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ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Καιακπφθεο Ησάλλεο, Αλαληάδεο Νηθφιανο, Παπαινπθά Δπηπρία, Καιχβεο
Γεψξγηνο, Υαξακαξά Γεσξγία, Μαλσιεδάθεο Θεφδσξνο, Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο,

Σαβιαξίδεο

Παλαγηψηεο,

Υαηδεγεσξγίνπ

Κσλζηαληίλνο,

Κνπξεκέλνο Λάκπξνο, Καςάιεο Παληειήο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Γεσξγαθά
Γέζπνηλα, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Κφληνο Απφζηνινο, Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο,
Παπαθψζηαο Βαζίιεηνο.

ΑΠΟNTE ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Αλησλαξφπνπινο Υξήζηνο, Ρφθνπ Υαξίθιεηα, Αγγειήο Υξήζηνο, Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ
Ησάλλεο,

Κσλζηαληίλα,

Αξάπνγινπ

Γεσξγακιήο

Γεψξγηνο,

Λχζαλδξνο,

Πιάηαλνο

Σνκπνχινγινπ

Διεπζέξηνο,

Καληαξέιεο

Γεκήηξεο, Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο, Γατηαλά – Απνζηνιάθε Δπηπρία,
Κνπηζάθεο Μηραήι, Αγαγηψηνπ Βαζηιηθή, ηψξεο Νηθφιανο, Γθνχκα Γαλάε –
Δχα, Αλαγλψζηνπ – Καξθάλε Αλησλία.
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Έγθξηζε δσξεάλ ηαθήο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ σηεξίνπ Βεξλίθνπ.

2.

Μεξηθή αλάθιεζε ηεο αξηζ. 210/2017 απφθαζεο Γ.. πεξί έγθξηζεο
απνδέζκεπζεο νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ.

3.

Μεξηθή αλάθιεζε ηεο αξηζ. 17/2019 απφθαζεο Γ.. θαη κεξηθή
αλάθιεζε ηεο αξηζ. 99/2019 φκνηαο πεξί έγθξηζεο επηρνξήγεζεο
αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ αληηζηνίρσο θαη εμεηδίθεπζεο
ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ.

4.

Έγθξηζε 5εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2019, βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο.

5.

Έγθξηζε παξαγξαθήο αμηψζεσλ πξνκεζεπηψλ θαηά ηνπ Γήκνπ.

6.

Έγθξηζε 3εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2019 ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ. 152/2019
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.

7.

Α.

Έγθξηζε

«πκπηεζηέο

παξάηαζεο

δηάξθεηαο

απνξξηκκάησλ»,

ζχκβαζεο

θαηφπηλ

ζρεηηθνχ

ηεο

πξνκήζεηαο

αηηήκαηνο

ηνπ

αλαδφρνπ θαη Β. χζηαζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ην έξγν κε ηίηιν:
«Πξνκήζεηα ζπκπηεζηψλ απνξξηκκάησλ θαη πιηθνχ πξνψζεζεο ηεο
αλαθχθισζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαθξαηηθνχ έξγνπ Benefit As You
Save (BAS)».
8.

Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

9.

Έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ
πιεγέλησλ απφ ηελ πιεκκχξα ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2018.

10.

Έγθξηζε ζπλεξγαζίαο κε ηo «Θέαηξν ηεο Ζκέξαο».

11.

Έγθξηζε θαη’ εμαίξεζε εγγξαθήο βξέθνπο ζε Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ
ηνπ Γήκνπ.

12.

Έγθξηζε παξαρψξεζεο ρξήζεο ζρνιηθψλ ρψξσλ, βάζεη ησλ αξηζ.
10/2019-17/2019 θαη 19/2019 απνθάζεσλ ηεο ΓΔΠ.

13.

Λήςε απφθαζεο επί ηνπ ρξφλνπ έγθξηζεο ησλ νιηγνκειψλ ηκεκάησλ
ησλ Δ.Π.Α.Λ., βάζεη ηεο αξηζ. 9/2019 απφθαζεο ηεο ΓΔΠ.
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14.

Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο - νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«Δπηζθεπή αχιεησλ ρψξσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο Υαιθεδφλνο».

15.

Έγθξηζε Πξσηνθφιινπ
έξγνπ:

πξνζσξηλήο - νξηζηηθήο

«ΤΜΠΛΖΡΧΖ

Ζ/Μ

παξαιαβήο

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

ηνπ

ΚΛΔΗΣΟΤ

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΗΧΝΗΚΟΤ» - Α.Μ.99/2015.
16.

Έγθξηζε

πξσηνθφιινπ

νξηζηηθήο

παξαιαβήο

ηνπ

έξγνπ

«Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο».
17.

Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή ζπληήξεζε

αχιεησλ

ρψξσλ

ζρνιηθψλ

θηηξίσλ

Γήκνπ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» (ΑΜ :95/2018).
18.

Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΜΟΝΧΔΧΝ

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

ΥΟΛΔΗΧΝ»(ΑΜ:

133/2018).
19.

Έγθξηζε

1νπ

Α.Π.Δ.

θαη

ηνπ

1νπ

Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.

ηνπ

έξγνπ

«Αλαθαηαζθεπή βειηίσζε αλνηθηψλ γεπέδσλ» (Α.Μ: 58/2019).
20.

Έγθξηζε

1νπ

Α.Π.Δ.

ηνπ

έξγνπ

«Διαηνρξσκαηηζκνί

θηηξηαθψλ

εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» (ΑΜ: 147/2018).
21.

Έγθξηζε 3νπ Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ «Πξνζηαζία, Γηαρείξηζε θαη Αλάπιαζε
Άιζνπο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» (Α.Μ. 141/16).

22.

Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ., ζχλαςεο 1εο ..Δ. θαη παξάηαζεο ρξφλνπ
εθηέιεζεο
ΚΑΗ

ηνπ έξγνπ «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ

ΓΗΚΣΤΟΤ

ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΧΝ

ΣΟ

ΑΛΟ

ΝΔΑ

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ».
23.

Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε
δηαθφξσλ

πιαηεηψλ

-

πάξθσλ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο

-

Νέαο

Υαιθεδφλαο» (ΑΜ :149/2018).
24.

Έγθξηζε

παξάηαζεο

πξνζεζκίαο

πεξαίσζεο

ηνπ

«Αλαθαηαζθεπή βειηίσζε αλνηθηψλ γεπέδσλ» (ΑΜ :58/2019).
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25.

Έγθξηζε

παξάηαζεο

πξνζεζκίαο

πεξαίσζεο

ηνπ

έξγνπ:

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ» (A.M.:
158/2016).
26.

Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο εξγαζηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη θαιεζπέξα ζαο. Ξεθηλάκε ηελ 12ε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα λα
πάξνπκε παξνπζίεο γηα λα δνχκε αλ έρνπκε απαξηία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ (Γ. ΚΑΛΤΒΖ): Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ.
Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ.
Αλησλαξφπνπινο Υξήζηνο απψλ, ε θα Ρφθνπ Υαξίθιεηα απνχζα, ν θ.
Καιχβεο Γεψξγηνο παξψλ, ε θα Υαξακαξά Γεσξγία παξνχζα, ν θ.
Μαλσιεδάθεο Θεφδσξνο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Αγγειήο Υξήζηνο απψλ, ν θ. Σαβιαξίδεο Παλαγηψηεο παξψλ, ε θα Κάπνπα Σξηαληαθχιινπ Κσλζηαληίλα απνχζα, ν θ. Υαηδεγεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο
παξψλ, ν θ. Κνπξεκέλνο Λάκπξνο παξψλ, ν θ. Καςάιεο Παληειήο παξψλ, ε
θα Δκκαλνπήι Γαλάε παξνχζα, ε θα Γεσξγαθά Γέζπνηλα παξνχζα, ν θ.
Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο απψλ, ν θ.
Σνκπνχινγινπ Ησάλλεο απψλ, ν θ. Αξάπνγινπ Γεψξγηνο απψλ, ν θ.
Πιάηαλνο Διεπζέξηνο απψλ, ν θ. Καληαξέιεο Γεκήηξεο απψλ, ν θ. Κφληνο
Απφζηνινο παξψλ, ν θ. Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο απψλ, ν θ. Νηάηζεο
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ε θα Γατηαλά – Απνζηνιάθε Δπηπρία απνχζα, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι απψλ, ε θα Αγαγηψηνπ Βαζηιηθή απνχζα, ν θ. ηψξεο
Νηθφιανο απψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα, ν θ. Παπαθψζηαο
Βαζίιεηνο παξψλ, ε θα Αλαγλψζηνπ – Καξθάλε Αλησλία απνχζα.
Ζ Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν.
Φηιαδέιθεηαο θα Αζαλαζίνπ Γήκεηξα παξνχζα θαη ν Πξφεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν. Υαιθεδφλαο θ. Καηεξίλεο Γεψξγηνο
παξψλ. 17 παξφληεο, έρνπκε απαξηία, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηε
ζπλεδξίαζή καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή καο. ε απηφ ην ζεκείν
θη εγψ απφ πιεπξάο κνπ ζέισ λα πσ φηη φηαλ αλέιαβα απηή ηε ζέζε είρα
δεηήζεη απφ ην ψκα λα βνεζήζεη ψζηε ην έξγν πνπ ζα επηηειεζηεί λα είλαη ην

4

ε

12 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 24/7/2019

θαιχηεξν δπλαηφ, παξά ην γεγνλφο φηη ππήξραλ άλζξσπνη νη νπνίνη
πξνζπαζνχζαλ λα κεηψζνπλ ην επίπεδν πνπ είρακε ζαλ Γεκνηηθφ
πκβνχιην, νξηζκέλνη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηα άιια
ζεσξψ φηη ην πξφζεκν είλαη ζεηηθφ.
Καη ζε απηφ ζέισ λα επραξηζηήζσ πξαγκαηηθά φινπο ηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ κε ηελ παξνπζία ηνπο κε ην ήζνο ηνπο, κε ηελ
αμηνπξέπεηά ηνπο βνήζεζαλ θαη ην δηθφ κνπ έξγν γηα λα θηάζνπκε λα έρνπκε
απηφ ην απνηέιεζκα. αο επραξηζηψ φινπο γηα ηε ζπλεξγαζία, εχρνκαη ζηνπο
επφκελνπο θαιή δχλακε θαη θαιή ζπλέρεηα θαη φζνη είλαη λα ζπλαληεζείηε ζε
απηή ηελ αίζνπζα ζα ηα βξεζείηε λα ηα πείηε πάιη. Δκείο νη ππφινηπνη θάπνπ
αιινχ ζα ζπλαληεζνχκε. Δπραξηζηψ πνιχ.
Τπάξρεη θάπνηνο απφ ηνπο επηθεθαιήο πνπ ζέιεη λα πάξεη ηνλ
ιφγν; Γελ ππάξρεη, σξαία. Πεξλάκε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη δυπεάν ηαθήρ ςπαλλήλος ηος Γήμος υηηπίος Βεπνίκος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη δσξεάλ ηαθή ελφο ππαιιήινπ ΗΓΟΥ θαη δεηάκε
απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ έγθξηζε κε βάζε ην άξζξν 19 ηνπ
Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ αξηζκ. 212/2015
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη δυπεάν ηαθήρ
ςπαλλήλος ηος Γήμος υηηπίος Βεπνίκος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Μεπική ανάκληζη ηηρ απιθ. 210/2017 απόθαζηρ Γ.. πεπί έγκπιζηρ
αποδέζμεςζηρ οικογενειακών ηάθυν Γημοηικού Κοιμηηηπίος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εδψ είρε πάξεη θάπνηα απφθαζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ην 2017 θαη είρε πάξεη πίζσ ν Γήκνο ηνπο ηάθνπο. Έρεη ζπκβεί εθ
παξαδξνκήο ζε δπν πεξηπηψζεηο ζε απηή θαη ζε κηα επφκελε, ππάξρεη
ελέξγεηα πνπ είλαη 2/11/2018 δήηεζε ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ε θα
Πξηκηθίξε, 28/4/2017 απνδεζκεχζακε ηνλ ηάθν, ην ’12 φκσο έγηλε ηαθή ζηνλ
ηάθν. Απηφ ζεκαίλεη φηη έγηλε θάπνηα ελέξγεηα, νπφηε θαθψο είρακε πάξεη ηελ
αλάθιεζε πνπ θάλακε. Οπφηε δεηάκε λα επηζηξαθεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ν
ηάθνο, νη νπνίνη ελ ησ κεηαμχ ήξζαλ θαη πιήξσζαλ νη θφξεο ην ηίκεκα πνπ
ρξεηαδφηαλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Α. ΚΟΝΣΟ: Απνρή θα Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Μεπική ανάκληζη ηηρ
απιθ.

210/2017

απόθαζηρ

Γ..

πεπί

έγκπιζηρ

αποδέζμεςζηρ

οικογενειακών ηάθυν Γημοηικού Κοιμηηηπίος» με 15 ςπέπ, εγκπίνεηαι
καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ. Απέσοςν ο κ. Κόνηορ και ο κ. Νηάηζηρ.

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Μεπική ανάκληζη ηηρ απιθ. 17/2019 απόθαζηρ Γ..
και μεπική ανάκληζη ηηρ απιθ. 99/2019 όμοιαρ πεπί έγκπιζηρ
επισοπήγηζηρ αθληηικών και πολιηιζηικών ζςλλόγυν ανηιζηοίσυρ
και εξειδίκεςζηρ ζσεηικών πιζηώζευν»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη κεξηθή αλάθιεζε γηαηί δελ ππάξρνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πιιφγνπο, νπφηε απνδεζκεχνληαη
ηα πνζά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Απηφ είλαη ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Μεπική ανάκληζη ηηρ
απιθ. 17/2019 απόθαζηρ Γ.. και μεπική ανάκληζη ηηρ απιθ. 99/2019
όμοιαρ πεπί έγκπιζηρ επισοπήγηζηρ αθληηικών και πολιηιζηικών
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ζςλλόγυν

ανηιζηοίσυρ

και

εξειδίκεςζηρ

ζσεηικών

πιζηώζευν»

εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 5ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ
2019, βάζει ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικ. Δπιηποπήρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ, είλαη νπζηαζηηθά
ηαθηνπνηεηηθή θαη άκεζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ηα πνζά θαίλνληαη δελ έρσ θάηη
λα πσ, είλαη φπσο έρεη γίλεη ε εηζαγσγή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σο

4ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Έγκπιζη

5ηρ

αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2019, βάζει
ζσεηικήρ απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικ. Δπιηποπήρ» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ

5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη παπαγπαθήρ αξιώζευν ππομηθεςηών καηά ηος Γήμος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σψξα πνπ ήξζε ν Γήκαξρνο ζα κνπ επηηξέςεηε γηαηί
ηνλ πεξίκελα λα έξζεη λα θάλσ θη εγψ κηα κηθξή παξέκβαζε. Πξψηα απ' φια
λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε φια απηά ηα ρξφληα,
λα επραξηζηήζσ φιν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, λα επραξηζηήζσ ηελ
αληηπνιίηεπζε θαη πάλσ απ' φια λα επραξηζηήζσ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ
φπνηα ζέζε βξέζεθαλ θαη φπσο πνιχ ζσζηά είπε ν Γήκαξρνο εκείο
ζπλερίδνπκε, είκαζηε παξφληεο, ζα θνηηάμνπκε λα δηαθπιάμνπκε ην έξγν πνπ
έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη, λα είκαζηε ζεηηθνί ζηα ζεηηθά θαη φπνπ ρξεηάδεηαη
ζα αζθήζνπκε ηελ θαηάιιειε θξηηηθή. αο επραξηζηψ πνιχ φινπο.
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Πάκε ηψξα ζην ζέκα. Έρεη παξέιζεη ε πεληαεηία νπφηε έγηλε θαη
εξψηεζε ζηε Γηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ θαη απηά ηα πνζά πξέπεη λα
αθαηξεζνχλ γηα λα θχγνπλ, είλαη ηηκνιφγηα πξνκεζεπηψλ, δελ ππάξρεη
δηθαζηηθή δηεθδίθεζε νπφηε πξέπεη ζηγά - ζηγά λα θαζαξίδεη ε εηθφλα ηνπ
Γήκνπ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή ηνπνζέηεζε; Ο θ.
Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ θα Πξφεδξε. Θα ήζεια θ. Πιέζζα λα γξαθηεί έηζη:
εθφζνλ πιεξνί ηε λνκηκφηεηα ε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο, δελ έρσ θακία
αληίξξεζε θαη φπσο καο δηαβεβαίσζε θαη ν θ. Αληηδήκαξρνο φηη πιεξνί
απφιπηα ηε λνκηκφηεηα. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη παπαγπαθήρ
αξιώζευν ππομηθεςηών καηά ηος Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 3ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικ. έηοςρ 2019
ηηρ Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ ηος Γήμος, βάζει ηηρ απιθ. 152/2019
απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ππελζπκίζσ εδψ φηη γηα λα πεξάζεη ην ζέκα ρξεηάδεηαη ηελ
απφιπηε πιεηνςεθία. Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Δίλαη γηα ηα ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα πάξεη ε
Κνηλσθειήο γηα ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη ηνλ επηέκβξην έξρνληαη ζην
Γήκν κε ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπκε πάξεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Ήζεια λα ξσηήζσ θάηη. Μηιάκε γηα ηηο πιεξσκέο ηνπ 13νπ θαη
ηνπ 14νπ κηζζνχ; Καη ζέισ λα κνπ μεθαζαξίζεηε ηη είλαη απηφ, δειαδή
αλακφξθσζε σο πξνο ηη, γηα ηελ πιεξσκή. Γηφηη έρνπκε ζνβαξφ ζέκα αλ
είλαη ν 13νο θαη ν 14νο κηζζφο. Φεθίζηε φ,ηη λνκίδεηε αιιά ζέισ λα πσ ηε ζέζε
κνπ, απηφ ήζεια λα ελεκεξσζψ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
πεξάζακε θάπνηα πνζά πνπ πάλε ζηελ Κνηλσθειή θαη απηφ είλαη γηαηί
θάπνηνη ππάιιεινη ηεο Κνηλσθεινχο πνπ έπξεπε λα έξζνπλ ζην Γήκν έρεη
θαζπζηεξήζεη

ε

δηαδηθαζία,

έρνπλ

κείλεη

ζηελ

Κνηλσθειή

θαη

ν

πξνυπνινγηζκφο ηεο Κνηλσθεινχο δελ θαιχπηεη απηά ηα πνζά.
Δίρε

ππνινγηζηεί

φηη

ζα

γίλεη

λσξίηεξα,

αλ

δείηε

ηελ

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ζηέιλνπκε ρξήκαηα ζηελ
Κνηλσθειή. Σαπηφρξνλα φκσο θαη ε Κνηλσθειή πξέπεη λα ηα δερηεί απηά ηα
ρξήκαηα, δειαδή απφ ην Γήκν είλαη έμνδν θαη απφ ηελ Κνηλσθειή είλαη
έζνδν. Οπζηαζηηθά είλαη κηα ηαθηνπνίεζε κεηαμχ Γήκνπ θαη Κνηλσθεινχο γηα
ηα κηζζνινγηθά.
Α. ΚΟΝΣΟ: Μπνξψ λα παξέκβσ; Δπραξηζηψ θα Πξφεδξε. Ναη, αιιά κέζα
ζηελ αλακφξθσζε ηεο Κνηλσθεινχο είλαη νη πιεξσκέο νη νπνίεο είλαη λα
γίλνπλ γηα ην 13ν θαη γηα ην 14ν κηζζφ. Δθεί είκαζηε ππφινγνη, ζαο ην ιέσ, ζα
έρνπκε πξφβιεκα. Γελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε 13ν θαη 14ν κηζζφ, φηαλ δελ
έρεη…. Σν ιέεη κέζα θαη πξέπεη λα ην δείηε απηφ ην πξάγκα. Γειαδή δελ
κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε εκείο θαη λα πνχκε φηη απηά ηα ρξήκαηα, λαη κελ είλαη
ζε αλακφξθσζε, αιιά πάλε ρξήκαηα γηα ην 13ν.
Δγψ ζέισ λα πάξεη 14ν θαη 15ν θαη 16ν κηζζφ ν εξγαδφκελνο,
αιιά λα είκαζηε λφκηκνη θαη εθφζνλ ππάξρεη ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο κνπ δεκηνπξγεί πνιιά εξσηεκαηηθά αλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε.
Όηη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ρξήκαηα φπσο είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο βεβαίσο
κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ, αιιά πάλε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ν νπνίνο
ςεθίζηε ηνλ, αιιά δελ κπνξψ λα ςεθίζσ εγψ θάηη ην νπνίν είρακε πεη εμ
αξρήο πνπ δελ ηα είρα ςεθίζεη πνηέ φηη ηα Γψξα απηά πξέπεη λα
νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη λα πάλε ζηνπο εξγαδφκελνπο.
Δίκαη ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε
θάηη άιιν. Γπζηπρψο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη άιιν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ.

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:

Γελ

βιέπσ

θάπνπ

Κνηλσθεινχο ….
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Α. ΚΟΝΣΟ: Σν ιέεη κέζα θ. Αλεκνγηάλλε, είλαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηελ
αλακφξθσζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λέεη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ηαθηηθέο απνδνρέο κε βάζε
ην εληαίν κηζζνιφγην γηα ζπκβάζεηο ΗΓΑΥ. Απηά είλαη νπζηαζηηθά ηα ρξήκαηα
πνπ αλακνξθψλνληαη, είλαη 14.555 ζπλ 3.700 € αθαηξνχληαη θάπνηα άιια…
Α. ΚΟΝΣΟ: Δγψ δελ έρσ αληίξξεζε….
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σνλ πίλαθα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θνηηάδσ, δελ θνηηάδσ
θάηη άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πάξσ ηνλ ιφγν ιίγν;
Α. ΚΟΝΣΟ: Ναη, γηα λα καο μεθαζαξίζεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ αλακφξθσζε θαη' αξράο δελ αθνξά απηφ ην πξάγκα ηεο
Κνηλσθεινχο. Σν θνκκάηη ηεο αλακφξθσζεο ηεο Κνηλσθεινχο αθνξά ην εμήο:
αλ ζπκάζηε, πξηλ απφ θάπνηνπο κήλεο ςεθίζακε ζε απηφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηελ έληαμε ηνπ «Boήζεηα ζην πίηη» ζην Γήκν, αλ ζπκάζηε. Καη
ςεθίζακε ηηο ζέζεηο θαη ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ηελ πξνθήξπμε δειαδή
ηνπ δηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ απηνί νη άλζξσπνη ζην Γήκν.
Με ζαο ζπκίζσ θαη ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ έγηλε εδψ κέζα.
Δθεί Απφζηνιε, πξνέθπςε ην εμήο: ηα ρξήκαηα ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο ππήξραλ
ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε, απηνί φκσο κεηά εληάρζεθαλ ζην Γήκν. Δθεί
έγηλε έλαο ιάζνο ππνινγηζκφο έγηλε έλαο θαθφο ππνινγηζκφο ησλ ρξεκάησλ
πνπ έπξεπε λα δνζνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, δελ είραλ ππνινγηζηεί ζσζηά ηα
ρξήκαηα γη' απηφ θαη ήξζε ην αίηεκα λα κπνπλ θάπνηα παξαπάλσ ρξήκαηα
πνπ αθνξνχλ φκσο ηε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ. Γελ αθνξνχλ 13ν θαη 14ν
απηά είλαη μερσξηζηά ρξήκαηα πνπ νχησο ή άιισο είραλ κπεη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
Αλ αλνίγεηο ηψξα άιιν ζέκα, ην 13ν θαη 14ν κηζζφ ζην ζχλνιφ
ηνπ, ππάξρεη ε εμήο παξάκεηξνο: νη απνθάζεηο Απφζηνιε, νη νπνίεο βγήθαλ
θαη είλαη ζεηηθέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο αθνξνχλ ηνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Σνπιάρηζηνλ ε επφκελε απφθαζε πνπ βγήθε, γηαηί βγήθε κηα επφκελε
απφθαζε πάιη ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε, κφληκσλ φκσο, εθεί είλαη
αξλεηηθή ε απφθαζε. Άξα ε Γεκνηηθή Αξρή απηή θαη κάιηζηα δεηάεη λα
επηδηθαζηνχλ θαη ηα έμνδα ηεο δίθεο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα πιεξψζνπλ,

10

ε

12 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 24/7/2019

δειαδή βγήθαλ θάπνπ 900 επξψ λα πιεξψζνπλ απηνί νη νπνίνη είραλ θάλεη
ηελ αγσγή ζην Γήκν. Δκείο δελ πξφθεηηαη λα ηα εηζπξάμνπκε.
Απφ εθεί θαη πέξα νη απνθάζεηο νη νπνίεο βγήθαλ θαη είλαη
πξσηφδηθεο θαη εκείο πήξακε ηελ απφθαζε λα δνζνχλ ηα ρξήκαηα ζηνπο
εξγαδφκελνπο είλαη θαζ' φια λφκηκεο, ηεθκεξησκέλεο απφ ηελ άπνςε θαη ηεο
λνκνζεζίαο αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη δελ ππάξρεη θαλέλα
απνιχησο ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Ζ πξσηφδηθε απφθαζε λαη κελ δηθαηψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο
αιιά ιέεη φκσο ην άξζξν αλ ην πξνζέμεηε, ιέεη «ζε ζνβαξά ζέκαηα πξέπεη λα
εμαληιήζνπκε θαη ηελ ηειεπηαία βαζκίδα Γηθαηνζχλεο». Άξα απηφ καο ιέεη φηη
πξέπεη λα πεξηκέλνπκε.
Δπαλαιακβάλσ εθφζνλ φκσο φπσο είπε ν Γήκαξρνο θαη
ιακβάλσ ζνβαξά ππφςε θαη ηνπ Αληηδεκάξρνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ φηη είλαη γηα
κηζζνδνζίεο, λαη, ηα ςεθίδσ. Σψξα εγψ πσο ζεκείσζα εδψ φηη είλαη ην Γψξν
θαη ηα άιια ησλ ππαιιήισλ, ζα ην θνηηάμσ πάιη. Γη' απηφ μεθαζαξίδσ θ.
Πιέζζα φπσο ην είπακε γηα ηε κηζζνδνζία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απιά λα μεθαζαξίζσ φηη ην ραξηί απηφ πνπ δηάβαζα
κφιηο απφ ηελ Κνηλσθειή αλαθέξεη απηφ πνπ ιέηε θαη πνιχ ζσζηά, αιιά είλαη
ε άπνςε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ην δεηάεη. Γελ ην εγθξίλεη ην Γ.. ηεο
Κνηλσθεινχο, αλ δηαβάζεηε ηελ εηζήγεζε πην πξνζεθηηθά ζα ην δείηε. Γίλεηαη
αλαθνξά. Αιιά εκείο δελ θάλνπκε γη' απηφ αλακφξθσζε.
Α. ΚΟΝΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ: Οπφηε κε ηελ δηεπθξίληζε ην ζέκα είλαη νκφθσλν θχξηνη
ζπλάδειθνη;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Όρη, εγψ απέρσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δάλ απέρεηε, γλσξίδεηε φηη ην ζέκα δελ πεξλάεη. Σν γλσξίδεηε,
ην είπα απφ ηελ αξρή φηη είλαη ζέκα …
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δληάμεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ:

Σο

6ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Έγκπιζη

3ηρ

αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού οικ. έηοςρ 2019 ηηρ Κοινυθελούρ
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Δπισείπηζηρ ηος Γήμος, βάζει ηηρ απιθ. 152/2019 απόθαζηρ ηος
Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ με ηη διεςκπίνιζη
όηι δεν αθοπά πληπυμέρ 13ος και 14ος μιζθού.

ηο ζημείο αςηό αποσώπηζε ο κ. Παπακώζηαρ

7ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Α. Έγκπιζη παπάηαζηρ διάπκειαρ ζύμβαζηρ ηηρ ππομήθειαρ
«ςμπιεζηέρ αποππιμμάηυν», καηόπιν ζσεηικού αιηήμαηορ
ηος αναδόσος και Β. ύζηαζη επιηποπήρ παπαλαβήρ για ηο έπγο
με ηίηλο: «Ππομήθεια ζςμπιεζηών αποππιμμάηυν και ςλικού
πποώθηζηρ ηηρ ανακύκλυζηρ για ηην εθαπμογή ηος διακπαηικού
έπγος Benefit As You Save (BAS)»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Καιεζπέξα ζαο. Με ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηεο Δπηηξνπήο
ιέκε λα δνζεί ε παξάηαζε ζηνλ αλάδνρν, 45 κέξεο δεηάεη γηαηί θιείλνπλ ηα
εξγνζηάζηα ηνλ Αχγνπζην πνπ ζπλεξγάδεηαη γηα λα καο παξαδψζεη ηνπο
ζπκπηεζηέο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ζεηηθνί είκαζηε ζπκθσλνχκε θαη λνκίδσ
φηη πξέπεη λα ην ςεθίζνπλ φινη.
Δίλαη έλα έξγν ην νπνίν ην πεξηκέλνπκε θαη είλαη απφ ηα
αηηήκαηα ηα νπνία γίλνληαη, ζπλήζσο νη αλάδνρνη δεηάλε κηα κηθξή παξάηαζε
ιφγσ ηνπ θαινθαηξηνχ γηα λα παξαδψζνπλ κεηά απφ 45 κέξεο απφ ηελ
ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία ην πιηθφ ζην Γήκν, γηα λα δνπιέςεη θαη ην
πξφγξακκα ηεο αλαθχθισζεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 1ο7ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Α. Έγκπιζη παπάηαζηρ
διάπκειαρ ζύμβαζηρ ηηρ ππομήθειαρ «ςμπιεζηέρ αποππιμμάηυν»,
καηόπιν ζσεηικού αιηήμαηορ ηος αναδόσος και Β. ύζηαζη επιηποπήρ
παπαλαβήρ

για

ηο

έπγο

με

ηίηλο:

«Ππομήθεια

ζςμπιεζηών

αποππιμμάηυν και ςλικού πποώθηζηρ ηηρ ανακύκλυζηρ για ηην
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εθαπμογή ηος διακπαηικού έπγος

Benefit As You Save (BAS)»»

εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

8ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη έκηακηηρ επισοπήγηζηρ ηηρ 2ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Β/θμιαρ
Δκπαίδεςζηρ ηος Γήμος και εξειδίκεςζη ζσεηικήρ πίζηυζηρ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη ρξήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 2εο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο εδψ ζα ππάξμεη κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε, ζα θαηέβεη θαηά 1.000
€ ην πνζφ πνπ είλαη γηα ηε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη ζα κπνπλ 1.000 € ζηελ 1ε
ρνιηθή Δπηηξνπή. Εεηψ απφ ηνλ Γξακκαηέα λα ην θαηαγξάςεη. Δίλαη κηα
αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα λα κπεη δηαρσξηζηηθφ ζε θάπνην λεπηαγσγείν, ην
νπνίν έρνπκε αλάγθε ην δηαρσξηζηηθφ γηα λα πξνρσξήζεη ε δίρξνλε
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ε θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Απιά λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε γηα ηα γξήγνξα
αληαλαθιαζηηθά ζε έλα πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε εθηάθησο θαη έηζη άκεζα ην
δηεπζεηεί.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μνλφηνλνο γίλνκαη αιιά δελ πεηξάδεη, έηζη κνπ βγαίλεη. ε θάζε
ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αζθάιεηα ησλ ζρνιείσλ επεηδή πάλσ απφ δπν
ηξία ρξφληα ην έρσ εηζεγεζεί πνιιέο θνξέο θαη ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη
εδψ «λαη – λαη, ζα δνχκε, ζα δνχκε…» ζα κε βαξεζεί λα κε αθνχεη θαη ε
θαηλνχξγηα Γεκνηηθή Αξρή.
Όηαλ έρεη λα θάλεη κε αζθάιεηα θαη αξλνχκαζηε πεηζκαηηθά λα
ζρεδηάζνπκε έλα ζχζηεκα αζθάιεηαο γηα φια ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο
αξλνχκαη λα ςεθίζσ νπνηνδήπνηε πνζφ πνπ ζα ζθνξπηέηαη κηα γηα κάλδξα,
κηα γηα πξνπέηαζκα, κηα γηα θάγθεια θαη ηα ινηπά. Ξνδεχνπκε ρξήκαηα πνιχ
πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη ζα ραιάγακε λα θηηαρηεί έλα ζχζηεκα γηα φια ηα
ζρνιεία ηεο πεξηνρήο καδί. Δπραξηζηψ, δελ ζα ην ςεθίζσ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δθηφο απφ ηνλ θ. Νηάηζε θαη ηνλ θ. Κφλην πνπ είλαη θαηά, νη
ππφινηπνη ζπλάδειθνη είλαη ππέξ;
Σο

8ο

θέμα

επισοπήγηζηρ ηηρ 2
Γήμος

και

ηρ

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Έγκπιζη

έκηακηηρ

σολικήρ Δπιηποπήρ Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηος

εξειδίκεςζη

ζσεηικήρ

πίζηυζηρ»

εγκπίνεηαι

καηά

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

9ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη εξειδίκεςζηρ πίζηυζηρ για ηην οικονομική ενίζσςζη
ηυν πληγένηυν από ηην πλημμύπα ηηρ 29ηρ Ηοςλίος 2018»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ.

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:

Δδψ

έρνπκε

λα

θάλνπκε

κε

ην

ηέξαο

ηεο

γξαθεηνθξαηίαο πνπ ιέσ εγψ, έρεη θηάζεη ην έληαικα γη' απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο ζην ινγηζηήξην, ζέινπκε λα ηνπο πιεξψζνπκε αιιά καο ιείπεη ε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θάηη πνπ έπξεπε λα ην έρνπκε θάλεη
ηππηθά. Γη' απηφ δεηάκε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα πάξεη απηή ηελ
απφθαζε λα πιεξσζνχλ επηηέινπο νη πιεγέληεο ηνπ 2018 απφ ηηο
πιεκκχξεο. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 9ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη εξειδίκεςζηρ
πίζηυζηρ για ηην οικονομική ενίζσςζη ηυν πληγένηυν από ηην
πλημμύπα ηηρ 29ηρ Ηοςλίος 2018» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

10ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ζςνεπγαζίαρ με ηo «Θέαηπο ηηρ Ζμέπαρ»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο ανυηέπυ θέμα ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ.
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11ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη καη’ εξαίπεζη εγγπαθήρ βπέθοςρ ζε Βπεθονηπιακό ηαθμό
ηος Γήμος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Υαηδεγεσξγίνπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ: Δίλαη απηά πνπ ιέκε θαη’ εμαίξεζε. Δδψ ππάξρεη
πξφβιεκα πγείαο ζηνπο γνλείο, έρνπκε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κε
αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 18612/26-6-2019 θαη είλαη γηα ηνλ 1ν Βξεθηθφ ηαζκφ ηεο
Νέαο Φηιαδέιθεηαο. Σίπνηε άιιν δελ κπνξψ λα πσ γηα απφξξεηνπο ιφγνπο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 11ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη καη’ εξαίπεζη
εγγπαθήρ βπέθοςρ ζε Βπεθονηπιακό ηαθμό ηος Γήμος» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ

12ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη παπασώπηζηρ σπήζηρ ζσολικών σώπυν,
βάζει ηυν απιθ. 10/2019-17/2019 και 19/2019 αποθάζευν ηηρ ΓΔΠ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Δίλαη νη ίδηεο παξαρσξήζεηο πνπ έξρνληαη θάζε ρξφλν
πξνο έγθξηζε. Θπκίδσ φηη φιεο νη απνθάζεηο ηεο ΓΔΠ έρνπλ σο πξνυπφζεζε
ηελ ζπκθσλία ησλ εθάζηνηε ζρνιείσλ ζηα νπνία αλήθνπλ νη ρψξνη θαη ησλ
αληίζηνηρσλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. Οπφηε φιεο νη απνθάζεηο έρνπλ απηή ηε
ινγηθή. Ζ κφλε δηαθνξεηηθή απφθαζε πνπ έξρεηαη ζε ζρέζε κε άιιεο ρξνληέο
αθνξά ηε ρξήζε ελφο ρψξνπ ηνπ 2νπ λεπηαγσγείνπ Νέαο Υαιθεδφλαο απφ ην
1ν λεπηαγσγείν Νέαο Υαιθεδφλαο πξνζσξηλά γηα έλα δηάζηεκα έσο φηνπ
ιπζεί κφληκα ην δήηεκα ηεο ζηέγαζεο ηνπ επηπιένλ ηκήκαηνο πνπ έρεη
πξνθχςεη θέηνο θαη δεηάκε έγθξηζε θαη γη' απηφ. Αλ ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε,
πνιχ επραξίζησο ζηε δηάζεζή ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 12ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη παπασώπηζηρ
σπήζηρ ζσολικών σώπυν, βάζει ηυν απιθ. 10/2019-17/2019 και 19/2019
αποθάζευν ηηρ ΓΔΠ» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

31ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Λήτη απόθαζηρ επί ηος σπόνος έγκπιζηρ
ηυν ολιγομελών ημημάηυν ηυν Δ.Π.Α.Λ., βάζει ηηρ απιθ. 9/2019
απόθαζηρ ηηρ ΓΔΠ»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ θα Παπαινπθά έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Παξαθαιψ ην ψκα λα πάξεη απφθαζε ζρεηηθά κε ην ζέκα
απηφ, αθνξά ηνλ ηξφπν ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ
Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ε νπνία γίλεηαη ηππηθά ην θαινθαίξη. Εεηάκε λα
ππάξμεη απφθαζε ζρεηηθά κε ηα νιηγνκειή ηκήκαηα ηνλ επηέκβξε, νχησο
ψζηε λα δνζεί έλα πεξηζψξην ζπκπιήξσζεο ησλ θελψλ ζηα ηκήκαηα απηά.
Να ζπκίζσ φηη ηα ζρνιεία απηά εμππεξεηνχλ ζηελ πιεηνςεθία
ηνπο καζεηέο εξγαδφκελνπο, νηθνγελεηάξρεο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ ην λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηα νπνία είλαη ζηα
φξηα κέρξη ζηηγκήο θαη ζα απνθαζίζνπκε εθφζνλ ζέιεη ην ψκα θαη ζα
απνζηείινπκε ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο πνπ είλαη
αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε ή κε ησλ ηκεκάησλ, σο κηα πνιηηηθή απφθαζή καο
ζηήξημεο ηεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 13ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Λήτη απόθαζηρ επί ηος
σπόνος έγκπιζηρ ηυν ολιγομελών ημημάηυν ηυν Δ.Π.Α.Λ., βάζει ηηρ
απιθ. 9/2019 απόθαζηρ ηηρ ΓΔΠ» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ
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14ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππυηοκόλλος πποζυπινήρ - οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος
«Δπιζκεςή αύλειυν σώπυν ζσολικών κηιπίυν
Γήμος Φιλαδέλθειαρ - Υαλκηδόνορ»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 14ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππυηοκόλλος
πποζυπινήρ - οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος «Δπιζκεςή αύλειυν
σώπυν ζσολικών κηιπίυν Γήμος

Φιλαδέλθειαρ - Υαλκηδόνορ»»

εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

15ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη Ππυηοκόλλος πποζυπινήρ - οπιζηικήρ παπαλαβήρ
ηος έπγος: «ΤΜΠΛΖΡΧΖ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΛΔΗΣΟΤ
ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΗΧΝΗΚΟΤ» - Α.Μ.99/2015»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Έρσ πεη φηη απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία βάδνπκε ην
γπκλαζηήξην ηνπ ΗΧΝΗΚΟΤ δελ ππάξρεη γπκλαζηήξην ηνπ ΗΧΝΗΚΟΤ. Γεκνηηθφ
Γπκλαζηήξην ΗΧΝΗΚΟ λα ην ηνλίδνπκε απηφ δηφηη γίλνληαη παξεξκελείεο
αθφκε θαη ζηηο Τπεξεζίεο. Γειαδή κνπ έθαλε εληχπσζε πνπ έξρνληαλ πνιινί
θαη κνπ έιεγαλ ην γπκλαζηήξην ηνπ ΗΧΝΗΚΟΤ. Γελ είλαη δηθφ ζαο; Γελ είλαη
δηθφ καο, είλαη ηνπ Γήκνπ. Να γξάθεηε ηνπ «Γεκνηηθνχ Γπκλαζηεξίνπ
ΗΧΝΗΚΟ» θαη ην έρνπκε πεη θαη’ επαλάιεςε απηφ ην πξάγκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε δίθην.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Γελ κπνξεί λα αιιάμεη απηφ απηή ηε ζηηγκή.
Α. ΚΟΝΣΟ: Σν ιέεη, Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην ΗΧΝΗΚΟ.
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Δίλαη ηίηινο έξγνπ, έρεη δεκνπξαηεζεί κε απηφ ηνλ ηίηιν ην
έξγν απφ ην 2000….
Α. ΚΟΝΣΟ: Γηαηί; αλ απφθαζε δελ κπνξνχκε λα γξάςνπκε ηνπ Γεκνηηθνχ
Γπκλαζηεξίνπ εκείο;
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Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Αιιάδεη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ. Ήηαλ ρξεκαηνδνηνχκελν,
ήηαλ…
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ιεθζεί ππφςε γηα κειινληηθή ρξήζε απφ εδψ θαη πέξα.
Α. ΚΟΝΣΟ: Γηάλλε, ην έρσ μαλαζίμεη απηφ ην πξάγκα φπσο ζπκάζαη.
Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Ναη, κειινληηθά. Απηφ είλαη έλαο ηίηινο παιηφο, έηζη έρεη
πεξάζεη.
Α. ΚΟΝΣΟ: Δληάμεη, δεκνηηθφ ήηαλ πάληνηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιψ λα ζεκεησζεί θαη λα απνηππψλεηαη ζσζηά.
Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 15ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη Ππυηοκόλλος
πποζυπινήρ - οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος: «ΤΜΠΛΖΡΧΖ Ζ/Μ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

ΚΛΔΗΣΟΤ

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ

ΗΧΝΗΚΟΤ»

-

Α.Μ.99/2015» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

16ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππυηοκόλλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ
ηος έπγος «Ολοκληπυμένη παπέμβαζη εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζηιρ
κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Νέαρ Φιλαδέλθειαρ»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 16ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππυηοκόλλος
οπιζηικήρ

παπαλαβήρ

ηος

έπγος

«Ολοκληπυμένη

παπέμβαζη

εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζηιρ κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ Γημοηικήρ
Δνόηηηαρ Νέαρ Φιλαδέλθειαρ»» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ
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17ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ος Α.Π.Δ. και ηος 1ος Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηος έπγος
«Δπιζκεςή - ζςνηήπηζη αύλειυν σώπυν ζσολικών κηιπίυν Γήμος
Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ» (ΑΜ :95/2018)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Yπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 17ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 1ος Α.Π.Δ. και
ηος 1ος Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηος έπγος «Δπιζκεςή - ζςνηήπηζη αύλειυν σώπυν
ζσολικών κηιπίυν Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ» (ΑΜ
:95/2018)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

19ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ος Α.Π.Δ. και ηος 1ος Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηος έπγος
«Ανακαηαζκεςή βεληίυζη ανοικηών γηπέδυν» (Α.Μ: 58/2019)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Yπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 19ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 1ος Α.Π.Δ. και
ηος 1ος Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηος έπγος «Ανακαηαζκεςή βεληίυζη ανοικηών
γηπέδυν» (Α.Μ: 58/2019)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

20ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ος Α.Π.Δ. ηος έπγος «Δλαιοσπυμαηιζμοί κηιπιακών
εγκαηαζηάζευν ζσολείυν» (ΑΜ: 147/2018)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Yπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 20ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 1ος Α.Π.Δ. ηος
έπγος «Δλαιοσπυμαηιζμοί κηιπιακών εγκαηαζηάζευν ζσολείυν» (ΑΜ:
147/2018)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ
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21ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 3ος Α.Π.Δ. ηος έπγος «Πποζηαζία, Γιασείπιζη και Ανάπλαζη
Άλζοςρ Νέαρ Φιλαδέλθειαρ» (Α.Μ. 141/16)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Yπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 21ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 3ος Α.Π.Δ. ηος
έπγος

«Πποζηαζία,

Γιασείπιζη

και

Ανάπλαζη

Άλζοςρ

Νέαρ

Φιλαδέλθειαρ» (Α.Μ. 141/16)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

22ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ος Α.Π.Δ., ζύνατηρ 1ηρ ..Δ. και παπάηαζηρ σπόνος
εκηέλεζηρ ηος έπγος «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ
ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΧΝ ΣΟ ΑΛΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ»»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Yπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 22ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 1ος Α.Π.Δ.,
ζύνατηρ 1ηρ ..Δ. και παπάηαζηρ σπόνος εκηέλεζηρ
«ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ

ΥΧΡΧΝ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ

ΚΑΗ

ηος έπγος
ΓΗΚΣΤΟΤ

ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΧΝ ΣΟ ΑΛΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ»» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ

23ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη παπάηαζηρ πποθεζμίαρ πεπαίυζηρ ηος έπγος
«Ανάπλαζη διαθόπυν πλαηειών - πάπκυν Νέαρ Φιλαδέλθειαρ Νέαρ Υαλκηδόναρ» (ΑΜ: 149/2018)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Yπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 23ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη παπάηαζηρ
πποθεζμίαρ πεπαίυζηρ ηος έπγος «Ανάπλαζη διαθόπυν πλαηειών πάπκυν Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ» (ΑΜ: 149/2018)»
εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

24ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη παπάηαζηρ πποθεζμίαρ πεπαίυζηρ ηος έπγος
«Ανακαηαζκεςή βεληίυζη ανοικηών γηπέδυν» (ΑΜ: 58/2019)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 24ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη παπάηαζηρ
πποθεζμίαρ πεπαίυζηρ ηος έπγος «Ανακαηαζκεςή βεληίυζη ανοικηών
γηπέδυν» (ΑΜ: 58/2019)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

25ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη παπάηαζηρ πποθεζμίαρ πεπαίυζηρ ηος έπγος:
«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ»
(A.M.: 158/2016)»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; Γελ
ππάξρνπλ. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 25ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη παπάηαζηρ
πποθεζμίαρ πεπαίυζηρ ηος έπγος: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΤΝΓΔΖ
ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ» (A.M.: 158/2016)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

26ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππυηοκόλλυν παπαλαβήρ επγαζιών - ςπηπεζιών
ηος Γήμος»
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΚΟΝΣΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Κχξηε Πιέζζα δελ ςεθίδσ απηφ πνπ ιέεη
«Πιχζηκν γξαζάξηζκα ησλ νρεκάησλ» πνπ είλαη 24.900.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Σν πνζφ ηεο κειέηεο πνπ αθνξά ην πιχζηκν ησλ νρεκάησλ
ηεο Καζαξηφηεηαο φλησο ζηε κειέηε είλαη 24 ρηιηάξηθα.
Α. ΚΟΝΣΟ: 24.900 €.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Αθξηβψο. Απφ απηφ ην πνζφ δελ έρεη εθηειεζηεί φιν, δελ έρεη
θαιπθζεί ην πνζφ θαη θάζε θνξά πνπ ν αλάδνρνο θφβεη δαπάλε, πιεξψλνπκε
ηκεκαηηθά. Άξα ζήκεξα ςεθίδνπκε γηα έλα πνζφ θνληά ζηα 297,60 € απηφ
είλαη ην ηηκνιφγην πνπ ςεθίζνπκε. Γελ είλαη θαιπθζεί φιν ην πνζφ ηεο
κειέηεο, δελ ρξεηάζηεθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κφληνο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΟΝΣΟ: Όηαλ ην είρακε θέξεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, φηαλ ην είρακε θέξεη
ζαλ εηζήγεζε ζέκαηνο γηα λα γίλνπλ απηέο νη εξγαζίεο ηψξα έρνπκε
πξσηφθνιιν παξαιαβήο, ήηαλ κηα απ' επζείαο αλάζεζε πνζνχ 24.900 ηελ
νπνία εγψ δελ ηελ είρα ςεθίζεη. Άξα δελ κπνξψ λα ςεθίζσ ηψξα ην
επηκέξνπο, γηαηί ήηαλ ε αξρηθή κνπ ζέζε φηη δελ ην είρα ςεθίζεη, άξα δελ
ςεθίδσ ηψξα ηα 290 € γηαηί ζα είκαη αλαθφινπζνο ζην γεληθφ ζχλνιν ηνπ
πνζνχ απηνχ. Καη επαλαιακβάλσ ρσξίο λα αθήλσ θάπνηα κνκθή ή
νηηδήπνηε απινχζηαηα έρσ κηα πάγηα ζέζε φηη δελ ηα ςεθίδσ απηά.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Αλαληάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Ζ αλάγθε γηα λα γίλνπλ απηέο νη εξγαζίεο πιπζηκάησλ πνπ
αθνξνχλ θαη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνέθπςε -λα
ζπκίζσ θαη ζηνπο ππφινηπνπο πνπ είλαη ζην αθξναηήξην- φηαλ θαηεδάθηζαλ
ηηο εγθαηαζηάζεηο Καζαξηφηεηαο πνπ είρε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε θαη
πιέλνληαλ ηα νρήκαηα. Σα νρήκαηα απηά, εηδηθά ην θαινθαίξη πνπ καδεχνπλ
ζθνππίδηα κε 40 βαζκνχο, εάλ δελ πιπζνχλ θάζε δπν ηξεηο κέξεο,
θαηαιαβαίλεηε ηη νζκέο βγάδνπλ.
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ απεπζπλζήθακε ζε έλα εμσηεξηθφ
ζπλεξγείν θαη εχρνκαη θαη ε λέα Γηνίθεζε λα ην ζπλερίζεη θαη λα δψζεη φζα
ρξήκαηα απαηηνχληαη γηα λα πιέλνληαη ηα νρήκαηα, θπξίσο γη' απηνχο πνπ
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είλαη απφ πίζσ, αιιά θπξίσο θαη γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ ζηηο γεηηνληέο
φηαλ πεξλάλε ηα νρήκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, παξαθαιψ λα ζπλερίζεη ν θ. Κφληνο.
Α. ΚΟΝΣΟ: «πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ θσηνηππηθψλ», απηφ δελ ην
ςεθίδσ, «Έθδνζε Λεπθψκαηνο» ην νπνίν είλαη θάηη πνπ κε ηνλ Πνδνλίθηε ην
ζεσξψ ζεκαληηθφ ην βγάδσ απφ ηελ έλλνηα ηεο κε απνδνρήο. «πληήξεζε
ζπληξηβαληψλ ηνπ Γήκνπ» δελ ην ςεθίδσ θαη «Γηαρείξηζε ειεθηξνληθήο
απνηχπσζεο» πνζνχ 24.600 € δελ ην ςεθίδσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Με ηηο δηεπθξηλίζεηο ηνπ θ. Κφληνπ ζην 26ν ζέκα νη ππφινηπνη
είλαη ππέξ.
Κ. ΝΣΑΣΖ: πκθσλψ κε ηνλ θ. Νηάηζε θα Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Πνιχ σξαία.
Σο 26ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππυηοκόλλυν
παπαλαβήρ επγαζιών - ςπηπεζιών ηος Γήμος» εγκπίνεηαι καηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε, ζαο
επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Καιή ζαο λχρηα.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΥΑΡΑΜΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ
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ΓΖΜΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΚΑΛΤΒΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΥΑΡΑΜΑΡΑ ΓΔΧΡΓΗΑ

ΜΑΝΧΛΔΓΑΚΖ ΘΔΟΓΧΡΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΟΤΡΔΜΔΝΟ ΛΑΜΠΡΟ

ΚΑΦΑΛΖ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΔΧΡΓΑΚΑ ΓΔΠΟΗΝΑ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΚΟΝΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΠΑΠΑΚΧΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ
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