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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Καηαθχξσζε

ζχκβαζεο

ζπλνπηηθνχ

δηαγσληζκνχ

ηνπ

έξγνπ:

«ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΑΓΧΓΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ»
(Α.Μ.:71/2021).
2.

Έγθξηζε πξαθηηθψλ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ δηεζλνχο
αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ
θίλεζεο νρεκάησλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα Ηνπλίνπ-Γεθεκβξίνπ 2021 θαη αλάδεημε πξνζσξηλψλ
αλαδφρσλ (επανεισαγωγή).
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3.

Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο 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).
4.

Έγθξηζε Πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ θαη ινηπψλ
πιηθψλ γηα ηα έηε 2021-22» (Α.Μ. 9/2021) θαη αλάδεημε νξηζηηθνχ
αλαδφρνπ.

5.

Έγθξηζε Πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ

γηα

ΑΡΓΔΤΣΗΚΖ

ηελ

εξγαζία

”ΔΡΓΑΗΔ

ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΖ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ-ΤΝΣΖΡΖΖ

-

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ

ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ” (Α.Μ. 66/2021) θαη αλάδεημε νξηζηηθνχ αλαδφρνπ.
6.

Έγθξηζε ηεο ππ. αξηζ. 101/2021 κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ
δηελέξγεηαο

αλνηθηνχ

ειεθηξνληθνχ

δηαγσληζκνχ

γηα

ηελ:

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ».
7.

Έγθξηζε ηεο ππ. αξηζ. 124/2021 κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ
δηελέξγεηαο δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ:
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΓΑΛΑΚΣΟ

ΓΗΑ

ΣΟ

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ

ΠΡΟΧΠΗΚΟ

ΓΗΑ

ΣΗ

ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ
Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΚΑΗ

ΣΧΝ

ΝΟΜΗΚΧΝ

ΠΡΟΧΠΧΝ

ΓΗΑ

ΣΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΣΖ 2021-2022».
8.

Έγθξηζε κε επηβνιήο πξνζαπμήζεσλ ζε ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο
Γήκνπ

ιφγσ

θαζπζηεξεκέλεο

εηδνπνηεηεξίσλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα ζε φινπο. Αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζή καο, παξαθαιψ
λα πάξνπκε παξνπζίεο. Ο θ. Σάθαο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ.
Μπεξδέζεο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ε θα
Δκκαλνπήι απνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο απψλ, ν θ. εξεηάθεο απψλ, ν νπνίνο
έρεη εηδνπνηήζεη είλαη δηθαηνινγεκέλνο.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καηακύπωζη ζύμβαζηρ ζςνοπηικού διαγωνιζμού ηος έπγος:
«ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ»
(Α.Μ.:71/2021)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ θα Λίηζα Έιιε, απφ ηελ θα Αλαζηαζνπνχινπ θαη
απφ ηνλ θ. Κίηζην. Σν εληαίν πνζφ ηεο έθπησζεο ζε απηφ ην δηαγσληζκφ έρεη
κηα πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ 51%.
Έρεη θεξπρζεί πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ε ΔΡΚΑΣ Ηάθσβνο
Γξίηζνο θαηαζθεπαζηηθή ηερληθή εκπνξηθή εηαηξεία κνλνπξφζσπε ΔΠΔ.
Θέιεη θάπνηνο ζπλάδειθνο ηνλ ιφγν;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή δελ έρσ κπξνζηά κνπ φια ηα θείκελα, ε
Δπηηξνπή έρεη θάλεη θάπνηα παξαηήξεζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία παξαηήξεζε δελ έρεη θάλεη ε Δπηηξνπή, έρεη ιάβεη
ππφςε ηεο φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή εηζεγείηαη
πξνο εκάο φιν ηνλ θάθειν, φια ηα ζρεηηθά κε θαηαθχξσζε ζηελ ΔΡΚΑΣ θαη
πνζνζηφ έθπησζεο 51%.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μεγάιε έθπησζε, απφ εκάο εληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οκφθσλα θ. Πιέζζα.
Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Καηακύπωζη ζύμβαζηρ ζςνοπηικού
διαγωνιζμού ηος έπγος: «ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ» (Α.Μ.:71/2021)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ
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2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππακηικών διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ πποζθοπών
διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για ηην ππομήθεια
καςζίμων κίνηζηρ οσημάηων, πεηπελαίος θέπμανζηρ και λιπανηικών
για ηο σπονικό διάζηημα Ηοςνίος-Γεκεμβπίος 2021
και ανάδειξη πποζωπινών αναδόσων»
(επανεισαγωγή)
ΓΖΜΑΡΥΟ: H Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ Γηνχδεο πχξνο, Γεσξγίνπ
σθξάηεο θαη Αγγειφπνπινο Γεκήηξεο, καο δηαβηβάδεη ηα ζρεηηθά κε ηηο
απνθάζεηο ηνπο θαη εηζεγείηαη …
Ζ. ΣΑΦΑ.: Σν αξρείν Β2 είλαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Σάθα κπνξείηε λα ην θάλεηε screen γηαηί δελ ην
έρσ κπξνζηά κνπ;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Μηζφ ιεπηφ λα δσ αλ επηηξέπεηαη, γηαηί δελ έρσ δηθαηψκαηα.
Απηφο είλαη ν πίλαθαο κε ηελ θαηαθχξσζε, απφ πάλσ είρε ην αξρείν πνπ
έιεγε πνηνη πέξαζαλ, είλαη αξθεηνί πνπ πέξαζαλ, αιιά νπζηαζηηθά θη εδψ
πάλσ ρακφο γίλεηαη. Βιέπεηε ηη γίλεηαη; Έρεη πάξα πνιιέο εηαηξείεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ «ΣΔΥΝΟΣΑΛ» …;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ε ΣΔΥΝΟΣΑΛ ΔΠΔ …. Καη ε ΟΗΚΟΘΔΡΜΑΝΖ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ε ίδηα απηή πνπ καο πξνκεζεχεη;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Ναη απηή είλαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή πιεξνθνξήζεθα φηη απνθιείζηεθε θάπνηνο
πνπ είρε δψζεη κεγαιχηεξε έθπησζε, ιφγσ θάπνηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ
εγγπεηηθή, ην γλσξίδεηε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη, ην γλσξίδνπκε.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Άκα έρεη, δελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σε κεγαιχηεξε έθπησζε ηελ έρεη δψζεη ν θ. Υαηδάθεο, αιιά
ε εγγπεηηθή ήηαλ ιάζνο θαη βγήθε εθηφο.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Σν θιείλσ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Φεθίδνπκε. Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα νκφθσλα θαη θαηαγξάθεηαη ε απνρή ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ.
Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππακηικών διενέπγειαρ και
αξιολόγηζηρ πποζθοπών διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού
για ηην ππομήθεια καςζίμων κίνηζηρ οσημάηων, πεηπελαίος θέπμανζηρ
και λιπανηικών για ηο σπονικό διάζηημα Ηοςνίος - Γεκεμβπίος 2021 και
ανάδειξη

πποζωπινών

αναδόσων»

εγκπίνεηαι

ΟΜΟΦΩΝΑ

και

καηαγπάθεηαι μία αποσή.

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη όπων μελέηηρ και καηάπηιζη όπων δημοππάηηζηρ
ζςνοπηικού διαγωνιζμού για ηην ζύμβαζη με ηίηλο
«Παποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην εκπόνηζη σεδίος Φόπηιζηρ
Ζλεκηπικών Οσημάηων (ΦΖΟ) και ηην πποώθηζη ηηρ ηλεκηποκίνηζηρ
ενηόρ ηων οπίων ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ Νέαρ Υαλκηδόναρ»
(Α.Μ.126/21)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα ραξηηά ηα έρεηε κπξνζηά ζαο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή δεηάκε ζχκβνπιν λα καο πεη πνπ ζα βάινπκε
ηα ειεθηξηθά νρήκαηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη νη ζηαζκνί θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη γίλεηαη …
νξίζηε πείηε καο θ. Κνπηζάθε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη έλαο ζχκβνπινο ν νπνίνο απηή ηε ζηηγκή ηνλ δίλεη ην
Πξάζηλν Σακείν καδί κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο γηα λα βξνπλ πνπ ζα
ηνπνζεηεζνχλ νη ζηαζκνί θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζηελ πφιε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο ζχκβνπινο πνηνο είλαη; Δίλαη ππεξεζηαθφο
παξάγνληαο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ηνλ μέξνπκε απηή ηε ζηηγκή, ζα θάλνπκε δηαγσληζκφ
θαη απφ ην δηαγσληζκφ ζα βγεη ν ηειηθφο ζχκβνπινο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θ. Σνκπνχινγινπ πεξηιακβάλεη
ηελ εχξεζε ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: πκβνχινπο, κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ψζηε λα
βξνπλ ηα ζεκεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο είλαη δεδνκέλνη. Απηφ πνπ ζέισ λα
πξνζζέζσ εδψ, είλαη φηη ε λνκνζεζία ε εγθχθιηνο αλαθέξεη φηη αλά 1.000
θαηνίθνπο πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ζηαζκφο θφξηηζεο ειεθηξηθνχ νρήκαηνο.
Θεσξψ πσο γηα ηελ πφιε καο είλαη παιαβφ λα ππάξρνπλ πεξίπνπ 40 κε 50
ζηαζκνί θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, αιιά απηφ ζα πξνθχςεη απφ ηελ
έξεπλα πνπ ζα θάλεηο ν ζχκβνπινο καδί κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ακνηβή ππάξρεη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπάξρεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο είλαη εδψ λα καο εμεγήζεη θ. Σνκπνχινγινπ.
κ. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη ρξήκαηα πνπ έρνπκε πάξεη απφ ην Πξάζηλν Σακείν εκείο
καδί κε αξθεηνχο Γήκνπο ηεο ρψξαο θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε
δηαγσληζκφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ξψηεζα απηφ θ. Λέθθα. Δγψ ξψηεζα αλ ε ακνηβή
είλαη θαζνξηζκέλε.
κ. ΛΔΚΚΑ: Ναη. Δίλαη 49.600 φζα καο έρεη εγθξίλεη ην Πξάζηλν Σακείν, δελ
είλαη νχηε ιηγφηεξα νχηε πεξηζζφηεξα. Σφζα καο ελέθξηλε, ηφζα είκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα βγάινπκε ζαλ ακνηβή ζε δηαγσληζκφ. Σνλ πξνυπνινγηζκφ.
πνηνο δψζεη ηε θηελφηεξε ηηκή, ζα πάξεη ηελ εξγαζία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί πάεη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη νξίδεηαη.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Με ζπγρσξείηε, δειαδή ζε απηφ ην πνζφ πνπ λα πάεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: 49.600 € είλαη ηνπ ζπλνπηηθνχ Κψζηα κνπ, δελ κπνξεί λα πάεη
θάηη άιιν.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Απφ 1ε επηεκβξίνπ αιιάδεη ν λφκνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σφηε αιιάδεη;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Σφηε αιιάδεη γηα ηνπο δηαγσληζκνχο θαη θαηάιαβα ηη ελλνείηε θαη
ζέιεη αλνηρηφ.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή απηφ ζα βγεη ηφηε θαη κεηά, γη' απηφ ην ιέσ θ.
Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Άκα ε δηαθήξπμε γίλεη ηψξα, είλαη πφηε γίλεηαη ε δηαθήξπμε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σελ έρεηε έηνηκε;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Ναη, βέβαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηνηκε είλαη ε δηαθήξπμε.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Γπν κέξεο θάλεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μάιηζηα, εληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηνηκε είλαη ε δηαθήξπμε απφ ηελ αληηδεκαξρία αλαπηπμηαθνχ
πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ θ. Λέθθα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα ήζεια λα πεξάζεη απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία απηή ε
δηαθήξπμε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ελλνείηαη ην έρνπκε πεη απηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να έρεη θαη εηζήγεζή ηεο. Δληάμεη, ππφ απηφ ηνλ φξν
ην ςεθίδσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Σν ζεκείσζε ν θ. Λέθθαο απηφ θαη ν θ. Πιέζζαο έηζη θη
αιιηψο απιά γηα λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο. Φεθίδνπκε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: αο είπα ππφ απηφ ηνλ φξν εθφζνλ πεξάζνπλ νη φξνη
δηαθήξπμεο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία, ην ςεθίδσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπφ ηνλ φξν απηφ, νκφθσλα.
Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπων μελέηηρ και καηάπηιζη
όπων δημοππάηηζηρ ζςνοπηικού διαγωνιζμού για ηην ζύμβαζη με
ηίηλο «Παποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην εκπόνηζη σεδίος
Φόπηιζηρ Ζλεκηπικών Οσημάηων (ΦΖΟ) και ηην πποώθηζη ηηρ
ηλεκηποκίνηζηρ ενηόρ ηων οπίων ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ Νέαρ
Υαλκηδόναρ» (Α.Μ.126/21)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.
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4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη Ππακηικού ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ανοικηού
ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για ηην «Ππομήθεια οικοδομικών και λοιπών
ςλικών για ηα έηη 2021-22» (Α.Μ. 9/2021)
και ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο εηαηξείαο «Δχξπζκνο Γ.
Γθξακπνβίηεο θαη ΗΑ Δ.Δ.» σο νξηζηηθνχ κεηνδφηε. Καη γηα ηηο δπν νκάδεο
έρεη νξηζηεί ν θ. Γθξακπνβίηεο. Κχξηε Σνκπνχινγινπ έρεηε κπξνζηά ζαο ην
πξαθηηθφ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη δελ ην έρσ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Δπηηξνπή ήηαλ Αλαζηαζνπνχινπ, ν Κίηζηνο θαη ν Αζεκάθεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση έθπησζε έρεη γίλεη ζε απηνχο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηφ είλαη ην πνζφ ζπλνιηθά 40.274 € κηζφ ιεπηφ λα θνηηάμσ θαη
ην αξρηθφ πφζν ήηαλ, λα ζαο πσ ακέζσο. Γελ ην έρεη, γηαηί ήηαλ ζε
πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ην αξρηθφ πνζφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ζπκάκαη, εληάμεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξέπεη λα πάσ ζε πξνεγνχκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηελ πξνπξνεγνχκελε ην είρακε πεξάζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: 34.438 ζηελ νκάδα Α θαη 5.836 ζηελ νκάδα Β άλεπ ΦΠΑ. Κχξηε
Σνκπνχινγινπ εληάμεη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ, νκφθσλα.
Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη

Ππακηικού ελέγσος

δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για
ηην «Ππομήθεια οικοδομικών και λοιπών ςλικών για ηα έηη 2021-22»
(Α.Μ. 9/2021) και ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.
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5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη Ππακηικού ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ
ζςνοπηικού διαγωνιζμού για ηην επγαζία ”ΔΡΓΑΗΔ ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ-ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ
ΠΡΑΗΝΟΤ” (Α.Μ. 66/2021) και ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Δπηηξνπή ήηαλ ε θα Κινθίηε, ε θα Κψλα θαη ε θα Γξεθνχζε.
Οξηζηηθή κεηνδφηεο ε θα ηδέξε Μαξία …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίρε πάξεη θαη ηελ πξνεγνχκελε ζχκβαζε;
Ζ. ΣΑΦΑ.: ρη. Δίρε πάξεη πέξζη ην μερνξηάξηαζκα ηνπ άιζνπο θαη ησλ
νηθνπέδσλ κφλν. Γελ είρε πάξεη ηεο πφιεο. Απηφ είρε πάξεη. Ήηαλ ηξεηο
νκάδεο ην μερνξηάξηαζκα θαη είρε πάξεη απηέο ηηο δχν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηαλ ιέηε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ελλνείηε ηηο πιαηείεο
πξνθαλψο.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Ναη. Απηφ δελ ην είρε πάξεη. ρη κφλν θαη ηα πεδνδξφκηα θαη ηα
ζηελά θαη ηα παξθάθηα. Απηά δελ ηα είρε πάξεη, είρε πάξεη άιζνο θαη ηα
νηθφπεδα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση πνζφ είλαη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: 52.361,27 €
Ζ. ΣΑΦΑ.: 65.000 € είλαη ην ζχλνιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: 64.927 € θαίλεηαη θάησ - θάησ.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Δδψ φπσο βιέπεηε ζηνλ πίλαθα ην 21 είλαη 47.500 θαη ην 22 είλαη
ν πξνυπνινγηζκφο 19.500 €. Αιιά δελ εκθαλίζηεθε άιινο. Απφ ηηο 67.000
νπζηαζηηθά πήγακε ζηηο 65.000 αιιά δελ εκθαλίζηεθε άιινο. Αλ θάλνπκε κηα
ζχγθξηζε, θακία ζρέζε κε ηε ζχκβαζε ζπληήξεζεο ηεο πξνεγνχκελεο
Γηνίθεζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίκαζηε ζε κηα πνζνζηηαία κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 60-70%
πεξίπνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιά κελ ην θάλνπκε ζπλέρεηα απηφ ζε ζχγθξηζε κε
ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε.
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Ζ. ΣΑΦΑ.: Δληάμεη απιά ζαο ιέσ φηη δελ είλαη αθξηβά ηψξα, θάπνπ ίζσο
παίμακε θαη κε ην φξην πξνο ηα θάησ γη' απηφ δελ εκθαλίζηεθαλ θη άιινη. Ίζσο
απηφ έγηλε, δελ εμεγείηαη θη αιιηψο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μέρξη πφηε ζα πάεη ην 22;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Γελ ζπκάκαη. Ννκίδσ ζπλνιηθά είλαη γηα έλα 12κελν απφ φηαλ
μεθηλήζεη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη 12 κήλεο απφ ηελ έλαξμή ηνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Σάθα, αλαινγηθά φκσο απηή ηε ζηηγκή είλαη
ζηνλ Αχγνπζην ζρεδφλ, ην 47 ηφζα πνπ είλαη ην 21 είλαη πνιιά, ζε ζρέζε κε
ην 22.
Ζ. ΣΑΦΑ.: ,ηη δελ ηηκνινγεζεί ηέινο ηνπ ρξφλνπ, ζα πάεη γηα κεηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν ιέσ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνθαλψο ηνπ ’22 ζα
κπεη ην 19 ..
Ζ. ΣΑΦΑ.: ρη, κπνξεί λα θάλεηο αλακφξθσζε αλ δεηο φηη δελ έρνπλ γίλεη
ηηκνινγήζεηο. Λέεη ε Τπεξεζία φηη εθηειέζηεθαλ ιηγφηεξεο εξγαζίεο θαη
κεηαθέξνληαη γηα πην κεηά, αιιά ππάξρεη έλα φξην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν κεγαιχηεξν δηάζηεκα είλαη ην 22 εγψ απηφ
αληηιακβάλνκαη, ηέζζεξηο κήλεο ην 21, 8 ην 22, ζα έπξεπε λα είλαη αληίζηνηρα
ηα πνζά θαηά ηε γλψκε κνπ.
Ζ. ΣΑΦΑ.: χκθσλνη, απιά δελ μεθίλεζε έηζη. Άξγεζε. ηαλ μεθίλεζε, είλαη
λα ηξέρεη εδψ θαη δπν κήλεο απηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηαγξάθεθε ε άπνςή κνπ, είκαη εληάμεη.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Ναη, βεβαίσο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ςεθίδσ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Σνκπνχινγινπ.
Σο

5ο

θέμα

ημεπήζιαρ

δικαιολογηηικών

διάηαξηρ

καηακύπωζηρ

«Έγκπιζη

ζςνοπηικού

Ππακηικού

διαγωνιζμού

ελέγσος
για

ηην

επγαζία “ΔΡΓΑΗΔ ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΖ - ΑΡΓΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖΤΝΣΖΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΗΝΟΤ” (Α.Μ. 66/2021) και
ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.
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6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ηηρ ςπ. απιθ. 101/2021 μελέηηρ και καηάπηιζη όπων
διενέπγειαρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για ηην:
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΩΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ
ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη πξνυπνινγηζκνχ 126.300 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ θαη θαηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηνλ ίδην ιφγν κε ηνλ ίδην αξηζκφ κειέηεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σε κειέηε πνηα Δπηηξνπή ηελ θηηάρλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο ππνγξάθεη ηε κειέηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξνθαλψο.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Οη Πξνκήζεηεο είλαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο θ. Πιέζζαο ιέεη φηη είλαη φξνη, δελ είλαη κειέηε.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Τπάξρεη ζπλεκκέλε κειέηε, είλαη ζηα ζπλεκκέλα αξρεία ε
κειέηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ε 101/21 κειέηε, ππάξρεη κειέηε. Γελ κπνξεί λα
κελ ππάξρεη κειέηε.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Μηζφ ιεπηφ ζα ζαο πσ ακέζσο. Φέηνο ην έρεη αλαιάβεη ν θ.
Κίηζηνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφο ζα βγεη αλνηρηφο, έηζη δελ είλαη;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Ναη βέβαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φεθίδνπκε; Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ηηρ ςπ. απιθ.
101/2021

μελέηηρ

και

καηάπηιζη

όπων

διενέπγειαρ

ανοικηού

ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για ηην: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΩΝ ΑΣΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ»»
εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.
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7ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ηηρ ςπ. απιθ. 124/2021 μελέηηρ και καηάπηιζη όπων
διενέπγειαρ διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού
για ηην: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΔΗΓΩΝ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ
Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2021»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη δηαξθείαο ελφο έηνπο γηα ηα έηε ’21-’22 πξνυπνινγηζκνχ
290.017,68 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ
δεκνπξάηεζεο ζαλ «Β»
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δδψ θ. Σάθα πνηνο έρεη θάλεη ηε κειέηε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ηελ έρεη θάλεη, εγψ κπνξψ λα ζαο πσ
θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο φκσο, αλ ζέιεηε. Γηα πξψηε θνξά έρεη θχγεη έλα κεγάιν
πνζφ γηαηί έρεη πάεη ζηηο δηαηαθηηθέο νπφηε δελ κπαίλεη πνζφ γηα Κνηλσληθφ
Παληνπσιείν θαη ζίηηζε, γηαηί πάεη ζηηο δηαηαθηηθέο πνπ ν δηαγσληζκφο ηξέρεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππνιείπνληαη φκσο νη ππνρξεψζεηο.
Ζ. ΣΑΦΑ: ρη, ίζα – ίζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ ππνρξεψζεηο απιψο ηηο έρνπκε πεξάζεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη ζην γάια ησλ εξγαδνκέλσλ βάιακε πξναίξεζε πνπ δελ ηελ
είρε ε πξνεγνχκελε κειέηε θαη θνηηάμακε πάξα πνιχ θαιά ηα παξαηεξεηήξηα
ηηκψλ λα είλαη ζσζηά, λα είλαη πξφζθαηα θαη θάπνηα πξντφληα πνπ άιιαμε ην
ΦΠΑ ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα, επηθαηξνπνηήζεθε θαη απφ 24 πήγαλ ζην 13%
παξαδείγκαηνο ράξηλ Coca Cola θαη ε κειέηε βγήθε ζηηο 290.000 € είλαη
δηεζλήο δηαγσληζκφο φπσο θαηαιαβαίλεηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, απφ εκάο.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Καη ππάξρεη μεθάζαξν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεηξάκελν –
νθηάκελν, αλά ΚΑΔ, μεθάζαξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 7ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ηηρ ςπ. απιθ.
124/2021 μελέηηρ και καηάπηιζη όπων διενέπγειαρ διεθνούρ ανοικηού
ηλεκηπονικού
ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ

διαγωνιζμού
ΔΗΓΩΝ

ΚΑΗ

για

ηην:

ΣΖΝ
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ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ

Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ

Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΚΑΗ

ΣΩΝ

ΝΟΜΗΚΩΝ

ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2021» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ

8ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη μη επιβολήρ πποζαςξήζεων ζε σπημαηικούρ καηαλόγοςρ
Γήμος λόγω καθςζηεπημένηρ αποζηολήρ ηων ζσεηικών ειδοποιηηηπίων
ππορ ηοςρ οθειλέηερ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζιία ηη είλαη απηφ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Απηνί είλαη θάπνηνη θαηάινγνη πνπ βεβαηψζεθαλ γηα πξψηε θνξά
δελ έρνπλ πξνζαχμεζε, αιιά ιφγσ ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ελψ είραλ
ιήμεη ηέινο Μαΐνπ δελ έρνπλ θχγεη αθφκε απφ ην δεκαξρείν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Πξνζέμηε, θαηάινγνο θαλνληθά ν λφκνο ιέεη κεηά ηηο 60 κέξεο
θηηάρλεηο θαηάινγν. Απηφ δελ γίλεηαη πνηέ, φπσο θαηαιαβαίλεηε. Απηνί είλαη
θαηάινγνη φκσο ζρεηηθά πξφζθαηνη, είλαη έλα – ελάκηζε ρξφλν πίζσ. Παιηά
έθηηαρλαλ θαηαιφγνπο πέληε ρξφληα πίζσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεηο λα καο δείμεηο ζηελ νζφλε;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Αθνχ ζα θχγνπλ ηψξα νη θάθεινη, κελ ηνπο βάινπκε
πξνζαχμεζε. Να πάεη κέρξη 30/9νπ γηα λα πξνιάβεη λα πιεξψζεη ν θφζκνο.
Απηφ είλαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεη θαζφινπ λα ηνπο δνχκε ζηελ νζφλε;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Σνπο θαηαιφγνπο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Άκα ηνπο δνχκε ηψξα, ζα θαλεί θαη φλνκα, φλνκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ηελ άιιε θνξά φλνκα, φλνκα ήηαλ.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Να ζαο ηνπο δείμσ, αιιά γίλεηαη ρακφο εδψ, βεβαίσο κηζφ ιεπηφ.
Έλα ελδεηθηηθφ ζα ζαο δείμσ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θέισ λα δσ πφηε είλαη ε βεβαίσζε.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Δίλαη πάξα πνιχ απιφ, ε βεβαίσζε είλαη αξρέο Μαΐνπ θαη ε
έγθαηξε πιεξσκή είλαη κέρξη ηέινο Μαΐνπ ζε φια απηά, είλαη μεθάζαξν.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πάεη ζηνλ επφκελν κήλα.
Ζ. ΣΑΦΑ.: ρη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πσο φρη;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Μηζφ ιεπηφ ζα ζαο αλνίμσ έλα, κηζφ ιεπηφ. Δγψ ηνλ έρσ ηνλ
θαηάινγν ζε excel ηα άιια είλαη απιά ηππσκέλα. Θα πξέπεη λα πάξσ λα
ζθαλάξσ έλα, λα ζαο ην θέξσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε excel δελ κπνξείο;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Δγψ ην κφλν πνπ έρσ λα ζαο δείμσ είλαη ζε excel ηη είλαη ν
θαζέλαο, ηίπνηε άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία δελ πεηξάδεη, ζε excel.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο λα ην πσ δηαθνξεηηθά. Σν κεγαιχηεξν πνζφ
πνην είλαη;
Ζ. ΣΑΦΑ.: Πνιιά είλαη. Απφ 10 κέρξη 1-2.000 €.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν κεγαιχηεξν πνζφ είπα. Σν δηεπθξίληζα.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Θα αλνίμσ έλα θαηάινγν θαη ζα ζαο πσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ήμεξα φηη βεβαηψλεηαη ην κήλα θαη πάεη κέρξη
ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα. Σνπ επφκελνπ κεηξάεη, εγψ απηφ μέξσ.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Ναη, αιιά έρεη πεξάζεη έηζη θη αιιηψο απηφ. Γηαηί έρνπκε Ηνχιην.
Γελ ηα έρσ, έρσ κφλν γηα λα θηηάρλνπλ ηνπο θαθέινπο, δελ έρσ ην πνζφ. Θα
πξέπεη λα αιιάμσ ππνινγηζηή θαη ηψξα ζα πξέπεη λα κπσ ζην epresence
απφ άιιν ππνινγηζηή λα ηα βξσ. Να αλνίμσ έλα ηπραίν θάθειν; Ση λα ζαο
πσ… δελ μέξσ λα ζαο πσ απ' έμσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη

κελ αλνίμεηο θάθειν ηπραίν, δελ ρξεηάδεηαη.

Γήκαξρε εγψ απέρσ ζε απηφ γηαηί δελ έρσ πιήξεο εηθφλα.
Ζ. ΣΑΦΑ.: Δληάμεη. Πάλησο φ,ηη νθεηιέο είλαη είπακε λα πάλε κέρξη ηέινο
επηεκβξίνπ γηα λα έρνπλ παξαδνζεί, γηαηί θάηη θαθέινπο πνπ ηνπο δψζακε
ζην Σαρπδξνκείν Φεβξνπάξην, ηνπο έδσζαλ Απξίιην ιφγσ θφξηνπ. Σψξα
βέβαηα θηαίκε εκείο, ην ιέσ επζέσο, πνπ δελ έρνπλ θχγεη, αιιά νπζηαζηηθά
πάιη ζα ππάξρεη θαζπζηέξεζε. Αιιά πηζηεχσ πσο άκα πνχκε ηέινο
επηεκβξίνπ ζα ηα έρνπλ πάξεη φια εγθαίξσο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Απέρεη ν θ. Σνκπνχινγινπ γηαηί δελ ζπκθσλεί κε ηηο δηνηθεηηθέο
δηαδηθαζίεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί νη δηαδηθαζίεο δελ έγηλαλ φπσο έπξεπε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 8ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη μη επιβολήρ
πποζαςξήζεων

ζε

σπημαηικούρ

καηαλόγοςρ

Γήμος

λόγω

καθςζηεπημένηρ αποζηολήρ ηων ζσεηικών ειδοποιηηηπίων ππορ ηοςρ
οθειλέηερ» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ και καηαγπάθεηαι μια αποσή.
Δπραξηζηψ πάξα πνιχ, θαιή ζπλέρεηα ζε φινπο ζαο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε ζπγλψκε, ζα έρνπκε θάηη άιιν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη. Έρσ ζπδεηήζεη κε ηνλ θ. Πιέζζα …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη ζήκεξα, γεληθψο κηιάσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γεληθψο κηιάκε, δελ ππάξρεη νχηε θάηη έθηαθην ζηνλ νξίδνληα.
Καιέο δηαθνπέο ζε φινπο ζαο θαη αλ ρξεηαζηεί θάηη …
Ζ. ΣΑΦΑ.: Λνγηθά ηέιε Απγνχζηνπ φιν θαη θάηη ζα πξνθχςεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μεηαμχ 28 Απγνχζηνπ θαη 3-4 επηεκβξίνπ, θάπνπ εθεί θάηη
κπνξεί λα ρξεηαζηεί.
Ζ. ΣΑΦΑ.: 28 Απγνχζηνπ είλαη άββαην. Άξα άκα γίλεη θάηη, ζα γίλεη 30-31
Απγνχζηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο. Απιά επεηδή θαηαγξάθεηαη θαη ζέισ λα είκαη ζπλεπήο
ζε απηά πνπ έρνπκε ππνζρεζεί ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη εηδηθά ζηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ, νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ην ππεξεζηαθφ δπλακηθφ παξαθαιψ
λα πεξάζεη ζηα ρέξηα ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ. Έρσ δεζκεπηεί θαη εγψ θαη ν θ.
αξαληφπνπινο φηη ζα ην έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, ηη παξαιάβακε, ηη έρνπκε ηψξα,
ηη γίλεηαη κε ηηο θηλεηηθφηεηεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να δηεπθξηλίζσ. Γελ ζέισ νλφκαηα, ζέισ αξηζκνχο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, εληάμεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απιψο φηαλ ιέεη φηη απηφο είλαη απνζπαζκέλνο εθεί,
απφ πφηε θαη πνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, Κψζηα κνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηαλ ιέεη απηφο έθπγε θαη πνπ πήγε ή απηφο ήξζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο βεβαίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ, θαιή ζπλέρεηα ζε φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ
ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιφ θαινθαίξη, γεηα ζαο.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΩΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΩΝ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΩΝ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ
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