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ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.

Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. - Σαθηνπνηεηηθνχ ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή
θαηεζηξακκέλσλ θαη θαηαζθεπή λέσλ πεδνδξνκίσλ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» (Α.Μ.: 117/2020).

2.

Έγθξηζε αξηζ. 147/21 κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη
ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ζηάζεσλ
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ζηηο εγθεθξηκέλεο γξακκέο
(αζηηθέο θαη δεκνηηθέο) ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο
Υαιθεδφλαο».
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3.

Έγθξηζε δηνξγάλσζεο 1νπ Αγψλα επί αλσκάινπ εδάθνπο κε ηελ
επσλπκία

«Γηψξγνο

Παπαβαζηιείνπ»

θαη

εμεηδίθεπζε

ζρεηηθψλ

πηζηψζεσλ.
4.

Απνδνρή δσξεάο πξντφλησλ (ειαηνιάδνπ) πξνο ην Κνηλσληθφ
Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ.

5.

Έγθξηζε αξηζ. 687/21 απφθαζεο Γεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν.
3852/10) πεξί άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαηά Ζι. Κνπξή θιπ. θαη θαηά
ηεο αξηζ. 3894/21 απφθαζεο Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.

6.

Έγθξηζε ή κε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ θ. Φ.
Βάγηα γηα πξφθιεζε δεκηψλ ζε φρεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ απφ πηψζε
δέλδξνπ.

7.

Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 11035/2021 απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (ππφζεζε πξνζθπγήο ΗΚΑ - ΔΣΑΜ γηα
εθπξφζεζκε ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Α.Π.Γ.).

ΘΔΜΑΣΑ εθηόο ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.
2.

Αίηεκα γηα έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο.
Έγθξηζε ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ ηεο αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
γηα ην δηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο

ΓΗΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, o θ. Μπεξδέζεο
παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι παξνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο
απνπζηάδεη θαη ζηελ ζέζε ηνπ είλαη ν θ. Αλαγλψζηνπ, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη
εηδνπνηήζεη θαη έξρεηαη θαη ν θ. εξεηάθεο. Τπάξρεη απαξηία θαη κπνξνχκε λα
μεθηλήζνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε δπν ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο. Ξεθηλψ απφ ην 1ν «Αίηεκα γηα έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο» αθνξά ηε κεηαθίλεζε ηνπ θαισδίνπ πνπ είρε βξήθε ν
αλάδνρνο γηα ηηο ηνπ Σνπξαιί θαη είρε δεηήζεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ θαισδίνπ.
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Απνηάζεθε ζε εκάο θαη εκείο έρνπκε λα εγθξίλνπκε ηελ έθδνζε
ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί κε έλα πνζφ ηεο ηάμεο
ησλ 2.728 € ζηε ΓΔΓΓΖΔ γηα λα κπνξέζεη ν αλάδνρνο λα ζπλερίζεη ηηο
εξγαζίεο ηνπ σο πξνο ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Σνπξαιί
ζηελ πιαηεία Αγίαο Μαξίλαο. Καη' αξράο εηζάγεηαη ην ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΗ: Δηζάγεηαη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηόο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζέκαηνο.

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Αίηεκα γηα έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο»
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΗ: Ναη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Αίηεκα γηα έθδνζε
ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ
Πάκε ζην 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο φπνπ είλαη
«Έγθξηζε ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ ηεο αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ην
δηαγσληζκφ

«Πξνκήζεηα

θσηηζηηθψλ

LED

γηα

ηελ

αλαβάζκηζε

ηνπ

ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο». Καη'
αξράο εηζάγεηαη ην ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Να ξσηήζσ θάηη; Ζ Δπηηξνπή ηνπ πξαθηηθνχ απηνχ πφηε
ζπλεδξίαζε;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Υηεο ην πξσί ζπλεδξίαζε …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Ζ εξψηεζε είλαη γηαηί δελ ζηάιζεθε, ελψ ππήξρε φινο ν
ρξφλνο θαη έξρεηαη αηθληδηαζηηθά πξσί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ζ απάληεζε είλαη ε εμήο: κέρξη ρηεο αξγά ην βξάδπ ν θ.
Γηνχδεο ζπλέηαζζε ην πξαθηηθφ. Ζ επίζπεπζε αλ ηε ραξαθηεξίδεηε έηζη θ.
εξεηάθε, αθνξά θπξίσο ην φηη έρνπκε ράζεη αξθεηφ ρξφλν θαη κε ηηο απμήζεηο
ηνπ ξεχκαηνο έρνπκε έλα ηεξάζηην πνζφ δηαθπγφλησλ εζφδσλ. Απμάλνληαη ηα
έμνδά καο σο πξνο ηε ΓΔΖ άξα κεηψλνληαη θαη ηα έζνδα ηα νπνία ζα
κπνξνχζακε λα έρνπκε, ηνλ θνπκπαξά καο ηέινο πάλησλ, έλα.
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Καη δεχηεξν, ην πην βαζηθφ απ' φια είλαη ην φηη ζε απηέο ηηο
ελζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ησλ LED ππεηζέξρνληαη θάπνηνη ειεγθηηθνί
θνξείο ειεγθηηθνί φπσο είλαη ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο θαη ην Διεγθηηθφ
πλέδξην.
Θέισ λα πσ εδψ φηη ε παξνπζία καο είλαη εληειψο ηππηθή,
πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλνπκε έλα πξαθηηθφ ην νπνίν είρε ζπζηαζεί απφ ηελ
Δπηηξνπή θαη έρεη ππνγξαθεί θαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη κέλεη φιν
απηφ λα μεθηλήζεη ηε λνκηθή δηαδηθαζία λα πάεη πξνο ζπκβαηηθφ έιεγρν, λα
πάεη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη επηηέινπο λα μεθηλήζεη ε αλάδεημε ηνπ
αλαδφρνπ, πνπ δελ είλαη πηα πξνζσξηλφο –ηφηε κάιινλ δελ ζα είλαη
πξνζσξηλφο, αιιά ζα είλαη ν αλάδνρνο ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηαν νξηζηηθφο. Δηζάγεηαη ην ζέκα θ. Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Δηζάγεηαη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δηζάγεηαη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δηζάγεηαη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Σνκπνχινγινπ. Κπξία
Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: αθψο δηαθσλψ ζην λα εηζαρζεί ην ζέκα, έλα ζέκα
ζνβαξφ γηα εκέλα 9:17 ζήκεξα ην πξσί ήξζαλ νη εηζεγήζεηο δελ ζεσξψ φηη ηηο
απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηππηθέο, είλαη νπζηαζηηθέο. Δίλαη πνιχ
ζνβαξφ ην ζέκα θαη ζαθέζηαηα δηαθσλψ κε ηελ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο
εηζαγσγή ηνπ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Δίκαη ζχκθσλνο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Γηαθσλνχκε. Θέισ λα ζεκεηψζσ φηη θαηά ηε γλψκε κνπ
παξαπιαλά ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ν θ. Γήκαξρνο, εηπψζεθε θαη
θαηαγξάθεθε ζηα πξαθηηθά θαη ζα θαλεί θαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα φηη ην
πξαθηηθφ απηφ νινθιεξψζεθε ρηεο ην βξάδπ, άξα ππνζέησ φηη ν αξηζκφο
Πξσηνθφιινπ 26199 πξέπεη λα έρεη θάπνηα ψξα 8 ε ψξα ην βξάδπ πνπ δελ
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ιεηηνπξγνχλ νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξψ φηη γίλεηαη
ζθνπίκσο ν φινο αηθληδηαζκφο, γηα λα κείλεη ζην ζθνηάδη φπσο έγηλε θαη φιε ε
άιιε δηαδηθαζία.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε πξαγκαηηθά αηθληδηάδνκαη γηα έλα ηφζν
ζνβαξφ ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη φιεο ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε βηαζχλε λα ην θέξεηε εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο δελ κπνξψ λα ηελ θαηαιάβσ, ηε ζηηγκή πνπ θάπνηεο
άιιεο θνξέο απνζχξαηε ζέκαηα φηαλ ήηαλ ζηε θάζε ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ. Γελ έρσ πξνιάβεη νχηε θαλ λα ην δηαβάζσ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα
πσο ζέιεηε λα πάξνπκε κηα απφθαζε λα εηζαγάγνπκε έλα ζέκα πνπ δελ
είκαζηε ελήκεξνη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δμήγεζα πξηλ κπείηε ζηελ αίζνπζα θ. Σνκπνχινγινπ φηη θαη'
αξράο δελ ππάξρεη θαλέλα ζθνηεηλφ ζεκείν ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία ησλ έμη
κελψλ. Ίζα - ίζα πνπ κε ηέηνηα ιεπηνκέξεηα έρεη αλαιπζεί θαη λνκίδσ φηη θαη
ηνλ ηειεπηαίν θάηνηθν απφ ην θάησ Κνπθιάθη απφ ηελ Αγία Μαξίλα πνπ
αζρνιείηαη κε ηα θνηλά, ζα έρεη εληξπθήζεη πηα ζην ζέκα ησλ LED.
Πέξα απφ απηφ εμήγεζα ζηελ αξρή φηη φζν πεξηζζφηεξν
θαζπζηεξνχκε έλα ζέκα ην νπνίν έρεη πάξεη ην δξφκν ηνπ θαη ην νπνίν ζα
κπεη ζε κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ πξνζπκβαηηθνχ θαη Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ άξα
δειαδή ην δηθφ καο λαη ή φρη, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε ζεσξείηαη
νπζηαζηηθά γξαθεηνθξαηηθήο θαη κε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δηαδηθαζία.
Δμήγεζα,

ην

γεγνλφο

φηη

φζν

πεξηζζφηεξν

αξγνχκε,

πξνζβάιιεηαη νηθνλνκηθά ν Γήκνο. Απηφ εμεγεί θαη ηε δηθή κνπ απφθαζε λα
έξζεη ζήκεξα ην πξσί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή σο εθηφο δηαδηθαζίαο.
Κεξδίδνπκε εβδνκάδεο. Καη φηαλ θεξδίδνπκε εβδνκάδεο, θεξδίδεη ν Γήκνο.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ζπγλψκε ζέισ λα πσ φηη λαη κελ εηζάγεηαη
απφ ηε κεξηά κνπ, κε θάζε επηθχιαμε θαη ζα ηνπνζεηεζψ ζηε ζπλέρεηα.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Θα ην ζπδεηήζνπκε κεηά απηφ, θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξψ λα έρσ δεπηεξνινγία θ. Γήκαξρε;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίπαηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία, ηελ απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Κάζε άιιν. Γελ είλαη θακία γξαθεηνθξαηηθή
δηαδηθαζία. Δίλαη ε ηειηθή απφθαζε πνπ ζα απνθαζίζεη γη' απηή ηελ ππφζεζε.
Δάλ

εζείο

ζεσξείηε

φηη

ε

ηειηθή

απφθαζε

κηαο

Δπηηξνπήο

είλαη

γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ηφηε λνκίδσ κάιινλ είκαζηε εθηφο ζέκαηνο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία. ηαλ ιέσ γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ελλνψ φηη είλαη έλα
ζθαινπάηη, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί απηφο ν πεξηβφεηνο δηαγσληζκφο απφ
αλψηαηα φξγαλα, πνιχ πην πςειήο ζεκαζίαο απφ κηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ελφο Γήκνπ θαη απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε γλψζε,
πεξηζζφηεξε απφ εκάο λα ειέγμνπλ θαηά πφζν φιε απηή ε πξνκήζεηα θαη ε
εγθαηάζηαζε αμίδεη ηνλ θφπν λα πινπνηεζεί. Απηφ ελλννχζα γξαθεηνθξαηηθή
δηαδηθαζία. Δκείο είκαζηε έλα ζθαινπάηη, πξνθεηκέλνπ λα πάκε …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ην επίπεδν ηεο απφθαζεο ηνπ Γήκνπ είκαζηε ε
ηαξάηζα θ. Γήκαξρε θαη φρη ζθαινπάηη. Βέβαηα έρεηε ηελ πιεηνςεθία θαη
βεβαίσο ζα ην εηζάγεηαη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πιέζζα πείηε κνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα είζηε θαηά ζηελ εηζαγσγή θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με ηνλ ηξφπν πνπ ήξζε, νχηε θαλ ελεκέξσζε δελ
είρακε ζήκεξα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δζηάιε e-mail.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση ψξα;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πιέζζα πείηε κνπ ζαο παξαθαιψ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 6 ππέξ θαη 3 θαηά.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη θαηά πιεηνςεθία ε ζπδήηεζε ηνπ εθηόο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο.

2ν ΘΔΜΑ εθηόο ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγθξηζε ηνπ 2νπ πξαθηηθνύ ηεο αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
γηα ην δηαγσληζκό «Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο»
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ λα πξνζζέζσ θάηη. πσο είπα θαη πξνεγνχκελα ζηελ
νιηγφιεπηε εηζήγεζή κνπ είλαη θάηη ην νπνίν έρεη ηφζν πνιχ αλαιπζεί κε
ηέηνηα ιεπηνκέξεηα πνπ ζα κπνξνχζε πηα λα γξαθηεί θαη κηα βηβιηνγξαθία
απηψλ ησλ ηειεπηαίσλ έμη κελψλ θαηά πφζν έλαο δηαγσληζκφο ν νπνίνο είλαη
πξνο φθεινο ηεο πφιεο, εκπνδίδεηαη ζπλερψο κε δηάθνξα πξνζρήκαηα θαη
θηάλνπκε ζε έλα ζεκείν 9 θαη είθνζη λα έξρεηαη έλα πξαθηηθφ, ην νπνίν πξέπεη
εκείο λα βάινπκε κηα ππνγξαθή θαη λα πξνρσξήζεη ε λφκηκε δηαδηθαζία ζε
φια ηα επίπεδα πηα, ζε φια ηα πςειά αλψηαηα επίπεδα θαη ζηα θιηκάθηα πνπ
είλαη πνιχ πην ηζρπξά ζα έιεγα, σο πξνο ηε δηθή καο απφθαζε.
Θέιεη θάπνηνο ηνλ ιφγν; Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Σν πξαθηηθφ είλαη απηφ θαη φπνηνο έρεη απνξίεο αο ξσηήζεη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην ζέιεηε λα πείηε θάηη; Κχξηε Μπεξδέζε; Κχξηε
Κνπεινχζν; ρη. Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Θέισ λα πσ ζρεηηθά κε απηφ πνπ είπαηε ηειεπηαία. Δίλαη
έλαο δηαγσληζκφο θ. Βνχξν, ν νπνίνο επηβαξχλεη ηνπο δεκφηεο κε 3
εθαηνκκχξηα.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηή είλαη ε άπνςή ζαο θα Δκκαλνπήι θαη ε νπνία είλαη
ζεβαζηή.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Σε δηθή κνπ άπνςε εθθξάδσ. Δπηβαξχλεη ηνπο δεκφηεο κε
3 εθαηνκκχξηα θαη ζαθέζηαηα πξέπεη λα αλαιπζεί θαη ζαθέζηαηα πξέπεη λα
δνχκε φιεο ηηο παξακέηξνπο.
Πέξα απφ απηφ, ήζεια λα πσ ην εμήο: ηξεηο θνξέο ίζσο θαη
παξαπάλσ δελ ζπκάκαη αθξηβψο πνπ αλαβάιιαηε ην ζέκα …
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν απέζπξα.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Σν απνζχξαηε. Δθεί δελ ζθεθηήθαηε φηη ν Γήκνο ράλεη ηα
ρξήκαηα κε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ειεθηξηζκνχ;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Τπήξραλ εθθξεκφηεηεο ζηε ζχληαμε …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Να νινθιεξψζσ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη, ζπγλψκε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Γελ καο εμεγήζαηε πνηέ γηαηί απνζχξαηε ηα ζέκαηα πξηλ
ηξεηο ηέζζεξηο εβδνκάδεο.
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Καη ζηηο δπν θνξέο πνπ ην απέζπξα, ππάξρεη ζηα πξαθηηθά ε
εμήγεζε φηη ιεπηνκέξεηεο θαη εθθξεκφηεηεο ζηε ζχληαμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ησλ απφηνθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα έπξεπε λα ηηο πξνζέμνπκε, αθξηβψο
γηα λα είκαζηε ζχλλνκνη θαη ζπλεπείο σο πξνο απηά πνπ ιέεη ην ΚΑΠΔ θαη ηα
ΦΔΚ γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ LED.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Τπήξραλ αξθεηνί κήλεο πξηλ πνπ είραηε ηνλ ρξφλν λα δείηε
φιεο απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο, δελ ππήξρε ιφγνο …
ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ είρα εγψ ηε δπλαηφηεηα λα ην δσ, δελ είκαη γλψζηεο εγψ.
Οη ζπγθεθξηκέλνη κειεηεηέο θαη νη ππάιιεινη νη νπνίνη βάδνπλ ηηο ππνγξαθέο
ηνπο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Οη εηδηθνί, ζηνπο νπνίνπο πξνθαλψο απεπζπλζήθαηε εζείο.
Γηαηί εζείο απνζχξαηε ην ζέκα. Ήξζε θαη ην απνζχξαηε. Άξα ζηνπο εηδηθνχο
απεπζπλζήθαηε γηα λα δείηε φιεο απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: ρη, θπξίσο ην δηθφ καο πξνζσπηθφ θα Δκκαλνπήι αιιά ελ
πάζε πεξηπηψζεη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Σν πξνζσπηθφ είλαη θη απηφ εηδηθφ γηα θάπνηα ζέκαηα. Γελ
αλαθέξνκαη ζε έμσ απφ ην Γήκν παξάγνληεο. Αλαθέξνκαη ζηνπο αξκφδηνπο
ππαιιήινπο πνπ ζπλέηαμαλ φιν απηφ ην θνκκάηη. Άξα κε απηφ ην ζθεπηηθφ, ην
γεγνλφο φηη ζα θαζπζηεξνχζε αθφκε κηα εβδνκάδα θέξλνληαο ην ζέκα εληφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη φρη 9:17 ηεο ίδηαο εκέξαο πνπ μεθηλάεη ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, ην ζεσξψ απαξάδεθην.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θα Δκκαλνπήι ζαο επραξηζηψ. Να πξνζζέζσ ην εμήο:
απηή ε εβδνκάδα επεηδή δελ μέξνπκε κε ηνπο θξαδαζκνχο πνπ πθίζηαηαη ε
θνηλσλία θαη γεληθφηεξα νη ΟΣΑ, δελ μέξσ αλ ζα ήηαλ εβδνκάδα, αλ ζα ήηαλ
20 κέξεο, αλ ζα πεξλνχζακε ζην ’22 θαη αλ κε ηελ αληηπνιίηεπζε απέλαληί
καο ζε ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ ζα είρακε ηε δπλαηφηεηα λα πεξάζνπκε απηφ
ην ζέκα πηα ζην ’22 θαη λα πάεη ζηξάθη φιε απηή ε πξνζπάζεηα –ρσξίο λα
έρνπκε ηα ρξήκαηα ελλνψ- ησλ ηειεπηαίσλ έμη – επηά κελψλ.
Κχξηε Αλαγλψζηνπ έρεηε ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Δθπιήζζνκαη πξαγκαηηθά θη εγψ θαη γη' απηφ είπα λα
εηζαρζεί κε θάζε επηθχιαμε, γηαηί ην ζέκα φπσο είπε ν θ. εξεηάθεο ήξζε 9
θαη είθνζη, ν θ. Πιέζζαο 9 θαη δέθα, επηθπιάζζνκαη θαη ζέισ λα αθνχζσ
πξαγκαηηθά ηνπο ιφγνπο πνπ ήξζε ηειεπηαία ζηηγκή πξνο ηελ Οηθνλνκηθή
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Δπηηξνπή. Έρσ θάπνηεο ελζηάζεηο ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη δηαθσλψ θαηά
θάπνην ηξφπν φπσο ήξζε ην ζέκα δειαδή ηειεπηαία ζηηγκή.
ΓΗΜΑΡΥΟ:

Σηο εμεγήζεηο ηηο έδσζα πξνεγνπκέλσο θαη

ζηνλ θ.

Σνκπνχινγινπ θαη ζηνλ θ. εξεηάθε θαη ζηελ θα Δκκαλνπήι.
Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γίλεηαη ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πξνθαλψο αθνχ έρεη
εηζαρζεί. σζηά;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη, ζπδήηεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε θέξλεηε έλα ζέκα γηα ην νπνίν έρεηε
ήδε πάξεη κηα απφθαζε απφ πνιινχο κήλεο λσξίηεξα, λα μεθηλήζεηε κηα
δηαδηθαζία πνπ βξίζθεη ζρεδφλ φιε ηελ πφιε αληίζεηε ζε εζάο θαη ζηε
ζπκκαρία πνπ έρεηε θάλεη κε ηηο Παξαηάμεηο πνπ έρεηε ζπκθσλήζεη λα είζηε
καδί ζε απηή ηελ Γηνίθεζε ηεο πφιεο απηφ ην δηάζηεκα. Φέξλεηε έλα ζέκα γηα
ην νπνίν εάλ πξαγκαηηθά πνλάηε απηή ηελ πφιε, φπσο ιέηε, θαη ζέιεηε λα ηε
δείηε θαιχηεξε θαη πην θσηηζκέλε, κφλν απηφ δελ θέξλεη απηή ε δηαδηθαζία.
Καη εμεγνχκαη. ηαλ έρνπκε κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ρσξίο
λα έρνπκε θακία, κα θακία δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κε άιιεο πξνζθνξέο. ηαλ
έρνπκε Δπηηξνπή ε νπνία δηράδεηαη θαη ε νπνία κε ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο
πνπ έρεη ε ίδηα αλαθεξζεί, κέιε ηεο ελλνψ, έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε
φισλ ζε απηή ηελ πφιε, εζείο επηκέλεηε λα ζέιεηε λα θέξεηε απηή ηε
ζπγθεθξηκέλε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
αο ιέσ θαη πάιη έρεηε κηα ιακπξή κηα ρξπζή επθαηξία λα κελ
πξνρσξήζεηε. Καη βεβαίσο λα θάλεηε ην θαιχηεξν γηα ηελ πφιε, πνπ είλαη κηα
πινπξαιηζηηθή δηαδηθαζία, φρη κηα κνλνπξφζσπε δηαδηθαζία. Με απηή ηελ
έλλνηα θπζηθά ζα θαηαςεθίζσ ην έρνπκε πεη θαη ζαλ Παξάηαμε θαη βεβαίσο
φηαλ έξζνπλ θαη θξηζνχλ νη ζηηγκέο θαη νη απνθάζεηο καο φινη ζα έρνπκε ην
βάξνο ησλ απνθάζεσλ πνπ πήξακε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν.

ΔΡΔΣΑΚΗ:

Κχξηε

Γήκαξρε,

θχξηνη

ζπλάδειθνη

έρνπκε

φλησο

ηνπνζεηεζεί γηα ην ζέκα. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζήκεξα είλαη απιψο ε ζπλέρεηα
κηαο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία έρνπκε δεη αθξηβψο ην ηειεπηαίν εμάκελν, φπνπ
παξαβηάδνληαο θάζε Καλνληζκφ, θάζε ζηνηρεηψδε πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
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Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ αθφκε θαη απηψλ,
πεξλάεη

κέζα

απφ

ηελ

Οηθνλνκηθή

Δπηηξνπή

ε

παξάδνζε

ηνπ

ειεθηξνθσηηζκνχ ζε ηδηψηε ζε βάξνο ηεο ηζέπεο ησλ πνιηηψλ.
Γηαηί ην φηη ζα ειαθξπλζεί ν Γήκνο δελ ζεκαίλεη φηη ζα
ειαθξπλζεί θαη ν πνιίηεο πνπ κέλεη εδψ θαη απνδεηθλχεηαη γηα άιιε κηα θνξά
φηη απηφ ην θξάηνο, ην αζηηθφ θξάηνο είλαη ερζξηθφ γηα ηνλ εξγαδφκελν, ηνλ
ζπληαμηνχρν, ηνλ απηναπαζρνινχκελν ν νπνίνο ζπλερίδεη λα πιεξψλεη αθφκε
θη φηαλ απηφ θεξδίδεη.
Σν δεχηεξν είλαη θπζηθά ν θαζέλαο είλαη ππφινγνο θαη ζα δψζεη
ινγαξηαζκφ εθεί πνπ πξέπεη: ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο πφιεο. κσο έρνπκε
ηα εμήο:
Καη' αξρήλ είλαη έσινο ν ηζρπξηζκφο φηη είλαη ηππηθή ε
δηαδηθαζία. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη πνιηηηθφ φξγαλν, αλ δελ ήηαλ
πνιηηηθφ φξγαλν ε δηαδηθαζία ζα πήγαηλε ππεξεζηαθά ρσξίο θακία εκπινθή,
αλ ήηαλ γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία.
Έρνπκε έλα δηαγσληδφκελν. Γηαγσληδφκελνο ηνπ ελφο ν νπνίνο
θπζηθά παίξλεη ην ρξπζφ κεηάιιην, ν νπνίνο απφ ην πξαθηηθφ κε έλα ζχληνκν
ππνινγηζκφ πνπ έθαλα, δίλεη ηελ έθπησζε πνπ είρε θαηαγγειζεί ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην απφ ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε, αθξηβψο ην ίδην. Έρνπκε δειαδή κηα
εηαηξεία ε νπνία φπσο είρε θαηαγγειζεί παίξλεη ηελ εξγνιαβία ζε ζπλέρεηα κε
απηφλ πνπ έθαλε ηε κειέηε, ην δίδπκν θαη έρνπκε ηψξα απηή ηελ εηαηξεία πάιη
λα δίλεη αθξηβψο ηελ έθπησζε. Άξα είλαη νινθάλεξν ην ηη γίλεηαη.
Γεχηεξνλ, απηή ε απφθαζε θαη απηφ ην πξαθηηθφ πνπ πάξζεθε
ην 2ν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηε γλψκε κνπ ην ίδην έρεη ζνβαξά ζέκα ηα
εγθπξφηεηαο γηαηί πάξζεθε θάησ απφ έλα θαζεζηψο απαξάδεθησλ εθβηαζκψλ
θαη απεηιψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Καηαγξάθεηαη ζην έγγξαθν ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη πεξηκέλσ κηα δεκφζηα απάληεζε, εθηνμεχνληαη
επζείεο απεηιέο ηηο νπνίεο έρνπκε μαλαδεί αθξηβψο παλνκνηφηππεο ζηελ
αγσγή ηνπ Γήκνπ θαηά ηνπ σκαηείνπ.
Άξα έρνπκε κηα απφθαζε ηελ νπνία ππνγξάθνπλ κε επηθχιαμε
ηα δχν απφ ηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο, πάλσ απφ ηνπο νπνίνπο είκαζηε
έηνηκνη λα θνξηψζνπκε ην κηζφ δεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα, εγψ απηφ
θαηαιαβαίλσ κε απηά εδψ.
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Άξα δελ είλαη κηα απφθαζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ειεχζεξε
βνχιεζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, αιιά είλαη κηα απφθαζε ε νπνία
εθκαηεχηεθε κε θαζεζηψο πηέζεσλ, εθβηαζκψλ θαη απεηιψλ. Καη σο εθ ηνχηνπ
εκείο θαη θαηαγγέιινπκε απηή ηε δηαδηθαζία θαη θπζηθά ην θαηαςεθίδνπκε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Γπν ιφγηα κφλν. Έρσ πάξεη ην έγγξαθν ηνπ θ. εξεηάθε πνπ
αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηα απεηιέο πνπ εθηνμεχνληαη ελάληηα ζηνπο
εξγαδφκελνπο απφ έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, πνιχ ζα ήζεια λα είλαη
εδψ θάπνηνο εθπξφζσπνο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο λα καο εμεγήζεη πσο είλαη
δπλαηφ ε Ννκηθή Τπεξεζία κηαο Γεκνηηθήο Αξρήο ε νπνία εξκελεχεη ην λφκν,
θαηαζέηεη ην λφκν θαη ελεκεξψλεη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ πάξεη κέξνο ζηελ
Δπηηξνπή, γηα ηηο φπνηεο θπξψζεηο κπνξεί λα έρνπλ ζε πεξίπησζε πνπ
εκπνδίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο Δπηηξνπήο.
Δίλαη θάηη ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη γηα ηξίηε – ηέηαξηε θνξά, ε
Παξάηαμε ηνπ θ. εξεηάθε λα επηηίζεηαη επζέσο ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ
Γήκνπ, ε νπνία δελ θάλεη ηίπνηε άιιν απφ ην λα αλαθέξεη ηνπο λφκνπο.
Σψξα, αλ ν λφκνο δελ καο αξέζεη, είλαη κηα άιιε ηζηνξία. Αιιά δελ κπνξνχκε
λα εξκελεχνπκε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ Ννκηθψλ
ππεξεζηψλ πνπ έρεη δεηεζεί επαλεηιεκκέλα απφ απηή ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, απ' φια ηα κέιε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη φηαλ έξρνληαη απηέο νη
γλσκνδνηήζεηο φηαλ δελ καο αξέζνπλ λα ηηο απνξξίπηνπκε.
Γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δήηεζαλ έζησ θαη ηψξα λα
ζηακαηήζεη ε δηαδηθαζία. Γηαβάδσ ην εμήο απφ ην ΦΔΚ θαη ην ΚΑΠΔ ηηο
απνθάζεηο θαη ηηο παξαγξάθνπο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε απηφ πνπ
δεηήζαηε γηα ηελ απφζπξζε:
«Η εθθξεκήο δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηέπεηαη από ην Νόκν
4412/2016 όπσο ηζρύεη ζήκεξα. Σην άξζξν 346 ηνπ 4412/2016 όπσο
ηζρύεη ζήκεξα νξίδεηαη όηη θάζε ελδηαθεξόκελνο ν νπνίνο έρεη ή είρε
ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζύκβαζε ησλ πεξηπηώζεσλ α θαη β ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία
από εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά
παξάβαζε ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο έρεη δηθαίσκα λα πξνζθύγεη
ζηελ Αξρή εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ, ζύκθσλα κε ηα
εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 360 θαη λα δεηήζεη πξνζσξηλή
πξνζηαζία ζύκθσλα κε ην άξζξν 366 αθύξσζε παξάλνκεο πξάμεο
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ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 367 ή
αθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ε νπνία έρεη ζπλαθζεί παξάλνκα ζύκθσλα
κε ην άξζξν 368.
Αθνινύζσο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 366 ηνπ 4412/2016 ε ΑΕΠΠ
(Αξρή Εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ)ύζηεξα από αίηεκα ηνπ
πξνζθεύγνληνο θαη κεηά από θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο πξν
ηξηώλ εκεξώλ εθδίδεη ππνρξεσηηθά θαηόπηλ ζπλεδξίαζεο ζπλνπηηθά
αηηηνινγεκέλε

απόθαζε

είηε

αλαζηνιήο

εθηέιεζεο

ηεο

πξνζβαιιόκελεο πξάμεο είηε απόξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο πεξί ιήςεο
πξνζσξηλώλ κέηξσλ
Η

ΑΕΠΠ

κπνξεί

λα

εθδώζεη

απόθαζε

αλαζηνιήο

ηεο

πξνζβαιιόκελεο πξάμεο θαη απηεπαγγέιησο. Σε θάζε πεξίπησζε κε
ηελ απόθαζε αλαζηνιήο ε ΑΕΠΠ νξίδεη θαη ηα θαηάιιεια κέηξα έσο
όηνπ απνθαλζεί γηα ηελ πξνζθπγή θαη πάλησο όρη πέξα ηεο
πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1…
Με ηελ απόθαζε απηή κπνξεί λα δηαηάζζνληαη πξνζσξηλά κέηξα γηα
λα επαλνξζσζεί ε εηθαδόκελε παξάβαζε ή λα απνηξαπεί δεκία ησλ
ζηγόκελσλ ζπκθεξόλησλ ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληα κέηξα πνπ
αλαζηέιινπλ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, δεκόζηαο ζύκβαζεο ή ηελ
εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε απόθαζεο ιακβάλεη ε αλαζέηνπζα Αξρή.
Η ΑΕΠΠ κπνξεί λα απνθαζίζεη λα κε ρνξεγεζνύλ ηα πξνζσξηλά
κέηξα ηεο παξ. 2 αλ θξίλεη όηη ύζηεξα από ζηάζκηζε όισλ ησλ
ζπκθεξόλησλ πνπ ελδέρεηαη λα δεκησζνύλ θαζώο θαη ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο νη πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από ηε ρνξήγεζε ησλ
πξνζσξηλώλ κέηξσλ είλαη πεξηζζόηεξεο από ηα νθέιε. Η απόθαζε
λα κελ ρνξεγεζνύλ πξνζσξηλά κέηξα δελ ζίγεη ηηο ινηπέο αμηώζεηο
πνπ πξνβάιιεη ην πξόζσπν ζηε ρνξήγεζε ησλ ελ ιόγσ κέηξσλ.
Η πξνζθπγή όπσο ηζρύεη δελ θσιύεη ηε δηαδηθαζία νύηε αλαζηέιιεη
ηηο πξάμεηο ηνπ δηαγσληζκνύ. Αθόκε θαη επί πξνζθπγήο ηνπ Νόκνπ
4412/2016 ε αλαζηνιή αθνξά κόλν ζηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
θαη όρη ζε ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνύ σο ελ πξνθεηκέλσ νπόηε θαη ε
αλαζηνιή επέξρεηαη κόλν κε απόθαζε ηεο ΑΕΠΠ…».
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Άιιε κηα παξάγξαθνο είλαη, ζα ηελ θαηαζέζσ ζηα πξαθηηθά θ.
Πιέζζα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη θ. Γήκαξρε δελ είλαη αλάγθε λα καο θνπξάδεηε κε
ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ιέηε. Δγψ απνξψ κε ην εμήο θαη κε ζπγρσξείηε πνπ
πήξα ηνλ ιφγν, αλ κνπ ηνλ δίλεηε κπνξψ λα ζπλερίζσ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη άιιε κηα παξάγξαθνο πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία κέρξη ην
ηέινο θαη ε νπνία νπζηαζηηθά επηηξέπεη ζηνλ φπνηνλ έρσλ έλλνκν ζπκθέξνλ
λα θαηαθχγεη εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ θαη εηο βάξνο φισλ απηψλ νη νπνίνη έρνπλ
ζπκκεηάζρεη ζε έλα δηαγσληζκφ ν νπνίνο δηαθφπηεηαη. Δπηγξακκαηηθά ην ιέσ
θαη ν θαζέλαο θαηαιαβαίλεη ηα απφλεξα κηαο ηέηνηαο απφθαζεο.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ έρεηε ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ραίξνκαη πάξα πνιχ πνπ εθθξάδεηε
ηελ άπνςε ηεο εηαηξείαο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: ρη ηεο εηαηξείαο …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. Σεο εηαηξείαο εθθξάδεηε
ηελ άπνςε γηαηί απηή ηε ζηηγκή εζείο ιέηε ηη ζα θάλεη ε εηαηξεία ζε κηα
ππνηηζέκελε πξνζθπγή. Απηφ καο ιέηε. Γελ καο ιέηε θάηη άιιν.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Να δηαβάζσ θαη παξαθάησ ινηπφλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη, παξαθαιψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ καο ιέηε φηη εάλ ν Γήκνο δελ θξίλεη νηθνλνκηθά
ζπκθέξνπζα κηα δηαδηθαζία, έρεη ην απφιπην δηθαίσκα λα ηε δηαθφςεη, λα ηε
ζηακαηήζεη ή θαη λα ηελ επαλαιάβεη. Δζείο έξρεζηε λα καο πείηε ηη ζα θάλεη ε
εηαηξεία εθφζνλ εκείο ηε δηαθφςνπκε. Απηφ δελ είλαη επηρείξεκα, απηφ είλαη
θάηη άιιν. Ο λνψλ λνείησ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ λνείησ ν λνψλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλ δελ λνείηε ιππάκαη πάξα πνιχ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγψ πάλησο δελ λνψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο κηιάηε γηα ηελ εηαηξεία, δελ κηιάηε γηα ην Γήκν.
ηη ζα επέιζεη κηα βιάβε ζην Γήκν, εάλ ε εηαηξεία πξνζθχγεη ζε απηή ηελ
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απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε εκείο. Απηφ ιέηε, ζην ππνηηζέκελν. Γελ ην
γλσξίδνπκε.
Αιιά ν λφκνο επίζεο ιέεη δελ ζπκάκαη ζε πνην άξζξν -ζα ην
επηθαιεζηψ θαη ζα ην θέξσ αλ ρξεηαζηεί- φηη ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ
Γήκνπ είλαη πάλσ απ' φια απηά πνπ ιέηε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: πκθσλψ απφιπηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ δελ ην ιακβάλεηε ππφςε ζαο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: πκθσλψ, απηφ ιακβάλσ ππφςε κνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο ιακβάλεηε ππφςε ζαο κηα ελδερφκελε
πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο. Απηή δελ είλαη δηαδηθαζία θ. Γήκαξρε ζην ζέκα απηφ.
Καη καθάξη λα ην θάλαηε πάληα θαη παληνχ απηφ, δελ ην θάλεηε παληνχ απηφ
φκσο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ίζα - ίζα απηφ αθξηβψο ιέσ. Σν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ
Γήκνπ επηηάζζεη λα ζπλερίζνπκε. Γηαηί αλ ππάξμεη νπνηαδήπνηε πξνζθπγή, ν
Γήκνο ζα έρεη λα πιεξψλεη ρσξίο θαλ -ην είπε ν θ. εξεηάθε πξνεγνπκέλσο,
ην αλέθεξε ελ ηε ξήκε ηνπ ιφγνπ ηνπ ή ζε πιήξε επίγλσζε. Αλ απηή ηε
ζηηγκή δηαθφςνπκε κηα ζπλεξγαζία, ε νηθνλνκηθή δεκηά ηνπ Γήκνπ ζα είλαη
ηεξάζηηα θαζψο ζα έρεη ν αλάδνρνο θάζε δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηα νηθνλνκηθά
ηνπ Γήκνπ δεηψληαο απνδεκηψζεηο. Απηφ αθξηβψο θάλσ, ην νηθνλνκηθφ
φθεινο ηνπ Γήκνπ θνηηάδσ.
Γελ λνκίδσ φηη έρεη λα πξνζζέζεη θάπνηνο θάηη άιιν, παξαθαιψ
πάκε ζε ςεθνθνξία. Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Καηά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα πξηλ.
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλαγλψζηνπ;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Φεθίδσ θαηά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ
ηνλ επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμεο. Καη ςήθηζα ππέξ ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο
γηα λα έρσ πξνζσπηθή άπνςε γηα λα πσ ηνπο ιφγνπο πνπ ςεθίδσ θαηά.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά θ. Γήκαξρε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Καηά.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ θ. Γξακκαηέα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 4 θαηά.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ηνπ 2νπ
πξαθηηθνύ

ηεο

αμηνιόγεζεο

νηθνλνκηθώλ

πξνζθνξώλ

γηα

ην

δηαγσληζκό «Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο»
εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Να πσ θάηη θ. Βνχξν πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Θα ήζεια λα βάισ έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλ
εηζαρζεί βέβαηα ην ζέκα ηεο επηρνξήγεζεο ζε πνιηηηζηηθνχο πιιφγνπο ζηελ
Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνπνιηηψλ. Δίρε έξζεη θαη παιαηφηεξα, γλσξίδεηε θη
εζείο πνιχ θαιά θαη γλσξίδνπκε θη εκείο φηη επηηειεί έλα ζνβαξφ έξγν ζηελ
πφιε καο, είρε δεηήζεη θαη παιαηφηεξα κηα νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε …
ΓΗΜΑΡΥΟ: Γπν θνξέο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Σελ ηειεπηαία θνξά λνκίδσ ηελ απνζχξακε γηα ηππηθνχο
ιφγνπο, ζα ήζεια λα ην βάινπκε σο ζέκα γηαηί είλαη θξίκα λα ζηακαηήζεη έλα
ηφζν ζπνπδαίν έξγν ζηελ πφιε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι ζπκθσλψ, ππάξρνπλ θαη ηα πξαθηηθά ην πψο
ε Γεκνηηθή Αξρή πξνζπάζεζε κε λχρηα θαη κε δφληηα λα πεξάζεη απηή ηελ
δηάηαμε πνπ ζα σθεινχζε ηνλ Οίθν Κσλζηαληηλνπνιηηψλ θαη επηπρψο
ππάξρεη θαη ζηα πξαθηηθά πνηνη ην απέξξηςαλ.
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Γεζκεχνκαη φηη ζηελ επφκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα
ζπδεηεζεί

ην

πιαίζην

κέζα

απφ

ην

νπνίν

ζα

κπνξνχζακε

λα

ρξεκαηνδνηήζνπκε ηνλ Οίθν Κσλζηαληηλνπνιηηψλ. ηελ επφκελε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή εηνηκάζηε εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο νη Παξαηάμεηο πξνθεηκέλνπ λα
βξνχκε ηνλ ηξφπν λα κελ θιείζεη απηφο ν Οίθνο.
Δπίζεο λα θαηαγξαθεί θαη ζε απηά ηα πξαθηηθά φηη ζηηίδνπκε,
ελδηαθεξφκαζηε γηα ηηο ηαηξηθέο ηνπο αλάγθεο, ε δηαδηθαζία είλαη κφληκε,
έρνπκε επραξηζηήξηα γξάκκαηα απφ ηνλ Οίθν Κσλζηαληηλνπνιηηψλ γη' απηή
ηελ αξσγή. Γπζηπρψο ην λνκηθφ πιαίζην δελ καο επηηξέπεη λα κπνχκε ζηε
ινγηθή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, παξά κφλν κε ηνλ ηξφπν πνπ έρνπκε θαη
παιαηφηεξα, ηεο αιιαγήο ηεο έδξαο, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη έζησ ελφο
παξαξηήκαηνο.
Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα ζπλάδειθνη. Έρσ αζρνιεζεί κε
ην ζέκα ησλ Κσλζηαληηλνπνιηηψλ, ζηηο 13/10/2021 είρακε μαλαθέξεη ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηα λα ηνπο επηρνξεγήζνπκε κε 4.500 €.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηά πνπ ιέεη ν θ. Μπεξδέζεο είλαη ελεκεξσηηθά, δελ είλαη
ζέκα ζπδήηεζεο, ζα ην θέξνπκε ζην επφκελν πκβνχιην.
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Απιά ζαο θάλσ κηα ελεκέξσζε. Σν είρακε θέξεη, ηφηε ν θ.
Γξεηδειηάο είρε αληηδξάζεη, είρε πεη φηη δελ γίλεηαη λα επηρνξεγεζεί ζε θακία
πεξίπησζε φιν απηφ γηαηί δηάβαζα θαη ηα πξαθηηθά ρηεο γηαηί δελ ήκνπλ ζε
εθείλε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Δίρε εθθξάζεη θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ ηηο
αλεζπρίεο ηνπ θαη ηηο αληηξξήζεηο, είρε πεη φηη είλαη θαηλνχξγηνο θαη δελ
γλψξηδε θάπνηα πξάγκαηα φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν χιινγν.
Κάλακε ηφηε κηα πξνζπάζεηα ν Γήκαξρνο επέκελε έζησ κε
θάπνην ηξφπν λα κπνξέζνπκε λα ηνπο επηρνξεγήζνπκε. Απφ εθεί θαη πέξα
δελ κπνξέζακε λα ηνπο επηρνξεγήζνπκε ζαλ χιινγν.
κσο ζαλ Κνηλσληθή Τπεξεζία νθείισ λα ζαο πσ φηη ηνπο
παξέρνπκε ηα πάληα, κέρξη θαη ζήκεξα ηνπο παξέρνπκε ηα πάληα: ζίηηζε, ην
«Βνήζεηα ζην πίηη», ηνπο πεγαίλνπκε γηα εκβνιηαζκνχο, θιηκάθηα ηνπ ΔΟΓΤ
λα πεγαίλνπλ θαη λα θάλνπλ μερσξηζηά rabid test, λα ηνπο πάκε ζην ΗΚΑ,
κέζσ ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ηνπο βγάδνπκε ηα επηδφκαηα, ηνπο πεγαίλνπκε
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ηα ΚΔΑ. ,ηη ρξεηάδνληαη ηνπο ην παξέρεη ε Κνηλσληθή Τπεξεζία αηνκηθά θαη
ζαλ άλζξσπνη.
κσο ζαλ χιινγν απφ ηε ζηηγκή πνπ είραλ θάλεη ελέξγεηεο –
απηφ ην ιέσ πξνο ελεκέξσζε φισλ- γηα λα αδεηνδνηεζνχλ, απφ ηε ζηηγκή
πνπ δελ κπφξεζαλ λα αδεηνδνηεζνχλ ζαλ μελψλα θαη απηφ γηαηί δελ άιιαμε ην
Καηαζηαηηθφ ηνπο απφ Κσλζηαληηλνπνιίηεο λα ην νλνκάζνπλ θάπσο αιιηψο,
δελ κπφξεζαλ λα αδεηνδνηεζνχλ. Άξα απφ εθεί θαη πέξα θαη ν Γήκνο δελ
δχλαηαη λα δψζεη ζηνλ χιινγν θάπνηα επηρνξήγεζε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σνπιάρηζηνλ κέρξη ζηηγκήο. Σελ επφκελε Σεηάξηε ζα έξζεη ην
ζέκα θαη ζα βξνχκε ηνλ ηξφπν λα βνεζεζεί φινο ν Οίθνο.
Να πξνζζέζσ θ. Μπεξδέζε φηη δηαβάδνληαο ην Καηαζηαηηθφ
ηνπο πνπ αλαθέξεη θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο είρα πεη φηη ππάξρεη ε δηθιείδα
απηή.
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Σν είρε απνξξίςεη ν θ. Γξεηδειηάο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίρα πεη φηη αθνχ θάλνπλ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζα ηνπο
δψζνπκε 4.500 € αθξηβψο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπο εθδειψζεηο. Καη αο ηα
θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ. Τπάξρεη απηφ γξακκέλν ζηα πξαθηηθά έηζη αθξηβψο. Δλ
πάζε πεξηπηψζεη κελ κπνχκε ζε απηή ηε ζπδήηεζε φκσο ηψξα, ζαο
παξαθαιψ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Άξα δεζκεπφκαζηε ηελ επφκελε θνξά;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν έγξαςα ζηα πξαθηηθά ζηελ επφκελε Δπηηξνπή. Φέξηε
πξνηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζψζνπκε ηνλ Οίθν. Δπραξηζηψ.

1ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. - Σαθηνπνηεηηθνύ ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή
θαηεζηξακκέλσλ θαη θαηαζθεπή λέσλ πεδνδξνκίσλ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»
(Α.Μ.: 117/2020)
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη έλαο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ, ππάξρεη ην
πνζφ, ππάξρεη ε αηηηνινγηθή έθζεζε απφ ηνλ επηβιέπνληα απφ ηνλ θ. Κίηζην
θαη απφ ηελ θα γνπξάθε. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ 1 νπ Α.Π.Δ. είλαη 33.296,77
€. Απφ εκέλα είλαη ππέξ. Κπξία Δκκαλνπήι;
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Τπέξ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Παξψλ θ. Γήκαξρε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. Σαθηνπνηεηηθνύ

ηνπ

έξγνπ

«Αλαθαηαζθεπή

θαηεζηξακκέλσλ

θαη

θαηαζθεπή λέσλ πεδνδξνκίσλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο
Υαιθεδόλαο» (Α.Μ.: 117/2020)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

2ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγθξηζε αξηζ. 147/21 κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ
γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε
ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ζηηο εγθεθξηκέλεο γξακκέο (αζηηθέο
θαη δεκνηηθέο) ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»»
ΓΗΜΑΡΥΟ: Θα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ν εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 45.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη είλαη ε
θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ.
Κάιεζα ηνλ θ. Γεσξγακιή λα είλαη παξψλ εδψ κήπσο ρξεηαζηεί
θάπνηα εμήγεζε, αιιά είλαη θάηη πνπ έξρεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Να ζαο πσ γηα ηηο ζηάζεηο πφζεο είλαη θαη ηα ινηπά;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη, θαιφ είλαη.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Σηο ζηάζεηο ηηο έρεη νξίζεη ν ΟΑΑ είλαη 15 ζηάζεηο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γεσξγακιή ε εξψηεζε είλαη ε εμήο: ε εηζήγεζε
δελ έρεη πίλαθα ησλ ζηάζεσλ πνπ ζα αλαβαζκηζηνχλ.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Ο ΟΑΑ έρεη νξίζεη ηηο ζέζεηο …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ εηζήγεζε δελ ζα έπξεπε λα ηηο έρεη πίζσ;
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Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: ρη, βάζεη απηψλ ζα βάινπκε, είλαη νη παιηέο ζηάζεηο
απιά ζα αληηθαηαζηαζνχλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν ιέσ. Ζ εηζήγεζε πνπ θέξλεηε δελ ζα έπξεπε λα
έρεη έλα πίλαθα πνπ λα ιέεη ηάζε Πιαηείαο Παηξηάξρνπ, αιιάδεη, ηάζε
Νεθξνηαθείν αιιάδεη. Απηφ δελ ζα έπξεπε λα ιέεη; Γηα λα μέξνπκε πνηεο ζα
αιιάμνπλ. Ζ εηζήγεζε δελ ην έρεη κέζα, ιείπεη θάηη πνπ ςεθίδνπκε.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Οη ζηάζεηο είλαη ηχπνπ «Γ» ηηο έρνπκε ηηο ζηάζεηο απιά ηηο
έρεη νξίζεη ν ΟΑΑ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Χξαία. Να θαηαζέζεηε ην έγγξαθν ζηα πξαθηηθά.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Γελ ην έρσ ην έγγξαθν ηψξα καδί κνπ, ζα ην θαηαζέζσ
ζηνλ θ. Πιέζζα.
Οη ζηάζεηο είλαη 15 θαη είλαη 4 θαηεζηξακκέλεο ηνπ ΟΑΑ πνπ
ιφγσ αηπρεκάησλ έρνπλ πέζεη απηνθίλεηα έρνπλ γίλεη θάπνηα αηπρήκαηα ζα
αληηθαηαζηαζνχλ θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ θη απηέο. Οη ζέζεηο είλαη ήδε
εγθεθξηκέλεο …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ζα είλαη θαη δεκνηηθέο απηέο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Δίλαη 15 δεκνηηθέο θαη 4 ηνπ ΟΑΑ.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Δίλαη επί ηεο Γεθειείαο;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Δίλαη παληνχ, φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα. Γηα
πνηεο ιεο; Γηα ηηο δεκνηηθέο;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: ρη.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Οη ζέζεηο είλαη 15 θαη 4 ηνπ ΟΑΑ φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί
πξφβιεκα κε αηπρήκαηα. Δίλαη ηχπνπ «Γ» γηα λα θαηαιάβεηε πνηεο πεξίπνπ
είλαη, είλαη απηέο πνπ είλαη κπξνζηά ζην Βελέηε κε ην θνπβνχθιην απφ πάλσ,
έρεη θαη ρψξν γηα δηαθήκηζε αλ αξγφηεξα ρξεηαζηεί λα βάινπκε θάηη κπνξνχκε
λα ην θάλνπκε θαη απηφ. πσο είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο είλαη ρξεκαηνδφηεζε
απφ ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να ξσηήζσ θάηη. Σνπ ΟΑΑ είλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ
λα ηηο αιιάμεη ή ηνπ ΟΑΑ;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Μέζα ζην πξφγξακκα απηφ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γεληθφηεξα ιέσ.

19

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Σνπ ΟΑΑ είλαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα αιιάδνπκε ηνπ ΟΑΑ εκείο.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Δίλαη κέζα ζην πξφγξακκα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Να θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο; ηε δηαθήξπμε γίλεηαη αλαθνξά
ζε αλάιεςε ππνρξέσζεο 43.000 € ελψ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ βιέπσ 45.000
€.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Νίθν κνπ επηηξέπεηο; Σν δηαρσξίδεη ζην ’22 θαη ζην ’21.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Δληάμεη επραξηζηψ. Γελ πξφιαβα λα ην ηππψζσ θαη
παηδεχηεθα ζε νξηζκέλα ζεκεία.
Έλα δεχηεξν είλαη ην εμήο: ην θξηηήξην –ιέεη- είλαη ε βέιηηζηε
ζρέζε αηζζεηηθήο πνηφηεηαο ηηκήο θαη δελ ζα γίλεη βαζκνιφγεζε ησλ
πξνζθνξψλ. Άξα πσο αθξηβψο γίλεηαη ε επηινγή; Γηα λα ην έρσ θαζαξφ
δειαδή. Απηφ είλαη ζηε ζει. 31 θαη κνπ έθαλε εληχπσζε γηαηί κεηά ζηε ζει. 39
αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο βαζκνιφγεζεο αλάινγα αλ είλαη κε ηελ ηηκή.
κσο ζηε ζει 31 ιέεη «βάζεη βέιηηζηε αηζζεηηθήο πνηφηεηαο ηεο
ηηκήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα εθηηκήζεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή, ε
βαζκνιφγεζε ζηελ θαηάζηαζε ησλ πξνζθνξψλ δελ απαηηείηαη», άξα ε
επηινγή πσο γίλεηαη; Γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. Γελ μέξσ θαιά ηηο
δηαδηθαζίεο, κπνξείηε λα κε δηαθσηίζεηε.
Κ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

Φαληάδνκαη

φηη

απηέο

έρνπλ

πξνδηαγξαθέο

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τπάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ ζηάζεσλ; Γηαηί δελ ην μέξσ
ην ζέκα.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: ίγνπξα ππάξρνπλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δκείο επηιέγνπκε ην είδνο «Γ» νη νπνίεο πξέπεη λα
έρνπλ πξνδηαγξαθέο εγθεθξηκέλεο. σζηά;
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Ναη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αιιά απηφ πνπ ιέεη θαη ν θ. εξεηάθεο δελ ιέεη κε πνην
ηξφπν ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε. Λέεη απιά αηζζεηηθά, εγψ απηφ θαηαιαβαίλσ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Λέεη ρσξίο βαζκνιφγεζε θαη δελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ.
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Να ζαο πσ αλ ζπκάκαη θαιά, νη ηχπνη είλαη ηξεηο. Κάπνηνη είλαη
πην αθξηβνί, θάπνηνη έρνπλ κηα κέζε ηηκή θαη θάπνηνη πην θηελή. Γη' απηά ηα 45
ρηιηάξηθα πξνζπαζήζακε λα εληάμνπκε 45 φζεο πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο
κπνξνχζακε. Έηζη πξνέθπςαλ νη 15 πνπ ιέεη ν θ. Γεσξγακιήο. Καηαλνεηφ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Καηαλνεηφ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία. Λέσ φηη ήκνπλ κπξνζηά ζε θάπνηα ηέηνηα ζπδήηεζε
πέξζη φηαλ μεθίλεζε ην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ. Ο ΦΗΛΟΓΖΜΟ καο έδηλε
γη' απηή ηελ ηζηνξία 45.000 € νη ηχπνη ησλ ζηάζεσλ ήηαλ 3: νη πην αθξηβέο, νη
κέζεο ηηκήο θαη νη πην θηελέο. Ση θάλακε; Πξνζπαζήζακε λα εληάμνπκε 45
ρηιηάξηθα φζεο πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο κπνξνχζακε. Βάιακε ηηο πην θηελέο
ηχπνπ «Γ» γηα λα ρσξέζνπκε φζεο πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο γίλεηαη ζηηο 45.000 €
γη' απηφ θαη βγαίλνπλ 15 ζηάζεηο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ δελ δηαθσλψ ζε απηφ πνπ ιέηε, εγψ έρσ απνξία
ζην πσο ζα αμηνινγεζνχλ νη πξνζθνξέο. Γηαηί εδψ κηιάεη κφλν γηα αηζζεηηθή
εηθφλα, δελ ιέεη γηα βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.
ΓΗΜΑΡΥΟ:

Δλλνείο

πέξα

απφ

ηελ

αηζζεηηθή,

ηελ

ηερληθή

ηνπο

πξνδηαγξαθή;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθξηβψο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Οη Τπεξεζίεο καο, Κψζηα …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ιέσ. Άξα ππάξρεη θαη κηα βαζκνιφγεζε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Βέβαηα απφ ηηο Τπεξεζίεο καο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Να ξσηήζσ επίζεο θαη θάηη άιιν; Βιέπσ εγγχεζε δπν
εηψλ. Γελ είλαη ιίγν; Μηιάκε γηα ζηάζεηο.
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: Γελ έρσ μαλαβάιεη ζηάζεηο …
Η. ΣΑΦΑ: Απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη δπν ρξφληα.
. ΜΠΔΡΓΔΗ: πλήζσο νη εγγπήζεηο κέρξη δπν ρξφληα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Δπίζεο ζέισ θάηη άιιν λα ζεκεηψζσ, αιιά εκέλα κνπ
θαίλεηαη πνιχ πεξίεξγν λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, δειαδή δπν ρξφληα γηα θάηη
ην νπνίν είλαη έμσ κε βξνρέο, κε ραιάδη, κε ήιην δελ μέξσ …
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Φαληάδνκαη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πξνδηαγξαθέο είλαη
επξσπατθέο, νη εγγπήζεηο είλαη ζηάληαξη.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Γελ μέξσ, εγψ θξίλσ απηφ πνπ έρσ κπξνζηά κνπ.
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Δκείο έρνπκε ηαηξηθά κεραλήκαηα General Electric πνπ
θξαηάλε 20 ρξφληα θαη ν ρξφλνο εγγχεζεο πνπ δίλεη ε κακά εηαηξεία είλαη έλαο
ρξφλνο. Θέισ λα πσ φηη πνηέ δελ μέξεηο πνην είλαη ην ζθεπηηθφ …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Δκέλα κνπ θαίλεηαη πεξίεξγν θαη επίζεο έρσ ην εμήο
εξψηεκα, δηαβάδνληαο ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ εθεί πνπ ιέεη άκα έρεη θάλεη
απάηεο θαη ηα ινηπά, ιέεη γηα παξάδεηγκα φηη άκα γίλεη ακεηάθιεηε θαη αίξεηαη
απηφ άκα πάξεη κέηξα πνπ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ηελ απηνθάζαξζε. Έηζη
δελ είλαη; Χξαία. Δγψ ξσηάσ δειαδή ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο εηζήγεζεο
ζην ζέκα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο παηδηθήο εξγαζίαο πνηα είλαη ηα κέηξα ηα
νπνία απνθαζάξνπλ έλα κνλνπψιην; Γηαηί είλαη φξνο απνθιεηζκνχ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Νίθν, βάδεηο έλα ζέκα ηψξα πνπ …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Δγψ θαηαιαβαίλσ πνπ ιέεη ν άιινο φπσο ε Siemens πάξε
Διιεληθφ Γεκφζην θάηη θαη ζνπ θάλσ… ζπκάζηε ην ζθάλδαιν ηεο Siemens θαη
ζπκάζηε φηη απηφ έγηλε γηα λα κελ απνθιεηζηεί απφ ηηο επξσπατθέο πξνκήζεηεο
λα κελ έρεη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. Απηφ έγηλε κε ηε Siemens θαη καο έθαλαλ
ζεκηλάξηα πψο λα κελ θάλνπκε …
Λ. ΓΔΧΡΓΑΜΛΗ: 15 ζηάζεηο ζα βάινπκε θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Ναη, 15 ζηάζεηο είλαη εγψ φκσο βιέπσ κηα …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΗΜΑΡΥΟ: Φεθνθνξία γηα ην ζέκα ησλ ζηάζεσλ. Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλαγλψζηνπ;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ θαη λα θαηαρσξεζεί ζηα πξαθηηθά νη ζηάζεηο
πνπ ζα αιιάμνπλ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Παξψλ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε αξηζ. 147/21
κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε
ζηεγάζηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ζηάζεσλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ζηηο εγθεθξηκέλεο γξακκέο (αζηηθέο
θαη δεκνηηθέο) ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ θαη θαηαγξάθεηαη 1 παξώλ.

3ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγθξηζε δηνξγάλσζεο 1νπ Αγώλα επί αλσκάινπ εδάθνπο
κε ηελ επσλπκία «Γηώξγνο Παπαβαζηιείνπ»
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ»
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη ν γλσζηφο αλψκαινο δξφκνο πνπ επί ζεηξά εηψλ
δηνξγαλψλνπκε εδψ, απιψο δηνξγαλψλεηαη γηα πξψηε θνξά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφο ν δξφκνο έρεη μαλαγίλεη ζηελ πφιε;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί ιέεη 1νο αλψκαινο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Να ζαο πσ γηαηί. Δίλαη 1νο «Γηψξγνο Παπαβαζηιείνπ» είλαη ζε
κλήκε …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηάιαβα έρσ ελεκεξσζεί, έρσ δηαβάζεη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ολνκάδεηαη 1νο κε ηελ έλλνηα 1νο σο «Γηψξγνο Παπαβαζηιείνπ»
φρη 27νο αλψκαινο δξφκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα κεηνλνκάζηεθε πιένλ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: ε «Γηψξγνο Παπαβαζηιείνπ».
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ έπξεπε λα πάξεη απφθαζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην γη' απηφ;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Πέξαζε ζην Γ..
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ην ζπκάκαη γη' απηφ ξσηάσ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν πξφηεηλα εγψ ζην Γ.. θαη κάιηζηα έγηλε δεθηφ. Ήηαλ θάηη
αληίζηνηρν κε ην «Απφζηνινο Κφληνο» αλ ζπκάζηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη νκφθσλν θ. εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: πκθσλνχκε. Δγψ απιψο αλέθεξα θαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην φηη ζηνπο αλήιηθνπο πξνβιέπεηαη self test 24 σξψλ. χκθσλα κε
ηα Πξσηφθνιια ηεο ΓΓΑ ζηνπο αλήιηθνπο θάησ ησλ 17 πξνβιέπεηαη self test
24 σξψλ, δελ βξίζθσ ιφγν δειαδή γηα λα κε δπζθνιέςνπκε. Δθηφο εάλ
πξνζπαζήζνπκε λα έρνπκε ηελ Παξαζθεπή κηα δξάζε κε ηνλ ΔΟΓΤ εδψ,
γηαηί απηφκαηα βάδνπκε παξάβνιν ζηα παηδηά.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε ζα πξνζπαζήζσ λα έρνπκε ηελ Παξαζθεπή ή
ην

άββαην

ηνπιάρηζηνλ

ζηνπο

ζπκκεηέρνληεο

γηα

ηνπο

αλήιηθνπο

ζπκκεηέρνληεο ιέσ. Γηα ηα self test πνπ ιέεη λα γίλνληαη δεθηά, νη
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπκε εκείο θαηαγξάςεη θαη ζην link θαη ζην site ηνπ
Γήκνπ θαη γεληθφηεξα θαη ζηνπο πιιφγνπο γηαηί ζηείιακε θαη ζηνπο
πιιφγνπο φια απηά γίλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΓΑ πνπ έγηλε θαη
ζην Μαξαζψλην.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Γηα ηνπο αλήιηθνπο πξνβιέπεηαη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία ζα ην δσ, νπφηε λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ην
μεπεξάζνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε γηα λα θαηαγξαθεί: ιέκε λαη, κε ηελ
πξνυπφζεζε λα ηεξεζνχλ φια ηα πξνβιεπφκελα πγεηνλνκηθά Πξσηφθνιια
θαη φ,ηη άιιν πξνβιέπεηαη ζε ηέηνηνπο είδνπο αζιεηηθέο εθδειψζεηο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Να θαηαγξαθεί απηφ πνπ ιέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ είλαη
απηνλφεην έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί απηά θαη ζηηο πξνζθιήζεηο πνπ έρνπκε
ζηείιεη ζηνπο πιιφγνπο αιιά θαη αηνκηθά.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Μπνξψ λα θάλσ κηα εξψηεζε θ. Βνχξν;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη θα Δκκαλνπήι.
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Δγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο: κειέηε γηα ην θφζηνο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο έρνπκε;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Έρεη γίλεη απφ ην Αζιεηηθφ Σκήκα θαη απφ ηνλ θ. Εέην.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Γελ καο έρεη έξζεη φκσο. Γηαηί βιέπσ φηη ην θφζηνο είλαη
10.402 €.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη ιηγφηεξν απφ ηα ρξήκαηα πνπ είρακε ζηνλ θσδηθφ γηα
ηέηνηνπ είδνπο εθδειψζεηο. Ζ αξρηθή δαπάλε αζιεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ θαη ην θαηεβάδνπκε απηφ ην πνζφ ζηα 6.441 € πήξακε ρξήκαηα
απφ ηνλ θσδηθφ «Γαπάλεο θαινθαηξηλψλ εθδειψζεσλ ησλ Σκεκάησλ
Παηδείαο Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» 2.700 ελψ ε πίζησζε ήηαλ γηα 5.000 €
θαη πήξακε θαη απφ ηηο «Πξνκήζεηεο αλακλεζηηθψλ θαη επάζισλ γηα ηηο
εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ» αληί 3.000, 1.188 €. Γειαδή ε κειέηε έγηλε κε φζν ην
δπλαηφ κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη νηθνλνκία, γηλφηαλ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Δλλνείηαη δειαδή φηη ε πξνκήζεηα ησλ αλακλεζηηθψλ θαη
ησλ επάζισλ;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σσλ κεηαιιίσλ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Θα ζηνηρήζεη 1.188 €;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη. Γηαηί είλαη γχξσ ζηνπο 1.200-1.300 εγγεγξακκέλνπο ζηνλ
αγψλα πνπ ζεκαίλεη φηη θάηη πξέπεη λα πάξεη ν θαζέλαο. Δληάμεη ν 1 νο αιιά
αλακλεζηηθά δηπιψκαηα θαη κεηάιιηα ζα πάξνπλ φινη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: πγλψκε απφ φ,ηη δηάβαζα γηαηί ε κειέηε δελ καο έρεη
έξζεη, ε αλαιπηηθή κειέηε ηη ζα ζηνηρίζεη ζηνλ θαζέλα, εδψ ζα δνζνχλ κφλν ηα
θχπεια θαη ηα κεηάιιηα ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αλζξψπσλ, ηα δηπιψκαηα
απφ φ,ηη δηάβαζα ηα πεξηζζφηεξα ζα ηα ηππψζνπκε γηα νηθνλνκία φπσο
γξάθεη επίζεο ε εηζήγεζε, νπφηε ηα κεηάιιηα είλαη πεξίπνπ 93 ζχκθσλα πάιη
κε φζα ιέεη ε εηζήγεζε, ζεσξψ φηη είλαη κεγάιν θαη απηφ ην πνζφ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Πνπ είλαη ηα 93 πνπ ιέηε θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: πσο ηα ππνιφγηζα γηα ηα 1.000 κέηξα είλαη 5, γηα ηα
5.000 κέηξα …
ΓΗΜΑΡΥΟ: αο ιέσ, ζα πάξνπλ φια ηα παηδηά. Θα πάξνπλ φινη. Γελ είπα
φηη ζα πάξνπλ κφλν …
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Σα κεηάιιηα αλαθέξνληαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο, φπσο θαη ηα
θχπεια επίζεο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ελ πάζε πεξηπηψζεη θαηαζέζηε ηηο απφςεηο ζαο.
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Κπξία Δκκαλνπήι ζηνλ πξνεγνχκελν αγψλα πνπ είρακε
θάλεη πξηλ δπν ρξφληα είρακε δψζεη κεηάιιηα ζε φινπο. Σφηε φκσο είρα βξεη
έλα ρνξεγφ θαη καο ηα έθαλε δσξεάλ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Δγψ αλαθέξνκαη ζε απηφ πνπ εζείο έρεηε θέξεη σο
εηζήγεζε. ηελ εηζήγεζε αλαθέξεζηε φηη ζα δψζεηε εθεί, εθεί θη εθεί.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηά αθνξνχλ ηηο 1εο, 2εο θαη 3εο ζέζεηο. Αλακλεζηηθά, ην ιέεη θαη
ε ιέμε …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Λέεη φηη ζα δψζεηε αλακλεζηηθά κεηάιιηα.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Μηζφ λα εμεγήζσ θάηη ζηνλ θ. Κνπεινχζν. Ζ θα Δκκαλνπήι
ζεσξεί φηη είλαη ππεξβνιηθφ ην πνζφ ησλ 1.188 γηα ηα κεηάιιηα γηα 1.300
ζπκκεηέρνληεο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Γεληθά ε δηνξγάλσζε είλαη ππεξβνιηθφ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Αλακλεζηηθά λα κε δψζνπκε θαζφινπ ζηηο ππφινηπνπο;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ρσηάεη ν θ. Κνπεινχζνο λα κε δψζνπκε ηίπνηα ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο παξά κφλν ζηνλ 1ν, 2ν θαη 3ν;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Δγψ δελ ιέσ λα κε δψζνπκε, εγψ ιέσ ηη γξάθεη ε
εηζήγεζε ηη ιέεη ν θ. Κνπεινχζνο ζηελ εηζήγεζε. Δάλ ινηπφλ είρε πξφζεζε λα
δψζεη ζε φινπο, ζα έπξεπε λα αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε θαη βάζεη ηεο
εηζήγεζεο ςεθίδνπκε. ρη πνηα είλαη ε πξφζεζή καο. Δγψ απηφ ιέσ. Θεσξψ
ππεξβνιηθφ ην πνζφ ησλ 10.000 € γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα. Γελ έρσ ηε
κειέηε σζηφζν γηα λα κπνξψ λα ζπγθξίλσ. Απηφ ιέσ. Γηαηί δελ ήξζε ε κειέηε
γηα λα μέξνπκε φηη ζα δψζνπκε κεηάιιηα ζε φινπο, ζηνπο 1.000 ηφζνπο.
ΓΗΜΑΡΥΟ:

Χξαία

θα

Δκκαλνπήι

επεηδή

είκαζηε

ζε

δηαδηθαζία

ςεθνθνξίαο…
Η. ΣΑΦΑ: Γελ ιέεη αλακλεζηηθφ ζηνλ θάζε έλα. Απηφ ίζσο ζα πξέπεη λα
δηεπθξηληζηεί. Γελ είκαη ζίγνπξνο γηαηί θη εγψ ηψξα ην βιέπσ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Δγψ ζαθψο είκαη ππέξ ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ αγψλα, φκσο
ζέισ λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά πξψηνλ φηη δελ έρεη έξζεη ε κειέηε θαη
ζεσξψ ππεξβνιηθφ ην πνζφ ησλ 10.000 €.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλαγλψζηνπ;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηνξγάλσζεο 1νπ
Αγώλα

επί

αλσκάινπ

εδάθνπο

κε

ηελ

επσλπκία

«Γηώξγνο

Παπαβαζηιείνπ» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θαο ….

4ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Απνδνρή δσξεάο πξντόλησλ (ειαηνιάδνπ) πξνο
ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ»
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να πνχκε φηη θαιφ είλαη λα επραξηζηνχκε ηνπο
Πνιηηηζηηθνχο πιιφγνπο ηνπ Γήκνπ φηαλ θάλνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ ελέξγεηεο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: ηέιλνπκε πάληα επηζηνιέο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ θ. Κνζθνιέην είλαη ζέκα ηεο Γηνίθεζεο, δελ είλαη
ζέκα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ κηιάσ θαη ιέσ φηη πξέπεη ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κάληε ην.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν θάλνπκε.
Σν

4ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Απνδνρή δσξεάο πξντόλησλ

(ειαηνιάδνπ) πξνο ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ

5ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγθξηζε αξηζ. 687/21 απόθαζεο Γεκάξρνπ
(άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαηά
Ηι. Κνπξή θιπ. θαη θαηά ηεο αξηζ. 3894/21 απόθαζεο Μνλνκεινύο
Δθεηείνπ Αζελώλ»
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ζ θα Γξφζζνπ έρεη ηνλ ιφγν γηα έλα λνκηθφ ζέκα.
θα ΓΡΟΟΤ: Έρεη θνηλνπνηεζεί ζην Γήκν ζηηο 11/11 αληίγξαθν ηεο
απνγξάθνπ κε επηηαγή πξνο εθηέιεζε απφ ηνλ Ζιία Κνπξή γηα ηνλ
αλζνζηνιηζκφ ησλ εηψλ ’11 θαη ’12 θαη αλαγγειία φηη έρεη εθρσξήζεη ηελ
απαίηεζή ηνπ ζε ηξίην. Λφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο αζθήζεθε αλαθνπή θαη
αίηεζε αλαζηνιήο, ε αλαζηνιή δηθάζηεθε ηελ Παξαζθεπή θαη πήξακε ηελ
αλαζηνιή κέρξηο φηνπ δηθαζηεί ε αίηεζε θαη γηα ηελ άζθεζε ιφγσ ηνπ
θαηεπείγνληνο πήξακε απφθαζε Γεκάξρνπ. Καη έξρεηαη ε απφθαζε απηή
πξνο έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή σο νξίδεη ν λφκνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξψ λα ξσηήζσ θάηη; ε Δθεηείν έγηλε; Λίγν ηελ
ηζηνξία ζέισ λα αθνχζσ.
θα ΓΡΟΟΤ: ρη, έρεη αζθεζεί αλαίξεζε ζηνλ Άξεην Πάγν θαηά ηεο
απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ θαη επεηδή είλαη ηειεζίδηθε ε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ,
πήξε απφγξαθν θαη θνηλνπνίεζε επηηαγή πξνο εθηέιεζε. Καη ζε απηή ηελ
επηηαγή πνπ θνηλνπνίεζε, θάλακε αλαθνπή θαη αίηεζε αλαζηνιήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηάιαβα. Γειαδή είρε δηθαησζεί ζην Δθεηείν ν
Κνπξήο.
θα ΓΡΟΟΤ: Ναη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ θαηαιαβαίλσ εγψ.
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θα ΓΡΟΟΤ: Με ηνλ αδηθαηνιφγεην πινπηηζκφ πνπ είραηε δψζεη ηελ εληνιή
λα θάλσ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρνπκε πάεη ζε δηαδηθαζία αλαίξεζεο, αιιά απηφο
έβγαιε εληνιή γηα είζπξαμε νπφηε θάλνπκε κέηξα αλαζηνιήο, κέρξη λα γίλεη
ακεηάθιεηε.
θα ΓΡΟΟΤ: Καη ηελ πήξακε ηελ αλαζηνιή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηάιαβα. Καη φηαλ δηθαζηεί ζην ….
θα ΓΡΟΟΤ: Δκείο θάλακε αλαθνπή θαηά ηεο επηηαγήο. Άιιε δηαδηθαζία ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ θαη άιιε ε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο. Δδψ είκαζηε ζην ζηάδην
ηεο εθηέιεζεο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηφ ην ζήξηαι ζα ηειεηψζεη πνηέ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ηη πνζφ κηιάκε θα Γξφζζνπ;
θα ΓΡΟΟΤ: 18.000 €.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξνζαπμεκέλν κε λφκηκνπο ηφθνπο;
θα ΓΡΟΟΤ: Ναη βέβαηα.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ θχξηνη ζπλάδειθνη ςεθίδνπκε. Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλαγλψζηνπ;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ, αιιά λα ζεκεηψζσ θάηη. Έξρεηαη εθ ησλ
πζηέξσλ απηφ.
θα ΓΡΟΟΤ: Δίλαη ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, έρεη πξνζεζκία γηα λα αζθεζεί
ηα αζθαιηζηηθά. Γελ κπνξψ λα πεξηκέλσ πφηε ζα ζπλεδξηάζεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη ην θαηάιαβα, ππέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε αξηζ. 687/21
απόθαζεο Γεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί άζθεζεο
ελδίθσλ κέζσλ θαηά Ηι. Κνπξή θιπ. θαη θαηά ηεο αξηζ. 3894/21
απόθαζεο Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

6ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Έγθξηζε ή κε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη
ηνπ θ. Φ. Βάγηα γηα πξόθιεζε δεκηώλ ζε όρεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ
από πηώζε δέλδξνπ»
θ. ΥΗΣΟ: ηελ Αλαθνχο έπεζε έλα δέληξν θαη παξέζπξε ηα θαιψδηα ηεο
ΓΔΖ. Τπάξρεη έγγξαθν απφ ηε ΓΔΖ πνπ ιέεη φηη ν ζηχινο απηφο πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζεί

άκεζα

θαη

έρνπκε

δψζεη

εληνιή

ζην

ζπλεξγείν

λα

αληηθαηαζηαζεί. Τπάξρεη έγγξαθν απφ ηε Γηεχζπλζε Πξαζίλνπ πνπ ιέεη φηη ην
δέληξν δελ ήηαλ ζάπην, δελ ήηαλ άξξσζην, έρξηδε θιαδέκαηνο θαη έηζη εκείο
δελ κπνξνχκε λα απνδεκηψζνπκε αλ δελ ππάξρεη δηθαζηηθή απφθαζε.
Ζ Τπεξεζία ιέεη πξνο εκάο θαη εκείο πξνο εζάο φηη δελ
επζχλεηαη ε Τπεξεζία γηα ηελ πηψζε ηνπ δέληξνπ. Δίλαη κηα έθηαθηε
πεξίπησζε, είλαη ν θαηξφο ν νπνίνο είλαη απξφβιεπηνο αιιά ην δέληξν δελ
ήηαλ νχηε έηνηκν λα πέζεη, δειαδή δελ έρξηδε θιαδέκαηνο, νχηε ήηαλ αζζελέο,
άξξσζην δειαδή ζάπην θαη ε ΓΔΖ λνκίδνπκε φηη πξέπεη λα απνδεκηψζεη δηφηη
ν ζηχινο είλαη εηνηκφξξνπνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σελ αμίσζε ηνπ αηηεζέληνο ηελ έρνπκε;
θ. ΥΗΣΟ: Δίλαη δπν απηνθίλεηα ηα νπνία έπαζαλ δεκηέο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνπ κηιάκε, ηελ αμίσζή ηνπ ηελ
έρνπκε;
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θ. ΥΗΣΟ: Μαο δεηάλε ηελ απνδεκίσζε πξνθαλψο ζα πξνζθνκίζνπλ
ηηκνιφγηα δεηάλε λα ζπκθσλήζνπκε εκείο λα πνχκε εμσδίθσο φηη λαη, ζα ζαο
απνδεκηψζνπκε, φηη επζχλεηαη ε Τπεξεζία θαη ε Τπεξεζία δελ επζχλεηαη θαηά
ηελ άπνςή καο νπφηε φ,ηη έρεη λα δηεθδηθήζεη λα ην δηεθδηθήζεη κε δηθαζηηθή
απφθαζε. Αλ θαη εθφζνλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη φηη πξάγκαηη ε Τπεξεζία
πξέπεη λα απνδεκηψζεη, ηφηε λα απνδεκησζεί. Ζ άπνςή καο γηα εμψδηθν
ζπκβηβαζκφ είλαη αξλεηηθή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ιέεη ηη δεηάεη απηφο.
θ. ΥΗΣΟ: Πξνθαλψο ηελ απνδεκίσζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πφζν; Πέληε, δέθα, είθνζη;
θ. ΥΗΣΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη αλεμάξηεηα απφ απηφ εκείο ιέκε θαη' αξρήλ
γηα ηελ ππαηηηφηεηα. Γελ έρεη ππαηηηφηεηα ν Γήκνο νπφηε δελ κπνξεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ πάλησο δηαβάδσ ζηελ αίηεζε φηη ε γπλαίθα είλαη
έγθπνο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ήηαλ ηφηε. Γελ μέξσ αλ έρεη γελλήζεη γηαηί ήκνπλ κπξνζηά ζην
γεγνλφο, εληάμεη δελ έρεη ζεκαζία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 16/6/2021 ηελ έρεη ππνβάιιεη. Πξέπεη λα ιεθζνχλ
θνηλσληθνί ιφγνη, δελ μέξσ εγψ δελ έρσ άπνςε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Θέισ λα πσ θάηη άιιν πνπ κνπ ζχκηζε ηψξα ν θ. Σάθαο θαη
λνκίδσ έθαλε πνιχ θαιά. Θπκάζηε κηα άιιε πεξίπησζε ζηε Γεθειείαο πνπ
είρε πέζεη έλα δέληξν ζην Ζξψδεην ήηαλ απ' έμσ. Σφηε πάιη δελ έρξηδε
αλάγθεο θιαδέκαηνο, θνπήο θαη είρακε απνδεκηψζεη ηνλ άλζξσπν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ αλ κνπ επηηξέπεηε πξνηείλσ λα ηνπο θαιέζνπκε,
λα δνχκε πεξί ηίλνο πνζνχ ζπδεηάκε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Αλ ζπκάκαη θαιά ζρεδφλ νινθιεξσηηθή ήηαλ ε θαηαζηξνθή,
δειαδή ήηαλ θαη θαηλνχξγην ην απηνθίλεην, πξέπεη λα ήηαλ ηξηψλ – ηεζζάξσλ
κελψλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δδψ ιέεη φηη λαπηηθφο είλαη ν άλζξσπνο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ζ ζχδπγνο ήηαλ εθεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο ηδηνθηήηεο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη λαπηηθφο.
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ΓΗΜΑΡΥΟ:

Να

ην

δπκψζνπκε

ιίγν.

Τπάξρεη

ν

θίλδπλνο

εάλ

απνδεκηψζνπκε φπσο θαη ηφηε ζηε Γεθειείαο λα ειινρεχεη θάπνηνο
θαηακεξηζκφο ζηνπο ππαιιήινπο καο.
Η. ΣΑΦΑ: Καηαιαβαίλσ φηη ε Τπεξεζία δελ κπνξεί εχθνια λα ππνγξάςεη
φηη εγψ έπξεπε λα θνπξέςσ θαη δελ θνχξεςα, ή δελ πξφιαβα. Γηαηί αλ ην
ππνγξάςεη απηφ, κεηά ππάξρεη θίλδπλνο θάπνηα ζηηγκή λα δεηεζνχλ επζχλεο
απφ ηελ Τπεξεζία θαη λα έρνπλ έλα ζέκα ζην βηνγξαθηθφ ηνπο.
Παξ' φια απηά θαη ηελ άιιε θνξά κε ην Citroen ήηαλ κηα θπξία ε
νπνία εξρφηαλ εδψ θαη έθιαηγε, δελ έθηαηγε ε γπλαίθα γηα εθείλν ην δέληξν
πνπ έπεζε επεηδή είρε 10 κπνθφξ θαη ηελ απνδεκηψζακε. Οχηε θαη εδψ
θηαίεη. Δίλαη ζέκα εζηθφ, κπνξεί θάπνηνο κεηά απφ 5-10 ρξφληα λα βξεζεί θαη
λα ζνπ πεη αθνχ ε ππεξεζία ζνπ είπεο δελ θηαίεη, εζχ γηαηί απνδεκίσζεο, ν
θίλδπλνο ππάξρεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα.
Η. ΣΑΦΑ: Έρεηε δίθην. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ήηαλ αθξαία θαηξηθά
θαηλφκελα, ηα νπνία ηα θαιχπηνπλ νη αζθάιεηεο.
θ. ΥΗΣΟ: Σα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα ηα θαιχπηνπλ νη αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο.
ΓΗΜΑΡΥΟ:

Δγψ

αηζζάλνκαη,

βαζηθά

ην

απηνθίλεην

ηεο

θπξίαο

θαηαζηξάθεθε απφ ηελ θνιψλα φρη απφ ην δέληξν. Έπεζε ην δέληξν θαη πήξε
ηξεηο θνιψλεο, δηέιπζε ηξεηο θνιψλεο κε ηα θαιψδηα. Να ηελ θαιέζνπκε ηελ
επφκελε Σεηάξηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να ηελ θαιέζνπκε θαη αλ δελ είλαη λα επαλέιζεη ην
ζέκα.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγψ θνβάκαη ην φηη ειινρεχεη θάπνηνο θίλδπλνο γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο ηνπο δηθνχο καο.
Η. ΣΑΦΑ: Οη εξγαδφκελνη είλαη θαιπκκέλνη αθνχ ππέγξαςαλ φηη δελ
επζχλεηαη ε Τπεξεζία.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Να ξσηήζσ θάηη. Δγψ θαηάιαβα φηη ππάξρεη έγγξαθν ηεο
Τπεξεζίαο πνπ επηζεκαίλεη φηη ν ζηχινο πνπ έπεζε ρξίδεη αληηθαηάζηαζεο.
θ. ΥΗΣΟ: Σεο ΓΔΖ.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Άξα κε κηα έλλνηα απηφ ζπληζηά θαη αλάιεςε επζχλεο.
θ. ΥΗΣΟ: αθψο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Άξα λνκίδσ φηη είλαη ζσζηφ απηφ ην νπνίν εηζεγείηαη ε
Τπεξεζία. Γειαδή δελ ιέκε λα κελ απνδεκησζεί. Αλ έπεθηε ην δέληξν πάλσ
ηεο…
Η. ΣΑΦΑ: Απιά αλ δελ επζχλεηαη ν Γήκνο δελ κπνξείο λα απνδεκηψζεηο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: Γελ μέξσ, λα ην ζθεθηνχκε ιίγν.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να ζπκίζσ θάηη θαη λα ελεκεξψζσ γηα φζνπο δελ
γλσξίδνπλ. Δθείλε ηελ εκέξα είρακε δπν απηνθίλεηα, ην έλα είρε θαηαζηξαθεί
ιφγσ ηεο πηψζεο ηνπ δέληξνπ θαη ην δεχηεξν είρε θαηαζηξαθεί ιφγσ ηεο
πηψζεο ηεο θνιψλαο ε νπνία επήιζε επεηδή ην δέληξν έπεζε πάλσ ζηηο
θνιψλεο. Δίλαη δπν απηνθίλεηα.
Πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε πνηα απφ ηηο δπν πεξηπηψζεηο είλαη ε
ζπγθεθξηκέλε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη ηεο θπξίαο πνπ ήηαλ ην άζπξν απηνθίλεην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο ζηχινο ηεο ΓΔΖ. Μηιάκε ζρεδφλ γηα νινθιεξσηηθή
θαηαζηξνθή ηνπ νρήκαηνο γηαηί κηα θνιψλα έπεζε εγθάξζηα πάλσ ζην
απηνθίλεην πνπ ζεκαίλεη κεραλέο, ζφινη, ην δηέιπζε.
Ση ζέισ λα πσ πάλσ ζε απηφ. Να έξζεη ε ηδηνθηήηξηα λα καο
ελεκεξψζεη πνηα είλαη ε αμίσζή ηεο γηαηί ην κφλν πξάγκα πνπ κπνξνχκε
εκείο λα θάλνπκε, αλ πνχκε φηη ηελ απνδεκηψλνπκε είλαη φηη νπζηαζηηθά ζα
θεξδίζεη ρξφλν απφ ην λα πάεη δηθαζηηθά θαηά ηεο ΓΔΖ πνπ ππάξρεη έγγξαθν
πνπ ιέεη φηη ν ζηχινο έπξεπε λα έρεη αληηθαηαζηαζεί γηα λα απνδεκησζεί
λσξίηεξα, ζε ζέκα ρξφλνπ.
Καη λα δνχκε λνκηθά αλ εκείο ηελ απνδεκηψζνπκε, αλ έρνπκε
αμίσζε λα πάξνπκε ηα ρξήκαηα πνπ ζα ηεο δψζνπκε απφ ηε ΓΔΖ, απφ ηε
ζηηγκή πνπ ππάξρεη έγγξαθν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηελ εηζήγεζε δελ ππάξρεη ην έγγξαθν ηεο ΓΔΖ.
Η. ΣΑΦΑ: Γηα λα θαηαιάβσ. Ο ζηχινο έπεζε απφ κφλνο ηνπ ή έπεζε εμ
αηηίαο ηνπ δέληξνπ;
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έπεζε εμ αηηίαο ηνπ δέληξνπ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ήηαλ ηφζν ζάπηνο …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν δέληξν έπεζε πάλσ ζηα θαιψδηα. Σα θαιψδηα απφ ηελ
θχιηζε πνπ είραλ απφ ην βάξνο παξέζπξαλ ηνπο ζηχινπο θαη έπεζαλ ηξεηο
ζηχινη εθείλε ηελ εκέξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηελ εηζήγεζε πάλησο δελ ππάξρεη ην ραξηί ηεο ΓΔΖ,
απηφ ιέσ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν γεγνλφο ιεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη, ην φηη απνδέρεηαη ε ΓΔΖ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μπνξψ λα νινθιεξψζσ;
θ. ΥΗΣΟ: Δδψ ε επζχλε είλαη ηεο ΓΔΖ δηφηη εάλ ην δέληξν είρε πέζεη ζε
ζηχιν ν νπνίνο ήηαλ ζηέξενο, δελ ζα έπεθηε ν ζηχινο. Δδψ έπεζε ν ζηχινο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γήκαξρε λα νινθιεξψζσ;
θ. ΥΗΣΟ: Πνπ ζεκαίλεη φηη ε ΓΔΖ κε ην έγγξαθν πνπ έζηεηιε θαη δέρεηαη φηη
ν ζηχινο απηφο ζέιεη αληηθαηάζηαζε, ζα πξέπεη λα αλαιάβεη θαη ηελ επζχλε
ηεο απνδεκίσζε. Σνπιάρηζηνλ γηα ην έλα απηνθίλεην πνπ έπεζε πάλσ ν
ζηχινο. ην άιιν πνπ έπεζε ην δέληξν, εληάμεη ε Τπεξεζία …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Μπνξψ λα θάλσ κηα εξψηεζε;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ λα νινθιεξψζεη ν θ. Κνζθνιέηνο. Λέεη εδψ φηη «γηα
ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ζηχινπ θαη επείγνπζα αληηθαηάζηαζή ηνπ», ην
ιέεη Κψζηα. Σν βιέπεηο; «ηε ζπλέρεηα κε ην ππ’ αξηζκφ έγγξαθν ηάδε.. ηεο
ΓΔΓΓΖΔ ην νπνίν ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία φηη έρεη εθπνλεζεί κειέηε απφ
απηνςία αξκνδίνπ γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ ζηχινπ αιιά ιφγσ
ηερληθψλ δπζθνιηψλ θαζπζηεξεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπ». Δπνκέλσο ε ΓΔΓΓΖΔ
είρε γλψζε.
θ. ΥΗΣΟ: Ζ ΓΔΓΓΖΔ απνδέρεηαη φηη είρε πξφβιεκα. Άξα είκαζηε
αλαξκφδηνη λνκίδσ εκείο. Αιιά εδψ ππάξρεη κηα αηηία πνπ έπεζε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο λα νινθιεξψζεη θαη λα ξσηήζεη θάηη ε θα
Δκκαλνπήι
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Λέσ ην εμήο: θαζαξά γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο ην κφλν
πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε, αιιά εδψ λα καο ην πεη ε Ννκηθή
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Τπεξεζία, είλαη λα απνδεκηψζνπκε εκείο θαη λα θηλεζνχκε θαηά ηεο ΓΔΖ
βάζεη ηνπ εγγξάθνπ. Γηα λα κπνξέζεη ε αηηνχζα λα απνδεκησζεί ζε έλα πην
εχινγν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηε δηθαζηηθή δηακάρε πνπ ζα έρεη κε ηε ΓΔΓΓΖΔ.
Καζαξά γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο φκσο θαη αθνχ ε ίδηα έξζεη λα καο πεη πνηα
είλαη ε αμίσζή ηεο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Καηαγξάθεηαη ε πξφηαζε ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ, ε θα Δκκαλνπήι
έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Απηά πνπ ζπδεηάκε ηψξα αθνξνχλ ηνλ θ. Βάγηα ή ηελ
θπξία πνπ είρε δεηήζεη ηελ απνδεκίσζε;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηή είλαη, απιψο ην απηνθίλεην είλαη ζην φλνκα ηνπ άλδξα ηεο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Ζ ίδηα είλαη δειαδή.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ζ ίδηα είλαη. Ήκνπλ παξψλ, κε θψλαμαλ θαη πήγα, ήηαλ κηα
θαηαζηξνθή, λφκηδα φηη ήζνπλ ζην εξάγεβν ην βνκβαξδηζκέλν.
Ζ πξφηαζε ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ εκέλα κε βξίζθεη ζχκθσλν ζηελ
ινγηθή λα ηελ θαιέζνπκε ηελ επφκελε Σεηάξηε λα έξζεη εδψ θαη ν θ.
Σνκπνχινγινπ λνκίδσ έθαλε απηή ηελ πξφηαζε θαη λα θαηεπζπλζνχκε, αθνχ
καο πνπλ νη λνκηθνί καο εδψ θαηά πφζν είλαη ρξνληθά ζχληνκν ην δηάζηεκα
πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδεκησζεί θαη λα δεηήζνπκε εκείο ηα ρξήκαηά καο
απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βάζεη ηνπ εγγξάθνπ πνπ ππάξρεη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη, βάζεη ηνπ εγγξάθνπ.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Να πξνζζέζσ θάηη;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Απφ φ,ηη γλσξίδσ ηα απηνθίλεηα είλαη αζθαιηζκέλα γηα
θαηξηθέο ζπλζήθεο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: ρη. Γηα ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο δελ είλαη αζθαιηζκέλα.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: πσο ην ζέηεηο Γήκαξρε, γηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δμαξηάηαη απφ ην ζπκβφιαην πνπ έρεηο ππνγξάςεη.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Αθξηβψο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Άξα αο θέξεη ε θπξία απηή φια ηεο ηα ζπκβφιαηα …
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Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Να θέξεη ην αζθαιηζηήξην λα δνχκε πσο είλαη
αζθαιηζκέλν θαη ζπκθσλψ εγψ κε ηελ Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο θαη κε ηε
γλσκνδφηεζε ηνπ θ. Υήηνπ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Λνηπφλ ε πξφηαζε: ζηελ εξρφκελε Σεηάξηε λα θιεζεί -ζηελ
επφκελε, φρη «ζε επφκελε», ζηελ επφκελε- ε αηηνχζα γηα δηεπθξηλίζεηο, λα
πξνζθνκίζεη ην αζθαιηζηήξην ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ζα παξζεί απφθαζε
αλάινγα.
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Άξα αλαβνιή.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι νκφθσλα ην πάκε ζηελ επφκελε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή λα πξνζθνκίζεη ε αηηνχζα ην ζπκβφιαηφ ηεο λα δνχκε ηη ζπκβφιαην
έρεη, αλ απνδεκηψλεηαη απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη αλάινγα λα
απνθαλζνχκε.
Η. ΣΑΦΑ: Να ηεο δεηήζνπκε λα πάξεη θαη κηα πξνζθνξά απφ κηα
αληηπξνζσπεία απφ έλα ζπλεξγείν γηα λα έρνπκε θαη κηα εθηίκεζε;
ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηφ είλαη γηα ζθξαπ.
Η. ΣΑΦΑ: Να ππάξρεη θαη κηα βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αο θέξεη ην έγγξαθν ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα.
Η. ΣΑΦΑ: Απηφ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν έγγξαθν ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
νρήκαηνο θαη ην αζθαιηζηήξην ηνπ ζπκβνιαίνπ.

7ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
«Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 11035/2021 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (ππόζεζε πξνζθπγήο ΙΚΑ - ΔΣΑΜ
γηα εθπξόζεζκε ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Α.Π.Γ.)»
ΓΗΜΑΡΥΟ: Ση αθνξά απηφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ αθνξά κηα ΑΠΓ ηνπ Γήκνπ ε νπνία έρεη θαηαηεζεί
εθπξφζεζκα θαη απφ ην ’11 ζέξλεηαη απηή ε δηαδηθαζία. Να καο πεη ε Ννκηθή
Τπεξεζία ηε γλψκε ηεο, αιιά εγψ ζα έιεγα ην εμήο: επεηδή γλσξίδνπκε φινη
ηηο δηαδηθαζίεο, ζέξλεηαη δέθα ρξφληα απηή ε ηζηνξία δελ μέξσ αλ ζα έρνπκε
θάπνην φθεινο. Γηάβαζα βέβαηα ζην έγγξαθν φηη δελ ζα ππάξρεη θάπνην
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φθεινο γηα ην Γήκν, παξά πεξαηηέξσ έμνδα θαη πεξαηηέξσ ρξνληθή
θαζπζηέξεζε ζπλ ηηο δηαδηθαζίεο. Να ην θιείζνπκε, λα ηειεηψλνπκε.
θ. ΥΗΣΟ: Έρεη θαηαηεζεί ζην 1ν ηξίκελν …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη, θαηαηέζεθε αληί γηα 31/5νπ, 7/6νπ ηνπ ’11. Μηιάκε γηα
δέθα ρξφληα κεηά.
θ. ΥΗΣΟ: Δίλαη κηα απφθαζε πνπ εμεδφζε κεηά απφ πξνζθπγή ηνπ
δηεπζπληή ηνπ ΗΚΑ. ηαλ πήγακε εκείο ζε πξψην βαζκφ ζηελ ηνπηθή
δηνηθνχζα Δπηηξνπή έγηλε δεθηφ ην αίηεκά καο, ηνπο θιαθηήθακε γηα πέληε
κέξεο αιιά δπζηπρψο φκσο ν δηεπζπληήο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα αζθήζεη ηελ
πξνζθπγή. Έγηλε ε πξνζθπγή, έγηλε δεθηφ ην αίηεκά ηνπ απφ ην Γηθαζηήξην
κε απνηέιεζκα λα δεηάλε ηα ρξήκαηα απηά πνπ επηβιήζεθαλ φπσο ην
πξνβιέπεη ν λφκνο.
Ο λφκνο νξίδεη ζαθέζηαηα θαη κηα κέξα λα είζαη εθπξφζεζκνο,
ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη. Γειαδή είλαη κνλφδξνκνο γηα ην Γηθαζηήξην θαη γηα
ην Δθεηείν λα επηθπξψζεη ηελ πξσηφδηθε απφθαζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να ξσηήζσ ην εμήο: απηή ε δεθαεηήο θαζπζηέξεζε έρεη
επηθέξεη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ πξνζηίκνπ;
θ. ΥΗΣΟ: Δίλαη απηνλφεην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Άξα λα ηειεηψλνπκε ηψξα, λα μεκπεξδεχνπκε.
θ. ΥΗΣΟ: ζν πάκε πξνο ηα πίζσ θαη θαζπζηεξνχκε, επηβαξχλεηαη ν
Γήκνο.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Εεηάηε ηνλ ιφγν γηαηί γίλεηαη ράβξα! Ο θ. Υήηνο είπε φηη
επηβαξχλεηαη ν Γήκνο φζν πεξλάεη ην δηάζηεκα απηφ.
θ. ΥΗΣΟ: Βεβαίσο απηνλφεην είλαη.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κάπνηνο άιινο ζέιεη ηνλ ιφγν; Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ: Δγψ ζπκθσλψ ζην ελεκεξσηηθφ πνπ καο έθαλε ν θ.
Υήηνο, είλαη εθπξφζεζκε ε ππνβνιή ηεο ΑΠΓ ζέξλεηαη δέθα ρξφληα δελ
λνκίδσ φηη ζα θεξδίζνπκε θάηη κε ηελ έθεζε. Γλσξίδνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
Γεκνζίνπ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία. Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΗ: πκθσλψ κε ηελ εηζήγεζε.
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, λα κελ γίλεη έθεζε.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλαγλψζηνπ;
Γ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ: Τπέξ.
ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά
ηεο αξηζ. 11035/2021 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ
(ππόζεζε πξνζθπγήο ΙΚΑ - ΔΣΑΜ γηα εθπξόζεζκε ππνβνιή εθ κέξνπο
ηνπ Γήκνπ Α.Π.Γ.)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

Δπραξηζηψ πνιχ, λα είζηε θαιά θαη θαιή ζπλέρεηα ζε φ,ηη θάλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΗΞΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ
ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΗΡΙΟ

ΜΠΔΡΓΔΗ ΠΤΡΙΓΧΝ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΗΣΟ

ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΙΥΑΗΛ

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΓΑΝΑΗ

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ

ΔΡΔΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ
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