαστε στο σχολείο τα 

παιδιά µας είναι µαζί.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπροσωπείτε τον Σύλλογο; Να 

ξέρουµε κι εµείς. 

Σ. ΕΞΑΡΧΟΥ: ∆εν εκπροσωπώ είµαι γονιός. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να σας διακόψω δυο λεπτά; Κύριε Πρόεδρε επειδή πρέπει να 

φύγω, ψηφίζω αυτό που πρότεινα κατεδάφιση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα γίνει προσθήκη της εισήγηση κ. Γρετζελιά.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Γρετζελιά να διευκρινίσετε όµως 

κατεδάφιση µαζί µε ανέγερση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το διαµορφώσουµε έγιναν και κάποιες άλλες προτάσεις που θα 

µπουν. 

Σ. ΕΞΑΡΧΟΥ: ∆εν θα µακρηγορήσω κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πάντως µένεις σε µια περιοχή που θέλεις το 1ο ∆ηµοτικό όχι το 1ο 

∆ηµοτικό σχολείο. 

Σ. ΕΞΑΡΧΟΥ: Εγώ µένω ακριβώς απέναντι από το 1ο. Το 1ο ∆ηµοτικό σχολείο 

ξεκίνησαν τα προβλήµατα επειδή δεν χωράγαµε. Είχαµε 12θέσιο σχολείο, είχαµε 250 

παιδιά και δεν χωράγαµε. Η µόνιµη λύση που δινόταν στο 1ο ∆ηµοτικό ήταν «θα 

χτιστεί το 10ο». Αυτό ακούγαµε και αυτό περιµέναµε. 

  Κάποια στιγµή έφτασε ο κόµπος στο χτένι, έγιναν ό,τι έγιναν δεν θα 

αναφερθώ την ιστορία την ξέρουµε όλοι. Το 1ο ∆ηµοτικό ο χώρος που παίρνει παιδιά 
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το 1ο ∆ηµοτικό είναι το κέντρο της Φιλαδέλφειας. ∆εν διανοούµαι να µην υπάρχει 

∆ηµοτικό σχολείο στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας.  

Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ. Γρετζελιάς Παντελής 

Σ. ΕΞΑΡΧΟΥ: ∆εν µπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα 1ο ∆ηµοτικό σχολείο, δεν µπορώ 

να διανοηθώ ότι δεν θα υπάρχει δυναµική της περιοχής που να υποστηρίξει σχολείο 

εκεί, ακόµη κι αν προσωρινά θέλουν να συγχωνεύσουν οτιδήποτε θέλουν να 

συγχωνεύσουν πρέπει να δουν δηµοσιονοµικά ποιοι γεννάνε στην περιοχή και ποιοι 

µένουν στην περιοχή που ανήκει το 1ο. Πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά αυτό 

όλοι οι αρµόδιοι. Και δεν µπορώ να ακούω ότι θα χτίσουµε 1ο σχολείο και ότι δεν θα 

έχουµε παιδιά να βάλουµε µέσα. Αυτό ήθελα να πω. Το 1ο θα γίνει, ακόµη και άδειο 

να µείνει. Τέλος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας ευχαριστούµε κα Εξάρχου. Παρακαλώ ο κύριος. 

κ. ΚΕΡΕΤΖΑΚΗΣ: Η πορεία ενός σχολείου είναι κάτι που περιλαµβάνει το κέλυφος 

ενός κτηρίου, αλλά είναι πολύ περισσότερα πράγµατα. Είναι η καρδιά µιας πόλης. Για 

πέντε χρόνια αυτό το σχολείο είναι πρόσφυγας στην περιοχή των προσφύγων. Θα 

πρέπει να τελειώσει τώρα αυτή η ιστορία γιατί όποιος παρεµποδίσει αυτή την ιστορία, 

θα είναι υπόλογος και στους προγόνους µας.  

  ∆εν µε ενδιαφέρει όποιος θα χλευάσει ή θα ξεφτιλίσει τον πατέρα του 

και τη µάνα του, εγώ τους δικούς µου δεν θα τους ξεφτιλίσω. Γι' αυτό από εδώ και 

πέρα όποιος αρχίσει πάλι το «θα» το «και» και δεν µπορεί ο ίδιος να βάλει τα λεφτά 

να φτιάξει την ιστορία, να το δώσουµε στον ΟΣΚ να τελειώνουµε. Αυτό, δεν έχω 

τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι να µπει το θέµα σε ψηφοφορία. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της πρότασης. Κατ' 

αρχήν από ό,τι βλέπω υπάρχει µια διάθεση και της σηµερινής ∆ιοίκησης της 

εναποµείνασας τέλος πάντων και κάποιων άλλων υπέρ της πρώτης πρότασης που 

είναι η κατεδάφιση και η ανέγερση εκ νέου. 

Εγώ προτείνω στην συγκεκριµένη πρόταση να προστεθούν τα εξής: 

παραχώρηση χρήσεως για ανέγερση αποκλειστικά.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με δικαίωµα από τον ΟΣΚ. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι υπάρχει διαφορά «µε δικαίωµα» 

και διαφορά «για ανέγερση». Παραχώρηση χρήσης για ανέγερση.  
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  Εάν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα που βάζει ο ΟΣΚ, να αρθεί η 

παραχώρηση της συγκεκριµένης χρήσεως.  

  ∆εύτερον, στο ίδιο έργο να συµπεριληφθεί η κατεδάφιση µε την 

ανέγερση, να είναι µία εργολαβία δηλαδή κατεδάφιση και ανέγερση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το καταλάβαµε κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Και τρίτον, να έχει την ίδια όψη µε το 

παλαιό, κρατώντας τα στοιχεία τα παλιά. Εγώ νοµίζω ότι εάν διαµορφωθεί έτσι η 

πρόταση εµείς θα την ψηφίσουµε. Είπαµε και πάλι ότι εµείς διατηρούµε τις 

επιφυλάξεις µας, αλλά επειδή υπάρχει το αίτηµα αυτό και να µην πει κανένας ότι 

εµείς φρενάραµε και τα λοιπά, βεβαίως πιστεύω ότι είµαστε σε µια περίοδο πάρα 

πολύ δύσκολη και ενδεχοµένως να έχουµε τα ίδια αποτελέσµατα. Αλλά δεν θα πούµε 

ότι χάσαµε την ευκαιρία και ότι είπαµε πάλι  µια φορά όχι, ώστε να υπονοµευτεί αυτή 

η προσπάθεια, αλλά µε τις διασφαλίσεις αυτές που είπαµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα είπατε κ. Τοµπούλογλου. Παρακαλώ το θέµα µπαίνει σε 

ψηφοφορία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συµφωνούµε όλοι µε την πρόταση του κ. Τοµπούλογλου; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκούµα θέλει να πει κάτι.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εµείς έχουµε άλλη πρόταση µιλήσαµε για την ανακατασκευή και 

προσθήκη της πτέρυγας και να ελεγχθεί όπως και νά ‘χει, από τη Νοµική Υπηρεσία το 

θέµα της παραχώρησης να είναι αποκλειστικά για την ανέγερση. Ούτως ή άλλως 

δηλαδή και για τα δύο θέµατα. 

  Επιπλέον να µπει κι ένας ενδιάµεσος σταθµός ελέγχου, δηλαδή µην 

περιµένουµε 36 µήνες και κτήριο δεν υπάρχει. Αν τυχόν αποφασίσετε τελικά τη νέα 

ανέγερση, να υπάρξει ένας ενδιάµεσος σταθµός ελέγχου γιατί σε 12 µήνες δεν θα 

έχουµε µελέτη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ απολύτως σέβοµαι τη γνώµη της πλειοψηφίας και 

τη θέληση των γονέων να γίνει το καινούργιο σχολείο. Όµως για λόγους συνείδησης 

γιατί εξ όσων βλέπω οι περισσότεροι δεν έχουν αυτή τη συχνή επαφή µε το σχολείο 

εγώ έχω µεγαλώσει, έχω γεννηθεί εκεί, προκρίνω τη δεύτερη λύση γιατί είναι και 

γρηγορότερη και πιο έτοιµη.  
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  Είναι λίγο ακριβότερη αλλά απαντά και στο θέµα που έχει σχέση µε τη 

µνήµη και την ιστορία του σχολείου που το λέµε «Σπαθάρη» εµείς, 1ο ∆ηµοτικό εσείς. 

Σέβοµαι βέβαια την απόφασή τους σε καµία περίπτωση δεν είµαι αντίθετος να γίνει 

το σχολείο, αλλά δεν µπορώ να έρθω σε σύγκρουση µε τη συνείδησή µου που θέλω 

να κατασκευαστεί ένα καινούργιο εξίσου ασφαλές σχολείο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα. Σε ψηφοφορία κ. Γραµµατέα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώµη κ. Πρόεδρε µε τις προσθήκες 

και παρατηρήσεις που κάναµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι βεβαίως ταυτόχρονη παραχώρηση για ανέγερση και τα λοιπά. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε τις δύο προταθείσες 
λύσεις σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Υπέρ της κατασκευής νέου διδακτηρίου  και της κατεδάφισης του υπάρχοντος 
µε την προσθήκη των όρων που τέθηκαν από την µείζονα µειοψηφία 
δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆.Κανταρέλης, Χ.Μπόβος, 
Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Ε.Σιµιγδαλά, Φ.Νικολόπουλος, 
Ε.Παπαλουκά, Μ.Κουτσάκης, Β.Αγαγιώτου, Ν.Παπανικολάου, Π.Φίλου-
Μαυράκη, Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Μ.Χατζηδάκη, Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, 
Ε.Πλάτανος, και Π.Λαζαρίδης (σύνολο 22). 

 
• Υπέρ της ανακατασκευής  του υπάρχοντος κτηρίου και της προσθήκης µιας 

πτέρυγας δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ζ.Χωρινός, 
Σ.Κόντος, Σ.Κοσµά. ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης και Χ.∆ηµακόπουλος (σύνολο 6). 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση µε τα 
αναφερόµενα σε αυτήν στοιχεία και διατάξεις, τις δύο προταθείσες λύσεις µε την 
προσθήκη στην πρώτη εξ αυτών των όρων-προϋποθέσεων που τέθηκαν από τη 
µείζονα µειοψηφία, τις θέσεις των µελών του ∆.Σ. όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης, το περιεχόµενο του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(22  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ - 6 ΥΠΕΡ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ)  

 
Α. Εγκρίνει την υλοποίηση του έργου που αφορά το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας 
Φιλαδέλφειας µε :  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 
 
Η ανωτέρω επιλεγείσα λύση περιλαµβάνει, σύµφωνα µε το ΕΓ.38.Τ1/11990/1-10-
2012 έγγραφο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.:  
 

  Ι.  Χρόνο σύνταξης µελετών εφαρµογής και µελέτης κατεδάφισης 
(12) µήνες από την ανάθεση. 

 
                             ΙΙ.  Επιλογή αναδόχου µετά από δηµόσιο διαγωνισµό (6) µήνες από 

την έγκριση των µελετών εφαρµογής. 
 

ΙΙΙ.  Προϋπολογισµό έργου 2.800.000 € 
 
 ΙV.  Χρόνο κατασκευής: 18 µήνες. Σύνολο 36 µήνες. 
 

 
και θα υλοποιηθεί µε τους εξής αποκλειστικώς και επί ποινή ανακλήσεως της 
παρούσας απόφασης παραχώρησης της χρήσης για την ανέγερση νέου κτηρίου του 
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας τιθέµενους όρους-προϋποθέσεις :  
 

1. Γίνεται παραχώρηση χρήσεως στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. αποκλειστικά και µόνο για την 

ανέγερση νέου κτηρίου και όχι για άλλη χρήση. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. δεν θα µπορεί 

να εκµεταλλεύεται καθ΄οιονδήποτε τρόπο µε ή χωρίς αντάλλαγµα (π.χ. 

εκµίσθωση, παραχώρηση χρήσης κλπ.) τον χώρο µέχρι να ολοκληρωθεί το 

έργο της ανέγερσης, άλλως αίρεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη ενέργεια η 

παρούσα παραχώρηση χρήσης. Αυτονόητο είναι ότι ο ∆ήµος δεν έχει καµία 

οικονοµική επιβάρυνση επί του ως άνω έργου, εξ οιουδήποτε λόγου ή αιτίας 

και αν αυτή προέρχεται. 

2. Η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτηρίου και η ανέγερση του νέου κτηρίου 

πρέπει να συµπεριληφθούν σε ενιαία µελέτη και αντίστοιχη ενιαία εργολαβία. 

3. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα που τίθεται ως άνω (δηλ. 

36 µήνες), αίρεται η παραχώρηση χρήσεως του ακινήτου στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε.. 

4. Η όψη του κτηρίου θα είναι ίδια µε την παλιά ή θα προσοµοιάζει µε αυτήν, 

λόγω της ιστορικής σηµασίας του σχολείου για την πόλη. Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει 

την υποχρέωση συµµόρφωσης και τήρησης των διατάξεων περί 

παραδοσιακού οικισµού του ∆.Φ.Χ.. 

 
B. ∆εδοµένου ότι η κατασκευή του έργου θα γίνει µε κύριο του έργου την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 
εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου για την ανέγερση νέου κτηρίου µε 
τους ανωτέρω αποκλειστικώς και επί ποινή ανακλήσεως της παρούσας απόφασης 
παραχώρησης της χρήσης για την ανέγερση νέου κτηρίου του 1ου ∆ηµοτικού 
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Σχολείου νέας Φιλαδέλφειας τιθέµενους όρους-προϋποθέσεις στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε., λόγω 
και της χρηµατοδότησης του έργου από την Ε.Τ.ΕΠ. (Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων). Εν πάση περιπτώσει ο ∆ήµος παραµένει κύριος, νοµέας και κάτοχος 
του εν λόγω οικοπέδου. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   187/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής/Γραφείο ∆.Ε.Π. 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Γραφείο Τύπου & ∆ηµ.Σχέσεων 
- Νοµική Υπηρεσία 
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