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ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ
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ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ δηεζλνχο
αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ
θίλεζεο νρεκάησλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ γηα ην
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ρξνληθφ δηάζηεκα Ινπλίνπ - Γεθεκβξίνπ 2021 θαη αλάδεημε πξνζσξηλψλ
αλαδφρσλ.
2. Έγθξηζε απνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ. έηνπο 2020, βάζεη ηεο αξηζ. 1/2021
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ (ΕΞ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ).
3. Έγθξηζε απνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο νηθ. έηνπο 2020, βάζεη ηεο αξηζ. 1/2021
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.
4. Έγθξηζε θαηακέηξεζεο πξντφληνο ρξεκαηνθηβσηίνπ – παγθαξίσλ Ι.Ν.
Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ θαη Νεθξνζαιάκνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ,
απφδνζε

αλαινγνχληνο

πνζνχ

ζηελ Ιεξά

Μεηξφπνιε

Ισλίαο,

Φηιαδειθείαο, Ηξαθιείνπ θαη Υαιθεδφλνο θαη απνγξαθή αληηθεηκέλσλ
Ι.Ν. Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ.
5. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 28/2021 Απφθαζεο Γ/ληξηαο Σ.Τ. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.:
«Οξηζκφο ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ εδαθψλ» γηα
ην έξγν «Γηακφξθσζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 2.
Πιαηεία Αγ. Μαξίλαο)» (Α.Μ. 90/2018).
6. Έγθξηζε

Πξαθηηθνχ θιήξσζεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Φπζηθνχ

Δδάθνπο γηα ην έξγν «Γηακφξθσζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (1. Κ.Υ.
Σνπξαιή 2. Πιαηεία Αγ. Μαξίλαο)» (Α.Μ. 90/2018).
7. Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεψλ νθεηιεηψλ Γήκνπ.

ΓΗΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα ζε φινπο. Έρεη εηδνπνηήζεη ν θ. Σνκπνχινγινπ φηη
δελ ζα είλαη παξψλ, ηαμηδεχεη, ν θ. Γξεηδειηάο επίζεο θαη ν θ. εξεηάθεο. Άξα
είκαζηε παξφληεο εκείο θαη ε θα Δκκαλνπήι. Τπάξρεη απαξηία θαη μεθηλάκε ηε
ζπλεδξίαζή καο.
Ξεθηλάκε κε ην 1ν ζέκα ην νπνίν απνζχξεηαη ζπλάδειθνη, δηφηη
δελ είλαη έηνηκν θαη πξνρσξάκε ζην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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2ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγκπιζη απολογιζμού εζόδυν - εξόδυν 1ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ
Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ οικ. έηοςρ 2020, βάζει ηηρ απιθ. 1/2021 απόθαζηρ
ηος Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος»
(ΕΞ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ)
ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ ηίζεηαη ζέκα αλάιπζεο, είρε αλαιπζεί θαη απιψο είρακε πεη
ηφηε φηη ζα ζέιακε λα έξζεη …
Π. ΜΠΔΡΓΔΗ: To 3o ζέκα είλαη γηα ηε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή, ηα ίδηα
πξάγκαηα δειαδή.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη. Απιά ηα μερσξίδσ γηαηί ζην ζπγθεθξηκέλν είρε ιερζεί φηη
ζέιακε κηα ζπλεδξίαζε θαλνληθή, απηνί ηζρπξίζηεθαλ φηη δηα πεξηθνξάο είλαη
λφκηκν, επέκεηλαλ ζε απηφ θαη έξρεηαη μαλά ε απφθαζή ηνπο κεηά απφ ηε δηα
πεξηθνξάο ςήθηζε πνπ είρακε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Θα ήζεια λα κηιήζσ θ. Βνχξν ζε απηφ ην ζέκα, αλ έρεηε
ηειεηψζεη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη. Απιά έθαλα κηα εηζήγεζε πνπ είρε λα θάλεη θπξίσο γηαηί
ήηαλ εθ αλαβνιήο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Χξαία. Καη' αξρήλ απηφ φλησο είρε έξζεη 14/4νπ θαη είρε
αλαβιεζεί γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είρακε αλαθέξεη ηφηε. Βέβαηα δελ μέξσ γηα
πνην ιφγν άξγεζε ηξεηο θαη κήλεο λα μαλάξζεη ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ είλαη
ην δεηνχκελν απηφ.
Σν «δηα πεξηθνξάο» δελ ηίζεηαη ζέκα λφκηκνπ ή παξάλνκνπ. Γελ
γίλεηαη απνινγηζκφο ζρνιηθήο Δπηηξνπήο πνπ δηαρεηξίδεηαη θξαηηθφ ρξήκα θαη
αξθεηφ ρξήκα λα πάεη δηα πεξηθνξάο. Καη δελ είλαη δπλαηφ φηαλ ιεο δηα
πεξηθνξάο λα αλαθέξεζαη ζε παξφληεο θαη απφληεο θαη επίζεο λα ιεο ζηε
ζπλεδξίαζε «πξνήδξεπζε ν…» ν Πξφεδξνο ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη κεηά
απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ηα ινηπά. Σν δηα πεξηθνξάο θαη δηαινγηθή
ζπδήηεζε, δελ ζπλάδεη.
Σξίηνλ, παξαηήξεζα φηη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ππάξρεη πνιχ
κεγάιν ππφινηπν ζηα Σακεία. Γειαδή ζην 1ν Γεκνηηθφ Υαιθεδφλαο 5972, ζην
2ν Φηιαδέιθεηαο 6310, ζην 8ν Νέαο Φηιαδέιθεηαο 11.486 δελ είλαη δπλαηφ λα
θάλεη απνηακίεπζε ην ζρνιείν, δελ καδεχεη ρξήκα, δελ καδεχεη κεηξεηά. Ό,ηη
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δίλεηαη ζηα ζρνιεία είλαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν, γηα ηα ιεηηνπξγηθά
ηνπ έμνδα. Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ππάξρεη ηφζν κεγάιν ππφινηπν, γηαηί είλαη
πάξα πνιχ κεγάιν ην ππφινηπν. Απηά ήζεια λα πσ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: ρεηηθά κε ην πξψην ζθέινο ην νπνίν ην νπνίν είλαη απνδεθηφ
θα Δκκαλνπήι, απιά ζπκίζσ φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ λνκηκνπνηείηαη ε
Δπηηξνπή λα θάλεη δηα πεξηθνξάο ηε ζπλεδξίαζή ηεο θαη λα παξζεί απφθαζε,
ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε εκείο, φπσο θαη ην είπακε άιισζηε, είλαη φηη
θαιφ είλαη νη ηφζν ζεκαληηθέο ζπλεδξηάζεηο λα γίλνληαη δηαδηθηπαθά κε
παξφληεο φινπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα βάζεη
εγθπθιίσλ πξσηνθφιισλ πγεηνλνκηθνχ ραξαθηήξα λα γίλνληαη δηα δψζεο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Τπάξρεη ε ηειεδηάζθεςε θ. Βνχξν θαη δελ είλαη δπλαηφ ζην
δηα πεξηθνξάο λα πξνεδξεχεη θάπνηνο θαη λα γίλεηαη δηαινγηθή ζπδήηεζε.
Γειαδή θάζθεη θαη αληηθάζθεη απηφ ην πξάγκα, δελ είλαη ζσζηφ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγψ ζαο είπα ην αθνχσ απηφ θαη ζαο ιέσ ην εμήο: απφ ηε
ζηηγκή πνπ ν λφκνο θαηνρπξψλεη ηα κέιε λα παίξλνπλ απνθάζεηο δηα
πεξηθνξάο, εκέλα πξνζσπηθά κπνξεί λα κε ελνριεί, αιιά κνπ πεξηζζεχεη σο
πξνο ην λφκηκν ηεο ηζηνξίαο.
Άιιν πνπ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηα ππφινηπα, ζέισ λα ζαο
ζπκίζσ φηη νπζηαζηηθά ηα ζρνιεία ππνιεηηνπξγνχζαλ ιφγσ παλδεκίαο.
Δπνκέλσο νη φπνηεο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, νη δξάζεηο, νη ελέξγεηεο, νη
εθδειψζεηο πνπ είραλ ή νηηδήπνηε είραλ πξνγξακκαηηζκέλν ζρεηηθά κε ηα
έμνδα πνπ ζα πθίζηαην θάζε ζρνιείν, ηα έμνδα κεηψζεθαλ θαη γη' απηφ
δεκηνπξγήζεθε απηφ ην απνζεκαηηθφ.
Δκέλα ζα κε έβαδε ζε ζθέςεηο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη θάηη, δελ
είλαη κνκθή, ην λα κελ είραλ ζε κηα πεξίνδν παλδεκίαο ππφινηπν. Γηαηί εθεί
ζα έδεηρλε φηη απηά ηα ρξήκαηα δελ κπνξνχζαλ λα πάλε πνπζελά αιινχ παξά
κφλν ζε εθδειψζεηο νη νπνίεο δελ έγηλαλ.
Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Σν άζρεκν ζα ήηαλ λα ππήξρε ππφινηπν κφλν ζε έλα
ζρνιείν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζε φια θαη ππάξρνπλ κεγάια ππφινηπα,
δείρλεη φηη ηα ζρνιεία νπζηαζηηθά ππνιεηηνπξγνχζαλ θαη γη' απηφ δελ είραλ
ηφζα πνιιά έμνδα. Σν άζρεκν ζα ήηαλ λα κελ είραλ θαζφινπ ρξήκαηα.
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Γειαδή ηψξα φηη ιέκε φηη έρνπλ ρξήκαηα ηα ζρνιεία, ηη ζεκαίλεη;
Όηη ζα ηα ραιάλε απφ εδψ θαη απφ εθεί; Καη φζνλ αθνξά ην πεξηθνξάο απφ ηε
ζηηγκή πνπ ζπκθσλνχλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ζην δηα πεξηθνξάο εκείο
ηη θάλνπκε ηψξα; Σνπο ιέκε γηαηί ην θέξαηε θαη ηνπο κεκθφκαζηε; Δπραξηζηψ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΑΦΑ: Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα ησλ ζρνιείσλ απηά είλαη κηα
θσηνγξαθία ηεο ζηηγκήο. Αθ' ελφο κελ φλησο κπνξεί λα κελ έγηλαλ έμνδα, αθ'
εηέξνπ δε εάλ δνχκε φηη κέζα ζηε ρξνληά απηά ηα ρξήκαηα δελ έρνπλ
δαπαλεζεί θαη παξακέλεη έλα ππφινηπν ην νπνίν δελ δηθαηνινγείηαη λα
ππάξρεη γηαηί δελ πξαγκαηνπνηνχληαη έμνδα, ηφηε κπνξεί ζηνλ επφκελν
πξνυπνινγηζκφ λα αλαζεσξεζεί ε έθηαθηε επηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο. Αιιά είκαη ζίγνπξνο φηη είλαη ρξήκαηα ηα νπνία δελ δαπαλήζεθαλ
εμ αηηίαο ηνπ COVID.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Μπνξψ λα πσ θάηη άιιν θ. Βνχξν αλ ηειείσζαλ νη
ζπλάδειθνη;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Γέρνκαη απηφ πνπ είπαηε, αιιά δελ ην ζεσξψ ζσζηφ. Γηαηί
νη 11.486 € είλαη πεξίπνπ 3,5 ΚΑΠ δειαδή είλαη ππφινηπν ελφο έηνπο θαη ηα 6
ηφζα είλαη πεξίπνπ 2,5 ΚΑΠ. Δπηπιένλ ε πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ έρεη
ππφινηπν έλα ρηιηάξηθν, δχν θαη ηα ινηπά. Άξα ηξία ηέζζεξα ζρνιεία κε ηφζν
κεγάιν ππφινηπν δελ δηθαηνινγείηαη ζχκθσλα κε απηά πνπ είπε θαη ν θ.
Σάθαο θαη ν θ. Μπεξδέζεο θαη εζείο.
Γελ ιέσ φηη ζα πξέπεη λα μνδεχνπλ ηα ιεθηά απφ εδψ θαη απφ
εθεί, απιά αλαθέξσ ηη γίλεηαη ζε απηά ηα ηέζζεξα ζρνιεία.
Δάλ ζπκθσλνχλ νη δηεπζπληέο δηα πεξηθνξάο εληάμεη, εγψ
βέβαηα δελ ζπκθσλψ θαη απφ φ,ηη ζα δνχκε ζην άιιν ζέκα δελ ζπκθσλεί θαη
θάπνηνο άιινο ζα ην ζπδεηήζνπκε κεηά θαη θαηά ηελ ςεθνθνξία λα πσ φηη
απέρσ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα. Απέρσ απφ ηελ ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΗΜΑΡΥΟ: πλάδειθνη ςεθίδνπκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ θ. Γήκαξρε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξακκέλνο;
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. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο;
Η. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Τπέξ θαη εγψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οκφθσλα θαη θαηαγξάθεηαη κηα απνρή γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
αλέθεξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη απολογιζμού
εζόδυν - εξόδυν 1ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ οικ.
έηοςρ 2020, βάζει ηηρ απιθ. 1/2021 απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ηηρ
ςμβοςλίος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ και καηαγπάθεηαι μια αποσή.

3ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγκπιζη απολογιζμού εζόδυν - εξόδυν 2ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ
Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ οικ. έηοςρ 2020, βάζει ηηρ απιθ. 1/2021 απόθαζηρ
ηος Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος»
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη αθξηβψο ην ίδην, απιά αθνξά ηε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή.
Κπξία Δκκαλνπήι έρεηε θάηη λα πείηε επ’ απηνχ;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ.: Ναη βεβαίσο. Σν ίδην βέβαηα ηζρχεη απηφ πνπ αλέθεξα γηα
ην 1ν ζέκα γηα ηελ 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή ην δηα πεξηθνξάο, ην παξφληεο –
απφληεο, ζπλεδξίαζε κε Πξφεδξν θαη δηαινγηθή ζπδήηεζε ηζρχεη ην ίδην θαη
γηα ηε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή.
Απφ φ,ηη δηάβαζα, έζηεηιε έλα e-mail ν εθπξφζσπνο ηεο
Έλσζεο πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ν θ. Σζνξβάο, ν νπνίνο αθξηβψο
αλαθέξεηαη ζε απηφ ην πξάγκα φηη ε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή είρε λα ζπλεδξηάζεη
απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ ’20 θαη φηη δελ είλαη δπλαηφ απνινγηζκφο λα γίλεηαη
δηα πεξηθνξάο θαη λα κελ ζηέιλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έπξεπε λα ζηαινχλ.
Δπίζεο αλαθέξνληαη ζε ππφινηπα Σξαπεδψλ, φπνπ δελ έρνπλ
επηζπλάςεη ηα extre ηνπιάρηζηνλ ηνπ θεληξηθνχ Σακείνπ ην ππφινηπν

ζα

έπξεπε λα επηζπλαθζεί ζε έλαλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ. Έρνπλ ην βηβιίν
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εζφδσλ – εμφδσλ φια ηα ππφινηπα, ηα extre κε ηα ππφινηπα ησλ Σξαπεδψλ.
Σν ίδην ηζρχεη βέβαηα θαη γηα ην 1ν ζέκα απιά μέραζα λα ην πσ. Απηά ήζεια λα
πσ, επραξηζηψ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Θέιεη ηνλ ιφγν θάπνηνο άιινο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο; Χξαία,
ςεθίδνπκε ζπλάδειθνη.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΗΜΑΡΥΟ: πλάδειθνη ςεθίδνπκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ θ. Γήκαξρε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξακκέλνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο;
Η. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Η θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Απέρσ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οκφθσλα θαη θαηαγξάθεηαη κηα απνρή γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
αλέθεξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη απολογιζμού
εζόδυν - εξόδυν 2ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ οικ.
έηοςρ 2020, βάζει ηηρ απιθ. 1/2021 απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ηηρ
ςμβοςλίος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ και καηαγπάθεηαι μια αποσή.

4ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγκπιζη καηαμέηπηζηρ πποφόνηορ σπημαηοκιβυηίος – παγκαπίυν Ι.Ν.
Παμμεγίζηυν Σαξιαπσών και Νεκποθαλάμος Γημοηικού Κοιμηηηπίος,
απόδοζη αναλογούνηορ ποζού ζηην Ιεπά Μηηπόπολη Ιυνίαρ,
Φιλαδελθείαρ, Ηπακλείος και Υαλκηδόνορ και απογπαθή ανηικειμένυν
Ι.Ν. Παμμεγίζηυν Σαξιαπσών»
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.

7

ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

Η. ΣΑΦΑ: Δίλαη ε θαηακέηξεζε ησλ δχν παγθαξίσλ θαη ε απνγξαθή. Σν
ζέκα είλαη γλσζηφ, δελ έρσ λα πσ θάηη. Σα άιια ζπλεκκέλα απιά επεηδή
είραλ ππνγξαθέο δελ έρνπλ πάεη ζηνπο ζπκβνχινπο, φπνηνο ζέιεη είλαη
δηαζέζηκα. Απηά θ. Γήκαξρε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Άξα ηειεηψζακε κε ην παγθάξη ηψξα εκείο; Έρνπκε θαζαξίζεη;
Η. ΣΑΦΑ: Έρνπκε ηειεηψζεη πάξα πνιχ θαηξφ. Απιά ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή δελ είρε έξζεη, πξέπεη λα απνδνζεί έλα πνζφ ζηε κεηξφπνιε
θαηφπηλ ζπκθσλία απφ 12 Οθησβξίνπ αλαινγηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ
παγθαξίνπ ηνπ Ιεξνχ Νανχ Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ, ην παγθάξη ηνπ
Νεθξνζαιάκνπ φπσο φινη γλσξίδνπκε έρεη πάξεη απφθαζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα πάςεη λα ιεηηνπξγεί, δελ ζέισ λα ην ζρνιηάζσ ην
ζπγθεθξηκέλν. Απηά θ. Γήκαξρε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Σάθα ην εμήο: ηη ζεκαίλεη έρεη
ππνγξαθέο θαη δελ έξρεηαη…;
Η. ΣΑΦΑ: Αλ ζέιεηε λα ζαο ην δψζσ, έρεη θαη ηε δηθή ζαο ππνγξαθή. Γελ
κπνξψ λα ην ζηείισ κε e-mail, αλ ζέιεηε λα ζαο ην δψζσ… δελ μέξσ. Γελ
έρσ πξφβιεκα. Γελ ήζεια νη ππνγξαθέο πνπ είλαη επαίζζεηα δεδνκέλα απηή
ηε ζηηγκή λα θχγνπλ κε e-mail. Αλ ζέιεηε ζε 10 ιεπηά ζαο ην ζηέιλσ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Γελ έρσ πξφβιεκα λα ην ζηείιεηε κφλν ζε εκέλα, αιιά
φηαλ παίξλνπκε κηα απφθαζε θαη ιέκε φηη εγθξίλνπκε ηελ θαηακέηξεζε ζα
έπξεπε λα έρνπκε θαη ην πξαθηηθφ ηεο θαηακέηξεζεο, φρη κφλν εγψ φινη νη
ζπλάδειθνη φια ηα κέιε.
Η. ΣΑΦΑ: Έρεηε δίθην ζε απηφ. Θα πσ ζηνλ θ. Πιέζζα λα ην ζηείιεη ζε
φινπο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Αθξηβψο απηφ ιέσ.
Η. ΣΑΦΑ: Σν έρσ δψζεη εγψ ζηνλ θ. Πιέζζα γηα ιφγνπο πξνζσπηθνχο
δεδνκέλσλ κάιινλ δελ ην πξνψζεζε. Δγψ ηα έδσζα φια.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οη επηθεθαιήο ην πήξαλ θ. Σάθα
ΓΗΜΑΡΥΟ: Οη επηθεθαιήο ην έρνπλ πάξεη.
Η. ΣΑΦΑ: Γελ ην ήμεξα, κε ζπγρσξείηε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν έρνπλ πάξεη εθηππσκέλν.
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Δθηππσκέλν, δελ έρεη ζηαιεί φκσο.
Η. ΣΑΦΑ: Έρεη ζηαιεί ζηνπο επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ κε ηνπο θιεηήξεο,
θαληάδνκαη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν έρεη πάεη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Δγψ πηζηεχσ φηη έξρεηαη ην ζέκα ζα πξέπεη λα είλαη
πιήξεο λα έρεη θαη ηελ

ππνγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ην πξαθηηθφ

θαηακέηξεζεο. ην λαφ δελ έρνπλ δνζεί ηα ρξήκαηα αθφκε, έηζη; Απηφ πνπ
ηνπο αλαινγεί δειαδή.
Η. ΣΑΦΑ: Όρη βέβαηα. Μεηά ηελ απφθαζε ζα δνζνχλ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Μεηά ηελ απφθαζε ζα δνζνχλ ηα ρξήκαηα, εληάμεη εγψ
ζπκκεηείρα ζηελ Δπηηξνπή, βέβαηα ζεσξψ φηη ζα έπξεπε λα ππάξρνπ ηα δπν
πξαθηηθά, ςεθίδσ ππέξ θπζηθά κε ηελ παξαηήξεζε πνπ είπα.
Η. ΣΑΦΑ: Καη ν Θεφο καδί καο!
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Ο Θεφο δελ είλαη καδί καο, δπζηπρψο.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη απολογιζμού
εζόδυν - εξόδυν 1ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ οικ.
έηοςρ 2020, βάζει ηηρ απιθ. 1/2021 απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ηηρ
ςμβοςλίος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.

5ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγκπιζη ηηρ απιθ. 28/2021 Απόθαζηρ Γ/νηπιαρ Σ.Τ. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.:
«Οπιζμόρ ηπιμελούρ επιηποπήρ για ηον σαπακηηπιζμό ηυν εδαθών» για
ηο έπγο «Γιαμόπθυζη κοινοσπήζηυν σώπυν (1. Κ.Υ. Σοςπαλή 2.
Πλαηεία Αγ. Μαπίναρ)»
(Α.Μ. 90/2018)
ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηφ ζπλάδειθνη, επεηδή ππάξρεη πξαλέο θαη επεηδή εθεί ζα
ππάξμνπλ εξγαζίεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Σνπξαιή νξίδεηαη κηα Δπηηξνπή ε
νπνία ειέγρεη ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο δηθηχσλ θαη άιισλ πξνβιεκαηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην ππέδαθνο. Απηή είλαη ε
πξφηαζε ηεο θαο γνπξάθε πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί ηξηκειήο Δπηηξνπή,
πνπ ζα ειέγρεη βήκα – βήκα ηηο εξγαζίεο θαη πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηψλ.
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Καη ν Μάξηνο Αζαλαζηάδεο, ε Έιιε Λίηζα θαη ν Κίηζηνο
Υξήζηνο. Θέιεη θάπνηνο γηα θάηη άιιν; Φεθίδνπκε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Τπέξ θ. Πξφεδξε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ηηρ απιθ. 28/2021
Απόθαζηρ Γ/νηπιαρ Σ.Τ. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.: «Οπιζμόρ ηπιμελούρ επιηποπήρ για
ηον

σαπακηηπιζμό

ηυν

εδαθών»

για

ηο

έπγο

«Γιαμόπθυζη

κοινοσπήζηυν σώπυν (1. Κ.Υ. Σοςπαλή 2. Πλαηεία Αγ. Μαπίναρ)»
εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.

6ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγκπιζη Ππακηικού κλήπυζηρ Δπιηποπήρ Παπαλαβήρ Φςζικού
Δδάθοςρ για ηο έπγο «Γιαμόπθυζη κοινοσπήζηυν σώπυν (1. Κ.Υ.
Σοςπαλή 2. Πλαηεία Αγ. Μαπίναρ)»
(Α.Μ. 90/2018)
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη αθξηβψο ην ίδην πξάγκα. ηελ θιήξσζε πνπ δηελεξγήζεθε
γηα ην έξγν παξέζηεζαλ νη δηθνί καο ππάιιεινη, δελ ζπκάκαη πνηνη είλαη,
λνκίδσ φηη είλαη ε δηεπζχληξηα ε θα γνπξάθε, παξαιακβάλνπλ ην θπζηθφ
έδαθνο θαη μεθηλνχλ νη εξγαζίεο. Δληάμεη θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη Ππακηικού
κλήπυζηρ Δπιηποπήρ Παπαλαβήρ Φςζικού Δδάθοςρ για ηο έπγο
«Γιαμόπθυζη κοινοσπήζηυν σώπυν (1. Κ.Υ. Σοςπαλή 2. Πλαηεία Αγ.
Μαπίναρ)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.

7ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγκπιζη διαγπαθήρ σπεών οθειλεηών Γήμος»
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΣΑΦΑ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη κπεη ζε εθαξκνγή κηα λέα εθαξκνγή πνπ
κεηξάεη θαη έρεη γίλεη πάξα πνιχ δνπιεηά, είλαη κηα θαηλνχξγηα εθαξκνγή,
γίλνληαη πνιχ πην εχθνια νη δηαζηαπξψζεηο, βξίζθνπκε πνιχ πην εχθνια ηα
ΑΦΜ πνπ δελ αληηζηνηρνχλ, αλ δελ ππάξρεη ινγαξηαζκφο ξεχκαηνο θαη ζηγά -
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ζηγά βιέπνπκε θάπνηα πξάγκαηα λα μεθαζαξίδνπλ είηε είλαη κηθξνπνζά, είηε
είλαη ιίγν κεγαιχηεξα.
Απηφ είλαη φιν θη φιν, αιινχ δελ ππάξρεη ΑΜΦ θαη νχησ θαζεμήο
θαη νπφηε ην Σκήκα Δζφδσλ ηα μεθαζαξίδεη, ππάξρεη θαη έγγξαθν ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο φπσο βιέπεηε παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 4 θαη κπαίλνπλ φια
ζε κηα ηάμε φζνλ αθνξά ην Σκήκα Δζφδσλ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ηιία, δειαδή απηά είλαη ηα δηαζηαπξσκέλα φηη δελ πξφθεηηαη λα
ηα πάξνπκε πνηέ;
Η. ΣΑΦΑ: Δίλαη δηαζηαπξσκέλα θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαη βνεζάεη
πιένλ πάξα πνιχ θαη ζηα ηεηξαγσληθά θαη ζηα ΑΦΜ θαη ζηα ΑΜΚΑ θαη ζε φια
ην λέν πξφγξακκα ηεο OTS πνπ είλαη δηαζπλδεκέλν θαη κε βάζεηο δεδνκέλσλ
ηνπ θξάηνπο, ην ήζειαλ πνιιά ρξφληα νη Τπεξεζίεο θαη πξαγκαηηθά δελ είλαη
κφλν γηα δηαγξαθέο νθεηιεηψλ, βξίζθνπκε θαη πξάγκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ
ρξεσζεί ζσζηά θαη ρξεψλνληαη παξαπάλσ, απιά ε δηαγξαθή νθεηιεηψλ
πεξλάεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία, ε θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Τπέξ θ. Γήκαξρε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 7ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη διαγπαθήρ
σπεών οθειλεηών Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.
Γελ έρνπκε θάηη άιιν, ζαο επραξηζηψ πνιχ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Παξαθαιψ ηνλ θ. Πιέζζα λα κνπ ζηείιεη απηά πνπ δήηεζα
θ. Σάθα.
Η. ΣΑΦΑ: Ναη, βεβαίσο, ελλνείηαη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Δπραξηζηψ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ. Καιή ζπλέρεηα ζε φινπο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Γεηα ζαο θαιή ζπλέρεηα.
Η. ΣΑΦΑ: Να είζηε θαιά.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΗΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ
ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΙΓΩΝ

ΣΑΦΑ ΗΛΙΑ

ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΙΥΑΗΛ

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΓΑΝΑΗ

ΜΠΔΡΓΔΗ ΠΤΡΙΓΩΝ
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