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ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την µεταστέγαση της ∆/νσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού από το χώρο που 
βρίσκεται σήµερα σε άλλο χώρο»  
 
 
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 
19.3.2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4326/14-
3-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 8/2014) 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: 59/ 2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4855/24-3-2014 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 19.3.2014 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 7/2014 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
3. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
4. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
9. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
10. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
11. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 

12. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
13. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
14. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
15.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
16. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
17. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
18. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
19. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
20. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
21. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
22.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

23. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
24. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
25 ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
26. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
27. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
28. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
29.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
30.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
32. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
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. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 29 παρόντες 
και 4 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          ΤοµπούλογλουΛεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κόντος Σταύρος 
Τάφας Ηλίας                                                        Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Παπακώστας Γεώργιος                                       
Καραβίας Γεώργιος                                             
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Πολίτης Σταύρος     
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Βασιλόπουλος Αριστείδης   
Γρετζελιάς Παντελής                                       
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Κότσιρας Παύλος    
Παϊδας Αδαµάντιος   
Χωρινός Ζαχαρίας                                            
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος                                    
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  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 Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 
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 

µοναδικό  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 στο µοναδικό θέµα της Η.∆.  

 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και 
µε βάση το από 19-3-2014 διαβιβαστικό έγγραφο-Πρόταση του Ιδιαίτερου Γραφείου 
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∆ηµάρχου του ∆ήµου έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Μιχαήλ Κουτσάκη, ο οποίος ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

                                         ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
 

Μετά την κοινοποίηση του υπ΄αριθ. πρωτ. 3378 /28-2-2014 εγγράφου και του  
υπ΄αριθ. πρωτ. . 11070/21-9-11 (παλαιότερου έγγράφου της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής) µε το οποίο αποφασίστηκε η αποµάκρυνση του γκαράζ από το 
χώρο του Άλσους, όπου ο ∆ήµος µας υποχρεούται να το αποµακρύνει άµεσα, άλλως 
θα ακολουθήσει η βίαιη αποβολή του ∆ήµου, υπάρχει άµεση και επιτακτική ανάγκη 
µεταστέγασης των Υπηρεσιών του ∆ήµου. Εκ του λόγου αυτού ο ∆ήµος  
υποχρεούται άµεσα να εντοπίσει χώρο κατάλληλο για την µεταστέγαση των 
Υπηρεσιών. 
 
Στόχος και δέσµευση της ∆ηµοτικής Αρχής για την ανεύρεση κατάλληλου χώρου είναι 
ότι ο χώρος αυτός να µη βρίσκεται εντός κατοικηµένης οικιστικής περιοχής του 
∆ήµου. 
 
Ο ∆ήµος µας δεν διαθέτει κανένα ιδιόκτητο ακίνητο το οποίο θα πληροί τις 
προϋποθέσεις µεταστέγασης των Υπηρεσιών και για το λόγο αυτό έγινε έρευνα 
µεταξύ ακινήτων που ανήκουν σε ιδιώτες ή Νοµικά Πρόσωπα (εταιρείες) .Ειδικότερα 
εντοπίστηκε ακίνητο εκτάσεως 1200 µέτρα µε δυνατότητα χρήσης περιβάλλοντος 
χώρου πλέον 800µέτρων ήτοι συνολικά προς χρήση 2000 µέτρα, προτεινόµενου 
µισθώµατος από τον ιδιοκτήτη ποσού 1500€ µε δυνατότητα η διοίκηση να 
διαπραγµατευτεί το ύψος του µισθώµατος. 
 
Εντοπίστηκε έτερο ακίνητο εντός του ΒΙΟΠΑ πλησίον εταιρείας B.S.B. και εντός  των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου µας εκτάσεως 4.800 µέτρων. Εντός του εν λόγω 
ακινήτου υπάρχει κτίσµα ηµιτελές (µπετά). Αναζητήθηκε ο ιδιοκτήτης προκειµένου να 
συζητήσουµε για το ύψος του µισθώµατος  και επειδή το ακίνητο ανήκει σε εταιρεία 
είµαστε σε αναµονή ενηµέρωσης από τον υπεύθυνο της εταιρείας. 
 
Καλείται  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της αρχής ν΄ αποφασίσει για την αναγκαιότητα 
της µεταστέγασης των Υπηρεσιών και εν συνεχεία  ν΄ αποφασίσει για την µίσθωση 
ακινήτου, στο οποίο θα µεταστεγαστούν οι Υπηρεσίες. 
 

Το πρώτο οικόπεδο είναι στη Μεταµόρφωση, εκεί που είναι τα γκαράζ του Ηρακλείου 

και της Μεταµόρφωσης. Το δεύτερο που είδαµε εκεί, είναι δίπλα στη BSB. Αυτό είναι 

ένα οικόπεδο 4.800 µέτρων, το οποίο αυτή τη στιγµή έχει µέσα ένα κουφάρι από µια 

οικοδοµή.  
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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: Πόσο απέχει απ΄ το ποτάµι αυτό; 

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Απέχει αρκετά απ΄ το ποτάµι, είναι στα όρια του ∆ήµου µας. 

Πήραµε όµως την απάντηση που µας είπε ότι θέλει 30.000 µηνιαίως οπότε.. Το άλλο 

οικόπεδο της Μεταµόρφωσης, ζήτησε πρώτο µίσθωµα 1.500 ευρώ αλλά πιστεύω ότι 

θα έρθουµε και σε άλλη συζήτηση. Είναι 1.200 µέτρα κι έχει και 800 µέτρα 

περιβάλλοντα χώρο. Είναι 2.000 σε χρήση.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ερώτηµα: Εάν έχει ελεγχθεί αν στα πλαίσια του νόµου έχουµε το 

δικαίωµα ως ∆ήµος να µετεγκαταστήσουµε το γκαράζ, τ΄ απορριµµατοφόρα δηλαδή, 

σε άλλο ∆ήµο, στα όρια άλλου ∆ήµου. Αυτό ρωτάω.  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Και κατ΄ επέκταση θα έλεγα εγώ, γιατί απ΄ ό,τι καταλαβαίνω 

δε θα υπάρχει κάποιο νοµικό κώλυµα, αν έχουµε προσµετρήσει τις αντιδράσεις που 

θα υπάρχουν από τους κατοίκους του ∆ήµου του άλλου, έτσι;  

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Τάφας Ηλίας 

∆. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να ρωτήσω δυο πράγµατα: Το ένα είναι γιατί δεν είχαµε 

εισήγηση έστω και την τελευταία στιγµή, έστω και σήµερα το µεσηµέρι, ακόµα και 

τώρα στα έδρανά µας, να έχουµε δηλαδή αυτά που λέτε εσείς σ’ ένα κοµµάτι χαρτί, 

µια σελίδα ήταν αυτό που είπατε. Το δεύτερο είναι τι χώρους χρειάζονται οι 

εγκαταστάσεις για να µπορούν να λειτουργούν, τι τετραγωνικά; Υπάρχει µελέτη απ’ 

αυτό; Φαντάζοµαι η Υπηρεσία πρέπει να ξέρει. 

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό, περιµέναµε να 

υπάρχει µια εισήγηση σήµερα και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει µια γνωµοδότηση 

έστω από την Τεχνική ή τη Νοµική Υπηρεσία ή αν το θέµα έχει περάσει από την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να µπορέσουµε να δούµε περιβαλλοντικά κόστη, 

χωροταξικά, να δούµε το οικονοµικό κόστος εκτός απ’ αυτά που λέτε και να 

συζητήσουµε µια σειρά από κριτήρια για να µπορέσουµε να επιλέξουµε τον καλύτερο 

χώρο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει το λόγο.  
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ θέλω να κάνω το εξής ερώτηµα: Αν θυµάστε κι εσείς 

καλά και όλοι όσοι συνάδελφοι ήταν στο προηγούµενο Συµβούλιο, είχε γίνει µια 

πρόταση να προσκαλέσει η κα ∆ήµαρχος τους επικεφαλής των παρατάξεων και 

µάλιστα είχε πει ο κ. Παπανικολάου ότι αρκετοί από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 

έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και ενδεχοµένως στις παρατάξεις στις οποίες πρόσκεινται, 

θα πρέπει να ήταν και κάποιος εκπρόσωπος από αυτές τις παρατάξεις, ούτως ώστε να 

γίνει µια διαλογική συζήτηση και να φέρουν και τις προτάσεις τους και να έρθουµε 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να συζητήσουµε επ' αυτού.  

  Αντ’ αυτού, αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγµή είναι δυο λόγια τα 

οποία είπε ο κ. Κουτσάκης χωρίς εισήγηση από πουθενά, δηλαδή να έχουµε 

ενηµερωθεί από πριν το τι εισηγείται η ∆ιοίκηση και εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι, 

µήπως είναι προτιµότερο, δεδοµένου ότι η κα ∆ήµαρχος, εγώ βλέπω ότι θα 

καθυστερήσει ακόµα περισσότερο, µήπως είναι προτιµότερο να γίνει µια Επιτροπή 

από τις παρατάξεις τις οποίες πρόκειται να κατέβουν στις επερχόµενες εκλογές, 

ούτως ώστε να συζητηθεί το θέµα, να γίνει µια διαβούλευση δηλαδή και στη 

συνέχεια, η όποια απόφαση επί των χώρων ή των προτάσεων τις οποίες θα κάνουν 

και οι παρατάξεις να συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

  Γιατί τώρα δε νοµίζω ότι µπορούµε να πάρουµε κάποια απόφαση έτσι.  

 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Και ένα άλλο ερώτηµα:  

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η εισήγηση δεν αναφέρει απόφαση. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Λάθος κάνετε, λέει «για συζήτηση και λήψη απόφασης». Η 

πρόσκληση αυτό λέει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι δεν έχει αλλάξει τίποτα, στην πρώτη παράγραφο 

στο τέλος αυτό λέει. Και λέει ποιο είναι το θέµα.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: ∆ε διαβάζουµε; «Συζήτηση και λήψη απόφασης» λέει κύριοι 

συνάδελφοι. Εγώ τι διάβασα; ∆ιάβασα αυτό που λέει η εισήγηση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και µετά µπαίνουν τα θέµατα. ∆ιαβάστε από πάνω κ. Πλάτανε.. 

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι παραπλανητικό κ. Πρόεδρε. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: ∆εν ξέρω αν είναι παραπλανητικό κ. Βασιλόπουλε ή όχι..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ τώρα.. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Να το διαβάσω εγώ ως Γραµµατέας; 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε µου επιτρέπετε; Εγώ δεν τελείωσα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λέει «για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω µοναδικό θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης». Αναφέρεται στο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέει 

«συζήτηση» από κάτω. Κάτω δεν το αναφέρει, αλλά µπορούµε να πάρουµε και 

απόφαση.  

  Να τελειώσει ο κ. Τοµπούλογλου. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εγώ το µόνο που έκανα είναι να διαβάσω την πρόσκληση. 

Νοµίζω ότι αυτό έπρεπε να κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι. Από κει και πέρα θεωρώ 

ότι δεδοµένης της καθυστέρησης η οποία υπάρχει, εάν είναι να γίνει όπως σας είπα, 

µια διαπαταραξιακή Επιτροπή, να γίνει µια διαβούλευση και να έρθουµε µε 

συγκεκριµένα πράγµατα να συζητήσουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

  Τώρα το ότι ειπώθηκε µια πρόταση από δω, πιθανόν άλλες παρατάξεις 

να έχουν κι άλλες προτάσεις. Εν πάση περιπτώσει θέλω να ρωτήσω το εξής: Είπατε κ. 

Κουτσάκη ότι ψάξατε στο ∆ήµο µας και δε βρήκατε. Υπάρχει κάποια γνωµοδότηση; 

Σε ποιον το είπατε κατ' αρχήν; Ποιοι έψαξαν; Έγινε κάποιο έγγραφο στην Τεχνική 

Υπηρεσία; Γιατί αν µη τι άλλο η Τεχνική Υπηρεσία είναι αυτή η οποία.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου συγνώµη, πλατειάζουµε τώρα.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: ∆εν πλατειάζω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήµατα ν’ ακούσουµε.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Λέω λοιπόν: Το ότι δεν υπάρχει, το πιστοποιεί η Τεχνική 

Υπηρεσία µε έγγραφό της ότι δεν υπάρχει; Ιδιοκτησία του ∆ήµου είναι, γενικότερα 

όµως µήπως θα έπρεπε η Τεχνική Υπηρεσία εντός του ∆ήµου µας, πριν 

προχωρήσουµε στο να πάµε σε κάποιον άλλον, να µας γνωµοδοτήσει και να µας πει 

ότι δεν υπάρχει άλλος χώρος εντός του ∆ήµου;  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μισό λεπτό, να κάνω µια ενηµέρωση για όσο ήµουν εγώ γιατί 

το θέµα αυτό τρέχει περίπου 4-5 µήνες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα µου επιτρέψετε να γίνουν πρώτα τα ερωτήµατα και µετά θα σας 

δώσω το λόγο.. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Για να ενηµερωθεί και ο κ. Τοµπούλογλου: Από τα µέσα 

Νοεµβρίου οι τρεις Υπηρεσίες έκαναν µια σύσκεψη, διοικητικοί και πολιτικοί 

παράγοντες, επειδή τότε είχαν γίνει οι παρουσιάσεις του γηπέδου και είχε δεσµευτεί 
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το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι θα µετακινήσει τα σκουπίδια από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας και Πρασίνου από εκείνο το σηµείο, έκαναν µια σύσκεψη υπηρεσιακοί 

και πολιτικοί παράγοντες και διεπίστωσαν, από τα µέσα Νοεµβρίου έχει συµβεί αυτό 

το πράγµα διότι η ΑΕΚ µας είχε δώσει ας το πούµε µια dead line µέχρι το τέλος του 

χρόνου για να µετακινηθούν τα σκουπίδια. 

  Εµείς λοιπόν το τρέξαµε το θέµα και ο κ. Παϊδας και η Υπηρεσία της κα 

Χατζηδάκη και η δική µου Υπηρεσία που ήµουν τότε στην Τεχνική Υπηρεσία, 

διαπιστώσαµε ότι δεν υπάρχει ιδιόκτητος χώρος του ∆ήµου που να µπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες που µιλούσαν για κάπου 3-4 στρέµµατα και 500-600 

στεγασµένους χώρους που χρειάζονται οι δυο Υπηρεσίες για να στεγαστούν.  

  Επειδή δεν τα θυµάµαι και ακριβώς, δεν ξέρω οι άλλοι συνάδελφοι αν 

τα θυµούνται γιατί κι εγώ έχω φύγει τώρα τρεις µήνες, από τότε εγώ δεν έχω 

παρακολουθήσει το θέµα, δεν ξέρω αν έχει γίνει τίποτα, καµία άλλη διαδικασία αλλά 

εννοείται ότι η Τεχνική Υπηρεσία δε µπορεί να καθίσει να ψάξει να βρει τι κενά 

οικόπεδα υπάρχουν για ιδιώτες.  

  Αυτό γίνεται µε νόµιµη διαδικασία, πρέπει να βγει ο ∆ήµος και να πει 

«εγώ αναζητώ ένα χώρο ο οποίος είναι τόσος και τόσος», να το βγάλει δηµόσια έξω 

και να βρεθούν οι πιθανοί ιδιοκτήτες που θα έρθουν να κάνουν τις προσφορές τους 

µε τις προδιαγραφές που ζητά ο ∆ήµος. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία η οποία απ’ 

ό,τι έχω καταλάβει µέχρι τώρα δεν έχει γίνει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εννοείτε πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: ∆εν ξέρω αν ο κ. Κουτσάκης αυτά τα στοιχεία τα βρήκε µε 

πρόσκληση ενδιαφέροντος επίσηµα ή πήγε µόνος του να τα βρει, δεν το ξέρω πώς 

έχει γίνει γιατί έχω κενό εκεί, αλλά θα µας ενηµερώσει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Πλάτανος έχει το λόγο.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Αντιδήµαρχε τα εξής ερωτήµατα: Πρώτον, αν υπάρχει µελέτη. 

∆εύτερον, αν έχει γίνει κοστολόγηση. Τρίτον, έχουµε υπολογίσει το κόστος 

µεταφοράς πόσο θα στοιχίσει και πού θα βρούµε τα λεφτά; Τέταρτον, οι 

συγκεκριµένοι χώροι που υπολογίζεται ότι θα µεταφερθούν τ’ απορριµµατοφόρα και 

γενικά, έχουµε ελέγξει, επειδή θα γίνουν και κάποια κτίρια εκεί, υπάρχει δυνατότητα 

οικοδοµησιµότητας ή υπάρχουν άλλα κωλύµατα, ρέµατα, εθνική και δεν ξέρω τι 

άλλο; Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κοσκολέτος έχει ένα ερώτηµα. 
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Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Επειδή άκουσα κάτι που ειπώθηκε για το πού µπορούµε να 

βρούµε τα οικόπεδα, νοµίζω ότι κάθε χρόνο ο ∆ήµος στα οικόπεδα που υπάρχουν 

στις ανοιχτές εκτάσεις τέλος πάντων, στέλνει ένα κοστολόγιο για τον καθαρισµό εάν 

δε φροντίζει ο ιδιοκτήτης γι’ αυτά, έτσι δεν είναι κ. Καραβία; 

  Εποµένως οι εκτάσεις είναι καταµετρηµένες, δε χρειάζεται να ψάξει 

κάποιος να τις βρει. Επανέρχοµαι στο ερώτηµα που έκανε ο κ. Τοµπούλογλου γιατί 

κάπου χάθηκε νοµίζω µε την παρέµβαση του κ. Παπανικολάου: Η Τεχνική Υπηρεσία 

είναι η αρµόδια για να ψάξει το θέµα ή όχι; Της κάνατε κάποιο έγγραφο;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γραµµένος έχει το λόγο.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι συµπολίτες, όπως 

και οι προηγούµενοι βέβαια αναφέρθηκαν στο θέµα το συγκεκριµένο, ότι είναι πολύ 

σοβαρό, θα ήθελα να κάνω κι εγώ ένα ερώτηµα στον Αντιδήµαρχο, τον κ. Κουτσάκη: 

Πείτε µου εάν µεταφερθούν στο συγκεκριµένο χώρο, τον υποψήφιο συγκεκριµένο 

χώρο που βρήκατε εν πάση περιπτώσει τ’ απορριµµατοφόρα ή και ο σταθµός 

µεταφόρτωσης αυτών. Γιατί εάν και εφ' όσον µεταφερθεί και ο σταθµός 

µεταφόρτωσης, εκεί θ’ αντιµετωπίσουµε άλλα προβλήµατα, χωροταξικά, 

περιβαλλοντικά κτλ. Περιµένω µια απάντηση, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης.  

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επί της διαδικασίας θέλω να πω δυο 

πράγµατα: Αγαπητέ κ. Κουτσάκη, το ζήτηµα της µεταφόρτωσης είναι ένα από τα 

µεγάλα ζητήµατα του ∆ήµου µας. Όπως λοιπόν, δεδοµένου ότι και η παράταξη η 

∆ιοικούσα έχει χάσει τη δεδηλωµένη, θεωρώ ότι θα έπρεπε αν µη τι άλλο να υπάρχει 

µια προπαρασκευαστική δουλειά σχετικά µε αυτό και µάλιστα σ’ επίπεδο 

διαπαραταξιακό.  

  Μας φέρνετε εδώ δυο προτάσεις τις οποίες δεν τις έχουµε µελετήσει 

καν, µας τις αναφέρετε τώρα επιγραµµατικά και περιµένετε τι; Να πάρουµε απόφαση 

επ' αυτών;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε κ. Κουτσάκη, να δώσετε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήµατα.  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κατ' αρχήν εδώ ήρθαµε για συγκεκριµένο λόγο: 

Να συζητήσουµε κατ' αρχήν ότι πρέπει να γίνει η µεταστέγαση της καθαριότητας και 

του πρασίνου σε άλλο χώρο. Αυτό είναι το ζήτηµά µας έτσι κι αλλιώς, αυτό πρέπει να 

το αποφασίσουµε. Πρέπει να γίνει; Ή δεν πρέπει να γίνει; Εγώ δεν ξέρω το άµεσα ή 

το έµµεσα, εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγµή πρέπει να γίνει το συντοµότερο. 
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  ∆εύτερον: Όποιο οικόπεδο και να βρούµε, πρέπει στη συνέχεια να 

πάµε να πάρουµε κανονιστική πράξη από το Υπουργείο Οικονοµικών για να 

µπορέσουµε πραγµατικά να πάρουµε την άδεια και να πάµε εκεί. Θέλει διαδικασία, 

δεν είναι βρήκαµε ένα οικόπεδο και πήγαµε και βάλαµε τα αυτοκίνητα µέσα και 

κάναµε τα έτσι και τ’ αλλιώς. Πρέπει στη συνέχεια να γίνουν οι διαδικασίες που 

προβλέπει ο νόµος. Αυτό θα γίνει σε όποιο οικόπεδο.  

  Και ήρθαµε εµείς εδώ µε µια πρόταση ή µε δύο ή µε τρεις, στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, αυτό δε σηµαίνει ότι η πρόταση η δική µας είναι η κυρίαρχη και 

τελειώνουµε. Εδώ έχουµε τη δυνατότητα όλοι να δώσουµε αν έχουµε οποιοδήποτε 

οικόπεδο ή να βγάλουµε και προκήρυξη και ν’ αναζητάµε οικόπεδο και να 

µπορέσουµε να µεταστεγάσουµε τις Υπηρεσίες που άρον-άρον και επειγόντως πρέπει 

να µεταστεγασθούν. Αυτή είναι η υπόθεση που ήρθαµε σήµερα εδώ στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

  ∆εν ήρθαµε να πούµε ότι αυτό είναι και τίποτε άλλο δεν υπάρχει, εδώ 

είµαστε όλοι να συζητήσουµε τα πάντα. Αλλά πρέπει να ξέρουµε τη διαδικασία που 

θέλουµε να συζητήσουµε. Θέλω να πω και τα εξής: Η Τεχνική Υπηρεσία και το 

Κτηµατολόγιο έχει όλη την περιουσιακή κατάσταση του ∆ήµου εγγεγραµµένη. 

Ξέρουµε λοιπόν ανά πάσα στιγµή τι οικόπεδα έχει ο ∆ήµος, τι είναι χτισµένα, τι είναι 

άχτιστα κτλ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός µικροφώνου)  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Τα έχει αυτή τη στιγµή η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών. Τ’ άλλα οικόπεδα 

είναι όλα στο ΤΑΠ. Το ΤΑΠ είναι αυτό που βγάζει όλα τα οικόπεδα. Αυτό δε σηµαίνει 

τίποτα..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο Κτηµατολόγιο υπάρχουν τα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου και 

µέσω ΤΑΠ µπορούµε να βρούµε άλλα οικόπεδα.  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ακριβώς έτσι. Εδώ, να το ξεκαθαρίσουµε, δεν ήρθαµε αυτή τη 

στιγµή να πάρουµε απόφαση για ποιο οικόπεδο άρον-άρον θα πάµε, εδώ ήρθαµε να 

πάρουµε απόφαση ότι πρέπει να γίνει η µεταστέγαση. Γι’ αυτό γίνεται η συζήτηση 

σήµερα. Το δικαίωµα λοιπόν του καθενός από του ∆ηµοτικούς Συµβούλους εδώ είναι 

να έχει µια πρόταση, ή να έχουµε όλοι µας µια πρόταση και να καταλήξουµε κάπου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη, µην πλατιάζουµε τώρα. ∆εν είναι δυνατό να πάρουµε 

απόφαση σήµερα.  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: ∆εν είπα εγώ να πάρουµε απόφαση.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είπατε.  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κατ' αρχήν θα προχωρήσουµε σε χώρο µίσθωσης;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατ' αρχήν έχουµε πάρει απόφαση ότι πρέπει να γίνει µετεγκατάσταση 

του χώρου µεταφόρτωσης, καθαριότητος κτλ. Όλο αυτό να µεταφερθεί. Έχουµε 

πάρει την απόφαση. το θέµα µας είναι ότι πρέπει να βρούµε τον ενδεδειγµένο χώρο. 

Αυτό δε γίνεται σε µια συνεδρίαση όπως καταλαβαίνετε. Και δεν επαρκεί και ο 

χρόνος. Αυτό πρέπει εκ των προτέρων, θα συµφωνήσω στην πρόταση ότι πρέπει να 

µαζευτούν οι παρατάξεις, να πουν τις απόψεις τους, ν’ ανταλλάξουν θέσεις, να 

προχωρήσει το θέµα για να πάρουµε µια συγκεκριµένη απόφαση. 

  Έτσι, το να πλατειάσουµε σήµερα, εγώ σας το λέω εκ των προτέρων, 

θα είµαι αυστηρός στην τήρηση του χρόνου. Θα πει ο κάθε συνάδελφος την άποψή 

του και θα προχωρήσουµε.. 

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εφ' όσον λοιπόν κ. Πρόεδρε θέλετε αυτό τον τρόπο.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, αυτός είναι ο τρόπος, δεν το θέλω εγώ. Έτσι πρέπει να γίνει.  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ακούστε και την πρόταση τη δική µου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πλατιάζετε πολύ όµως, σας παρακαλώ. 

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ακούστε µε, επί της ουσίας. Κάθε παράταξη λοιπόν, ας υποδείξει 

έναν εκπρόσωπο, να γίνει µια ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή και σε εύλογο και 

συγκεκριµένο χρόνο να καταλήξουµε κάπου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο προηγούµενο Συµβούλιο, ειπώθηκε και η κα ∆ήµαρχος είπε ότι θα 

φωνάξει τις παρατάξεις και όποιους συναδέλφους θέλουν, να κάνουν τις προτάσεις 

τους. Έγιναν αυτά;  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Τώρα ξεκινάει..  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτάκι κα ∆ήµαρχος. Τι σηµαίνει αυτό; ∆ε σεβόµαστε τον 

ανεξάρτητο ∆ηµοτικό Σύµβουλο; Τι σηµαίνει «είµαστε όλοι ανεξάρτητοι»;  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα ∆ήµαρχος, θα σεβαστείτε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα 

σεβαστείτε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους είτε ανεξάρτητοι είναι είτε είναι σε 

παρατάξεις.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΗΓ-ΞΓΤ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν τους σέβεστε, όταν λέτε «είναι όλοι ανεξάρτητοι». Το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο δε θ’ αποφασίσει γι’ αυτό το θέµα; Άρα λοιπόν, όταν δεσµεύεστε στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο.. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο δεν έχετε το λόγο, σας παρακαλώ πολύ. Άρα έπρεπε να 

προηγηθεί αυτό κα ∆ήµαρχος, δεσµευτήκατε γι’ αυτό, για να βγάλουµε απόφαση.  

  Αν σας ενδιαφέρει πραγµατικά αυτό που ζητάµε να γίνει σε σύντοµο 

χρόνο όπως φαίνεται ότι πρέπει να τελειώνουµε µ’ αυτό το θέµα, έπρεπε ήδη στην 

εβδοµάδα που µας πέρασε, να φωνάξετε τις παρατάξεις να φέρουν τις προτάσεις 

τους, να γίνει µια συζήτηση και µετά να έρθουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ 

αποφασίσουµε. Εάν λέτε αυτά που λέτε, εγώ δε συµφωνώ µαζί σας.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Νοµίζω ότι συγκαλέστηκε ∆ηµοτικό Συµβούλιο για ν’ απευθύνουµε 

όλοι τις προτάσεις µας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα είναι δυνατόν κα ∆ήµαρχος; Αυτό το πράγµα δε γίνεται έτσι.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως. Η κάθε παράταξη να πει την πρότασή της.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ..  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, αν δε θέλετε να πείτε την πρότασή σας µην τη λέτε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι έτσι. Αυτό είναι απειλητικό που λέτε, µας απειλείτε να 

πάρουµε την απόφασή µας..  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας: Επειδή βλέπω ότι θα 

έχουµε µια ατέρµονη συζήτηση.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ε θα το επιτρέψω. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: ∆ε θα το επιτρέψετε αλλά εγώ έτσι βλέπω. Έκανα µια 

πρόταση: Η κα ∆ήµαρχος, εφ' όσον πάρει αυτή την πρόταση την οποία εισηγούµαι 

την αποδεχθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι υποχρεωµένη να την κάνει. Η πρόταση 

λοιπόν είναι να συγκροτηθεί µια διαπαραταξιακή Επιτροπή από όλες τις παρατάξεις οι 

οποίες πρόκειται να κατέβουν στις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές ούτως ώστε να 

συζητήσουν το συγκεκριµένο θέµα µε προτάσεις.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έγινε κατανοητό, εντάξει.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Βάζω λοιπόν κ. Πρόεδρε τη συγκεκριµένη πρόταση προς 

ψήφιση. 

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΗΓ-ΞΓΤ
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Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Να συµπληρώσω κάτι κ. Πρόεδρε. Πάνω σ’ αυτά που είπε ο 

συνάδελφος Γιάννης Τοµπούλογλου, έχω να προσθέσω το εξής: Βεβαίως να γίνει µια 

διαπαραταξιακή Επιτροπή µε την προϋπόθεση να ορίσουµε σήµερα και την 

ηµεροµηνία που θα συναντηθούµε ούτως ώστε να γίνει η συζήτηση το συντοµότερο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκούµα έχει το λόγο. 

∆. ΓΚΟΥΜΑ: Το θέµα αυτό έχει ξανασυζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η απόφαση 

να µεταφερθούν υπάρχει, θέση και πάλι δε µπορούσαµε να βρούµε. Σήµερα θέλω να 

πω, µπορεί να µην ενδιαφέρει κανέναν άλλον αλλά σήµερα και αύριο είναι η 48ωρη 

απεργία των ΟΤΑ και έχουµε αναγκάσει υπαλλήλους να έρθουν σήµερα εδώ.  

  Είναι παράλογο την Παρασκευή να µας στέλνετε εισήγηση για να 

πούµε θέσεις και να µας ζητάτε την Τετάρτη να είµαστε έτοιµοι όταν δεν υπάρχει 

ούτε ένα έγγραφο για το τι απαιτείται, ούτε σήµερα µπόρεσε ο κ. Κουτσάκης ν’ 

απαντήσει στο τι απαιτείται. 

  Στα ερωτήµατα που έβαλε ο κ. Πλάτανος κι εγώ για το τι χώροι 

υπάρχουν, τι τετραγωνικά υπάρχουν, να ξανακάνουµε τις ερωτήσεις, τι τετραγωνικά 

χρειάζονται και τι ανάγκες υπάρχουν..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί της διαδικασίας κα Γκούµα δε ζητήσατε το λόγο; 

∆. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί της διαδικασίας τι είναι; Το συγκεκριµένο πείτε µας.  

∆. ΓΚΟΥΜΑ: Επειδή σήµερα γίνεται µια συζήτηση χωρίς νόηµα..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι διαδικαστικό; 

∆. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι. Γιατί δεν υπάρχει εισήγηση.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι άλλο, δεν είναι διαδικαστικό αυτό όµως αυτό που λέτε..  

∆. ΓΚΟΥΜΑ: ∆εν υπάρχει εισήγηση για να γίνει µια συζήτηση, δεν υπάρχουν οι 

Υπηρεσίες που απαιτούνται για να µπορέσουµε να πούµε ότι άντε και κάναµε µια 

πρόταση και στέκει. ∆εν υπάρχει κάτι. Εποµένως δε µπορούµε να συζητήσουµε για τη 

µεταφορά της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας απ’ τη στιγµή που ούτως ή άλλως θα 

έχουµε αποφασίσει να µεταφερθεί.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, δεν είναι διαδικαστικό αυτό κα Γκούµα. Έχετε δίκιο στο θέµα 

της απεργίας, σωστό είναι αυτό, δε µπορεί όταν υπάρχει απεργία να κάνουµε 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα συµφωνήσω µαζί σας σ’ αυτό.  

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΗΓ-ΞΓΤ
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  Η κα Αγαγιώτου έχει το λόγο επί της διαδικασίας.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆ε θα διαφωνούσα ποτέ στο να υπάρχει µια συζήτηση παρατάξεων, 

θέλω να πω όµως ότι µπορεί να είµαστε µπροστά σε δηµοτικές εκλογές, δε σηµαίνει 

όµως ότι θα καταργήσουµε τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Καλώς ή κακώς 

και στη συνέχεια, όταν µου δώσετε το λόγο επί της ουσίας κι όχι επί της διαδικασίας, 

θα πω την πρότασή µου, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού έχουµε σήµερα ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, δε µπορούµε να το ακυρώνουµε και να λέµε ότι κυρίαρχο όργανο θα 

γίνουν οι παρατάξεις οι οποίες κατεβαίνουν στις εκλογές.  

  Εδώ υπάρχει µια µεγάλη ευθύνη σήµερα από τη µεριά της ∆ιοίκησης, 

τεράστια ευθύνη που έρχεται ανοργάνωτα να κάνει ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κάτω 

από την πίεση, γνωρίζετε όλοι, κάποιων απόψεων που βγήκαν στο διαδίκτυο. Αλλά εν 

πάση περιπτώσει, πρέπει να συζητήσουµε αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εκτός αν 

κάποιος έχει τη γνώµη ότι θα το υποκαταστήσουµε µε τις παρατάξεις που 

κατεβαίνουν. Κι αυτές δεν ξέρω πόσες είναι. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει κουβέντα 

σήµερα κ. Πρόεδρε..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας είπε κανείς ότι δε θα γίνει;  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Επί της διαδικασίας µίλησα στην πρόταση του κ. Τοµπούλογλου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, δεν εφαρµόζει τον Κανονισµό ο κ. Τοµπούλογλου, υπάρχει και 

Προεδρείο.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Στο τέλος, για την προσφορότερη λύση µπορεί να καταλήξουµε σε 

κάτι διαπαραταξιακό, αλλά πρέπει ν’ ακουστούν απόψεις. Γι’ αυτό ήρθαµε στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα το Προεδρείο δεν είπε ότι δε θα γίνει συζήτηση. Έκανε µια πρόταση 

ο κ. Τοµπούλογλου, αυτή θα µπει στην κρίση του Σώµατος. Θα µπει στο τέλος, αφού 

συζητήσουµε το θέµα, αυτό λέει η ηµερήσια διάταξη, ότι θα συζητήσουµε το λόγο.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Θέλω να µου δώσετε το λόγο να µιλήσουµε επί της ουσίας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν τελειώσουν τα διαδικαστικά, γιατί ερωτήµατα και διαδικαστικά 

βλέπω.  

  Ο κ. Βασιλόπουλος έχει το λόγο.  

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης πριν είπε ότι θα παρθεί απόφαση. Αλλά 

υπάρχει απόφαση ήδη. Άρα τι απόφαση θα πάρουµε σήµερα χωρίς εισήγηση; 

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΗΓ-ΞΓΤ
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∆εύτερον, είπατε τρεις φράσεις: «Άµεσα», «το συντοµότερο δυνατόν», «πολύ 

γρήγορα». Ποιος είναι ο επείγων λόγος που πρέπει να γίνει αυτό τόσο επειγόντως;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει απαντήσει ήδη σε κάποια ερωτήµατα, για όποια 

δεν έχει απαντήσει θα του δώσω το λόγο σε σύντοµο χρόνο να δώσει κάποιες 

απαντήσεις.  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω το εξής: Αφού η εξέταση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου είναι αν υπάρχει ιδιόκτητο οικόπεδο του ∆ήµου να 

µεταστεγαστεί η Υπηρεσία αυτή, να πάµε εκεί. Εφ' όσον λοιπόν εξετάσαµε όλα τα 

ιδιόκτητα οικόπεδα και δεν υπάρχουν, εδώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να πάρει 

απόφαση για τον τρόπο ενοικίασης. ∆ηλαδή θα πάµε να ψάξουµε οικόπεδο για 

µίσθωση; Αυτή την απόφαση θα πάρουµε σήµερα. Αυτό βάζουµε σήµερα, δε 

βάζουµε τίποτε άλλο.  

  Αν νοµίζετε ότι αυτό που λέει είναι κάτι άλλο, πέστε µου να το ξέρω. 

Λέµε ότι σήµερα παίρνουµε απόφαση εφ' όσον δεν υπάρχει ιδιόκτητα οικόπεδο του 

∆ήµου να µεταστεγαστεί, να προχωρήσουµε στον τρόπο µίσθωσης.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι αλλάζει κ. Κουτσάκη; Αφού έχουµε πάρει απόφαση.. 

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ο τρόπος µίσθωσης.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ε µπορούµε να µπούµε σ’ αυτό αν δεν καταλήξουµε κάπου κ. 

Κουτσάκη. ∆ε µπορούµε να πάµε έτσι που το λέτε. Έχουµε πάρει απόφαση, σας το 

υπενθυµίζω κ. Κουτσάκη.  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι κυρίαρχο ν’ αποφασίσει το πώς θα 

ψάξει και πού θα πάµε, πώς θα κάνουµε τη µεταστέγαση.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο ερώτηµα δεν απαντά ο κ. Κουτσάκης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι να σας πω εγώ τώρα; Να σας απαντήσω εγώ; Να τελειώνουµε, να 

κλείσουµε το θέµα, δε θα ξηµερώσουµε.  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα δεν είναι δυνατό να γίνεται διάλογος.. Κύριε Παπανικολάου έχετε το 

λόγο.  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε µια τοποθέτηση να κάνω και δε θα 

ξανατοποθετηθώ, θα πω και την άποψή µου εν τάχει και να τελειώνουµε. ∆εν 

καταλαβαίνω γιατί επανερχόµαστε. Κατ' αρχήν να πούµε ουσιαστικά ότι ναι, θέλουµε 

να µεταστεγαστούν τα σκουπίδια.  

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΗΓ-ΞΓΤ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε πάρει απόφαση. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει πάρει απόφαση και οµόφωνα 

µάλιστα, ήταν στην πρώτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι πρέπει να 

φύγουν τα σκουπίδια. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή η τοποθέτηση των σκουπιδιών 

µέσα στο άλσος, ήταν πάντα µια προσωρινή λύση, απλώς δε βρισκόταν ο χώρος να 

φύγει, είναι µια καλή ευκαιρία να φύγουν τα σκουπίδια από το άλσος και για 

περιβαλλοντικούς λόγους, δηλαδή πέραν όλων των άλλων.  

  Από κει και πέρα βεβαίως το υπάρχον ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι 

κυρίαρχο όργανο του ∆ήµου µέχρι την 31/8. ∆εν το αµφισβητεί κανένας και 

συµφωνώ µε κάποια συνάδελφο που το είπε πριν. ∆ε µπορώ όµως ν’ αναιρέσω και το 

γεγονός ότι βρισκόµαστε δυο µήνες προ των εκλογών, µια απόφαση θα δεσµεύσει 

και την επόµενη ∆ιοίκηση που θα υπάρχει στο ∆ήµο, άρα θα συµφωνήσω και µε τον 

κ. Τοµπούλογλου που είπε ότι πρέπει να γίνει µια ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή έστω και 

γνωµοδοτικά. 

  ∆ηλαδή όταν το θέµα θα έρθει ξανά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

ουσιαστικά γιατί σήµερα δεν κάνουµε κάτι, δεν έχει έρθει καµία ουσία του θέµατος, 

να έχουµε και τις απόψεις των Συνδυασµών που κατεβαίνουν έστω και γνωµοδοτικά, 

να έχουµε των Συνδυασµών που κατεβαίνουν στις εκλογές. Τώρα να 

εκµεταλλευθούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αυτό, γιατί πράγµατι εκεί, αν και 

καθυστερήσαµε υπάρχει λόγος να το κάνουµε, να ξεκινήσει τη διαδικασία να 

δώσουµε την έγκριση, να ξεκινήσει τη διαδικασία ο ∆ήµος, ώστε αυτή η Επιτροπή 

που θα συσταθεί, να έχει κάτι να δει. 

  ∆ηλαδή να ξεκινήσει τη διαδικασία ο ∆ήµος, να βγάλει δηµόσια τις 

προδιαγραφές αυτού του ακινήτου που χρειαζόµαστε ώστε να δούµε αν βρίσκεται 

κάποιος χώρος, είτε εντός Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας είτε εκτός. Ξέρουµε από τις 

Υπηρεσίες ότι ιδιόκτητος χώρος του ∆ήµου δεν υπάρχει, ας µπει η διαδικασία ν’ 

αναζητηθεί µήπως ενοικιαστεί και θα κρίνουµε στο τέλος εάν θα το νοικιάσουµε ή όχι. 

Αλλά αυτή η Επιτροπή που θα συσταθεί µε την πρόταση του κ. Τοµπούλογλου να 

έχει ν’ αξιολογήσει κάτι ουσιαστικό. Εδώ δεν έχουµε ν’ αξιολογήσουµε τίποτα 

σήµερα. «Ρώτησα εγώ το γνωστό µου και πήγα κι εγώ µια βόλτα στη 

Μεταµόρφωση» κτλ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Παπανικολάου. Η κα Αγαγιώτου έχει το λόγο.  

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΗΓ-ΞΓΤ
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Από το Σεπτέµβριο λοιπόν, όταν έγινε η πρώτη συνεδρίαση µε θέµα 

την ΑΕΚ, τέθηκε το ζήτηµα της µεταφοράς του γκαράζ και του σταθµού 

µεταφόρτωσης.  

  Εκεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πήρε µια οµόφωνη απόφαση και θέλω 

εδώ να πω ότι υπάρχει ένα µεγάλο έλλειµµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γιατί 

κανονικά αυτό το ζήτηµα θα έπρεπε να έχει τεθεί νωρίτερα, το ζήτηµα της 

παραµονής των σκουπιδιών µέσα στο άλσος. ∆εν είναι θέµα που άπτεται µόνο της 

ΑΕΚ, είναι ένα ζήτηµα περιβαλλοντικό, είναι ένα ζήτηµα πολιτισµού για την πόλη µας, 

όταν µέσα στον πνεύµονα της πόλης εµείς εναποθέτουµε τα σκουπίδια µας.  

  Αυτό δεν είναι τωρινό φυσικά, είναι ένα θέµα πολιτισµού γενικότερα. 

Γι’ αυτό είπα ότι είναι ένα έλλειµµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δεν το συζήτησε 

νωρίτερα αλλά και της προηγούµενης ∆ιοίκησης που δεν το έλυσε.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Το προσωρινό στην Ελλάδα είναι..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µη διακόπτετε κ. Γραµµένε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Περίµενα λοιπόν όταν έχει τεθεί το θέµα από το Σεπτέµβριο και 

όταν έχει παρθεί µια οµόφωνη απόφαση, εν πάση περιπτώσει επιτέλους να έχει 

ενεργοποιηθεί η ∆ιοίκηση για να λυθεί το µεγάλο αυτό ζήτηµα. Ερχόµαστε 8 µήνες 

µετά και βλέπουµε µια εισήγηση η οποία είναι τελείως στον αέρα, µια τελείως 

πρόχειρη εισήγηση και µάλιστα ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο άρον-άρον, γιατί τέθηκαν 

από κάποια sites αυτά τα ζητήµατα και κάποια παράταξη και µόνο η δική µας έκανε 

µια συγκεκριµένη πρόταση. 

  Και θέλω να πω εδώ ότι µόνο γι’ αυτό το λόγο γίνεται το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, για να λέµε τις αλήθειες. Επειδή στην ερώτηση του δηµοσιογράφου 

κάποια παράταξη απάντησε µε πρόταση. Κι εµείς δε λέµε ότι κατέχουµε τη µοναδική 

αλήθεια, αλλά έχουµε µάθει όταν τίθενται µεγάλα ζητήµατα του ∆ήµου πραγµατικά, 

σοβαρά, να λέµε την πρότασή µας. κι αυτή ας µπει σε συζήτηση.  

  Προχωρώ στη ουσία λοιπόν: κάναµε µια πρόταση και είπαµε ότι εµείς, 

µετά από δικές µας έρευνες και αφού υπήρχε ολιγωρία της ∆ιοίκησης, να κάνει 

οποιαδήποτε πρόταση, βάλαµε κάποιους όρους για να βρούµε µια λύση. Έπρεπε να 

είναι πολύ µακριά από κατοικηµένη περιοχή, έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος µεγάλος 

για να δεχτεί τ’ απορριµµατοφόρα, το σταθµό µεταφόρτωσης, να υπάρχει εύκολη 

πρόσβαση των αυτοκινήτων σ’ αυτό το χώρο, να υπάρχει ένα κτίριο για τους 
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εργαζοµένους που πρέπει ν’ αλλάξουν, να βάλουν κάποια εργαλεία, να υπάρχει ρεύµα 

σ’ αυτό το κτίριο, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.  

  Για να µιλήσουµε επιτέλους επί της ουσίας, τι ζητάµε. Γιατί τόση ώρα, 

είµαστε µια ώρα εδώ και µιλάµε επί της διαδικασίας. κι ενώ το θέµα συνεχίζει να 

υπάρχει, µεγάλο.  

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κυρία Χατζηδάκη, δεν άκουσα καµία πρόταση. Αν θέλατε ας τα 

λέγατε συγκεκριµένα.  

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Χατζηδάκη δεν έχετε το λόγο.  

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, τη στιγµή που δε σας θίγει, δε σας ανέφερε 

προσωπικά. Λέει την άποψή της. Συνεχίστε κα Αγαγιώτου.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εντάξει κ. Πρόεδρε αλλά κάνουν διακοπές. Ν’ αντέχουν κάποια 

στιγµή ν’ ακούν.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ.. 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κυρία Χατζηδάκη, από το Σεπτέµβριο το µόνο που ξέρατε να λέτε 

είναι ότι έχουµε την ΑΕΚ µαζί µας και έργο δεν κάναµε κανένα. Τίποτε άλλο δεν 

ξέρετε να πείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!  

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, δε γίνεται αυτό το πράγµα. Θα σας σταµατήσω. Σας 

παρακαλώ κα Αγαγιώτου µην απαντάτε προσωπικά.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Σταµατήστε την κα Χατζηδάκη για να συνεχίσω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σεβαστείτε κι εσείς όµως, µην αναφέρεστε προσωπικά ούτε για την κα 

Χατζηδάκη.. Πείτε την άποψή σας.. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Γιατί, είπα για την κα Χατζηδάκη τίποτα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέστε την άποψή σας..  
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ακούστε κ. Πρόεδρε, όποιος ασκεί διοίκηση αν σέβεται το 

δηµοκρατικό πολίτευµα, πρέπει να δέχεται και την κριτική.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αν εδώ πιστεύουν κάποιοι ότι ασκούν διοίκηση αλλά δεν πρέπει να 

τους ασκούµε ποτέ κριτική, αναφέρονται σε άλλα πολιτεύµατα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει σηµασία και ο τρόπος που ασκούµε την κριτική µας κα Αγαγιώτου, 

τα ξέρετε πολύ καλά αυτά.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ξέρω πάρα πολύ καλά και µη µου κάνετε αντιπολίτευση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ε σας κάνω αντιπολίτευση.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Απαντήστε σ’ αυτούς που διακόπτουν. Με βάση τα συγκεκριµένα 

κριτήρια λοιπόν, κι άµα έχει κάποιος πρόταση ας µιλήσει, φωνές δε θέλω ν’ ακούω, 

εµείς βρήκαµε έναν χώρο. Είναι η θέση Χαµόµηλο, είναι ένας χώρος περίπου πίσω 

από τον Ψηλορείτη, κοντά στο ποτάµι, είναι µια περιοχή που έχει ρεύµα, έχει τις 

προϋποθέσεις που ανέφερε προηγουµένως, είναι χαρακτηρισµένη σα ΒΙΟΠΑ, 

Βιοµηχανικό Πάρκο, έχει εύκολη πρόσβαση, από εκεί τ’ αυτοκίνητα µπορούν να 

φεύγουν, Αναγεννήσεως, εθνική οδό.  

  Είπα και πάλι, κάναµε µια πρόταση µε αίσθηµα ευθύνης στην πόλη. ∆ε 

σηµαίνει ότι κατέχουµε την αλήθεια και ούτε αρνούµαστε οποιαδήποτε συζήτηση 

γίνει και από τις άλλες παρατάξεις.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, κάνατε την πρότασή σας, καταγράφηκε.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πλατιάζετε κα Αγαγιώτου..  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Γρετζελιά, ήδη µιλάει 5 λεπτά και πλέον. Πόσο πρέπει 

να µιλήσει;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μια ώρα µιλάτε!  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε ποιον απευθύνεστε; Στον Πρόεδρο ότι µιλάει µια ώρα; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ξέρω ότι ενοχλεί ενόψει προεκλογικής περιόδου, σας καταλαβαίνω..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ενοχλεί τίποτα κα Αγαγιώτου, είπα από την αρχή να σεβαστούµε 

το χρόνο..  
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Το σέβοµαι απόλυτα. ∆υο λεπτά είχα διακοπές από την κα 

Χατζηδάκη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι και δυο λεπτά, εντάξει. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. µε δυο 

λόγια.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ακούστε, µε δυο λόγια δε λύνονται τα θέµατα της πόλης. Με δυο 

λόγια λύνεται το πού θα πάµε να φάµε σουβλάκια. Τα θέµατα της πόλης δε λύνονται 

µε δυο λόγια, τα θέµατα τα µεγάλα. Ενοχλεί ότι είναι προεκλογική περίοδος και 

κάποιοι έχουν προτάσεις. Θέλω λοιπόν ν’ αναφέρω και κάτι τελευταίο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζετε ότι µόνο εσείς έχετε προτάσεις, εντάξει.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Όχι κ. Πρόεδρε, περιµένω ν’ ακούσω, δε λέω ότι έχω µόνο εγώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνεχίστε.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Τελειώνοντας θέλω να πω ότι ο κ. Αντιδήµαρχος, ο κ. Κουτσάκης 

ανέφερε ότι άρον-άρον και επειγόντως πρέπει να λυθεί αυτό το θέµα. Άρον-άρον κι 

επειγόντως δεν έχει γίνει τίποτα.. 

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Το λέει η Αποκεντρωµένη, δεν το λέω εγώ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη µη διακόπτετε. Αφήστε την να πει την άποψή της.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Όλη αυτή η ταλαιπωρία γίνεται γιατί τόσον καιρό δεν υπάρχει µια 

µελέτη από τη µεριά της ∆ιοίκησης, µια συγκροτηµένη µελέτη για το πώς θα 

κινηθούµε σ’ αυτό το θέµα. Εµείς δε λέµε άρον-άρον. Πρέπει όµως να λυθεί. Αλλά 

πρέπει να υπάρξει ένας µπούσουλας και στις Υπηρεσίες πώς θα κινηθούν. Να βγάλουν 

προδιαγραφές, να πουν χώρους..  

  Τώρα µη µας λέτε ότι δεν ξέρετε τους χώρους. Αν υπήρχε ιδιόκτητο 

κτίριο δε θα ζητούσε ο κ. Κόντος, δε θα έκανε πρόταση πριν 5 χρόνια για έναν 

συγκεκριµένο χώρο πάνω στη Σοφούλη. Ξέρουµε ότι δεν υπάρχει ιδιόκτητος χώρος 

του ∆ήµου, τι θέλετε να µας πείτε; Όλο τον καιρό αυτό ψάχνετε, 8 µήνες; Περιµένω 

ν’ ακούσω και τις άλλες προτάσεις.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα δήµαχος θέλει να πει κάτι. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω ν’ απαντήσω στον κ. Βασιλόπουλο που ρώτησε γιατί βιαζόµαστε 

άµεσα να φύγει η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας από το άλσος.  

  Όλο αυτό γίνεται γιατί µετά την κοινοποίηση ενός εγγράφου από την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µε πρωτόκολλο 3378/28-2-2014, αποφασίστηκε η άµεση 

αποµάκρυνση των γκαράζ από το χώρο του άλσους. Πολύ άµεσα, διότι αν δε γίνει 
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άµεσα θα υπάρχει επιτακτική ανάγκη να γίνει η βίαιη αποβολή του ∆ήµου από εκεί. 

Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που βιαζόµαστε να µεταφέρουµε τα σκουπίδια, κανένας 

άλλος.  

  Όσον αφορά το αν η ∆ιοίκηση έψαξε να βρει τον κατάλληλο χώρο 

κτλ., αυτά εδώ είναι όλα τα οικόπεδα του ∆ήµου τα οποία µπορείτε να τα εξετάσετε 

και να δείτε κι εσείς αν όντως υπάρχει κατάλληλο ιδιόκτητο οικόπεδο για να πάρει η 

∆ιεύθυνση Καθαριότητας. Εµείς λοιπόν κάναµε πάρα πολύ µεγάλη προσπάθεια, 

ψάξαµε όλους τους χώρους και ο µοναδικός χώρος που βρήκαµε είναι εκτός οικισµού 

και είναι στη Μεταµόρφωση. 

  ∆εν ξέρω αν ο κ. Κουτσάκης είπε την πρότασή µας..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα είπε κα ∆ήµαρχε.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εµείς ήρθαµε µε µια πρόταση µετά από πάρα πολλές έρευνες. Εδώ 

γίνεται µια συζήτηση σήµερα για ν’ ακούσουµε και τις υπόλοιπες προτάσεις. Αυτή 

είναι η δική µας πρόταση. Η κα Αγαγιώτου απ’ ό,τι άκουσα προτείνει το Χαµόµηλο. 

Υπάρχει κάτι άλλο; Αλλά όµως ότι αδιαφορήσαµε. Τα οικόπεδα είναι στη διάθεσή σας 

να τα δείτε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Κοσµά έχει το λόγο.  

Σ. ΚΟΣΜΑ: Κύριοι συνάδελφοι σας άκουσα όλους µε µεγάλη προσοχή και άκουσα 

βέβαια ότι και η προηγούµενη ∆ιοίκηση επί Σταύρου Κόντου, δεν ασχολήθηκε µε το 

θέµα γι’ αυτό παίρνω και το λόγο.  

  Πιστεύω ότι η απόφαση της µεταστέγασης του γκαράζ είναι ένα πολύ 

σοβαρό θέµα που κι εµάς µας απασχόλησε και θέλει διερεύνηση, σχεδιασµό, σοβαρή 

µελέτη, κόστος επένδυσης, προστασία του περιβάλλοντος. ∆υο βασικά στοιχεία που 

πρέπει να λάβουµε υπ' όψιν είναι πως οτιδήποτε προταθεί πρέπει να µπορεί να 

υποδεχθεί τη χρήση και δεύτερον να εξετασθεί να µην εµπίπτει στη ζώνη προστασία 

του Κηφισού. 

  Άκουσα την πρόταση της κας Αγαγιώτου για το Χαµόµηλο που είναι 

ΒΙΟΠΑ, κάτω από τη ΒSB. Θα θυµίσω ότι η ∆ιοίκηση Κόντου, 25/2/2008 ασχολήθηκε 

µε τη µεταφορά του γκαράζ και είχε γίνει σύσταση Επιτροπής ∆ηµοτικών Συµβούλων, 

δηλαδή ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή για να διερευνήσει τους χώρους της Νέας 

Φιλαδέλφειας.  
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  Τότε λοιπόν οι προτάσεις που ήρθαν στο τραπέζι ήταν: Αυτό που λέµε 

σήµερα, δίπλα στο κτίριο ΒSB, κάτω στο Χαµόµηλο στη ΒΙΟΠΑ, βέβαια αυτό 

απερρίφθη γιατί αυτός ο ιδιοκτήτης που ήταν δίπλα στη ΒSB ξεκίνησε εργασίες 

εκσκαφών και έριξε τα µπετά, που αν πήγατε είναι εκεί, τα βλέπετε τώρα, δε 

συµφώνησε η Επιτροπή µ’ αυτά και µετά προτάθηκε από τη ∆ηµοτική Αρχή η 

Αναξαγόρα. 

  Βέβαια, επειδή ήταν η περίπτωση του "Καλλικράτη", το αποσύραµε 

γιατί υπήρχαν και αντιδράσεις από τους κατοίκους. Όµως πιστεύω ότι στη Νέα 

Φιλαδέλφεια αυτή τη στιγµή οι χώροι που υπάρχουν, έχουν διερευνηθεί. Θα πρέπει 

να δούµε τι υπάρχει και στην Χαλκηδόνα, να µας πει η κα ∆ήµαρχος και µετά να 

συζητηθεί σήµερα η πρόταση απ’ όλους που έρχεται στο τραπέζι.  

  Αλλά να πάρουµε απόφαση σήµερα τόσο βεβιασµένα δε νοµίζω. 

Χρειάζεται µελέτη, χρειάζεται οργάνωση σωστή, να έρθει δηλαδή εδώ στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για να µας πείσει όλους ότι πραγµατικά η περιουσία του ∆ήµου που έχει 

αυξηθεί κατά 17 οχήµατα από τη ∆ιοίκηση Σταύρου Κόντου, και το λέω γιατί ακούω 

διάφορα πράγµατα, θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Θα πρέπει δηλαδή να εξαντλήσουµε 

τα πάντα για να διαφυλάξουµε την περιουσία του ∆ήµου µας αν πραγµατικά η χρήση 

εκεί θα είναι σωστή, τι κόστος θα έχει, όλα αυτά.  

  Έχω µια επιφύλαξη µε την πρόταση της κας Αγαγιώτου που πιστεύω 

ότι την ξέρει ο κ. Γρετζελιάς γιατί έχω τα πρακτικά της Επιτροπής τότε που 

διαφώνησε, όπως διαφώνησαν και οι άλλοι συνάδελφοι, µήπως πρέπει να το ξαναδεί 

γιατί είναι τα πρανή του Κηφισού και πρέπει ν’ ανεβεί προς τα πάνω, δε µπορεί να 

χτιστεί εκεί γκαράζ. Αυτή είναι η άποψή µου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος θέλει το λόγο.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω ν’ απαντήσω στην κα Κοσµά ότι πραγµατικά ψάξαµε όλα τα 

οικόπεδα και ζητήσαµε από την Τεχνική Υπηρεσία όλα τα οικόπεδα Φιλαδέλφειας –

Χαλκηδόνας. Τα εξαντλήσαµε. ∆εν υπάρχει ιδιόκτητο οικόπεδο στο οποίο µπορούµε 

να µεταφέρουµε την Καθαριότητα. Πραγµατικά εξαντλήσαµε όλα τα περιθώρια. Αυτά 

που υπάρχουν είναι πάρα πολύ µικρά για να µπορέσουν να χωρέσουν όλα τ’ 

απορριµµατοφόρα, να χωρέσει η µεταφόρτωση. Όλα τα οικόπεδα της Φιλαδέλφειας 

– Χαλκηδόνας δεν υπάρχουν. Ακόµη ψάξαµε και τα οικόπεδα που είναι προς 

διεκδίκηση.  

Σ. ΚΟΣΜΑ: Πόσα τετραγωνικά χρειάζονται; Για να ξέρουν και οι συνάδελφοι.  
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν υπάρχουν οικόπεδα στη Φιλαδέλφεια και τη Χαλκηδόνα που 

µπορεί να µεταστεγαστεί η Καθαριότητα. Όλον αυτό τον καιρό ψάχνουµε. ∆εν 

υπάρχουν.  

Σ. ΚΟΣΜΑ: Πόσα τετραγωνικά χρειάζονται; Θα έπρεπε να είναι και η Τεχνική 

Υπηρεσία να µας ενηµερώσει σήµερα εδώ. Πόσα τετραγωνικά λοιπόν χρειάζονται; 

Μιλήσαµε για 1.800, µιλήσαµε για 2.000..  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για την Καθαριότητα είναι από 15.00 και πάνω µέχρι 

2.000-2.500 µπορούν να καλύψουν τις δυο Υπηρεσίες µας. Από 1.500 τετραγωνικά 

και πάνω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει το λόγο.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, λυπούµαι που απόψε ακούω πάρα πολλά για 

τις διαδικασίες. Αυτό δηλώνει άγνοια των χώρων της πόλης µας και φτώχια σε 

προτάσεις.  

  Συγκεκριµένα: Αυτός είναι ο χάρτης της Φιλαδέλφειας. Πρώτον: 

∆ηµοτικά ακίνητα δεν υπάρχουν. ∆εύτερον: Πρέπει ν’ ανατρέξουµε σε µίσθωση 

χώρου και λυπάµαι που κάποιοι σαν τον κ. Μάλλιο λένε «γιατί τόσο επείγον;» όταν 

κυκλοφορεί εδώ ένα χαρτί απόψε που κατηγορεί όλους εκείνους που έφτιαξαν το 

γκαράζ. Λυπάµαι κ. Μάλλιο. Απ’ τη µια µεριά λέτε «κακώς τα κάνατε» και τώρα µας 

λέτε γιατί βιαζόµαστε να το διώξουµε. Ναι, βιαζόµαστε και ολιγωρήσαµε κι εγώ και 

πολλοί άλλοι… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην απευθύνεστε στο ακροατήριο κ. Γρετζελιά.. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ, µια ανακοίνωση έβγαλε και τη µοίρασε. Λέω 

λοιπόν, λυπάµαι που δε µπορέσαµε να το διώξουµε πρωτύτερα µηδ’ εµούς 

εξαιρουµένου. Σήµερα λοιπόν, υπάρχει µια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

όπως σωστά είπε ο κ. Κουτσάκης, ότι όλοι λέµε να φύγει. Το δύσκολο για τους 

πολιτικούς είναι, πού, πότε και πώς θα πάει.  

  Κύριοι, όταν λέµε Υπηρεσία Καθαριότητος, πρέπει να είναι µέσα στην 

πόλη. Είναι όρος απαράβατος. Αν ξεκινά το σκουπάκι απ’ του διαόλου την άκρη να 

κατεβεί στη Φιλαδέλφεια, θα έχει χαλάσει καθαρίζοντας άλλους δρόµους. Εποµένως, 

απόψε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να ορίσει την περιοχή.  

  Η µόνη περιοχή που δέχεται τέτοιες χρήσεις είναι η περιοχή 

Χαµόµηλου διότι είναι πολεοδοµικά χαρακτηρισµένη έτσι. Ακούω κάποιους, «να 
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χαλάσουµε το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Χαλκηδόνα». Άµα είναι να 

χαλάσουµε εκκλησία για να φτιάξουµε πλατεία, δε δηµιουργούµε προσθετικά, µάλλον 

αφαιρετικά. Ξέρω ότι δε µπορούµε γιατί υπάρχουν και νοµικά κωλύµατα. Κάποιους 

άλλους, στη στροφή µόλις περνάµε την Πίνδου τη σκεπασµένη, που είναι η στροφή 

κι έχει ένα φρύδι µεταξύ ρέµατος κι εθνικής οδού στην κάθοδε δεξιά πριν ανεβούµε 

για Βρυούλων, ούτε εκεί µπορούµε.  

  Και να µπορούσαµε, θα θέλαµε περίπου 500.000 ευρώ να χτίσουµε 

κτίρια, να βάλουµε νερό, να βάλουµε ρεύµα κτλ. τα οποία δεν επιτρέπονται κτλ. 

Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο κ. Τάφας Ηλίας 

 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Η περιοχή Χαµόµηλου δεν έχει καµία σχέση κα Κοσµά µε την 

πρόταση Κόντου. Είναι ακριβώς αντικριστά για όσους δεν ξέρουν, αυτό που τότε 

προτάθηκε όπως βγαίνουµε από την Αναγεννήσεως στην υπόγεια για να πάµε 

αριστερά Αποµάχους και δεξιά προς Μενίδι, γέφυρα κάτω, αντικριστά απέναντι εκεί 

που πουλάει κάτι πετρούλες. Πάνω στη λεωφόρο, σ’ έναν κόµβο. Και έχτισε ο άλλος 

το γιαπί για να προλάβει. Είναι το γιαπί, για όσους δεν το ξέρουν.  

  ∆ε ξέρω ποιος τον έβαλε, ούτε τον ξέρω. Το ποιος τον έβαλε, 

προφανώς πήρε µυρωδιά όταν ερχόταν η εισήγηση εδώ από τον κ. Κόντο και πήγε κι 

έχτισε.. Λέµε λοιπόν, ότι η περιοχή που πρέπει να προσδιοριστεί, για να βγει 

εκδήλωση ενδιαφέροντος, δηλαδή αν αρχίσουµε και λέµε, µέσα κι έξω απ’ την πόλη, 

χάσαµε το παιχνίδι.  

  Πρέπει να πούµε λοιπόν: Πρώτον, Εντός πόλεως. ∆εύτερον: Εντός 

περιοχής ΒΙΟΠ, Τρίτον: Μακριά από κατοικίες. Τέταρτον: Να έχει εγκαταστάσεις, 

γιατί ο χώρος που πρότεινε η κα Αγαγιώτου έχει 250 και πλέον τετραγωνικά µέτρα 

για τους εργαζοµένους. ∆ε θα µιλάτε γι’ αυτοκίνητα, πρώτα θα µιλάτε για τους 

εργαζοµένους που πρέπει να ντυθούν, να ξεντυθούν, να καθαριστούν, να πάνε στη 

δουλειά τους να γυρίσουν να ξανακάνουν τα ίδια. Και µετά να µιλάµε για τ’ 

αυτοκίνητα.  

  Είναι ένας χώρος 4,5 στρέµµατα. Άκουσα την πρότασή σας γι’ αυτό µε 

30.000 το µήνα. Απέχει πάρα πολύ απ’ αυτό που προτάθηκε από τη ∆ιοίκηση, η 

πρόταση της κας Αγαγιώτου. ∆ε θα µπούµε σε ονόµατα, είναι λίγο πριν τη γέφυρα 

προς Μενίδι, τη σιδερένια. Πίσω από το ΒSB, κάτω από τον Ψηλορείτη.  
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  Εποµένως, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απόψε θα πει: Θέλω εντός πόλεως 

και όχι εκτός πόλεως. Γιατί εκτός πόλεως θα φτάσουµε και Θρακοµακεδόνες, για τους 

γνωστούς λόγους. ∆εύτερον, να έχει ρεύµα, να έχει κτίσµα. ∆ε µπορούµε να 

χτίζουµε, δε µπορούµε να παίρνουµε άδειες σ’ αυτές τις παρακηφίσιες περιοχές. 

Λειτουργεί η περιοχή, τα έχει αυτά τα στοιχεία. Που σηµαίνει, µε µερικές βελτιώσεις 

µέσα, χωρίσµατα, καθάρισµα, η περιοχή αυτή άµεσα µετατρέπεται για τις ανάγκες 

µας και χωράει και ο σταθµός µεταφόρτωσης. 

  Είναι ένα κτήµα που έχει το κτίριο και έχει µια αλάνα που χωράει 200 

αυτοκίνητα. Τι καλύτερο: Έχει πρόσβαση από τους οδικούς άξονες, κατεβαίνει και 

Σοφούλη, κατεβαίνει και Αναγεννήσεως, κατεβαίνει και ∆εκελείας και αν θέλουµε πάει 

και στο νεκροταφείο από την άλλη µεριά. Τι το καλύτερο; Και κανένα σπίτι δίπλα.  

  Έτσι λοιπόν, πρώτον: Πρέπει ν’ απαντήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

εντός ή εκτός πόλεως; ∆εύτερον: Προδιαγραφές. Τρίτον: Πολεοδοµικά, 

περιβαλλοντικά στοιχεία. Τέταρτον: Προσβάσιµο, κτίρια κτλ. Και να καλέσει ύστερα, 

εµείς ξέρουµε έναν, µακάρι να υπάρχει και δεύτερος και τρίτος και παραπέρα, να 

κάνει κλήση ενδιαφέροντος προς όλους τους ιδιοκτήτες, όχι µε αυτά τα χαρτιά που 

µας δείχνει η ∆ήµαρχος για τα κτήρια τα δικά µας και τα οικόπεδα, το µόνο οικόπεδο 

που έχει αποµείνει είναι στη Σοφούλη, δίπλα στου Παπαϊωάννου και του Βέτου, 

ενδιάµεσα από δυο πολυκατοικίες.  

  Λέω λοιπόν, εκδήλωση ενδιαφέροντος, να προστρέξουν οι 

ενδιαφερόµενοι µε κλειστές προσφορές και να πουν: Εγώ έχω 2 στρέµµατα και ζητάω 

τόσο, έχω 4 στρέµµατα και ούτω καθ' εξής. Και να βάλει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα 

κριτήρια όπως σωστά είπε η κα Αγαγιώτου.  

  Έτσι λοιπόν, µη λέµε για διαδικασία διαπαραταξιακή. ∆ε διαλύεται το 

Κοινοβούλιο κύριοι και διοικείται µε επόµενες παρατάξεις. Έχει Συµβούλιο που 

διοικείται όπως προβλέπει ο νόµος και µέχρι το χρόνο λήξεως που ο κώδικας 

προβλέπει. Να τα σταµατήσουµε λοιπόν αυτά. Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να είστε καλά. Ο κ. Καραβίας έχει το λόγο.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Νοµίζω ότι το τελευταίο τέταρτο, 20λεπτο µπήκαµε µέσα στην ουσία. 

Γι’ αυτό έβλεπα και τον κόσµο και σηκωνόταν κι έφευγε. ∆εν απέχουµε πολύ στις 

προτάσεις µας, κι εµείς οικόπεδο βρήκαµε, εκτός πόλης, µε ρεύµα, τετραγωνικά που 

µας καλύπτουν.  
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  Το θέµα είναι ότι η πρώτη αντίρρηση που είχαµε ήταν µην είναι πολύ 

µακριά για τα αυτοκίνητά µας. ∆ε διαφωνώ, τα συζητήσαµε κι εµείς. Καλή ώρα όπως 

ψάχνετε εσείς ψάξαµε κι εµείς µε την Τεχνική Υπηρεσία. Πολύ ωραία. Το θέµα είναι τι 

µας ζητάει ο ιδιοκτήτης που λέτε στο δικό σας ακίνητο. ∆ηλαδή αν µας ζητήσει 5.000 

ευρώ, µε 1.500 εκείνο, ας πάρουµε εκείνο και να είναι λίγο πιο µακριά, λέµε τώρα..  

  Άρα, η πρόταση που κάνατε τώρα και µπράβο σας που το ψάξατε, έτσι 

έπρεπε να γίνει, όπως κι εµείς, να πέσουν και οι υπόλοιπες εάν υπάρχουν και να γίνει 

Επιτροπή να τις ελέγξει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι αυτή, προβλέπει ο νόµος.  

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Να γίνει, δεν είπα να µη γίνει κ. Γρετζελιά. Απλά µη λέµε να κάνουµε 

πάλι θεατράκι εδώ µέσα. Τις προτάσεις. Εµάς ήταν αυτή η πρότασή µας. Μας ζήτησε 

30.000. Ούτε το συζητάµε. Αλλά στα 1.500 που µε συζήτηση µπορεί να πάει και στα 

1.200 αυτές τις εποχές, συζητιέται. 

  Είναι ένα οικόπεδο εκτός πόλης, όχι ιστού της πόλης, εκτός πόλης. ∆εν 

είναι µακριά, 3 χιλιόµετρα είναι. Εθνική είναι κι αυτό. Με φως, µε νερό. Είχε τ’ 

αυτοκίνητά της η Μεταµόρφωση εκεί για να καταλάβετε, στο χώρο αυτό. Αγόρασε 

δικό της και το ξενοίκιασε. Άρα, να πέσουν οι προτάσεις και να γίνει Επιτροπή να τις 

ελέγξει. Και να µη λέµε «δεν είναι εισήγηση» κτλ. Ψάξαµε κι εµείς, βρήκαµε δυο 

χώρους. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν χώροι στη Φιλαδέλφεια. 

Καλώς ή κακώς..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι κακό να κάνουµε και µια πρόσκληση..  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως την πρότασή µας θα την καταθέσω στο Προεδρείο και θα είναι 

στη διάθεσή σας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Καραβία δεν είναι κακό να γίνει και µια πρόσκληση 

ενδιαφέροντος. ∆ηλαδή µπορεί να µας έχει διαφύγει κάτι. Αυτό πρέπει να γίνει 

οπωσδήποτε, ν’ αξιολογήσουµε µετά τις προτάσεις που έχουµε και να 

προχωρήσουµε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε µε συγχωρείτε, στη διαδικασία: Υποχρεωτικά, όχι 

να γίνει µα εκδήλωση..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, συγκεκριµένα είπα.  
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να βάλει τις προδιαγραφές και να 

λέει: Θέλω µ’ αυτά τα κριτήρια ένα, δύο, πέντε, δέκα…  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για συγκεκριµένο χώρο που θέλουµε να στεγάσουµε συγκεκριµένα 

πράγµατα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Προς ενοικίαση και µετά κλειστοί φάκελοι. Όχι διαπαραταξιακή. 

Προβλέπει ο νόµος..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι γνωστή η διαδικασία κ. Γρετζελιά, γι’ αυτό το είπα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Υπάρχει άλλη πρόταση από τις άλλες παρατάξεις εδώ µέσα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θ’ ακούσουµε κ. Γρετζελιά. Γιατί βιάζεστε; ∆εν τελειώσαµε. Υπάρχει 

κατάλογος οµιλητών.  

  Ο κ. Μπόβος έχει το λόγο.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κακώς συζητάµε αν θα πρέπει να γίνει µεταφορά 

της Υπηρεσίας Καθαριότητος, µετεγκατάσταση, ή φτάσαµε στο τέλος να λέµε βιαία 

αποβολή, διότι η Περιφέρεια έχει διατάξει να κατεδαφιστούν όλα και να φύγουν. 

  Κύριοι συνάδελφοι της ∆ιοίκησης, αλλά και κα Αγαγιώτου, σέβοµαι τις 

προτάσεις σας, δεν τις υιοθετώ. Για τον απλούστατο λόγο: Ο υπάρχων χώρος είναι 

2.880 και εξυπηρετεί την Καθαριότητα και ό,τι άλλο είναι εκεί, το γκαράζ, τα πάντα. 

Ο κ. Κουτσάκης είπε 1.200, άντε θα βρούµε και 800, να φτάσουµε στα 2.000. Ό,τι 

άκουσα, σε αυτό µιλάω. 1.200 και 800 για 2.000.  

  Υπάρχει κύριοι συνάδελφοι κάποια έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που 

να µας λέει ότι «εδώ, εµείς σαν Υπηρεσία, για να λειτουργήσουµε εύρυθµα, 

ανθρώπινα θέλουµε αυτό το χώρο, αυτά τα τετραγωνικά µέτρα και αυτές τις 

προδιαγραφές;» ∆εν υπάρχει. Κύριε Παϊδα, εγώ δεν άκουσα τίποτα στην εισήγηση 

του κ. Κουτσάκη. Αυτό άκουσα, αυτό λέω. Μακάρι να υπάρχει. 

  Κυρία Αγαγιώτου, υιοθετώ την άποψή σας και την υπερθεµατίζω αν 

θέλετε, αλλά θα ήθελα όµως να ξέρω αυτή τη στιγµή, πόσο θα στοιχίσει η όλη 

διαδικασία. Βλέπετε ότι έπρεπε εµείς που θα φέρουµε τις προτάσεις, όσοι έχουν 

προτάσεις..  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Σας παρακαλώ αφήστε µε να πω το σκεπτικό µου και πείτε ό,τι θέλετε. 

Και αν αυτός ζητήσει 10.000, δεν ξέρω πόσο, θα µπορούµε εµείς ν’ ανταποκριθούµε; 

Αν εµείς θέλουµε για να φτιάξουµε πάνω στις Κουκουβάουνες, δεν ξέρω πόσα λεφτά, 
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θα µπορούµε; Θα πρέπει να σταθούµε µε προσοχή, πρέπει πάση θυσία να γίνει 

µετεγκατάσταση της Υπηρεσίας Καθαριότητος, αλλά µε προσοχή όµως πού θα πάµε.  

  Εγώ θα σας πω κάτι άλλο: Στο τέρµα των τρόλεϊ, να ψάξει να βρει η 

Υπηρεσία αν υπάρχει ένας χώρος του ∆ήµου ο οποίος είναι κάτω, χαµηλά στο ποτάµι. 

∆εν ξέρω όµως, πρέπει να είναι κάποια µέτρα µακριά από το ποτάµι, αν 

καλυπτόµεθα, το οποίο είναι γύρω στα 2,5 στρέµµατα. Εγώ να υιοθετήσω την άποψη 

του κ. Γιάννη Τοµπούλογλου, αλλά µην ξεχνάτε εδώ πέρα κύριοι εσείς, είστε 5 εν 

δυνάµει ∆ήµαρχοι εδώ µέσα. 

  Λοιπόν, είναι 5 εν δυνάµει ∆ήµαρχοι εδώ µέσα. Ας πουν τις απόψεις 

τους και ο κ. Κόντος, είτε εµείς δι’ υµών είτε ο ίδιος, την άποψή του. ∆εν είναι κακό 

πράγµα. Ο κ. Αράπογλου, είναι εδώ όλοι οι κύριοι. ∆ιότι εγώ µε την ψήφο µου, δεν 

ξέρω ποιος θα βγει αύριο το πρωί, που εγώ µπορεί να µην είµαι ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

διότι από τους 33, αµφιβάλλω αν καµιά 10αριά είναι, αµφιβάλλω, και πολλούς λέω.  

  Λοιπόν, πρόσκληση ενδιαφέροντος, τι ακριβώς συµβαίνει, να 

ξαναµαζευτούµε µε ηρεµία, αλλά µε έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, επαναλαµβάνω, 

τι έχει, τι δεν έχει, πόσα θέλουν. Τώρα να πούµε εµείς να πάµε εντός πόλεως που 

λέει ο φίλος µου ο Παντελής…  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ο κ. Κοσκολέτος έχει το λόγο.  

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εγώ δε θα ήθελα να καθυστερήσω καθόλου τη διαδικασία, θα 

ήθελα µόνο να πω τα εξής: Άκουσα τις προτάσεις, είτε καλώς είτε κακώς δεν έχουµε 

τη δυνατότητα ούτε να τις εξετάσουµε αυτή τη στιγµή ούτε να δούµε ποια συµφέρει 

περισσότερο απ’ όλες το ∆ήµο ούτε να δούµε και το σύνολο των πιθανών προτάσεων 

που θα µπορούσαµε να έχουµε . 

  Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, αυτή η συζήτηση που γίνεται 

εδώ µέσα θα µπορούσε να γίνεται πολύ πιο εποικοδοµητικά σε µια αίθουσα υπό τη 

µορφή µιας Επιτροπής για τη λήψη προτάσεων και να έρθουµε στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο που είναι όντως το ανώτατο όργανο του ∆ήµου και να πάρουµε απόφαση.  

  Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγµή, νοµίζω ότι δεν έχει ουσία. Έφερε η 

∆ιοίκηση δυο προτάσεις τις οποίες δε µπορούµε να τις εξετάσουµε, άκουσα µια 

πρόταση ακόµα από την κα Αγαγιώτου η οποία ακούγεται µεν καλή αλλά µην ξεχνάµε 

ότι τα οικόπεδα, ή οι εκτάσεις τέλος πάντων που βρίσκονται δίπλα σε ρέµατα έχουν 

τροµερές δυσκολίες στο να υλοποιηθεί έστω και το οτιδήποτε, από κει και πέρα εάν 

γίνει µια πρόσκληση ενδιαφέροντος έτσι όπως ακούστηκε η οποία µπορεί να 
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προσελκύσει τις προτάσεις, τις πραγµατικές προτάσεις που µπορούµε να 

υλοποιήσουµε, να γίνει µια ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή να δούµε τι είναι αυτό που µας 

συµφέρει περισσότερο και να έρθουµε µε µια συγκροτηµένη σκέψη στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για να πάρουµε απόφαση. Και να µην κάνουµε ατέρµονες συζητήσεις 

χωρίς λόγο.  

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Κότσιρας.  

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Κάποια στιγµή θα πρέπει να είµαστε ουσιαστικοί. Και ουσιαστικοί 

σηµαίνει, µπορούµε να συζητάµε πολλές ώρες, µπορούµε να φτιάξουµε πολλές 

Επιτροπές, µπορούµε να κάνουµε πολλά ∆ηµοτικά Συµβούλια αλλά πρέπει να 

βάλουµε κι ένα χρονοδιάγραµµα. Έχουµε αποφασίσει εδώ και 5 µήνες ότι είναι 

ανάγκη επιτακτική να φύγουν τα σκουπίδια. Πάει αυτό, το έχουµε αποφασίσει, δεν 

ξαναγυρνάµε σ’ αυτό .  

  ∆εύτερον: Υπάρχει η νόµιµη διαδικασία. Την είπαν άλλοι, δε θα την 

ξαναπώ, είναι αυτή που ακούσαµε. Πρέπει να καταλήξουµε σε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για να είναι σύννοµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εδώ εκτός δυο τριών 

συναδέλφων, οι υπόλοιποι δεν είµαστε Μηχανικοί. Άρα θέλουµε την Τεχνική 

Υπηρεσία να µας πει τις προδιαγραφές. Κάποιοι είµαστε και οικονοµολόγοι, µπορούµε 

να συνεισφέρουµε, µπορούµε να κάνουµε την οικονοµικοτεχνική µελέτη µέσω ποίων 

προδιαγραφών και πόσο θα κοστίσει. 

  Γιατί αν βρούµε µέσα στα όρια του ∆ήµου µας ένα ακριβό σε ενοίκιο 

οικόπεδο το οποίο δε θα έχει µεταφορικά έξοδα για να πηγαινοέρχονται τα ο χρήµατα 

του ∆ήµου µας και πάµε ένα, δύο, τρία χιλιόµετρα πιο έξω το οποίο µπορούµε να το 

καθορίσουµε ότι θα είναι σε ακτίνα τόση, γιατί µέχρι εκείνη την ακτίνα µας συµφέρει 

και το βρούµε όµως στη µισή τιµή ή και πιο φθηνά, µπορεί να µας συµφέρει.  

  Και ένα ακόµα: Οικονοµικά καλύτερα γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. 

Και γιατί αυτά τα λεφτά που θα κάνουµε τη µεταστέγαση, και αυτά τα λεφτά που θα 

στοιχίσει το να βρίσκεται εκεί σαν κόστος λειτουργίας, θα τα βγάλουµε από κάπου 

αλλού, δε µας περισσεύουν.  

  Κι ένα δεύτερο: Έχουµε 2.800 τετραγωνικά µέτρα απ’ ό,τι άκουσα εκεί 

που είναι αυτή τη στιγµή τα οχήµατα. Έχουµε δίπλα την Υπηρεσία Πρασίνου που και 

αυτοί µήπως αύριο µας πουν, για να µην παίρνουµε µια λειψή απόφαση, ότι και 

εκείνα είναι παράνοµα, γιατί αν δεν απατώµαι κι εκείνα είναι µέσα στο άλσος; Άρα 
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λοιπόν, πόσα είναι και εκείνα; Είναι σύνολο 2.800 ή είναι 2.800 συν 500, δεν ξέρω 

πόσα; 

  Να µας τα βγάλει λοιπόν όλα αυτά, να ξέρουµε τι είναι. ∆εν είναι κακό, 

µη δαιµονοποιούµε τώρα, είπε ένας συνάδελφος να κάνουµε µια Επιτροπή. Να 

κάνουµε όχι µία, δύο, τρεις Επιτροπές. Αλλά ν’ αποφασίσουν µέσα σε µια εβδοµάδα. 

Να µην αποφασίσουν όποτε να’ ναι για να µπούµε όλοι στην Επιτροπή και να 

περιµένουµε πότε θα φτάσουµε την Πρωταπριλιά ή πότε θα φτάσουµε την 

Πρωτοµαγιά ή πότε θα φτάσουµε µια εβδοµάδα πριν από τις εκλογές για να πει ο 

καθένας να κάνει το πολιτικό του παιχνίδι.  

  Να πάµε λοιπόν και να πούµε µέχρι πότε, ας το ορίσει η ∆ήµαρχος, ας 

το ορίσουµε όλοι, µέχρι πότε θα πάµε και θα καταθέσουµε όχι προτάσεις, 

τεκµηριωµένα. Όχι προτάσεις στο βρόντο, τεκµηριωµένα. Άκουσα προτάσεις. Μήπως 

όµως είναι παραρεµάτια ζώνη; Αν δεν είναι, γιατί αν θυµάµαι από παλαιότερα έλεγε, 

42 είναι τα µέτρα από την κοίτη του ρέµατος. Αυτά λοιπόν είναι στα µέτρα αυτά ή 

δεν είναι; Να ξέρουµε τι γίνεται.  

  Να πάρουµε σήµερα απόφαση δε νοµίζω ότι είµαστε έτοιµοι. Να µας 

πει η Τεχνική Υπηρεσία τις προδιαγραφές, να κάνουµε την οικονοµική µελέτη και 

µετά να έρθουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης επί κάποιων 

προτάσεων.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παϊδας έχει το λόγο.  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατ' αρχήν πριν τοποθετηθώ θέλω να 

κάνω µια ερώτηση: Ειπώθηκε ότι ήρθε χαρτί από την Περιφέρεια κα ∆ήµαρχε για 

επιτακτική ανάγκη να φύγει ο σταθµός µεταφόρτωσης µαζί µε την Υπηρεσία 

Καθαριότητας. Ισχύει το ίδιο και για εκεί που στεγάζεται το Πράσινο; Ισχύει και γι’ 

αυτό το κοµµάτι ή µόνο για την Υπηρεσία Καθαριότητας; Ένας µου λέει έτσι, ένας 

αλλιώς.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Για την Υπηρεσία Καθαριότητος. 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Μάλιστα. Επειδή ειπώθηκε και πριν από λίγο από το συνάδελφο ότι θα 

υπάρχει ανάγκη έτσι κι αλλιώς να φύγει και η Υπηρεσία Πρασίνου και όταν ξεκίνησε η 

διαδικασία να ψάχνουµε το θέµα για το πού µπορεί να µεταστεγαστούν οι Υπηρεσίες, 

ζητήθηκε κι από τις δυο Υπηρεσίες, να σας ενηµερώσω, τι τετραγωνικά υπάρχουν και 

τι θα ήθελαν ως ίσως παραπάνω ή και λιγότερα.  
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  Σας ενηµερώνω ότι 2.880 είναι αυτή τη στιγµή το γκαράζ που 

βρίσκεται στο σηµείο µέσα στο άλσος. Ζητήθηκε πόσο χρειάζεται γιατί, κακά τα 

ψέµατα, δεν είναι ο χώρος αυτός που χρειάζεται, είναι αρκετά παραπάνω, είναι γύρω 

στα 3.200 και υπάρχουν και έγγραφα από τις Υπηρεσίες οι οποίες Υπηρεσίες έχουν 

υποδείξει πόσα τετραγωνικά µέτρα χρειάζονται.  

  Και αυτό ο βλέπουµε και στην πράξη και όσοι έχουν δουλέψει το 

βλέπουν στην πράξη, ότι χρειάζεται να βγουν στην ουσία 3-4 οχήµατα για να βγει ο 

γερανός που είναι από πίσω κτλ., σε έκτακτες ανάγκες υπάρχουν προβλήµατα, άρα οι 

χώροι, ένα ρεζουµέ να σας κάνω, δεν είναι αυτό που άκουσα εδώ από την πρόταση, 

δηλαδή για 2 στρέµµατα.  

  Οι Υπηρεσίες, οι συστεγασµένες Υπηρεσίες, όχι οι ελεύθεροι χώροι της 

Υπηρεσίας Πρασίνου, είναι 680 τετραγωνικά µέτρα. Ξεχνάµε ότι έχουµε αποθήκες µε 

ηλεκτρολογικό υλικό δεσµευµένες, έχουµε δεσµεύσει µε ενοίκια παλιά που δεν 

έχουµε πού να τοποθετήσουµε το υλικό.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μεσα στο άλσος είναι 680 τετραγωνικά µέτρα; Σας παρακαλώ, 

µετρήστε τα ξανά.  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Εδώ είναι τα χαρτιά.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφήστε τα χαρτιά αυτά, πάρτε τη µεζούρα αύριο και 

ξαναµετρήστε τα.  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Τι µου λέτε κ. Γρετζελιά; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µην κάνετε διάλογο. Κύριε Γρετζελιά µη διακόπτετε.  

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Να κλείσω. Απλά πιστεύω ότι χρειάζεται ένας χώρος ο οποίος αν 

συστεγασθούν και οι δυο Υπηρεσίες, να είναι πάνω από 3 στρέµµατα. ∆ε µπορούν να 

συστεγασθούν σε τόσο µικρό οικόπεδο. Και λέω και κλείνω, πάλι ειπώθηκε εδώ η 

διαδικασία. Η διαδικασία πρέπει να είναι πρώτα οικονοµοτεχνική µελέτη και εκδήλωση 

ενδιαφέροντος, µετά η σύσταση Επιτροπών που το κρίνω και εγώ ότι πρέπει να γίνει 

και µετά απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γραµµένος έχει το λόγο. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Είναι γεγονός ότι για να µπορεί να λειτουργήσει ο συγκεκριµένος 

χώρος, θα πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο κίνησης, µια αίθουσα που θα 

χρησιµοποιείται ως αποδυτήρια, ένας χώρος γραφείων τέλος πάντων και επίσης ένα 

πλυντήριο για να µπορούν να πλένονται τ’ απορριµµατοφόρα.  
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  Εκτός αυτού, όσον αφορά το σταθµό µεταφόρτωσης, εδώ τίθεται το 

εξής ερώτηµα: Είναι γεγονός ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε περιβαλλοντική µελέτη και 

πριν ξεκινήσουµε λοιπόν απ’ αυτά και βρούµε τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, και 

αναφέροµαι βέβαια στην κα Αγαγιώτου και στον κ. Γρετζελιά που είπαν 

προηγουµένως για κάποιο χώρο που είναι πίσω από τη ΒSB, θέλω να ρωτήσω το 

εξής: Μήπως πρέπει να ρωτήσουµε το ∆ήµο Μεταµόρφωσης όσον αφορά τη χρήση 

γης του συγκεκριµένου χώρου; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ο χώρος είναι Νέα Φιλαδέλφεια. Το δεξιό µέρος, για να µάθετε τα 

όρια, κατεβαίνοντας τη γέφυρα είναι Μεταµόρφωση µέχρι το ποτάµι και απέναντι 

είναι το Μενίδι.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Εννοείτε ότι ο συγκεκριµένο χώρος ανήκει σε ποιο ∆ήµο;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είναι το ακραίο βορειοδυτικό, η µύτη η τελευταία της Νέας 

Φιλαδέλφειας.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Ανήκει σ’ εµάς µε λίγα λόγια. Ωραία. Είναι από δω από το ποτάµι..  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι.  

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Επίσης, αφού ανήκει σ’ εµάς ο χώρος ο συγκεκριµένος θα πρέπει 

να έχουµε µια άδειά περιβαλλοντικής µελέτης από ΥΠΕΚΑ.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Οι προδιαγραφές αυτές προβλέπονται από το νόµο που 

αναγκαστικά θα µπουν στην έκθεση ενδιαφέροντος και στη διακήρυξη και όλα τα 

σχετικά. ∆ε θα τα πούµε εµείς. Εµείς θα πούµε τα κριτήρια, τι θέλουµε και σε ποια 

περιοχή. Και µετά βγαίνει η εκδήλωση ενδιαφέροντος µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 

µελέτες κτλ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα τα βάλει η Τεχνική Υπηρεσία. Ο κ. Βασιλόπουλος έχει το λόγο.  

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχάς νοµίζω πως το θέµα έχει εισαχθεί µε µια µεγάλη 

προχειρότητα σήµερα και γι’ αυτό και η κουβέντα είναι πολύ γενική.  

  Μάθαµε σήµερα πως υπάρχει ένα έγγραφο από την Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση το οποίο ανέφερε και ο κ. Κουτσάκης και η κα ∆ήµαρχος, που λέει ότι εδώ 

και ένα µήνα πρέπει να φύγει το γκαράζ και ο σταθµός µεταφόρτωσης σκουπιδιών. 

Μπορείτε να µας πείτε πρώτον, γιατί το έγγραφο δεν το έχετε κοινοποιήσει ώστε να 

είναι στα σηµερινά υλικά τα οποία θα έπρεπε να λάβουµε υπ' όψιν µας προκειµένου 

να πάρουµε µια θέση; 
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  Και γιατί το λέω αυτό: Για ποιο λόγο ζητά η Περιφέρεια, ενώ υπάρχει 

15 χρόνια, τα κτίρια αυτά είναι παράνοµα κι έχει πάρει απόφαση η Πολεοδοµία εδώ 

και 15 χρόνια, γιατί παίρνεται τώρα αυτή η απόφαση; Να φύγουν για να γίνει τι; Έχει 

σηµασία αυτό. Να φύγουν λοιπόν τα σκουπίδια από εκεί για να γίνει τι; Τι ακριβώς 

λέει αυτό το έγγραφο; Γιατί ο χώρος είναι χαρακτηρισµένος ως αναδασωτέα δασική 

έκταση.  

  Προσέξτε όµως, αυτή τη στιγµή συζητιέται στη Βουλή το ρυθµιστικό 

σχέδιο της Αθήνας το οποίο, πλέον δεν το χαρακτηρίζει το άλσος µας ως αναδασωτέα 

δασική έκταση, το χαρακτηρίζει ως πάρκο µε ζώνες εθνικής χρήσης. Άρα, εδώ πέρα 

υπάρχει ένα ύποπτο σηµείο, γιατί 15 χρόνια δεν υλοποιείται µια απόφαση και τώρα 

µας έρχεται ένα έγγραφο το οποίο απαιτεί πολύ γρήγορα η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

να διώξουµε τα σκουπίδια αλλιώς θα µας γίνει έξωση. 

  ∆εύτερο θέµα: Κύριε Γρετζελιά, απορώ µε το πώς οι διαδικασίες και ο 

θεσµός του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι απλώς µια διαδικασία και η ουσιαστικά σία 

είναι κάπου αλλού. Και η διαδικασία έχει ουσία. Τι θέλω να πω µε αυτό: Εδώ πέρα 

συζητάµε για ένα θέµα, τα σκουπίδια.  

  Τα σκουπίδια είναι από τα σοβαρότερα ζητήµατα και είµαστε µια χώρα 

κι ένας ∆ήµος εδώ συγκεκριµένα, που δεν έχουµε κάνει το παραµικρό για τη διαλογή 

των σκουπιδιών από την πηγή, δεν έχουµε καµία εικόνα πόσα σκουπίδια παράγει ο 

∆ήµος µας, δεν ειπώθηκε καν αυτό και τι ανάγκες έχουµε και κατά πόσο µάλλον να 

εναρµονιστούµε και µε τις ίδιες πρακτικές που εφαρµόζονται σε όλα τα ευρωπαϊκά 

κράτη. 

  Κι εδώ πέρα πάµε να λύσουµε ένα θέµα τσάτρα πάτρα και να 

συζητήσουµε απλώς έναν χώρο. Εγώ νοµίζω πως ο ρόλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ή των πολιτικών δεν είναι να υποδεικνύουν χώρους, γιατί µπορώ να σας υποδείξω κι 

εγώ ένα χώρο στη Βρυούλων. Επίσης ξέρω ότι και η κα ∆ήµαρχος αυτό το χώρο 

συζήτησε για να τον ενοικιάσει. Αυτό είναι το θέµα τώρα; 

  Εγώ νοµίζω το θέµα είναι να βάλουµε τα κριτήρια µε τα οποία εµείς θα 

πάµε να κάνουµε µια πρόσκληση ενδιαφέροντος για να µπορέσουν να µας έρθουν 

προτάσεις και ναι τις κοστολογήσουµε. Άµα δεν έχουµε δυο τρεις προτάσεις που να 

τις κρίνουµε, πρώτον από άποψη νοµική, µπορεί να χτιστεί εκεί πέρα;, ή θα πάµε να 

λύσουµε ένα πρόβληµα νοµικό που υπάρχουν στο άλσος και θα δηµιουργήσουµε ένα 

νέο;  
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  ∆εύτερον: Ο κόσµος, η γειτονιά εκεί πέρα, υπάρχουν περίοικοι, 

υπάρχουν κοντά σπίτια και άρα µπορεί αυτό να µετεγκατασταθεί εκεί; Τρίτον: Η 

εγγύτητα. Πρέπει να υπάρχει εγγύτητα, συµφωνώ απόλυτα, για να µην ανέβει το 

κόστος. Τέταρτον: Οικονοµικό κόστος. Μπορεί ο ∆ήµος ν’ αντέξει; Και ποιος θα 

επιβαρυνθεί απ’ όλα αυτά;  

  Άρα θέλω να πω ότι χρειάζεται να µπουν κάποια κριτήρια και ν’ 

αποφασίσουµε και µε βάση αυτά να γίνει µια µελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του 

∆ήµου και µετά να γίνει µια πρόσκληση ενδιαφέροντος γιατί διαφορετικά συζητάµε 

στον αέρα και µπορούµε να πούµε πολλές ωραίες ιδέες φανταχτερές αλλά δε θα 

δώσουµε καµία λύση στο πρόβληµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Γκούµα έχει το λόγο. 

∆. ΓΚΟΥΜΑ: Μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση σήµερα, έχω αρχίσει ν’ αναρωτιέµαι τι 

ακριβώς κάνουµε εδώ να σας πω την αλήθεια µου. Οι περισσότερες τοποθετήσεις 

είχαν να κάνουν µε το πώς θα βάλουµε κριτήρια, τι διαδικασίες θ’ ακολουθήσουµε. 

Έχω την εντύπωση ότι πλέον αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αυτή η πρόσκληση 

στάλθηκε για το θεαθήιναι, για να πούµε ότι συζητήσαµε το θέµα.  

  Και µου φαίνεται ανούσιο τουλάχιστον, να ζητάµε προτάσεις από 

παρατάξεις νέες και παλιές, από ∆ηµοτικούς Συµβούλους, χωρίς να έχουµε την 

προηγούµενη σκέψη, µια ώριµη σκέψη τέλος πάντων να στείλουµε και το κείµενο της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, να στείλουµε τα κριτήρια της Υπηρεσίας για να 

µπορέσουµε να πούµε κι εµείς. Από κει και πέρα αυτό που κάνουµε εδώ είναι να 

δούµε ποιοι για το θεαθήναι προεκλογικά έχουν προτάσεις, ν’ αρχίσουµε να λέµε 

διάφορες προτάσεις και να δούµε αργότερα, οι Υπηρεσία αν θα λύσουν αν και εφ' 

όσον αυτές οι προτάσεις µπορούν να είναι καλές.  

  Αυτή η συζήτηση για τη µεταφορά των σκουπιδιών κυρίως του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας γιατί είναι εκεί ο χώρος, έχει γίνει σε πολλά προηγούµενα ∆ιοικητικά 

Συµβούλια και σε προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές. Χώροι έχουν συζητηθεί ξανά και 

ξανά. ∆εν είναι αυτό το ζήτηµα.  

  Και αν θέλουµε να κάνουµε Επιτροπές και Επιτροπάτα έχει ήδη ο 

"Καλλικράτης", ο ∆ήµος µας έχει ήδη Επιτροπές για το θέµα. Έχει την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, που εκεί είναι και οι άλλες παρατάξεις και όποιος δεν είναι και είναι 

απ’ έξω µπορεί να έρθει και να καταθέσει κι αυτός την πρότασή του και να έρθει η 

εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
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  Πραγµατικά απορώ τι κάνουµε εµείς εδώ σήµερα. Το ότι πρέπει να 

φύγουν από εκεί οι χώροι δεν είναι απόφαση 5 µηνών. Το χαρτί που ήρθε της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης δεν είναι το πρώτο. Υπάρχουν προηγούµενα χαρτιά της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ή τουλάχιστον υπάρχουν του ∆ασαρχείου, υπάρχουν της 

Πολεοδοµίας, υπάρχουν άλλων Υπηρεσιών αρµόδιων.  

  Παρ’ όλα αυτά, πριν δυο χρόνια, που έτυχε να περνάω από το 

∆ηµαρχείο και µίλησα, ρώτησα πού είναι η ∆ήµαρχος και µου λέει «ψάχνει στη Νέα 

Ιωνία πώς θα κάνει σταθµό µεταφόρτωσης και δείχνει το δικό µας γιατί είναι πρότυπο 

µεταφόρτωσης». Πριν δυο χρόνια ήταν πρότυπο µεταφόρτωσης. Και το έδειχνε στη 

Νέα Ιωνία για να µπορέσει η Ν. Ιωνία ν’ ακολουθήσει το παράδειγµά µας να βάλει κι 

αυτή µέσα στο δάσος.  

  Από κει και πέρα πραγµατικά δε µπορώ να καταλάβω τι προτάσεις θα 

θέλατε να καταθέσουν οι υπόλοιποι που λέτε. Με ποια κριτήρια; Ν’ αρχίσουµε να 

λέµε εντάξει, από τον κήπο µου.. Ρωτήσαµε πριν. Εγώ συγκεκριµένα έκανα την 

ερώτηση και ο κ. Πλάτανος έκανε κι άλλες ερωτήσεις όσον αφορά τη µελέτη, την 

κοστολόγηση κτλ., αλλά εγώ έκανα µια ερώτηση: Πόσα τετραγωνικά µέτρα 

χρειάζονται;  

  Αφού µιλήσαµε κτλ., κάποια στιγµή βρέθηκε ο κ. Καραβίας και είπε ότι 

είναι 1.500 και πάνω σύµφωνα µε τις Υπηρεσίες. Μετά λέει ο κ. Παίδας δεν είναι 

τόσο, 3.200. Λοιπόν, αυτά δε γίνεται να είναι λόγια στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πρέπει 

να είναι χαρτί από την Υπηρεσία για να µη λέει ο καθένας. Για να υπάρχει ένα χαρτί.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

∆. ΓΚΟΥΜΑ: Χτες το µεσηµέρι συνάντησα τον κ. Καραβία για να ρωτήσω, έξω από 

το ∆ηµαρχείο που ήµουν και µου λέει «δεν έχει ετοιµαστεί ακόµα η εισήγηση, τώρα 

τη φτιάχνουµε». Εγώ χθες ήρθα για να µπορέσω να δω τι γίνεται. Σήµερα ήταν 

κλειστές οι Υπηρεσίες γιατί είναι απεργία σήµερα.  

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

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό είναι η Τεχνική Υπηρεσία 

πράγµατι να βγάλει τις προδιαγραφές να πάρουµε όλοι στην κολότσεπη ένα φύλλο 

προδιαγραφών και να βγούµε να ψάχνουµε για οικόπεδα, τουλάχιστον να έχουµε 

προτάσεις. 

  Γιατί αυτό ακούστηκε σήµερα, ότι «εγώ ξέω ένα οικόπεδο που είναι 

εκεί, το οποίο πιθανό να είναι και σε καλή τιµή». Αυτά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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πέρα από το θέατρο το προεκλογικό που παίζουµε εδώ και τέλος πάντων, ας είµαστε 

και λίγο χρήσιµοι για τους δηµότες. Έχουµε συµφωνήσει όλοι ότι θέλουµε να φύγει ο 

σταθµός µεταφόρτωσης. Πάει αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε πάρει απόφαση. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Έχουµε πάρει απόφαση οµόφωνα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο 

και το βέβαιο και το πρακτικό και όποιος πει το αντίθετο, µάλλον δεν έχει σχέση µε 

τη λογική, είναι ότι είναι επιθυµητό να είναι µέσα στην πόλη. Σαφέστατα. Αλλά είναι 

εφικτό; Άρα τι συζητάµε τώρα; ότι εγώ ξέρω ένα οικόπεδο κάπου κι έναν ιδιοκτήτη 

που µπορεί να µας κάνει µια καλή τιµή; Με συγχωρείτε, είναι διαδικασίες αυτές;  

  Με συγχωρείτε, λέµε για τις διαδικασίες, λέµε ‘εγώ έχω πρόταση, ένα 

οικόπεδο που ξέρω εκεί από πίσω».. Αυτές τώρα είναι προτάσεις; Οι προτάσεις είναι 

ότι θα πρέπει να βγούµε σα ∆ήµος θεσµικά και να ζητήσουµε οικόπεδα. Και αν είναι 

δυνατό να βρούµε σε όµορο ∆ήµο ή δίπλα ή µέσα στο ∆ήµο µας, βεβαίως να πάµε 

εκεί. Αλλά να δούµε και το οικονοµικό σκέλος. ∆ιότι αυτά είναι ανταποδοτικά. Μην τα 

ξεχνάτε.   

  Αν είναι 500.000, θα πρέπει 15% ν’ αυξήσετε τ’ ανταποδοτικά. Αυτά 

τα λέµε; Ή λέµε ότι «ξέρω ένα οικόπεδο κάπου και είµαι ο µόνος που έχω µια 

πρόταση σήµερα»;  

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

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω ν’ απαντήσω στον κ. Κανταρέλη ότι η δική µας πρόταση δεν ότι 

ξέρουµε ένα οικόπεδο κάπου, η δική µας πρόταση είναι εδώ και την καταθέτω στο 

Προεδρείο να την εξετάσετε αν θέλετε.  

  Το επιθυµητό για µας δεν είναι να είναι εντός οικισµού, το επιθυµητό 

για µας είναι να είναι εκτός πόλης. Εντός οικισµού δε µπορεί να είναι τ’ 

απορριµµατοφόρα και η µεταφόρτωση. ∆εν είναι επιθυµητό λοιπόν να είναι εντός του 

οικισµού. Η πρότασή µας είναι στη διάθεσή σας γραπτώς. Εγώ δεν άκουσα καµία 

άλλη πρόταση γραπτώς.  

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

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ σε καµία περίπτωση δε θ’ 

αποφασίσω µε το πιστόλι στον κρόταφο. Και µου προκαλεί εντύπωση το έγγραφο 

της Περιφέρειας. Γιατί δεν είναι µόνο το γκαράζ της Καθαριότητος, ο τοµέας της 

Καθαριότητος, είναι το πράσινο, παράνοµο, είναι ο «Κένταυρος», παράνοµα, για το 
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οποίο πληρώνουµε και 500.000 ευρώ το χρόνο πρόστιµο, είναι τα αδέσποτα 

παράνοµα κι εγώ έχω τη θέση ότι όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν.  

  Πρέπει ν’ αποµακρυνθούν από το άλσος. Ό,τι είναι παράνοµο. Και 

έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Το ξεπερνάω αυτό και πάω στην ουσία. 

Συµµετείχα στην Επιτροπή επί ∆ηµαρχίας Κόντου για την ανεύρεση χώρου 

προκειµένου να µετεγκαταστήσουµε το γκαράζ. Βρέθηκε ένας χώρος στο Χαµόµηλο 

όπου εκεί η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι πρέπει να γίνει, να 

µετεγκασταθεί το γκαράζ.. Η οποία απόφαση ανεκλήθη. 

  Υπάρχουν στα πρακτικά του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Και δεν ανεκλήθη 

τυχαία, υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση των πολιτών, των κατοίκων της περιοχής 

αποµάχων. Όπως και τώρα θα υπάρξει, εάν αποφασίσουµε και επιλέξουµε ένα χώρο 

που είπε η κυρία..  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εννοείτε της Αναξαγόρα εσείς.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Όχι, εννοώ το χώρο εκεί που κτίστηκε. Μας πρόλαβε ο κύριος. Εν 

πάση περιπτώσει, όπου και να γίνει θεωρώ ότι η περιοχή Αποµάχων κα Αγαγιώτου 

είναι φορτισµένη και δε µπορεί να δεχθεί άλλο φόρτο.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Αυτή είναι η άποψή µου και τότε και τώρα.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Μα δεν είναι. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Το ξέρω πολύ καλά, πήγα και σήµερα και το είδα. Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, κατά τη γνώµη µου πρέπει να δούµε το θέµα πολύ σοβαρά. Πρέπει να 

υπάρξει κατ' αρχήν χωροταξική µελέτη, οικονοµοτεχνική µελέτη και περιβαλλοντική 

µελέτη. Εάν υπάρξουν αυτά τα τρία πράγµατα, τότε θα πρέπει να ορισθεί µια 

∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή και δε µπορούµε εµείς σήµερα, δυο µήνες πριν τις εκλογές, 

να δεσµεύσουµε την επόµενη ∆ιοίκηση της πενταετίας. 

  ∆ε θέλω ν’ αποποιηθώ της ευθύνης µου, εγώ είµαι σε θέση να πράξω 

αυτό που πιστεύω, και σήµερα ακόµη. Αλλά θα ήταν πιο δηµοκρατικό να µη 

βιαστούµε και ν’ αφήσουµε το δικαίωµα αυτό να το διαχειριστεί η επόµενη ∆ιοίκηση. 

Εξάλλου απ’ ό,τι γνωρίζω, εκτός αν κάνω λάθος, πολύ σύντοµα δε θα µπορούµε να 

παίρνουµε κι αποφάσεις εκτός από συγκεκριµένες αποφάσεις λόγω εκλογών. Έχουµε 

µπει ήδη σε προεκλογική περίοδο.  
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  Η πρότασή µου είναι αυτή, να γίνουν αυτά τα τρία πράγµατα και να 

ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες προκειµένου να φύγει όχι µόνο το γκαράζ, να φύγει 

και το πράσινο, να τακτοποιηθεί το θέµα του «Κενταύρου» που πληρώνουµε και 

πρόστιµα προκειµένου και ο ∆ήµος ν’ αρχίσει να εισπράττει πέντε δεκάρες. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Το θέµα εξαντλήθηκε, είπαν όλοι οι συνάδελφοι σωστά 

πράγµατα, πιστεύω στο ίδιο µήκος κύµατος είναι αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, 

θεωρώ στο πρώτο, ως προς την απόφαση για µετεστέγαση στις Υπηρεσίες 

Καθαριότητος έχουµε πάρει, ήταν οµόφωνη, δε χρειάζεται, είναι ξεκάθαρο.. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε συγνώµη, µου διέφυγε κάτι: Υπέβαλλα και ερώτηµα 

και δεν πήρα απάντηση, εάν µπορούµε κ. Κουτσάκη, κα ∆ήµαρχε, το χώρο που 

προτείνετε στη Μεταµόρφωση, στα πλαίσια του νόµου να πάµε εµείς, ένας άλλος 

∆ήµος, τα οχήµατά µας σε ξένα όρια. Εάν ο νόµος το προβλέπει αυτό. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ρωτήσαµε το ∆ήµο Μεταµόρφωσης και µας το επιτρέπει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούστε, την απόφαση θέλετε να την ξαναπάρουµε για µετεστέγαση – 

µεταφορά; ∆ε χρειάζεται.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, έχει εξαντληθεί το θέµα. Λοιπόν, θα πάρουµε µια 

απόφαση σύµφωνα µε τα λεγόµενα που θα λέµε: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 

µίσθωση χώρου µεταστέγασης της Υπηρεσίας Καθαριότητος και Πρασίνου. ∆εν ξέρω, 

γιατί είπαν µόνο για την Καθαριότητα. Θέλετε και Πρασίνου; Και Πρασίνου. Εντός και 

εκτός πόλεως, πρέπει να καθορίσουµε όµως το όριο, τη χιλιοµετρική απόσταση εκτός 

πόλεως, να το πούµε, 2 χιλιόµετρα., 3 χιλιόµετρα, 5 χιλιόµετρα, δεν ξέρω, µέχρι 

κάποια χιλιοµετρική απόσταση για να µην έχουµε επιβάρυνση κόστους.  

  Θέλετε 5 χιλιόµετρα; Να το βάλουµε στην απόφαση. Μέχρι 5 

χιλιόµετρα, δεν ξέρω, 3 χιλιόµετρα, θα βάλουµε και εκτός. Γι’ αυτό κάνουµε 

πρόσκληση. Επαναλαµβάνω, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µίσθωση 

χώρου µεταστέγασης της Υπηρεσίας Καθαριότητος και Πρασίνου. Προσθέτουµε και 

το πράσινο, εντός και εκτός πόλεως. Το όριο εκτός πόλεως θέλετε να είναι 5 

χιλιόµετρα; Ό,τι πείτε εσείς. Μέχρι 5, µέχρι 3.  

∆ΗΜΟΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχετε το λόγο κύριε. Με διακόπτετε, κάνω εισήγηση προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο για να πάρουµε µια απόφαση. 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου)  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Χατζηδάκη, όταν θα έρθουν κάποια αιτήµατα, θα παρουσιαστούν 

άνθρωποι οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα το κρίνουµε και θα δούµε, θα το 

ελέγξουµε και θα δούµε τι µας συµφέρει και τι όχι. Αφήστε µε να τελειώσω όµως.  

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για µίσθωση χώρου 

µεταστέγασης της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου εντός και εκτός πόλεως µε 

όριο 5 χιλιόµετρα για την εκτός πόλεως..  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Η χωµατερή είναι 14 χιλιόµετρα, το 5 ξέρετε πού φτάνει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, µετά θα το εξετάσουµε κ. Γρετζελιά, σας παρακαλώ να το 

κλείσουµε το θέµα. Και σύσταση ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής για επεξεργασία των 

προτάσεων, να γίνει µια ∆ιαπαραταξιακή όταν θα έρθουν οι προτάσεις που θα έρθουν 

και θα δούµε, ή και πριν, να ελέγξει όλα αυτά. Από κάθε παράταξη θα µπει κάποιος 

και να κάνει µια συνεδρίαση να δει τις προτάσεις. ∆εν ξέρω αν διαφωνείτε.  

  Τις προδιαγραφές ούτως ή άλλως του χώρου θα τις καθορίσει η 

Τεχνική Υπηρεσία, θα πει ότι για να πληροί τις προϋποθέσεις αυτός που θα εκδηλώσει 

ενδιαφέρον, θα είναι αυτές οι προδιαγραφές που προβλέπονται να στεγαστεί η 

Καθαριότητα και το Πράσινο. Θέλει συγκεκριµένους χώρους. Αυτά λοιπόν είναι η 

πρόταση.  

Γ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Η Τεχνική Υπηρεσία µαζί µε τη Νοµική 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και η Νοµική, βεβαίως. Συµφωνώ κ. Κουτσάκη. Αυτή είναι η πρόταση 

που πιστεύω πρέπει να πάρουµε απόφαση. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος αν θέλει να 

προσθέσει ή να συµπληρώσει κάτι;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να συµπληρώσω στην πρότασή σας: Πρέπει ν’ αρχίζει ως εξής: 

«Λόγω ανυπαρξίας ιδιόκτητου ακινήτου του ∆ήµου».  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να το προσθέσουµε κι αυτό.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Και «εν συνεχεία του από τάδε εγγράφου της Περιφέρειας, αυτά 

που λέει, αναζητείται προς ενοικίαση χώρος στεγασµένος και αστέγαστος».  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ε χρειάζεται αυτό.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ.. Τουλάχιστον τόσα σε κτίσµα, για τους 

εργαζοµένους… 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτές οι προδιαγραφές σας είπα θα µπουν από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Θα µας καθορίσει η Τεχνική Υπηρεσία τι χώρους χρειάζεται. ∆ε µπορεί εκ των 

προτέρων να βάλω εγώ τετραγωνικά, δεν το γνωρίζω.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τουλάχιστον λέω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ε µπορούµε να δεσµευτούµε. Λοιπόν, µε την προσθήκη που έκανε ο 

κ. Γρετζελιάς.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Από ποιο νόµο απαγορεύεται; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνουµε διάλογο τώρα.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα τα δούµε αυτά, αυτό είπαµε. Θα υπάρξουν προδιαγραφές που θα 

ζητήσουµε αυτά τα πράγµατα.  

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχει γραφτεί ύστερα από εισήγηση 

και µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Νοµικής Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως, το λέµε και στην απόφαση κ. Βασιλόπουλε, αυτό λέµε.  

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτάω κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά κάνετε και ρωτάτε.  

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει οικονοµοτεχνική µελέτη; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας λέω ότι θα γίνει..  

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ρώτησα αν υπάρχει διότι µια κυρία κι ένας κύριος έξω είπαν 

ότι η κα ∆ήµαρχος έχει κατεβάσει οικονοµοτεχνική µελέτη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ δε γνωρίζω κάτι τέτοιο. ∆εν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, πάµε σε 
ψηφοφορία. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα έγκρισης 
δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µίσθωση χώρου για την 
µεταστέγαση της ∆/νσεων α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και 
β) Περιβάλλοντος και Πρασίνου και της συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής για 
την επεξεργασία των σχετικών προτάσεων σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος.   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εκ µέρους της 
∆ιοίκησης πρόταση, τις υπόλοιπες προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη Συνεδρίαση, 
τα υπ΄αριθ. πρωτ. 3378/28-2-2014 και 11070/21-9-11 έγγραφα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής, τις προηγούµενες σχετικές αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Ν.Φ., τις απόψεις των µελών του, όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και: 
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• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Α. Εγκρίνει λόγω ανυπαρξίας κατάλληλου ιδιόκτητου δηµοτικού ακινήτου και µετά τα 
υπ΄αριθ. πρωτ. 3378/28-2-2014 και 11070/21-9-11 έγγραφα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής την δηµοσίευση εκ µέρους του ∆ήµου, κατόπιν  καθορισµού των 
σχετικών προδιαγραφών από την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία µε την Νοµική 
Υπηρεσία αυτού, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µίσθωση χώρου 
µεταστέγασης των ∆ιευθύνσεων α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Ηλεκτροφωτισµού και  β) Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου, από τον χώρο 
που βρίσκονται σήµερα (Άλσος Ν. Φιλ/φειας) σε άλλο χώρο, είτε εντός της πόλης είτε 
εκτός αυτής και µέχρι απόσταση πέντε (5) χιλιοµέτρων από τα διοικητικά της όρια.  
 
Β. Συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή, αποτελούµενη από εκπροσώπους των 
συνδυασµών που θα συµµετάσχουν στο ∆ήµο στις προσεχείς ∆ηµοτικές Εκλογές της 
18ης/25ης Μαΐου 2014, ήτοι από:  
 

• Την ∆ήµαρχο και επικεφαλής του υποψήφιου συνδυασµού «ΝΕΑ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» κα Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη, ως Πρόεδρο και µέλη: 
 

• Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Σωτήριο Κοσκολέτο, ως εκπρόσωπο του 
υποψήφιου συνδυασµού «ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ». 
 

• Την ∆ηµοτική Σύµβουλο και επικεφαλής του υποψήφιου συνδυασµού «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κα ∆ανάη-Εύα Γκούµα. 
 

• Την κα Βασιλική Ματσουκά-Κουµαριανού, ως εκπρόσωπο του υποψήφιου 
συνδυασµού «∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ». 
 

• Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Παντελή Γρετζελιά, ως εκπρόσωπο του υποψήφιου 
συνδυασµού «ΜΠΡΟΣΤΑ µε ευθύνη και αλληλεγγύη». 
 

• Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλό κ. Νικόλαο Παπανικολάου ως εκπρόσωπο του 
υποψήφιου συνδυασµού «ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ).  
 

• Τον επικεφαλής του υποψήφιου συνδυασµού «νέο» (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ) κ. Γεώργιο Αράπογλου.  

 
 
για την επεξεργασία των προτάσεων που θα υποβληθούν για την µεταστέγαση των 
∆ιευθύνσεων α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού και  β) 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου του ∆ήµου από το χώρο που βρίσκονται σήµερα (Άλσος 
Ν. Φιλ/φειας) σε άλλο χώρο. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   59/2014. 

 

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. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Βασιλόπουλος Αριστείδης 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου και Προέδρου ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής 
- Μέλη ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής 
- Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
- Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού  
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
- Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
- Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου 
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