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Μζγαρα, 30 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
« Ο κ. Μαρινάκθσ πάςχει από το “ςφνδρομο τθσ απόκρυψθσ
ςτοιχείων”»

Φαίνεται ότι ο κ. Μαρινάκθσ ζχει επιλεκτικι μνιμθ και πάςχει από το
“ςφνδρομο τθσ απόκρυψθσ ςτοιχείων”.
Για άλλθ μία φορά ο κ. Μαρινάκθσ ακολουκεί ανεφκυνθ, δθμαγωγικι και
λαϊκίςτικθ πολιτικι για το ςοβαρότατο και μάλιςτα για το ςοβαρότατο ηιτθμα, που
προζκυψε ςχετικά με το 4ο Δθμοτικό χολείο.
« “Εκεί που μασ χρωςτάγανε μασ ηθτοφν και το βόδι”, λζει και θ λαϊκι ριςθ
κι όντωσ ενϊ κάπρεπε να απολογείται ο ίδιοσ ο κ. Μαρινάκθσ, που δεν ζκανε
τίποτα για το χολείο τα τζςςερα χρόνια, που ιταν Διμαρχοσ και μάλιςτα είχε και
δφο παιδιά του ωσ μακθτζσ ςτο 4ο Δθμοτικό, κατθγορεί αυτι τθ Διοίκθςθ ότι
δικεν αδιαφόρθςε κι εξζκεςε ςε κίνδυνο τθ ηωι των παιδιϊν, όταν ο ίδιοσ ο
Διμαρχοσ ο κ ταμοφλθσ ιταν ςε διαρκι επαφι και ςυνεννόθςθ με τθν Διευκφντρια
του χολείου και τον φλλογο Γονζων και κθδεμόνων, ζπραξε ότι ζπρεπε και
διζκεςε και 50.000 ευρϊ για μελζτθ για να διαπιςτωκεί θ κατάςταςθ του κτιρίου.
Για τθν πλιρθ και υπεφκυνθ ενθμζρωςθ των γονζων, που ενδιαφζρονται
και τουσ απαςχολεί το πρόβλθμα και κάκε καλόπιςτο ςυμπολίτθ παρατίκενται
αναλυτικά με λεπτομζρειεσ οι ενζργειεσ του Διμου μζχρι ςιμερα, με ςτοιχεία τθσ
Τεχνικισ Υπθρεςίασ:

1. Εγγραφο προσ ΚΣΤΠ 758/12.1.2018 ϊςτε να πραγματοποιθκεί αυτοψία με κλιμάκιο
Μθχανικϊν του Οργανιςμοφ, προκειμζνου να αποφανκοφν για τθν καταλλθλότθτα
λειτουργίασ του χολικοφ υγκροτιματοσ.
2. Σον Ιανουάριο, λίγεσ θμζρεσ μετά το ζγγραφο ιρκε κλιμάκιο Μθχανικϊν τθσ ΚΣΤΠ
και κρίκθκε αναγκαίοσ ο ζλεγχοσ ςτατικισ επάρκειασ του κτιρίου και εκτίμθςθ
φζρουςασ ικανότθτασ και μελζτθσ ςτατικισ ενίςχυςθσ αν θ προθγοφμενθ εκτίμθςθ
δείξει ότι απαιτείται.
3. Σθν 18.4.2018 ςυντάχκθκε ο υπ’ αρικμ. 19/2018 φάκελλοσ δεδομζνων μελζτθσ από
τθν Σ.Τ.Δ.Μ με τίτλο: «Μελζτθ ςτατικισ επάρκειασ 4ου Δθμοτικοφ χολείου» με
προεκτιμϊμενθ αμοιβι , αξία ςφμβαςθσ 41.541,46 Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ ι 51.511 Ευρϊ
με ΦΠΑ 24%.
4. Σθν 20.4.2018 ζγινε ειςιγθςθ προσ Δ.. για ζγκριςθ δεδομζνων τθσ μελζτθσ και
τρόπου εκτζλεςθσ, Αρικμ. Πρωτ: 8152/2018.
5. Σθν 24.4.2018 ελιφκθ θ απόφαςθ 119 του Δθμοτικοφ υμβουλίου ζγκριςθσ
Μελ’ετθσ και τρόπου εκτζλεςθσ να εκπονθκεί με ανοιχτι διαδικαςία, με ςυνοπτικό
διαγωνιςμό για τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων μελετϊν, με κριτιριο ανάκεςθσ
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ και τιμισ.
6. Σθν με αρικμό 205 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για Αναμόρφωςθ 2018 ΑΔΑ:
7ΣΠ9Ω 5ΣΚ, για ενίςχυςθ ανεπαρκοφσ πίςτωςθσ, ςφμφωνα με το υπ’
αρικμ.8344/2018 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν ςτον ΚΑΕ
30.7411.0018.
7. Σθν με αρικμό 132 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου για Αναμόρφωςθ 2018
ΑΔΑ:ΩΗΚΝΩΚΠ 7Β για ενίςχυςθ ανεπαρκοφσ πίςτωςθσ, ςφμφωνα με το υπ’
αρικμ.8344/2018 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν ςτον ΚΑΕ
30.7411.0018.
8. Σθν με αρικμό Πρωτ:11497/19.6.2018 ειςιγθςθ τθσ Δνςθσ Σ.Τ.Δ.Μ για ψιφιςθ
πίςτωςθσ.
9. Σθν με αρικμ.268/25.6.2018 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ψιφιςθ
πίςτωςθσ ΑΔΑ : 708ΩΚΠ Ω43.
10. Σθν ΑΑΤ 382 12005/27.6.2018 ΑΔΑ: 7Μ86ΩΚΠ ΖΔΣ
11. Σθν με αρικμ. Πρωτ: 12427/5.7.2018 Ειςιγθςθ προσ οικονομικι Επιτροπι για
ζγκριςθ όρων Δθμοπραςίασ
12. Σθν Διακιρυξθ με αρικμ. Πρωτ: 13000/16.7.2018 ΑΔΑ: 610ΙΩΚΠ ΨΟΘ
13. Σθν με αρικμ. Πρωτ: 13385/20.7.2018 Ειςιγθςθ προσ οικονομικι Επιτροπι για
ζγκριςθ Πρακτικοφ κλιρωςθσ μελϊν Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
14. Σθν με αρικμ. 339/31.7.2018 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ
Πρακτικοφ κλιρωςθσ μελϊν Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
15. Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι ορίςτθκε θ 7/8/2018 ϊρα 10.00
16. Σθν 9.8.2018 Πρακτικό διενζργειασ , 1ο Πρακτικό
17. Σθν με αρικμ. Πρωτ: 16833/10.9.2018 ειςιγθςθ τθσ Δνςθσ Σ.Τ.Δ.Μ για ζγκριςθ
Πρακτικοφ Νο 1
18. Σθν με αρικμ. 361/ 21.9.2018 Απόφαςθ οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ
Πρακτικοφ Νο 1 ΑΔΑ : 6ΞΩΚΠ 473

19. Σθν με αρικμ. Πρωτ: 17966/25.9.2018 κοινοποίθςθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ με
αρικμ. 361/21.9.2018 Απόφαςθ οικονομικισ επιτροπισ για ζγκριςθ Πρακτικοφ Νο 1
20. Σθν με αρικμ. Πρωτ: 19083/8.10.2018 πρόςκλθςθ Αναδόχου για επικαιροποιθμζνα
δικαιολογθτικά
21. Σθν 9.11.2018 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 2ο Πρακτικό
22. Σθν με αρικμ. 429/27.11.2018 Απόφαςθ οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ
Πρακτικοφ Νο 2 ΑΔΑ: 632ΖΩΚΠ ΟΣΗ ΑΔΑΜ κατακφρωςθσ 19 ΑWRD004298046 2019
01 02
23. Σθν με αρικμ. Πρωτ: 23228/3.12.2018 Κοινοποίθςθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ με
αρικμ. 429/27.11.2018 Απόφαςθ οικονομικισ Επιτροπισ για ζγκριςθ Πρακτικοφ Νο
2
24. Σθν με αρικμ. Πρωτ: 23814/10.12.2018 ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
25. Σθν Εγγυθτικι ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ και τθ ΒΕΒΑΙΩΗ ΕΓΚΤΡΟΣΗΣΑ εγγυθτικισ καλισ
εκτζλεςθσ 18.12.2018
26. Σθν με αρικμ. Πρωτ: 25321/28.12.2018 ΤΜΒΑΗ ,ΑΔΑΜ φμβαςθσ
19SYMV004298142 2019 01 02
27. Tον με αρικ. Πρωτ: 25339/28.12.2018 Οριςμό Επιβλζποντοσ ΑΔΑ : 61 ΑΝΩΚΠ Ξ3Λ
28. Σθν με αρικμ. Πρωτ: 10264/ 17.5.2019 ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΕΛΕΣΗ ΕΝΙΧΤΕΩΝ
29. Σθν από 27.5.2019 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΑΙΩΗ
30. Σθν με αρικμ. Πρωτ: 10264/27.6.2019 ΕΓΚΡΙΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΑΣΙΚΗΗ ΕΝΙΧΤΗ.
Υςτερα από όλεσ αυτζσ τισ ενζργειεσ τθσ παροφςθσ Διοίκθςθσ και τθν πλιρθ
απραξία και αδράνεια τθσ Διοίκθςθσ Μαρινάκθ είναι δυνατόν να εγκαλεί τθ
ςθμερινι Διοίκθςθ αυτόσ που δεν ζκανε τίποτα;

Τπάρχει πρόβλθμα ςοβαρότατο με το κτίριο του 4ου Δθμοτικοφ χολείου αλλά
γίνονται όλεσ οι ενζργειεσ που απαιτοφνται αφ’ ενόσ να μθν καταργθκεί το χολείο
κι αφ’ ετζρου να διευκετθκεί το ηιτθμα ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ από τον επτζμβρθ
ςτο ξεκίνθμα τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ να μπορζςουν να παρακολουκιςουν
κανονικά τα μακιματα προςαρμοηόμενοι ςτο νζο τουσ περιβάλλον ςτα όμορα
ςχολεία.
Οςο για τον κ. Μαρινάκθ ασ τον ςυμβουλεφςει κάποιοσ από τουσ
ςυνεργάτεσ του ότι πρζπει να ςταματιςει τθ ςτείρα αντιπολιτευτικι κριτικι και ασ
μείνει ςτθν ουςία των γεγονότων. Να ςτακεί πάνω ςτα τοπικά προβλιματα με
ςεβαςμό ςτουσ πολίτεσ και ςτθν αλικεια.
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