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Κνπηζάθεο

Μηράιεο,

Κνζθνιέηνο

σηήξηνο,

Γξακκέλνο

ππξίδσλ,

Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο,
εξεηάθεο Νηθφιανο, Δκκαλνπήι Γαλάε.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ,
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ηνπλίνπ
- Γεθεκβξίνπ 2021 θαη αλάδεημε νξηζηηθψλ αλαδφρσλ.
2. Οξηζκφο λέαο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο
πξνζθνξψλ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζχκβαζε κε ηίηιν
«Παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο
Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (ΦΖΟ) θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο»
(Α.Μ.126/21).
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3. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο:
«Γηαρείξηζε Τδάηηλνπ Όγθνπ Λίκλεο Άιζνπο» (Α.Μ. 83/2020).
4. Έγθξηζε

5εο

αλακφξθσζεο

πξνυπνινγηζκνχ

ηεο

Κνηλσθεινχο

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ. 165/2021
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.
5. Υνξήγεζε εληνιήο θαη πιεξεμνπζηφηεηαο ζηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ
γηα παξάζηαζε ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Αζελψλ (ππφζεζε
πξνζθπγήο Υξ. Κνληαμή θαηά Γήκνπ γηα βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο
δεκνηηθψλ ηειψλ).

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα ζε φινπο, παξαθαιψ λα πάξνπκε παξνπζίεο. Ο θ.
Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξακκέλνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Παξνχζα.
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1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππακηικού καηακύπυζηρ διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού
διαγυνιζμού για ηην ππομήθεια καςζίμυν κίνηζηρ οσημάηυν,
πεηπελαίος θέπμανζηρ και λιπανηικών για ηο σπονικό διάζηημα Ηοςνίος
- Γεκεμβπίος 2021 και ανάδειξη οπιζηικών αναδόσυν»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με αξηζκφ κειέηεο 24/2021. Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη είλαη ηα θαχζηκα πνπ είλαη φιν ην ρξφλν
κέρξη ηψξα. Έγηλε φπσο έγηλε θαη επεηδή απηή ηε ζηηγκή είρακε δηάθνξα
πξνβιήκαηα θαη δελ θηάλνπλ ηα ιεθηά γηα ηα θαχζηκα, πξέπεη λα βξνχκε θαη
απφ αιινχ ιεθηά, ην θάλνπκε ηκεκαηηθά κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ. Ήδε
έρνπκε θάλεη ηε κειέηε ησλ θαπζίκσλ ηνπ ’22 ε νπνία είλαη εδψ θαη ζα έξζεη
θαη απηή, δελ έρνπκε ηίπνηε άιιν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση καο θέξλεηε εδψ ζήκεξα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο θέξλνπκε ην δηαγσληζκφ απφ Ηνχλην έσο θαη
Γεθέκβξην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γειαδή επεηδή δελ θάλνπκε ζπλνιηθφ δηαγσληζκφ φιν ην
έηνο…
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν θάλεηε ηκεκαηηθά;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σκεκαηηθά θαη γη' απηφ θάλνπκε απηφ εδψ ην πξάγκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα πνην ιφγν ην θάλεηε ηκεκαηηθά;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο είπα, ην θάλνπκε ηκεκαηηθά δηφηη αξγήζακε λα
θάλνπκε…
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αξγήζαηε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ρξήκαηα ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή
είλαη γηα ηα θαχζηκα, δελ επαξθνχλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ είλαη απάληεζε απηή πνπ κνπ δίλεηε.
Μ.

ΚΟΤΣΑΚΖ:

αο

είπα

φηη

είρακε

άιια

πξνυπνινγίζεη

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ καο γηα ηα θαχζηκα, ζηε ζπλέρεηα έγηλε κηα δηνξζσηηθή θίλεζε
απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, θφπεθαλ θάπνηα ρξήκαηα απ' φινπο ηνπο θσδηθνχο
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θαη απφ ηα θαχζηκα θαη γη' απηφ ηνλ ιφγν απηή ηε ζηηγκή κπήθακε ζε απηή ηε
δηαδηθαζία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη ζήκεξα πσο πξνκεζεχνληαλ
θαχζηκα ηα απηνθίλεηα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κφπεθαλ θαχζηκα απφ ηελ αληηπνιίηεπζε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιά, κπνξεί λα ιέεη φ,ηη ζέιεη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κνπήθαλε Γήκαξρε, θνπήθαλε θαη πάξα πνιιά. Απηή ηε
ζηηγκή ζαο είπα φηη απφ Ηαλνπάξην κέρξη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ζαο ξσηψ απφ ηνλ Ηνχλην.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απφ Ηαλνπάξην κέρξη Ηνχλην πάιη κε ζπκβάζεηο ηέηνηεο θαη
απφ Ηνχλην κέρξη θαη ην Γεθέκβξην πάιη κε ηελ ίδηα ζχκβαζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ άιιν ξσηψ. Απφ Ηνχλην κέρξη ζήκεξα απφ πνχ
πξνκεζεπφκαζηε θαχζηκα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Με ηελ πξνεγνχκελε ζχκβαζε ε νπνία έρεη γίλεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνηα πξνεγνχκελε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο ηνλ Ηνχλην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη επέθηαζε απηή;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δπέθηαζε αθξηβψο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οη ηξεηο πξνκεζεπηέο είλαη νη ίδηνη θαη ην Γελάξε κέρξη
Ηνχλε θαη απφ ηνλ Ηνχλην …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έρνπλ δψζεη μερσξηζηέο πξνζθνξέο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα δελ είλαη επέθηαζε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δληάμεη, έρνπλ δψζεη μερσξηζηέο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γπν ιεπηά λα ιέκε ηα πξάγκαηα φπσο είλαη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όρη δελ είλαη επέθηαζε, δελ είπα εγψ φηη είλαη επέθηαζε.
Δίλαη δηαγσληζκφο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν ζαο ξσηάσ, άιιν κνπ ιέηε. Δίλαη επέθηαζε ηεο
πξψηεο ζχκβαζεο απφ Ηαλνπάξην – Ηνχλην; Απηφ ξσηψ. Μνπ είπαηε λαη,
θαηαγξάθεηαη απηφ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη δηεζλήο δηαγσληζκφο, είπα.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν ζαο ξσηάσ, άιιν κνπ ιέηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε λα ζπλελλννχκαζηε. Λέσ είλαη επέθηαζε ή
είλαη έλαο θαηλνχξγηνο δηαγσληζκφο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ην δηαβάζαηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη εζείο ζα κνπ πείηε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηαηί λα ζαο πσ εγψ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίζηε εηζεγεηήο, γη' απηφ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καη εγψ ζαο ιέσ φηη είλαη δηεζλήο δηαγσληζκφο ν νπνίνο
απηή ηε ζηηγκή…
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ζαο παξαθαιψ πνιχ κπνξνχκε λα
αθξηβνινγνχκε ζε φ,ηη ιέκε; Γηαηί εδψ δελ παίξλσ απαληήζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιψο ιίγν πην ήξεκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη αιιά δελ παίξλσ απαληήζεηο. Ρσηάσ πάξα πνιχ
σξαία: είλαη επέθηαζε ηεο πξψηεο ζχκβαζεο Ηαλνπαξίνπ – Ηνπλίνπ; Απηφ
ξσηψ. Ή είλαη έλαο θαηλνχξγηνο δηαγσληζκφο; Καη δελ παίξλσ απάληεζε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: αο είπα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση κνπ είπαηε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίπα θαη δελ ην θαηαιάβαηε. Κχξηε Πξφεδξε δελ κπνξψ λα
πσ ηίπνηε άιιν απηή ηε ζηηγκή.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Οη πξνκεζεπηέο είλαη νη ίδηνη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη νη ίδηνη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη παξάηαζε ζχκβαζεο; Δίλαη λένο δηαγσληζκφο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Χξαία. Καη ηνλ θέξλεηε ηψξα, ηνλ επηέκβξην απφ ηνλ
Ηνχλην; Απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη ηνλ επηέκβξην πσο πξνκεζεπφζαζηαλ θαχζηκα;
Απφ πνχ; Πσο μέξεηε φηη ζα είλαη απηνί; Απφ απηνχο πξνθαλψο πξέπεη λα
παίξλαηε. Πσο ην μέξαηε απηφ εθ ησλ πξνηέξσλ;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μηζφ ιεπηφ γηαηί πξέπεη λα …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κε φιν ηνλ ζεβαζκφ ζε εζάο θαη ζηελ
Δπηηξνπή, πξέπεη λα παίξλνπκε απαληήζεηο απφ ηνπο εηζεγεηέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη λα ζαο απαληήζεη ν θ. Κνπηζάθεο ζέιεη θάπνηνο άιινο
λα πάξεη ηνλ ιφγν;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη θπζηθά, ζα ηνλ πάξσ εγψ. Δκείο ζεσξνχκε αθαηαλφεηε
ηελ θαηάηκεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα δχν θαη κάιηζηα κε ηνπο ίδηνπο
πξνκεζεπηέο. Κάηη πνπ πξνθαλψο δηεπθνιχλεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο λα
δεηάλε κεγαιχηεξεο ηηκέο, αλ θαηάιαβα θαιά. Απηή είλαη ε νπζία.
ηελ νπζία θαη εδψ εμππεξεηείηε ηδησηηθά ζπκθέξνληα, είλαη
θαηά ηε γλψκε κνπ χπνπηνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε πξνκήζεηα
ησλ θαπζίκσλ θαη εκείο θαηαςεθίδνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά; Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Έρσ θη εγψ ηηο ίδηεο απνξίεο, ηη αθξηβψο είλαη απηφο ν
δηαγσληζκφο. Δίλαη παξάηαζε; Σηο ίδηεο απνξίεο θαη πξαγκαηηθά δελ δφζεθε
απάληεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη πάξεη ηειέθσλν ν θ. Κνπηζάθεο ηνλ θ. Νηηνχδε λα καο
εμεγήζεη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Οπφηε λα αθνχζσ πξψηα θαη κεηά.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Δπηθνηλσλία κε θ. Νηηνχδε πχξν -Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δδψ γηα θαηαθχξσζε. Ση είλαη; πλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ
δηαγσληζκνχ; Γελ είλαη θαηλνχξγην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνπ ην ιέεη απηφ;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: πλέρεηα είλαη γηα λα ηειεηψζεη ν ρξφλνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Νηηνχδε θαιεκέξα ζαο. Θα ήζεια λα ήζαζηαλ
εδψ, δελ κπνξείηε, είκαη ν Σνκπνχινγινπ Κψζηαο. Λέσ ην εμήο: ξψηεζα
θάπνηα εχινγα εξσηήκαηα. Ξεθίλεζε ν δηαγσληζκφο απφ Ηαλνπάξην έσο Ηνχλην
ηνπ ’21. σζηά;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Να ζαο πσ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, πείηε κνπ παξαθαιψ.
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. ΝΣΗΟΤΓΖ: Καη' αξράο πήξε παξάηαζε ε πξνεγνχκελε ζχκβαζε γηα ην
’20 γηα ην 1ν ηξίκελν. Μεηά θάλνληαο ρξήζε ηεο ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε γηα λα θαηαιάβσ. Πήξε παξάηαζε
31/12/2020 έσο ην 1ν ηξίκελν ηνπ ’21, πήξε επέθηαζε ε πξνεγνχκελε
ζχκβαζε, παξάηαζε.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Καη' αξράο ζα κπνξνχζε θαη ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ λα ζαο
απαληήζεη ζε απηφ ην θνκκάηη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ μέξσ εγψ πξνζπαζψ λα πάξσ απαληήζεηο απφ
ηνλ Αληηδήκαξρν.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Δπεηδή είλαη ζηνλ ίδην ρψξν. Μηζφ ιεπηφ λα αλνίμσ κπξνζηά
κνπ φιεο ηηο ζπκβάζεηο λα ηηο βιέπσ θη εγψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή είζηε ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Βεβαίσο λα ζαο απαληήζσ δελ

ππάξρεη πξφβιεκα. Καη'

αξράο θέηνο ν δηαγσληζκφο ησλ θαπζίκσλ έζπαζε ιφγσ ηνπ φηη δελ
πξνιάβακε λα βγεη 1/1/2021 λα έρνπκε ζχκβαζε γηα θαχζηκα γηα φιε ηε
ρξνληά, θάλακε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο κηαο Οδεγίαο ηεο ΔΑΑΓΖΤ λνκίδσ
είλαη ε 20 ηέινο πάλησλ αλαθέξνπλ κέζα ηα Πξσηφθνιια, θαη ζπάζακε ην
δηαγσληζκφ ζε ηκήκαηα ηεξψληαο θάπνηα φξηα πνπ ιέεη ν λφκνο θαη γη' απηφ
έρνπκε ηφζεο πνιιέο ζπκβάζεηο κέζα.
Σψξα απηή ε ηειεπηαία ζχκβαζε πνπ έξρεηαη λα θαηαθπξψζεηε,
είλαη… πξνζέμηε πάκε γηα Οθηψβξην θαη αθφκε δελ έρεη πξνιάβεη, ελψ είλαη
Ηνχληνο – Γεθέκβξηνο ε κειέηε, δειαδή είρε θχγεη απφ ην Μάξηην απφ ην
Σκήκα Πξνκεζεηψλ αθφκε δελ έρνπλ πξνιάβεη λα έρνπλ ζπκθσλεηηθφ.
Γειαδή έρνπκε κπεη κέζα, έρνπκε θάλεη θη άιιεο ζπκβάζεηο γηαηί ηα θαχζηκα
δελ είλαη θάηη ην νπνίν κπνξείο λα ην αθήζεηο, δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη
δειαδή ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ επεηδή δελ έρεη νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκφο.
Μαο δίλεη ν λφκνο θάπνηεο δπλαηφηεηεο, ηηο νπνίεο ηηο μέξεη πνιχ θαιχηεξα ην
Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ έρνπκε θάλεη
φιεο απηέο ηηο ζπκβάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κε κείλνπλ ηα νρήκαηα ρσξίο
θαχζηκα.
Άξα ην ηειεπηαίν θνκκάηη πνπ ζαο θαινχκε ζήκεξα λα
εγθξίλεηε, είλαη νη νξηζηηθνί αλάδνρνη, ην θνκκάηη κέρξη 31/12 λαη κελ είλαη απφ
Ηνχλην νη πνζφηεηεο κέρξη 31/12 ηψξα έρνπκε μνδέςεη θάπνηεο απφ απηέο ηηο
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πνζφηεηεο, νπφηε ζην ηειηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα θαηνρπξσζνχλ κηθξφηεξεο
πνζφηεηεο. Γελ κπνξνχκε λα βάινπκε φιεο απηέο ηηο πνζφηεηεο γηαηί έρνπλ
ήδε μνδεπηεί θάπνηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Νηηνχδε δηαβάδσ απφ ην πξαθηηθφ ζαο. Ο
δηαγσληζκφο ηεο ππ’ αξηζκ. 8507/29-4-2021 δηαθήξπμεο –ηφηε βγάιαηε ην
δηαγσληζκφ δειαδή- δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά. Ζ Δπηηξνπή 20/9 είλαη πέληε
κήλεο κεηά, απηφ δελ ζρνιηάδσ θάπνηνο ιφγνο ζα ππήξρε.
Δξρφκαζηε εδψ 23 επηεκβξίνπ ηνπ 2021 θαη ιέκε λα
εγθξίλνπκε κηα ζχκβαζε πνπ ζα μεθηλάεη απφ 1ε Ηνπλίνπ ηνπ ’21 …
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Όρη δελ ζα μεθηλάεη απφ ηφηε ε ζχκβαζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ πφηε ζα μεθηλάεη;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Θα μεθηλήζεη φηαλ ππνγξαθεί ην ζπκθσλεηηθφ. Θα είλαη 15
Οθησβξίνπ ην ζπκθσλεηηθφ; Μέρξη 31/12 σξαία, πάκε παξαθάησ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μάιηζηα. Άξα ζα είλαη φπνηε εγθξίλνπκε ηε ζχκβαζε
θαη ππνγξαθεί κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ. σζηά;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Μάιηζηα, ζσζηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Χξαία. Σν δηάζηεκα απφ Ηνχλην ηνπ ’21 κέρξη ζήκεξα;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Έρεη θαιπθζεί κε άιιεο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη,
ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθαίσκα πνπ καο δίλεηαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ πνχ; Απφ ηνπο ίδηνπο πξνκεζεπηέο; Απηφ ξσηψ.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Έρνπλ γίλεη ζπκβάζεηο κε απ' επζείαο δηαπξαγκάηεπζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με ηνπο ίδηνπο πξνκεζεπηέο;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Έλαο είλαη ν πξνκεζεπηήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη, εγψ βιέπσ εδψ ηξεηο πξνκεζεπηέο.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Δίλαη θαη' αξράο νκάδεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ιέσ ζηηο ηξεηο νκάδεο πνπ βιέπσ, βιέπσ Α
νκάδα είλαη ε ΣΔΥΝΟΣΑΛ, Γ νκάδα είλαη ν Γηνλχζηνο Παπαγεσξγίνπ θαη Γ
νκάδα είλαη ε Οηθνζέξκαλζε.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Γελ δηαβάδεηε ζσζηά ή έρσ θάλεη θάπνην ηππνγξαθηθφ ιάζνο
ζην ηππνγξαθηθφ. Οκάδα Α θαη Β πνπ είλαη ηα θαχζηκα θίλεζεο, πεηξέιαην
θίλεζεο θαη βελδίλε ακφιπληε, είλαη έλαο αλάδνρνο, ε ΣΔΥΝΟΣΑΛ. Δίλαη
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απηφο πνπ έρνπκε φιε ηε ρξνληά, ρσξίο λα ζεκαίλεη θάηη απηφ. Έρεη ηχρεη θαη
είλαη ν ίδηνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεη ηχρεη. Άξα δειαδή παίξλακε απηφ ην ηξίκελν –
ηεηξάκελν….
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Να ζαο πσ θάηη; Καη' αξράο λα πάκε γη' απηφ ην θνκκάηη ην
ηειεπηαίν θνκκάηη απηφ πνπ είλαη Ηνχληνο έσο Γεθέκβξηνο. ην 1 ν θαη ζην 2ν
πξαθηηθφ πνπ έρεη ήδε εγθξίλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνλ Ηνχιην, 29 Ηνπιίνπ
ππήξραλ 8 ππνςήθηνη αλάδνρνη γηα φιεο ηηο νκάδεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μάιηζηα.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Γηα ηηο νκάδεο Α θαη Β πνπ είλαη ηα θαχζηκα ππήξραλ ηξεηο ή
ηέζζεξηο αλ δελ θάλσ ιάζνο, δελ ζπκάκαη ηψξα, κπνξψ λα κπσ θαη λα ην δσ.
Καη ν κφλνο πνπ πιεξνχζε φια ηα θξηηήξηα θαη απφ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαη είλαη θαη ν πην θηελφο ζηελ ηειηθή ηηκή, ήηαλ ε ΣΔΥΝΟΣΑΛ. Έηπρε, δελ
είλαη φηη βγήθε. Τπήξρε θάπνηνο άιινο ν νπνίνο είρε δψζεη κεγαιχηεξε
έθπησζε ζηα θαχζηκα, αιιά δελ είρε δψζεη ζσζηή εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο. Δθεί δελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μάιηζηα, λαη εγψ δελ είπα θάηη …
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Άξα ζην 1ν θαη ζην 2 πξαθηηθφ θαίλεηαη αλαιπηηθά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θη εγψ θάηη; Γηαηί ε επηζηνιή κε ηα
δηθαηνινγεηηθά γίλεηαη έλα κήλα κεηά ην πξαθηηθφ;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: ηηο 29/7 ελέθξηλε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην 1ν θαη ην 2ν
πξαθηηθφ.

Τπάξρεη δέθα κέξεο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαηά ηεο

απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο,
πέξαζαλ ινηπφλ απηέο νη δέθα κέξεο θαη κεηά απφ απηφ πξέπεη λα ηνπο
θαιέζεη ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, απηά ηα νπνία εμεηάζακε ζην 3 ν πξαθηηθφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: 25 Απγνχζηνπ.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Ναη, έγηλε 30 Απγνχζηνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δδψ ιέηε φκσο ζην πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηε φηη
είλαη ζχκβαζε κε ηίηιν «Πξνκήζεηα….» θαη ηα ινηπά απφ 10 Απγνχζηνπ έσο
10 Οθησβξίνπ ηνπ ’21. Ση είλαη απηφ;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Πνπ ην ιέεη απηφ;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ιέηε ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν. Δθεί πνπ θιείλεηε
θαη ππάξρεη ε ππνγξαθή ζαο.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Μηζφ ιεπηφ λα ην αλνίμσ… Απηέο νη ζπκβάζεηο είλαη κε απ'
επζείαο δηαπξαγκάηεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη
κέρξη λα ππνγξαθεί απηή ε ζχκβαζε. Πείηε κνπ αθξηβψο πνηα γξακκή είλαη
γηα λα αλνίμσ ην πξαθηηθφ θη εγψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ζηελ 3ε θαη 4ε γξακκή πξηλ ηηο ππνγξαθέο ζαο.
Δζείο ην πεξηγξάθεηε ην δηάζηεκα, δελ ην ιέσ εγψ.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Αθήζηε κε λα ην αλνίμσ, εληάμεη έρσ πέληε ρηιηάδεο πξάγκαηα
ζην κπαιφ κνπ, ζπγλψκε πνπ δελ ηα ζπκάκαη φια απ' έμσ, είκαη άλζξσπνο,
δελ είκαη ππνινγηζηήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα ζαο δηεπθνιχλσ.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Γψζηε κνπ ιίγν ρξφλν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη εληάμεη.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Δίλαη ζηελ 4ε ζειίδα;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη ιέηε ζχκβαζε κε ηίηιν θαη ηα ινηπά… ηξίκελν
Μάην έσο Αχγνπζηνο θαη κεηά ιέηε 10 Απγνχζηνπ έσο 10 Οθησβξίνπ.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Λέκε ινηπφλ ζηελ πξνεγνχκελε ζηελ 3 θάησ – θάησ, κεηά ηε
λνκνζεζία ηε ζρεηηθή απηφ αθξηβψο πνπ ζαο είπα, φηη ε αξρηθή κειέηε γη' απηφ
ην δηαγσληζκφ πνπ έθπγε 29 Απξηιίνπ θαη έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν θαη
αθφκε δελ έρνπκε ζπκθσλεηηθφ, αλ θνηηάμεηε κέζα ηνπο ρξφλνπο εληάμεη δελ
ην εμεηάδνπκε ηψξα απηφ ην θνκκάηη, γξάθνπκε κέζα φηη νη ηειηθέο πνζφηεηεο,
γηαηί κνπ ιέηε θη εζείο ζα εγθξίλνπκε κηα ζχκβαζε ε νπνία ζα ηξέμεη απφ 1 ε
Ηνπλίνπ; Όρη απφ 10 Οθησβξίνπ κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο.
Ση γίλεηαη απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη ηηο 10 Οθησβξίνπ πνπ ζα
ππνγξαθεί ην ζπκθσλεηηθφ; Έρνπκε μνδέςεη θάπνηεο πνζφηεηεο κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη ν λφκνο κε απ' επζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη απηέο
ηηο ζπκβάζεηο είλαη αθξηβψο εθεί ζην ζεκείν πνπ είπαηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μάιηζηα. Καη έηπρε λα είλαη ε ίδηα εηαηξεία.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Σν «έηπρε» δελ μέξσ αλ ην ιέηε κε εηξσληθφ χθνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Υξεζηκνπνηψ ηηο ιέμεηο πνπ είπαηε εζείο. Δζείο δελ ην
είπαηε; Γελ ην αλέθεξα εγψ απηφ.
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. ΝΣΗΟΤΓΖ: Ναη βεβαίσο έρνπλ γίλεη ζσζηά νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο
εληειψο λφκηκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ άιιν ζαο είπα. Μνπ είπαηε «εζείο αλαθέξαηε ηε
ιέμε» θαη δελ ζαο εηξσλεχνκαη, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. Δίπαηε «έηπρε λα
είλαη ε ίδηα εηαηξεία».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με κείλνπκε ζηηο ιέμεηο ηψξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρν ζε παξαθαιψ, ςεθίδσ ζέισ λα μέξσ. Μα
κνπ ιέεη φηη ην είπα εγψ. Άξα εκείο ζα εγθξίλνπκε έλα πξαθηηθφ πνπ ζα
μεθηλάεη ζπκβαηηθά απφ 10 Οθησβξίνπ έσο 31/12/2021.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Μπνξεί λα είλαη 9 Οθησβξίνπ, κπνξεί λα είλαη 8 Οθησβξίνπ,
κπνξεί λα είλαη 15 Οθησβξίνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα είλαη φκσο ζην πξνζερέο κέιινλ.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Μα πξνθαλψο, ζα είλαη άκεζα. Έρνπκε ηψξα 10 κέξεο λνκίδσ
γηα έλζηαζε γη' απηή ηελ απφθαζε πνπ ζα βγάιεηε ζήκεξα θαη κεηά είλαη
ππνρξεσκέλνη λα έξζνπλ λα ππνγξάςνπλ ζπκθσλεηηθφ γηα φιεο ηηο νκάδεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη θ. Νηηνχδε επραξηζηψ πνιχ, θαηάιαβα.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Να είζηε θαιά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κη εγψ έρσ κηα εξψηεζε ζηνλ θ. Νηηνχδε. Δίπαηε φηη δελ
πξνιάβαηε ην ’20 λα θάλεηε ηνλ εηήζην δηαγσληζκφ. σζηά;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Γηα λα έρνπκε ζπκθσλεηηθφ 1/1/2021.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Νηηνχδε κηιάκε καδί. Απηά εμππαθνχνληαη, δελ
ρξεηάδνληαη δηεπθξηλίζεσλ. Λέσ ινηπφλ θαη πήξαηε κηα απφθαζε γηα ην 1 ν
ηξίκελν. σζηά;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Πήξακε παξάηαζε ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ λαη, ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία. Μέζα ζην ηξίκελν απηφ γηαηί δελ θάλαηε εγθαίξσο
φιεο ηηο ελέξγεηεο γηα ην απνιεηπφκελν ηνπ έηνπο ’21;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Κάλακε θαη θάλακε ρξήζε ηεο Οδεγίαο ηεο ΔΑΑΓΖΤ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηηο νδεγίεο. Γηαηί δελ θάλαηε δηαγσληζκφ γηα φιν ην
ππφινηπν έηνο; Αθήζηε ηελ θαηάηκεζε.
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. ΝΣΗΟΤΓΖ: Γελ ππάξρεη θαηάηκεζε θάλνληαο ρξήζε ηηο νδεγίεο ηεο
ΔΑΑΓΖΤ. Γηαηί θάλακε ρξήζε ηεο Οδεγίαο ηεο ΔΑΑΓΖΤ, είλαη πνιχ απιφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή αλ ζαο έιεγαλ νη νδεγίεο αλά κήλα κπνξείηε λα ην
θάλεηε. Θα θάλαηε απηφ αληί λα θάλεηε έλαλ εηήζην δηαγσληζκφ;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Όρη βέβαηα εκείο πεγαίλνπκε γηα ηνλ εηήζην δηαγσληζκφ.
Δπεηδή δελ πξνιάβακε ινηπφλ λα θάλνπκε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση δελ πξνιάβαηε πάιη; Γειαδή πφζν θαηξφ ζέιεηε γηα λα
θάλεηε ηηο δηαδηθαζίεο; Μελ ηξειαζνχκε!
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Σηο δηαδηθαζίεο ηηο θάλνπκε γηα λα έρεηο 1/1 ηνπ επφκελνπ
έηνπο ζπκθσλεηηθφ, ζα πξέπεη λα ηηο έρεηο θάλεη επηέκβξην λα έρεη θχγεη ε
κειέηε γηα ηελ θαηλνχξγηα ρξνληά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ην ’22 ηηο έρεηε θάλεη ηηο κειέηεο;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Βεβαίσο έρεη θχγεη ε κειέηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη πέξζη γηαηί δελ έγηλε;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Ση λα ζαο πσ… Πέξζη ήηαλ πάξα πνιιά επηξάπεια.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση επηξάπεια δειαδή;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Με ηα θαχζηκα θαη ηνπο θσδηθνχο, ηα ζπκάζηε θαιχηεξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Δίρα έξζεη θαη είρα δψζεη εμεγήζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Γηαηί έρεηε βάιεη ηφζα θαχζηκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη γηαηί
ην έλα θαη γηαηί ην άιιν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί απηφ απαγνξεχεηαη λα ην ειέγμνπκε;
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Όρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε γηαηί ην ιέηε; Γηαηί ην ραξαθηεξίδεηε; Κχξηε Νηηνχδε
ζεβαζκφο! Σα επηξάπεια ζηνλ εαπηφ ζαο.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Καη εζείο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο ηα ραξαθηεξίζαηε. Γελ είπα εγψ ηίπνηα, εζείο είπαηε
επηξάπεια. Πνηαλνχ επηξάπεια;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξνχκε λα θξαηήζνπκε κία ….
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ην πξνθαινχκε εκείο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πνηνο ην πξνθαιεί; Δγψ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν «επηξάπεια» εγψ ην είπα θ. Κνπηζάθε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μηιάηε κε έλαλ ππάιιειν ν νπνίνο δελ έρεη…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηράιε ζε παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λέεη φηη ζπλέβεζαλ θάπνηα επηξάπεια. Πνηα επηξάπεια
ζπλέβεζαλ θ. Νηηνχδε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ππάξρεη κηα δηαπηζησκέλε επηζεηηθφηεηα απέλαληη ζηνλ
θ. Νηηνχδε, ε νπνία είλαη θαη ζήκεξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε, θξίζεηο δελ δερφκαζηε εκείο, ζαο παξαθαιψ
πάξα πνιχ.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηιάηε γηα εκέλα; Σα επηξάπεια εγψ ηα ραξαθηήξηζα;
Λππάκαη, πνπ θαιχπηεηε ηέηνηνπο ππαιιήινπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα επηξάπεια ηα πξνθαινχλ θάπνηνη άιινη, φρη ε ππεξεζία.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Γεληθφηεξα είλαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα είλαη ηα γεληθφηεξα; Γψζηε καο λα θαηαιάβνπκε, θχξηε.
. ΝΣΗΟΤΓΖ: ρήκα ιφγνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ην ζρήκα ιφγνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν επηξάπειν είλαη φηη επηέκβξε πέξζη δελ είρακε
δηαγσληζκφ, απηφ είλαη επηξάπειν θ. Νηηνχδε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν γηαηί δελ είρακε δηαγσληζκφ θ. εξεηάθε θαη δελ είρε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ςάμηε αιινχ. Όρη ζηνλ θ. Νηηνχδε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ιέσ πνην είλαη ην επηξάπειν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα επαλέιζσ. Όηαλ ζα ηνπνζεηεζψ, ζα ζαο πσ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απαληψ ζηνλ θ. Νηηνχδε γηα ην επηξάπειν. Γηαηί έρνπκε δεη
πνιιά επηξάπεια εδψ πέξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη γεγνλφο θ. εξεηάθε, αξρήο γελνκέλεο απφ εζάο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα κνπ απαληήζεηε θ. Νηηνχδε πνηα είλαη ηα επηξάπεια;
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. ΝΣΗΟΤΓΖ: Γελ κπνξψ λα ζαο απαληήζσ θάηη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο ραξαθηεξίζαηε κηα πεξίνδν …
. ΝΣΗΟΤΓΖ: Τπάξρεη ζαλ ζέκα ζηελ ζεκεξηλή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απηφ
πνπ κε ξσηάηε λα ζαο πσ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε γηαηί είπαηε επηξάπεια αθνχ δελ ππάξρεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηνπ ζέκαηνο θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απαληήζηε θ. Νηηνχδε γηαηί ραξαθηεξίζαηε επηξάπεια.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μελ απαληήζεηε θ. Νηηνχδε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ληξέπεζηε; Νηξνπή ζαο!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, θχξηε Γξεηδειηά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζαο παξαθαιψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: ηγά ηνλ Δηζαγγειέα ηνλ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άληε θχγε απφ εδψ!
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα πξφζερε πσο κηιάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ ιίγν. Οη εξσηήζεηο ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ ήηαλ
αθξηβείο, ήηαλ επί ηνπ ζέκαηνο θαη ήζειε λα δηεπθξηληζηνχλ θάπνηα πξάγκαηα
ηα νπνία απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ θ. Νηηνχδε δφζεθαλ.
Θέισ λα απαληήζσ ζηνλ θ. εξεηάθε. Κχξηε εξεηάθε, φηαλ δελ
καο βνιεχνπλ νη απαληήζεηο πνπ δίλνληαη θαη ηηο εξκελεχνπκε θαηά ην
δνθνχλ, απιψο θαη κφλν κεηαθξάδνπκε απηά πνπ ιέγνληαη, θαη δπζηπρψο απφ
εζάο ραξαθηεξίδνληαη κε έλα ηέηνην ηξφπν πνπ δπλακηηίδνπλ ην θιίκα.
Όηαλ καο βνιεχεη λα ππνγξάθεη ν θ. Γεσξγίνπ σθξάηεο θαη ν
θ. Αγγειφπνπινο Γεκήηξεο απηνί νη άλζξσπνη νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ
Δπηηξνπή ηνπ Οδνθσηηζκνχ ηνπο ραξαθηεξίδνπκε σο χπνπηεο ππνγξαθέο.
Σν είπαηε εζείο, δηθά ζαο ιφγηα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να αλαθαιέζεηε, εγψ δελ κίιεζα γηα ππνγξαθέο. Δγψ
κίιεζα γηα ηε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ύπνπηε δηαδηθαζία. Δζείο ζα αλαθαιέζεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε ε Γεκνηηθή Αξρή.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη νη ππνγξαθέο εδψ είλαη ησλ αλζξψπσλ …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ απνθάζηζαλ νη ππάιιεινη ηε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ ππέγξαςαλ νη ππάιιεινη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δζείο ηελ απνθαζίζαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε εκείο ηελ απνθαζίζακε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Οη απ' επζείαο αλαζέζεηο κε δηαπξαγκάηεπζε δελ είλαη
απφθαζε θαλείο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά – θαιά βγάιηε ηε θφξκα πνπ ζαο δίλνπλ απφ ηνλ
Πεξηζζφ θαη δηαβάζηε ηελ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αιιά μέξεηε «ηα άγηα γίλαλ ζπκηαηά θαη ηα ζθαηά, ιηβάλη»,
φπσο είπε ν νπξήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξψ λα επηθαιεζηψ θη εγψ θη άιιεο πνηεηηθέο θπζηνγλσκίεο
ηνπ ρψξνπ ζαο. Αθνχζηε ιίγν νη ππνγξαθέο απηέο ζαο βνιεχνπλ; αο
βνιεχνπλ απηέο νη Δπηηξνπέο πνπ έρνπλ κπεη ζηελ Δπηηξνπή; Δίλαη λφκηκεο
ππνγξαθέο, έρνπλ θαηαγξαθεί σο λφκηκε δηαδηθαζία; σθξάηεο Γεσξγίνπ θαη
Αγγειφπνπινο Γεκήηξεο ζαο ιέλε θάηη απηά ηα νλφκαηα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ θξίλσ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα κνπ απαληήζεηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Φπζηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο ιέλε θάηη νη ππνγξαθέο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Βιέπσ κηα Δπηηξνπή …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί δελ ζαο ιέλε νη ππνγξαθέο γηα ηνλ νδνθσηηζκφ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ θξίλσ εδψ κηα δηαδηθαζία. Μηα δηαδηθαζία θαη ην
απνηέιεζκα πνπ έρεη έξζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ απαληάηε θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ δηαδηθαζία έρεη έλα απνηέιεζκα. Δζείο απνθαζίζαηε ηελ
θαηάηκεζε. Σν αλ έγηλαλ λφκηκα κε ην δίθην πνπ εζείο ππεξεηείηε…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ππέγξαςαλ νη ππάιιεινη, θ. εξεηάθε;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ δελ ην ακθηζβεηψ φηη έγηλαλ λφκηκα, αιιά ην φηη είλαη
αληηιατθά ελάληηα ζηα ιατθά ζπκθέξνληα θαη φηη είλαη ππέξ ησλ ηδησηηθψλ
ζπκθεξφλησλ, απηφ είλαη δηθή ζαο επηινγή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξακκέλε έρεηε λα πείηε θάηη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπίζεο λα πσ φηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ παίξλεη θάπνηνο
επζχλε λα ςεθίζεη εηζήγεζε ηελ νπνία ν εηζεγεηήο δελ κπνξεί λα
ππνζηεξίμεη. Δγψ δελ ην έρσ μαλαδεί πνηέ απηφ ζηε δσή κνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, έρνπκε δεη θη άιια.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ην έρσ δεη πνηέ θ. Κνπηζάθε λα κελ κπνξεί λα
ππνζηεξίμεη ν εηζεγεηήο ηελ εηζήγεζή ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι ζα ηνπνζεηεζείηε επί ηνπ ζέκαηνο;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Όρη αθφκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση «φρη αθφκε»; Ζ ζεηξά ζαο είλαη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Έρνπλ ηνπνζεηεζεί φινη;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο αθνχκε θα Δκκαλνπήι.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καη ζηελ εηζήγεζε πνπ ζαο δηάβαζα δελ κπφξεζα θαιά λα
αθνχζσ ηνλ θ. Νηηνχδε ηηο απαληήζεηο ηνπ, δειαδή απφ φ,ηη θαηάιαβα απφ ηηο
απαληήζεηο απηά πνπ επαλέιαβε ν θ. Σνκπνχινγινπ. Γελ βιέπσ λα είλαη ε
δηαδηθαζία ηφζν ζχλλνκε φπσο ζα έπξεπε λα είλαη γηαηί φλησο ζηελ εηζήγεζε
δηάβαζα φηη αγνξά θαη πξνκήζεηα γηα ην δηάζηεκα Αχγνπζην κε Οθηψβξην θαη
πηζαλφ λα κελ άθνπζα ηελ απάληεζε, ηη αθξηβψο είλαη. Γειαδή απηή ηε ζηηγκή
εκείο ηη ππνγξάθνπκε, δελ έρνπκε μεθαζαξίζεη ηη ςεθίδνπκε. Πνηα ζχκβαζε
θαη γηα πνην δηάζηεκα.
Δπίζεο έρσ θη εγψ ηα ίδηα εξσηήκαηα γηαηί δελ έγηλε ε ζχκβαζε
εηήζηα ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο, πσο έγηλε λα είλαη αθξηβψο ε ίδηα εηαηξεία,
κπνξεί λα είλαη ζχκπησζε εληάμεη. Απιά ζέισ λα μέξσ ηη αθξηβψο ςεθίδνπκε,
ηη ζχκβαζε θαη γηα πνην δηάζηεκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ζέκα είλαη δηαθνξεηηθφ φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε. Γείηε ην ζαο παξαθαιψ. Λέεη Ηνχλην – Γεθέκβξην, εδψ
κηιάεη γηα Οθηψβξην.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Ηνχληνο είλαη, κέρξη λα θαηαιήμεη έθηαζε Οθηψβξηνο. Καη ηα
θαχζηκα είλαη θαη απφ ηνλ Οθηψβξην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα Ηνχλην δελ κπνξεί λα ηζρχεη απηφ. Απηφ ην ζέκα
δελ ζπλάδεη κε απηά πνπ αθνχζακε ζήκεξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε θαχζηκα έρνπκε απηή ηε ζηηγκή; Αλεμάξηεηα
απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ, θαχζηκα έρνπκε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Βέβαηα έρνπκε θαχζηκα, γηαηί αιιηψο πσο ζα θηλνχκαζηε;
Αιιά φιε ε δηαδηθαζία ηελ νπνία θάλακε ηψξα θαη πνπ θάπνηα ζηηγκή ηε
ζεσξνχκε πξσηφγλσξε, είλαη λφκηκε. Δδψ ζα καο πεη θάπνηνο απ' φινπο
έρνπκε θάλεη ηίπνηε παξάλνκν; Να γξαθηεί ζηα πξαθηηθά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Κνπηζάθε …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ε παξαθαιψ! Όηαλ ξσηάσ, ζα κνπ απαληάο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να απαληήζσ. Φέξλεηε έλα ζέκα πνπ ιέεη Ηνχλην –
Γεθέκβξην ηνπ ’21 θαη εδψ αθνχκε φηη ζα είλαη απφ Οθηψβξην ή φπνηε
ππνγξαθεί κέρξη ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ. Απηφ, δελ ζπλάδεη, δελ ηαηξηάδνπλ
απηά ηα πξάγκαηα απηφ ιέσ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ήξζαηε ζηελ Τπεξεζία….; θχξηε Σνκπνχινγινπ αλ έρεηε
κάζεη λα δηαρεηξίδεζηε ηε ζέζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, εάλ έρεηε απνξίεο
έξρεζηε ζηελ Τπεξεζία θαη ηηο ξσηάηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σψξα απηφ είλαη επηρείξεκα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μα ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ, ζα κηιήζσ θη εγψ δελ ζα
κηιάο κφλν εζχ. ζα κηιήζσ θη εγψ. Δγψ ινηπφλ ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ ζα
κε αθνχο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληθφο. Μαδί δελ κηιάκε ζηνλ εληθφ, εγψ ζαο κηιάσ
ζηνλ πιεζπληηθφ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καη εγψ ζαο κηιάσ ζηνλ πιεζπληηθφ. Απηφ ζαο πείξαμε; Σν
«ζε παξαθαιψ» ή ην «ζαο παξαθαιψ»;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζξεκήζηε ζαο παξαθαιψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ζαθέο απηφ πνπ ιέσ Γήκαξρε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όρη δελ είλαη ζαθέο ηίπνηα. Δγψ ξσηάσ εδψ ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη γίλεη ηίπνηε παξάλνκν;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κξίλεηαη απηφ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ση θξίλεηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γειαδή θάζε λφκηκν είλαη θαη εζηθφ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σψξα απηά ζα αξρίζνπκε; Σα ίδηα ζα ιέκε; Απηή ε
θαξακέια, εάλ δελ αξέζνπλ νη λφκνη ηνπ θξάηνπο, έρεηε δηθαίσκα λα κε ζαο
αξέζνπλ αιιά απηνχο ζα ππεξεηείηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο παξαθαιψ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε εξεηάθε δελ ζα ιέηε εδψ «ζα ζαο πάξεη ν δηάνινο
εζέλα θαη ηνλ Κνπηζάθε».
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνηνο είπε ηέηνην πξάγκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο ην είπαηε θ. εξεηάθε, εζείο ην είπαηε ζε εκέλα θαη ζηνλ
θ. Κνπηζάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη εζείο θ. Βνχξν είπαηε φηη ζα κνπ πάξεηε ην ζπίηη! Απηφ
είπαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηά ιέγαηε. Όηη ζα θηλεζείηε λνκηθά, απηά ιέγαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε πξφβιεκα πξνζσπηθφ καδί κνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ έρσ πξφβιεκα κε θαλέλαλ, ππεξεηείηε κηα πνιηηηθή πνπ
ζηεξίδεηε επηρεηξεκαηίεο, ζηεξίδεηε επηρεηξεκαηηθνχο Οκίινπο ην θάλαηε θαη
πξηλ ζαλ βνπιεπηήο, ην θάλεηε θαη ζα Γεκνηηθή Αξρή. Δίζαη Δπηηξνπή
δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζηελ πεξηνρή. Απηφ θάλεηε απφ
ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο έρσ κπεη αγθάζη ζην παπνχηζη ζαο θαη ζαο ελνριεί ε
παξνπζία κνπ. Θα ηελ ππνζηείηε κέρξη ην ’23 θαη κεηά ην ’23 γηα άιια πέληε
ρξφληα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έηζη θη αιιηψο πεξαζηηθή είλαη ε παξνπζία ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση είλαη ε παξνπζία κνπ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πεξαζηηθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδεηε. Θα βαξεζείηε λα κε βιέπεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έηζη θη αιιηψο απηφ πνπ θξίλνπκε ζήκεξα δελ είλαη ην
λφκηκν, γηαηί νη λφκνη ηνπ θξάηνπο απηνί νη λφκνη πνπ έρεηε θηηάμεη λα δηνηθνχλ
18

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 22/9/2021

ηέζζεξα άηνκα ην Γήκν, θπζηθά θαη πξνβιέπνπλ απηά θη άιια πνιιά πνπ
γίλνληαη γηα λα εμππεξεηεζνχλ ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη – λαη ζα αιιάμνπκε ην χληαγκα, ζα ην θάλνπκε ζχκθσλν
κε ηα θνριφδ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν εξψηεκα είλαη φηη εδψ έρνπκε κηα παξάηαζε θαη δπν απ'
επζείαο κε δηαπξαγκάηεπζε αληί λα έρνπκε… Καη απηφ είλαη απφθαζε
πνιηηηθή. Κξίλνπκε ινηπφλ ηελ πνιηηηθή απφθαζε ηελ νπνία δελ κπνξεί λα
ζηεξίμεη ν εηζεγεηήο θαη εκείο ηελ θαηαςεθίδνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαςεθίζηε ηελ. Καιά, δελ πεξηκέλακε θαη ηίπνηα θαηλνχξγην.
Δζείο δελ ζέιεηε λα έρνπκε θαχζηκα γηα λα κε γίλεηαη ηίπνηε θαη λα βγείηε κεηά
κε επηρεηξήκαηα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε ζαο παξαθαιψ, κηιάεη ν Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο, ζαο παξαθαιψ!
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σφηε εγψ πξνηείλσ λα θάλεηε απ' επζείαο αλαζέζεηο αλά
εβδνκάδα, λα έρνπκε θαχζηκα, λα πάκε αθφκε πην θαιά νη δνπιεηέο ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ πνιχ. Δίρα θάζε δηάζεζε λα ζπδεηήζνπκε αιιά
επεηδή επί πξνζσπηθνχ ζπλερψο ην θάλεηε απηφ θαη εζείο θαη θάπνηνη άιινη
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζαο ιέσ φηη ζα κε ππνζηείηε θαη ην ’23 θαη γηα άιια
πέληε ρξφληα θαη κέρξη λα βαξεζψ γηαηί έρεηε πξφβιεκα πξνζσπηθφ καδί κνπ.
Καη ηψξα ην είπαηε. Δίπα εγψ «ζα ζαο πάξσ ην ζπίηη» θ. εξεηάθε; Δγψ ην
είπα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: «Θα ζαο θπλεγήζνπκε λνκηθά, ζα ζαο πάξνπκε ηα ζπίηηα».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο ην είπε θ. εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δζείο, ζε εκέλα ζηηο 20 Απγνχζηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζηε ςεχηεο νιθήο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μηιήζαηε γηα απεηιέο … Να θνηηαρηείηε ζηνλ θαζξέθηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε βαθηηζηεί φρη κε ιάδη, κε ςέκα. Πνηνο ζαο βάθηηζε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να θνηηαρηείηε ζηνλ θαζξέθηε γηαηί είλαη ε πνιηηηθή ζαο απηή
πνπ αθνινπζείηε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζηε ν Ραζπνχηηλ ηεο Φηιαδέιθεηαο.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηή ζέιεηε, απηή είλαη πνπ ρξεηάδεηαη ην ςέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πθνθάληεο θνηλφο. Φέξηε κνπ ην ραξηί πνπ ππάξρεη έλα
εληέιεζηε απφ εκέλα θαη έρσ ζπξψμεη …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ ρξεηάδεηαη λα ζπθνθαληήζεη θαλείο ηελ πνιηηηθή ηελ
νπνία αθνινπζείηε. Δίλαη θαζαξή, είλαη δηάθαλε, θαίλεηαη πνηνπο εμππεξεηείηε
θαη θαίλεηαη πνηνπο πιήηηεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φεθνθνξία θχξηνη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ θάλαηε πάληα σο βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ, σο ζηέιερνο
ηνπ ΚΗΝΑΛ σο πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο άξρνπζαο ηάμεο, εδψ κέζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα αθήζσ εγψ λα λνκίδεηε εζείο φηη ζα βάιεηε εκπφδην θαη
αλάρσκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Δζείο πξνζσπηθά θ. εξεηάθε. Λνηπφλ
ςεθνθνξία.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Φεθίδνπκε απφ Ηνχλην ζε επηέκβξην;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θ. Σνκπνχινγινπ είρα θάζε δηάζεζε λα θάλσ ζσζηή
δηαδηθαζία θαη είπα κάιηζηα φηη νη εξσηήζεηο ήηαλ ζσζηέο, νη απαληήζεηο είλαη
ζην Ηνχλην κε Γεθέκβξην θαη είλαη ε παξάηαζε θαη ζα είλαη απφ Οθηψβξε. Σν
Ηνχληνο δελ αθνξά πνζά, αθνξά ηνλ ρξφλν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε επηηξέςηε κνπ, αλ ςεθίζνπκε Ηνχλην –
επηέκβξην δελ είλαη ζχλλνκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκπεξηέρεηαη θ. Σνκπνχινγινπ, δελ είλαη ην πνζφ, είλαη ε
δηάξθεηα.
Ζ. ΣΑΦΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Σάθα, δελ ζέισ γθξηκάηζεο ζαο παξαθαιψ
φηαλ κηιάσ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Όρη, πξφζεμε λα δεηο δελ απεπζχλζεθα ζε εζέλα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Σάθα ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ζε βιέπσ. Μίιεζα ζην Γήκαξρν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Σάθα φηαλ κηιάσ ζαο παξαθαιψ πνιχ …
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Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ζε βιέπσ. Δίζαη πνιχ πην θάησ απφ ηνλ ππφλνκν, δελ ζε
βιέπσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ, ζαο παξαθαιψ!
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλαθαιέζηε ηψξα!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθάιεζέ ην, ζε παξαθαιψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Αλαθαιψ εληάμεη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο – Γηαπιεθηηζκνί)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Γήκαξρε εγψ απνρσξψ ιφγσ ηεο απμαλφκελεο
πνιηηηθήο αιεηείαο πνπ αθνχγνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, ηα έρεηε μαλαδήζεη θ. Γξεηδειηά, δελ ζαο είλαη
πξσηφγλσξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη, ηέηνηα πξάγκαηα δελ έρνπκε δήζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά εληάμεη, αθήζηε λα μέξνπκε θαη θάηη παξαπάλσ.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ παξαθαιψ ςεθίζηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε φπσο έρεη έξζεη ε εηζήγεζε δελ είλαη
ζσζηή, λνκηκνπνηνχκε έλα δηάζηεκα Ηνπλίνπ – Οθησβξίνπ ή φπνηε ππνγξαθεί
…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Υξνληθφ. Όρη σο πξνο ηα πνζά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Υξνληθφ. Σν νπνίν δελ έρνπκε ηελ αξκνδηφηεηα λα ην
θάλνπκε εθ ησλ πζηέξσλ, σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξψ λα ην ςεθίζσ.
Καηαςεθίδσ. Όρη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ θαπζίκσλ, ιέσ φηη δελ είλαη
ζχλλνκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαιαβαίλσ θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα φζνπο θαηαιαβαίλνπλ. Ναη, απφ ηνλ Οθηψβξην θαη
κεηά βεβαίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία λα θαηαγξαθεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε, ζέισ λα κε πξνζηαηεχεηαη θάπνηα
ζηηγκή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έθαλα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί θάπνπ ππάξρνπλ θαη φξηα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έθαλα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ πνηληθνπνηείηαη ην φλνκα, ζαο παξαθαιψ πάξα
πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έθαλα θ. Σνκπνχινγινπ. Σν θάλσ πξνο φινπο, φρη κφλν
πξνο εζάο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ζίρηεθα φκσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έθαλα, αλαθάιεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να κε πεη ππφλνκν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνχει;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καηά γηαηί απφ ηελ εηζήγεζε δελ πξνθχπηεη ζαθψο ην
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ςεθίδνπκε θαη απνθαζίδνπκε γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξακκαηέα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ θαη 3 θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππακηικού
καηακύπυζηρ διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην
ππομήθεια καςζίμυν κίνηζηρ οσημάηυν, πεηπελαίος θέπμανζηρ και
λιπανηικών για ηο σπονικό διάζηημα Ηοςνίος - Γεκεμβπίος 2021 και
ανάδειξη οπιζηικών αναδόσυν» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Οπιζμόρ νέαρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ
και αποζθπάγιζηρ πποζθοπών ζςνοπηικού διαγυνιζμού
για ηην ζύμβαζη με ηίηλο
«Παποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην εκπόνηζη σεδίος Φόπηιζηρ
Ζλεκηπικών Οσημάηυν (ΦΖΟ) και ηην πποώθηζη ηηρ ηλεκηποκίνηζηρ
ενηόρ ηυν οπίυν ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ Νέαρ Υαλκηδόναρ»
(Α.Μ.126/21)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη πνπ ζα κπνπλ, ζε πνηα ζεκεία ζα κπνξνχλ λα
θνξηίδνληαη ηα ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: ππάξρεη έγγξαθν ηεο
Τπεξεζίαο πνπ δειψλεη αδπλακία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δεηάλε παξάηαζε γηα ην δηαγσληζκφ
γηαηί φηαλ έπξεπε λα αλνίμνπλ νη πξνζθνξέο ππήξρε πξφβιεκα πγείαο. ηηο
10 Απγνχζηνπ ππήξρε πξφβιεκα πγείαο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο θαη γη' απηφ
ηνλ ιφγν πάκε ζε απνζθξάγηζε κεηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 30/9 ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη ην θαηάιαβα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ ξσηάεη αλ ε δηθή καο Τπεξεζία ηνπ
Ζιεθηξνθσηηζκνχ γεληθφηεξα αλ ππάξρεη ραξηί απφ ηελ Τπεξεζία φηη
αδπλαηνχκε εκείο λα κπνχκε ζηε ινγηθή ησλ ΦΖΟ (θφξηηζε ειεθηξηθψλ
νρεκάησλ) θαη ην πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ. Δίλαη ζαθέο φηη φιν απηφ ην
Γίθηπν πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ηα ΦΖΟ είλαη αδχλαην λα εμππεξεηεζεί απφ –
δελ είλαη κνκθή, πξνο Θενχ- απινχο ειεθηξνιφγνπο ηεο Τπεξεζίαο καο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ρσηάσ αλ ππάξρεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ απηφ, αιιά ν ζχκβνπινο έηζη θη αιιηψο απηφο
έξρεηαη κέζσ ηεο …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ξσηψ πνπ πιεξψλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πιεξψλεηαη απφ εκάο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν θαηάιαβα απηφ. Σα ιεθηά είλαη ιεθηά, πάληα. Δγψ
ξσηάσ αλ ε Τπεξεζία δήισζε αδπλακία ιφγσ κε έιιεηςεο γλψζεο,
θαηάξηηζεο θαη ηα ινηπά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα ην πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα θάλεη κηα έξεπλα ινηπφλ ν ζχκβνπινο …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: πλδέεηαη ην ΦΖΟ κε ην πιάζκα αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο,
επνκέλσο ζα πξέπεη απηά ηα δχν λα θνπκπψζνπλ. Δπί Βαζηιφπνπινπ είρε
μεθηλήζεη ην ΒΑΚ θαη έρνπκε θηάζεη απηή ηε ζηηγκή ζε έλα ζεκείν πνπ ζα
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πξέπεη λα ζπλερηζηεί ην έξγν θαη λα θνπκπψζεη καδί κε ην ΦΖΟ γηα λα
έρνπκε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν θαηάιαβα. Απηά είλαη απφ ην πξφγξακκα
«Αληψλεο Σξίηζεο»;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη, ην ΦΖΟ δελ είλαη απφ ην πξφγξακκα «Αληψλεο
Σξίηζεο».
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη απφ εκάο.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξακκέλε;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οκφθσλα θαη θαηαγξάθεηαη 1 παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σο

2ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Οπιζμόρ

νέαρ

καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ και αποζθπάγιζηρ πποζθοπών
ζςνοπηικού

διαγυνιζμού

ςπηπεζιών

ζςμβούλος

για
για

ηην
ηην

ζύμβαζη
εκπόνηζη

με

ηίηλο

σεδίος

«Παποσή
Φόπηιζηρ

Ζλεκηπικών Οσημάηυν (ΦΖΟ) και ηην πποώθηζη ηηρ ηλεκηποκίνηζηρ
ενηόρ ηυν οπίυν ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ Νέαρ Υαλκηδόναρ»
εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη παπάηαζηρ ζςμβαηικού σπόνος παπάδοζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ:
«Γιασείπιζη Τδάηινος Όγκος Λίμνηρ Άλζοςρ»
(Α.Μ. 83/2020)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
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. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Ζ ζχκβαζε ηνπ ζπληεξεηή ηεο ιίκλεο ηειεηψλεη 31/12.
Μέρξη λα γπξίζεη ν πξνυπνινγηζκφο θαη λα γίλεη δηαγσληζκφο γηα λα πάξεη ηελ
θξνληίδα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηεο ιίκλεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ
φγθνπ, ν θαηλνχξγηνο ζπληεξεηήο αλάδνρνο, πεξλάεη έλα ηξίκελν –
ηεηξάκελν.
Οπφηε ρσξίο ρξήκαηα κε κηα ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ
ππάξρεη δειαδή ππφινηπν ρξεκάησλ, δίλνπκε κηα παξάηαζε ζηνλ άλζξσπν
κέρξη ηέινο ηνπ Απξίιε, ψζηε λα θξνληίδεηαη ε ιίκλε θαη λα είλαη θαζαξή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο ηεο λέαο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Έρεη γίλεη ε κειέηε θαη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ κειέηε είλαη ίδηα, δελ αιιάδεη ζε θάηη.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Ζ κειέηε ζαθψο είλαη ε ίδηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη ε κειέηε έηνηκε, κφιηο έρνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ
μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Αθξηβψο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απιά δεηάκε ηελ παξάηαζε έηζη ψζηε θαηά ηε δηαδηθαζία
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη κέρξη λα μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο νη δηαγσληζηηθέο
λα κελ ππάξμεη θελφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ζα πξφηεηλα φηη εθφζνλ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα
λα μεθηλάεη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κέζα ζην ’22 θαη λα ηειεηψλεη ζην ’23.
Γειαδή κελ πάκε κέρξη 31/12/2021. Καηαιάβαηε ηη ιέσ; Γειαδή λα κελ είλαη
εκεξνινγηαθφ, λα είλαη ζπκβαηηθφ, απηφ πξφηεηλα. Δγψ δελ έρσ αληίξξεζε ζε
απηφ, αιιά πξέπεη λα γίλεηαη έηζη. Με ζπκβαηηθφ ρξφλν, φρη κε εκεξνινγηαθφ
ρξφλν. Απφ εκάο, λαη. Γήκαξρε ην θαηαιάβαηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, απφιπηα. Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξακκέλε, θχξηε Κνπεινχζν θαη θχξηε Κνζθνιέην, ππέξ.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη θάηη άιιν ζέισ λα θαηαγξαθεί. Γεζκεχεζηε φηη
κέρξη 30/4 ζα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δλλνείηαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα έρεη βξεζεί αλάδνρνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: αο είπα, κε ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξέπεη λα είζηε έηνηκνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη παπάηαζηρ
ζςμβαηικού σπόνος παπάδοζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ: «Γιασείπιζη Τδάηινος
Όγκος Λίμνηρ Άλζοςρ» (Α.Μ. 83/2020)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.

4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 5ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηηρ Κοινυθελούρ
Δπισείπηζηρ ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2021, βάζει ηηρ απιθ. 165/2021
απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν, ν νπνίνο έρεη ρεηξηζηεί φιε ηελ
ππφζεζε ηεο Κνηλσθεινχο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν κφλν πνπ ζέισ λα ππελζπκίζσ είλαη φηη ππάξρεη απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο non compliance ηνπ ΔΣΗΑ. Δγψ, αλ ζπκάζηε
θαιά, είρα δηαθνξνπνηεζεί θαη απφ ηε δηθή καο Παξάηαμε γηαηί ζεσξψ φηη ε
δαπάλε παξάλνκε. Γελ κπνξεί κηα δαπάλε πνπ ην θξάηνο δελ ηελ επηρνξεγεί
δελ δίλεη ρξήκαηα, λα απνθαζίζεη έλα Γήκνο κφλνο ηνπ, κε κηα απφθαζε
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηη είλαη λφκηκε. Δγψ απιά ππελζπκίδσ, εγψ δελ
ςεθίδσ εδψ. 48.000 ζέινπλ, είλαη παξάλνκε ε δαπάλε επηκέλσ ζε απηφ πνπ
ιέσ, ην είπα θαη ην Γεθέκβξην. Γελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα κε θαλέλα
πξφζθπγα,

κε

θαλέλα

κεηαλάζηε,

είλαη

παξάλνκε

δαπάλε.

Σειεία.

Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θπκάζηε θ. Σνκπνχινγινπ φηη ζε εθείλν ην έθηαθην πκβνχιην
πνπ είρε πξνθιεζεί απφ ηελ αληηπνιίηεπζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπκε
γηα ηελ ηχρε ηνπ ΔΣΗΑ είρε ππάξμεη κηα πξφηαζε απφ εκέλα πξνθεηκέλνπ λα
αλά ηξίκελν λα βιέπνπκε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
κεγεζψλ θαη αλά ηξίκελν λα απνθαζίδνπκε.
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Βεβαίσο δελ πέξαζε ε δηθή κνπ πξφηαζε, πέξαζε κηα άιιε
πξφηαζε πνπ είρε λα θάλεη κε ηελ a priori θαηαβνιή ρξεκάησλ ζε ζρέζε
πάληα κε ηνπο non compliance πνπ είπε θαη ν θ. Σάθαο. Ζ πξφηαζε ε δηθή
κνπ είλαη ε εμήο: ηα 48 ρηιηάξηθα πνπ αηηνχληαη ζαθψο ππάξρνπλ ζην δηθφ
ηνπο πξνυπνινγηζκφ. Γελ έρνπκε θακία αληίξξεζε λα κπνχκε ζηε ινγηθή ηεο
ελίζρπζε

ηεο

Κνηλσθεινχο

αιιά

πξνθεηκέλνπ

λα

απνθχγνπκε

ηελ

νπνηαδήπνηε δηθή καο εκπινθή θαη έλα πηζαλφ θαηαινγηζκφ αξγφηεξα, απηά
ηα 48 ρηιηάξηθα λα δνζνχλ ζηελ Κνηλσθειή θαη ε Κνηλσθειήο αο ηα θάλεη φ,ηη
ζέιεη. Όρη φκσο γηα ην πξφγξακκα ΔΣΗΑ.
Φνβάκαη φηη ζα κπιέμνπκε, γηαηί απηφ γξάθεη εδψ ζηελ
ηειεπηαία ζειίδα θ. Σνκπνχινγινπ θαη ινηπνί ζπλάδειθνη «έθηαθηεο
πξνβιέςεηο κε επηιέμηκσλ δαπαλψλ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ρξήζε ηνπ 2021
48.000 €». Απηά εάλ πάλε νη 48.000 € ζην ΔΣΗΑ γηα λα θαιχςεη ηηο δαπάλεο
ησλ non compliance πηζηεχσ φηη ζα έρνπκε πξφβιεκα θαη πηζαλφ λα
θιεζνχκε λα δψζνπκε εμεγήζεηο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θξάηνο δελ ηνπο έρεη θαηαρσξεκέλνπο ζε
ιίζηεο πνπ δηθαηνχληαη ζηέγε, ηξνθή θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ. Γελ είκαζηε
αλάιγεηνη, δελ ζέινπκε λα πεηάμνπκε έμσ απφ ηα ζπίηηα ηνπο αλζξψπνπο,
δελ ζέινπκε λα ηνπο βγάινπκε ζε δηαδηθαζία εχξεζεο ηξφπσλ επηβίσζεο,
εγψ ηα 48 ρηιηάξηθα ζα κπνξνχζα λα ηα πξνηείλσ γηα ην Σακείν ηεο
Κνηλσθεινχο σο έθηαθηε επηρνξήγεζε ζηελ Κνηλσθειή. Όρη φκσο γηα ην
πξφγξακκα ΔΣΗΑ, θνβάκαη φηη ζα κπιέμνπκε.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Να θάλσ κηα εξψηεζε. Ζ Κνηλσθειή Τπεξεζία δελ ην
γλσξίδεη αλ είλαη λφκηκν ή παξάλνκν θαη δεηάεη ηελ αλακφξθσζε απηή θαη
γίλεηαη ε πξφηαζε απηή πνπ γίλεηαη απφ ηνλ θ. Γήκαξρν, πνπ είλαη εχινγε;
Γειαδή πσο δεηάλε ηελ αλακφξθσζε; Κάπνηα ρξήκαηα ππνηίζεηαη φηη ζα απφ
ην Σακείν ηνπ Γήκνπ απηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη πνιχ απιφ. Έγηλε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πάξζεθε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη θαη κεηά ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κνηλσθεινχο επηθχξσζε ηελ απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Υξήκαηα ππάξρνπλ, επεηδή είρακε βάιεη ρξήκαηα γηα
ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία, ηα νπνία φκσο δελ εμαληιήζεθαλ γηαηί πέξαζε ζην
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Γήκν ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία. Γελ έρεη ζεκαζία ηα ρξήκαηα. εκαζία έρεη φηη
δελ πξέπεη λα γξαθηεί ζε απηφ ηνλ θσδηθφ, είλαη παξάλνκν θαηά ηε γλψκε
κνπ. Απηφ είλαη ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζπκπιεξψζσ. Τπάξρεη έλα δεδηθαζκέλν απνθάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαηά ηελ άπνςή κνπ παίξλνληαη απηέο νη
απνθάζεηο ειαθξά ηε θαξδία, δελ ζα εμεηάζσ ηνλ ιφγν, νη νπνίεο κεηά απηέο
νη απνθάζεηο ζηελ Απνθεληξσκέλε θαηαξξίπηνληαη.
Θεσξψ φηη δελ πξέπεη λα κπνχκε ζε κηα αηξαπφ πνπ δελ
μέξνπκε ηη ζα καο βγάιεη. Γηαηί αλ ππάξμεη κηα θαηαγγειία φηη εκείο
ρξεκαηνδνηνχκε παξάλνκε παξακνλή κεηαλαζηψλ, ζα έρνπκε πξφβιεκα.
Δίκαη ππέξ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά φρη κε θσδηθφ φηη πάλε γηα ην
πξφγξακκα ΔΣΗΑ ησλ παξάλνκσλ δηαβηνχλησλ ζηε ρψξα. Όηαλ ππάξρεη
απφθαζε λνκηθή ηνπ θξάηνπο, φηη απηνί πξέπεη λα κελ είλαη εδψ. Απηφ ιέσ.
Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ πξνηείλσ ην εμήο: έρεη γίλεη ήδε έλα έγγξαθν πξνο ηε
Ννκηθή Τπεξεζία δεηψληαο ηε ζπλδξνκή ηεο θαη ηε γλσκνδφηεζε ζην ζέκα
απηφ γηα ην αλ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπκε ηηο 48.000 €. Δπνκέλσο
κέρξη λα καο δψζεη απάληεζε ε Ννκηθή Τπεξεζία εγψ ζα πξφηεηλα ηελ
αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πληάζζνκαη κε ηνλ θ. Κνζθνιέην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ λα δείηε ην «3», ε απφθαζε είλαη ηεο 30-12-2020 είλαη
έλα έγγξαθν πνπ δήηεζα ζήκεξα ην πξσί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ είλαη ζηελ εηζήγεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ είλαη, θακία ζρέζε. Δπεηδή δήηεζα ζηνηρεία γηα ην ζέκα
απηφ, είλαη απηή ε απφθαζε αλ ζπκάζηε … εκηόρ μικποθώνος… απηή ε
απφθαζε κηιάεη φηη πξέπεη λα δψζνπκε ρξήκαηα ζην ΔΣΗΑ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο θ. Σάθαο ηζρπξίδεηαη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ
είκαζηε ζχλλνκνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξφηαζε ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ ζαθψο κε θαιχπηεη εκέλα.
Φνβάκαη φηη ε Απνθεληξσκέλε ζα ην αθπξψζεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε είλαη δηθφ ζνπ ζέκα λα ην απνζχξεηο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γήκαξρε, εγψ έρσ άιιε άπνςε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζέισ λα είλαη νκφθσλε ε απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μηα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ δελ ιέεη ηίπνηα. ηελ Απνθεληξσκέλε πνιιέο …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Να νινθιεξψζσ. Δκείο έρνπκε φιε ηελ θαιή δηάζεζε λα
δψζνπκε ηα ρξήκαηα ζηελ Κνηλσθειή, δελ έρεη θαλείο αληίξξεζε. Αιιά σο
επηρνξήγεζε. Με θσδηθφ, ε Κνηλσθειήο είλαη ππνρξεσκέλε ζηε ζπλέρεηα γηα
λα ηα δψζεη εθεί, λα έρεη ηε ζχκθσλε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ πεξηκέλνπκε απηή ηελ απφθαζε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αλ δελ ηελ έρεη, ζαο είπα είλαη ζέκα Κνηλσθεινχο πνπ ζα
ηα δηαζέηεη. Απηή είλαη ππεχζπλε θαη ππφινγε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ίδην πξάγκα ιέκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηα εκέλα δελ είλαη ην ίδην. Δίλαη άιιν ζέκα ζε εκάο εδψ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο θ. Κνζθνιέηνο καο έρεη θαιχςεη πιήξσο θ.
Κνπηζάθε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Χξαία εληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ δελ έρεηο αθνχζεη γηαηί ππάξρεη πξφβιεκα κε ηα κηθξφθσλα,
έγηλαλ δπν πξνηάζεηο. Ζ κία ε δηθή κνπ λα δψζνπκε ηα ρξήκαηα γηαηί έηζη θη
αιιηψο απηφ έρνπκε απνθαζίζεη, ην άθνπζεο απηφ. Καη ε πξφηαζε ηνπ θ.
Κνζθνιέηνπ πνπ ιέεη κέρξη λα πάξνπκε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο λα ην αλαβάιινπκε.
Θα ήζεια εηδηθά γη' απηφ ην επαίζζεην ζέκα ησλ κεηαλαζηψλ,
ησλ πξνζθχγσλ λα είλαη νκφθσλε ε απφθαζή καο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: πκθσλψ θη εγψ. Απηφ πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη φηη ην
παξάλνκν θαη ην λφκηκν πάληα πάλσ ζε κηα πνιχ ιεπηή θισζηή, γλσξίδνπκε
φινη ηνπο λφκνπο θαη ηα παξαζπξάθηα θαη φια απηά πσο ιεηηνπξγνχλ. Δγψ
επεηδή ην ζέκα είλαη θνηλσληθφ θαη φινη ζεσξψ φηη ζα πξέπεη λα
ζπληαζζφκαζηε πξνο απηή ηελ πιεπξά, ζπκθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ.
Κνζθνιέηνπ λα έρνπκε θαη ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο λα κπεη
ην ζέκα θαη κεηά λα απνθαζίζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη επραξηζηψ. Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
«Έγκπιζη

5ηρ

αναμόπθυζηρ

πποϋπολογιζμού
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Δπισείπηζηρ ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2021, βάζει ηηρ απιθ. 165/2021
απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος» αναβάλλεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.
Ζ. ΣΑΦΑ: … γλσκνδφηεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο απ' επζείαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα αξγήζεη πάξα πνιχ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξεί ηελ άιιε εβδνκάδα λα ην θέξεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη αχξην κπνξεί. Λέεη ν θ. Σάθαο κήπσο ζέινπκε
γλσκνδφηεζε θαη' επζείαλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε. Θα αξγήζεη πάξα πνιχ.
Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Οη θχξηνη πνπ έθπγαλ πξνεγνχκελα απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή θαη εγψ ζπγραίξσ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ πνπ παξ' φηη έγηλε φ,ηη
έγηλε, έκεηλε εδψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη κεηά φκσο απηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ηηκψ ηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο ζέβνκαη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μπξάβν ζαο. Λέσ ην εμήο: θχγαλε εζθεκκέλα γη' απηφ ην
ζέκα, δελ έθπγαλ γηαηί έγηλε κηα κηθξνπαξεμήγεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, απηφ είλαη πξνζσπηθή ζαο εθηίκεζε θ. Κνπηζάθε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηθαίσκά κνπ είλαη λα ηελ έρσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, είλαη εθηφο δηαδηθαζίαο, ςεθίζακε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαβνιή κέρξηο φηνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάξνπκε απάληεζε απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γηα ην πψο ζα δηαηεζνχλ ηα ρξήκαηα ζηελ Κνηλσθειή;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη. Γηα ην ζχλλνκν ηεο δηαδηθαζίαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζχλλνκν ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα
δνζνχλ 48.000 € -ηφηε δελ ήηαλ 48.000 € ήηαλ ην φπνην πνζφ πξνέθππηε …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με απηφ ηειεηψλνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ είκαζηε ζίγνπξνη, δελ ην μέξνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο θ. Καξαβίαο δελ έρεη άπνςε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Εήηεζα ηα ηξίκελα. Μέλεη έλα αθφκε ηξίκελν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα δελ ηειεηψλνπκε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ, κπνξεί λα κε ρξεηαζηνχλ, αιιά κπνξεί θαη λα
ρξεηαζηνχλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σα ιεθηά ην θξάηνο δελ ηα έδσζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν θξάηνο θπζηθά δελ ηα έδσζε. Πσο ζα δψζεη; ε θάηη πνπ
είλαη παξάλνκν;
Ζ απφθαζε είλαη αλαβάιιεηαη κέρξηο φηνπ ε Ννκηθή Τπεξεζία
λα απνθαλζεί θαηά πφζν ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα δνζνχλ
απ' επζείαο ρξήκαηα γηα ην πξφγξακκα ΔΣΗΑ ησλ non compliance είλαη
ζχλλνκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ομόθυνα αναβάλλεηαι.

5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Υοπήγηζη ενηολήρ και πληπεξοςζιόηηηαρ ζηοςρ δικηγόποςρ
ηος Γήμος για παπάζηαζη ζηο Γιοικηηικό Ππυηοδικείο Αθηνών
(ςπόθεζη πποζθςγήρ Υπ. Κονηαξή καηά Γήμος για βεβαιυηικούρ
καηαλόγοςρ δημοηικών ηελών)»
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε αχξην – κεζαχξην κε ην πξφζρεκα απηφ ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο ζα ιέλε απηνί νη νπνίνη πήξαλ ηελ απφθαζε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην φηη εκείο δελ θάλνπκε απηφ πνπ είπακε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην,
αιιά πξνζπαζνχκε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα απνθχγνπκε. Σν ιέσ απηφ εδψ
… γηαηί δελ ζα ήζεια λα γίλεη απηφ ην πξάγκα. Ζ απφθαζε πάξζεθε, αιιά λα
μέξεηε φηη απηή ηε ζηηγκή απηφ ζα πνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαθσλψ. Κη αλ κεζαχξην ζνπ έξζεη ε Δπηζεσξεηήο Γηαθάλεηαο
θαη ζα ζνπ πεη «γηαηί έδσζεο γηα θάπνηνπο πνπ ην ίδην ην θξάηνο …»;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ είκαη ζίγνπξνο φηη είλαη παξάλνκν. Δίηε απφ εδψ
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία, είηε απφ θάησ φηαλ ζα δνζνχλ
ηα ρξήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη πάκε παξαθάησ. Δίλαη ζεκείσκα ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο, είλαη εδψ θάπνηνπο απφ ηνπο λνκηθνχο; Κπξία Ρσκαλνχ, είλαη ν θ.
Υήηηνο ή ε θα Γξφζζνπ πάλσ
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ηη είλαη απηφ ηψξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνληαμήο Υξήζηνο …
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη θάησ ζηε Υαιθεδφλα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη απηφ ην θνκκάηη είλαη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να εγθξηζεί θαηά ηα άιια, ιεο Μηράιε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθξηβψο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παηδηά έλαο - έλαο!
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη πξσηνείζαθην απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μήπσο είλαη ζε εθεηεηαθή …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη, είλαη γηα 18/1/2022.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αο καο ηα πεη ν θ. Υήηηνο γηα ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ιέλε.
Δπηζεκαίλσ φηη είλαη εθείλν ην πεξηβφεην ηξίγσλν πνπ έρεη επί ζεηξά
δεθαεηηψλ πξφβιεκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη εθηφο ζρεδίνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, έρνπλ έξζεη νη άλζξσπνη εδψ, έρνπλ ζπδεηήζεη καδί καο
ελεκεξσηηθά ην ιέσ, ε εθηίκεζε ηεο δηθήο καο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ
επίιπζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ κειεηεηή είλαη πνιχ κεγάιε ζε χςνο ακνηβήο. Οη
ζπγθεθξηκέλνη θ. Σνκπνχινγινπ ηδηνθηήηεο βξήθαλ ηνλ ηξφπν κε 12.000 πνπ
ζα δψζνπλ απφ θνηλνχ λα θαηαζέζνπλ έλα έγγξαθν κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζεί ζην ζρέδην πφιεσο ην ζπγθεθξηκέλν ηξίγσλν.
Σνπο είπακε φηη θακία αληίξξεζε, πξνρσξήζηε, δψζηε εζείο ηα
ρξήκαηα θαη εκείο σο Γήκνο ζα ζπλεγνξήζνπκε ππέξ ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηξηγψλνπ. Γελ έρνπλ μαλάξζεη. Κάλακε ηέζζεξηο – πέληε
ζπλαληήζεηο θ. Σνκπνχινγινπ.
Κπξία Γξφζζνπ πείηε καο γηα ηε ζπκβηβαζηηθή ιχζε πνπ
πξνηείλεηαη γηα ηνλ θ. Κνληαμή γηα ην ηξίγσλν εθείλν ην πεξηβφεην.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δίλαη δίπια ζην 5x5;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη απηά είλαη, ηα ηξίγσλα ηνπ Σζψιε.
Κα ΓΡΟΟΤ: Ζ ππφζεζε έρεη ρξεσζεί ζηνλ θ. Υήηην, έρνπκε δεηήζεη
απφςεηο απφ ηελ Τπεξεζία θαη δελ καο έρνπλ δψζεη αθφκε ηίπνηα. Δπεηδή
έρεη έξζεη αίηεκα ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο …
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν αίηεκα πνπ είλαη;
Κα ΓΡΟΟΤ: ηελ πξνζθπγή. Ζ πξνζθπγή είρε θαη αίηεκα επίιπζεο
θνξνινγηθήο δηαθνξάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη γχξσ ζηα 4 ρηιηάξηθα πνπ δεηάεη.
Κα ΓΡΟΟΤ: Λέεη πξνζθπγή …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλ εζείο κπνξείηε λα δηαβάζεηε απφ απηφ, εγψ δελ
κπνξψ λα δηαβάζσ.
Κα ΓΡΟΟΤ: Καη εκείο απφ ην πξσηφηππν ην είδακε. Έρεη θαη αίηεκα
επίιπζεο θνξνινγηθήο δηαθνξάο επνκέλσο εζείο ζα δψζεηε εμνπζηνδφηεζε
λα παξαζηαζνχκε ζην Γηθαζηήξην, φηαλ πεξαησζεί ην ζέκα ηεο επίιπζεο
θνξνινγηθήο δηαθνξάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη έλα ζχλνιν πνζψλ γηα ηνπο ΣΑΠ γχξσ ζηα 14,5 ρηιηάξηθα
θ. Σνκπνχινγινπ.
Κα ΓΡΟΟΤ: Έρνπκε δεηήζεη απφςεηο απφ ηελ Τπεξεζία. Μέρξη ζηηγκήο
δελ καο έρνπλ δψζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, εκείο εγθξίλνπκε ηε δηθή ζαο παξνπζία πξνθαλψο.
Κα ΓΡΟΟΤ: ε απηφ δεηάκε ηελ παξάζηαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ εκάο είλαη εληάμεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη κέρξη ην Γηθαζηήξην λα ηηο έρεηε.
Κα ΓΡΟΟΤ: Καη ηε Γεπηέξα έρσ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπέξ ν θ. Σνκπνχινγινπ
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θα Γξφζζνπ ζαο επραξηζηνχκε πνιχ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σν ζέκα ηεο αλακφξθσζεο δελ είλαη κφλν ηα 48 ρηιηάξηθα…
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ή ζα ην πεξάζεηε ή ζα ην αλαβάιιεηε. Γελ γίλεηαη δηάινγνο.
Ή ην αλαζέηεηε
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ αλ δελ έρσ απφθαζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο δελ
πξνρσξάσ ηίπνηα.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηα άιιν θνκκάηη
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπηκέξνπο; Πσο ζα ην θάλεηο επηκέξνπο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απαγνξεχεηαη ηψξα απηή ηε ζηηγκή εγψ έλα θσδηθφ πνπ
ζέισ λα ην θέξσ …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Απηά πεξλάλε εληαία.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηαηί εληαία;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δληαία πεξλάλε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ δελ κπνξψ λα απνξξίςσ έλα θσδηθφ ζε νπνηνδήπνηε
ζέκα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ έβαιε κηα πξφηαζε ν θ. Κνζθνιέηνο θαη ηελ
απνδερηήθαηε φινη; πλνιηθά δελ πξφηεηλε ηελ αλαβνιή;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη αιιά κηα νιφθιεξε αλακφξθσζε πνπ παίξλνπκε έλα
θσδηθφ ηνλ νπνίν απηή ηε ζηηγκή …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ζρέζε Μηράιε κνπ απηφ ην πξάγκα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αλ δελ έρεη, ζπγλψκε εληάμεη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λνηπφλ θχξηνη ζπλάδειθνη ζαο επραξηζηψ πνιχ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γήκαξρε απηφ ην ζπκβάλ πνπ έγηλε κεηαμχ ηνπ Ζιία θαη ηνπ
Κψζηα Σνκπνχινγινπ πξέπεη λα ιήμεη εδψ. Καη λα ιήμεη κηα θη έμσ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να ιήμεη, αιιά ζέισ λα ππελζπκίζσ θάηη.
(Κιεηζηά πξαθηηθά)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ, θαιή ζπλέρεηα θχξηνη ζπλάδειθνη. Με ππάξρνληνο
άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΛΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ
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