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Κνπεινχζνο

Μπεξδέζεο

Υξήζηνο,

ππξίδσλ,

Βαζηιφπνπινο

Κνζθνιέηνο

Αξηζηείδεο,

σηήξηνο,

Δκκαλνπήι
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Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, Εαραξηάδεο Ησάλλεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Έγθξηζε

1νπ

πξαθηηθνχ

(απνζθξάγηζεο

πξνζθνξψλ,

ειέγρνπ

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ) γηα
ην

δηαγσληζκφ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ

LED

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ" (ΕΚ 3

ης

ΑΝΑΒΟΛΗΣ).

2. Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 6ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.
3. Έγθξηζε 1νπ θαη 2νπ πξαθηηθνχ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ» (Α.Μ. 30/2020) θαη αλάδεημε
πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ.
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4. Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ ππεξεζία «Παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε
.Φ.Ζ.Ο. θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.» (Α.Μ. 126/2021) θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
5. Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο –
ηερληθήο αμηνιφγεζεο) δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ
ΓΗΑΛΟΓΖ

ΣΖΝ ΠΖΓΖ

ΚΑΗ

ΣΖΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» - (Α.Μ.

59/2021).
6. Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο - αμηνιφγεζεο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, κηθξναληηθεηκέλσλ
γξαθείνπ, επνπηηθνχ πιηθνχ Παηδηθψλ ηαζκψλ, θσηνηππηθνχ πιηθνχ,
βηβιίσλ θαη εμνπιηζκνχ δεκνηηθήο βηβιηνζήθεο» (Α.Μ. 92/2021) θαη
αλάδεημε πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ.
7. Έγθξηζε παξάηαζεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 2. Πιαηεία Αγ. Μαξίλαο)»
(Α.Μ. 90/2018).
8. Έγθξηζε ησλ αξηζ. 615/2021 θαη 640/2021 απνθάζεσλ Αληηδεκάξρνπ
Οηθ. Τπεξεζηψλ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ,
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ

ΔΗΓΧΝ

ΚΑΗ

ΠΑΡΟΥΖ

ΓΑΛΑΚΣΟ

ΣΟ

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ & ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ
ΠΡΟΧΠΧΝ ΑΤΣΟΤ ΓΗΑ ΔΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ (3ΜΖΝΟ) (ΟΚΣΧΒΡΗΟ –
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2021» (ΑΜ 146/2021).
9. Έγθξηζε ή κε επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ «Φηιαζιεηηθή
Έλσζε Αζινπαηδηψλ» (Φ.Δ.Α.) θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
10. Έγθξηζε ή κε λνκηθήο ζηήξημεο δεκνηηθνχ αζηπλνκηθνχ Η. Ζιηφπνπινπ
εμ αηηίαο ζπκβάληνο κε πνιίηεο ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ
ηνπ θαζεθφλησλ.
11. Απφδνζε δχν (2) ΥΔΠ, πνζψλ 700,00 € θαη 250,00 € αληηζηνίρσο, γηα
ηελ ιήςε εγγξάθσλ απφ ην Τπνζεθνθπιαθείν Ν.Φ. θαη απαιιαγή
ππνιφγνπ ππαιιήινπ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνπηζάθεο παξψλ, o θ. Μπεξδέζεο παξψλ, ν θ. Κνζθνιέηνο
παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο ν νπνίνο αληηθαζηζηά ηνλ θ. Γξακκέλν, ν θ.
Βαζηιφπνπινο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν
θ. Εαραξηάδεο, θαζψο ν θ. εξεηάθεο απνπζηάδεη. Έρνπκε απαξηία θαη
μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή καο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Παξαθαιψ λα
θαηαγξαθεί ην αίηεκα ηνπ θ. Γξακκέλνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία αληίξξεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να αλαγλσζηεί φπσο έζηεηιε ην αίηεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζαο ην δηαβάζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Γξακκαηέα παξαθαιψ λα θαηαγξαθεί επ’ αθξηβψο
ζηελ απφθαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λφγσ έθηαθησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ έρσ κεηαβεί ζηε
γελέηεηξά κνπ Κέξθπξα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ παξαθαιψ φπσο αλαβάιιεηε ηε
ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 10/11/2021.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πφηε ην έζηεηιε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Υηεο ην βξάδπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση ψξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: 8 θαη πέληε. Λνηπφλ θαηεγξάθε θ. Πιέζζα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να κπεη ην αίηεκα ζηε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο δεηάεη λα αλαβιεζεί ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή επεηδή δελ κπνξεί λα παξαζηεί. Σν ζεσξψ έσο αζηείν
ην λα βάδεηε ηέηνην ζέκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ην βάδσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο ην βάδεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν κέινο ηεο Δπηηξνπήο, κέινο ηεο δηνηθνχζαο Παξάηαμεο
δεηάεη λα αλαβιεζεί γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν έλα ιεπηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλαο δελ έρεη ηνλ ιφγν, παξαθαιψ λα ςεθίζνπκε.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Μηζφ ιεπηφ πξηλ
μεθηλήζνπκε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηαλ καο ζπκθέξνπλ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ δηθψλ καο κειψλ ηεο
Παξάηαμεο, είλαη κηα ραξά. ηαλ δελ καο ζπκθέξνπλ λα κπνπλ ζε
ςεθνθνξία. Θέιεη ν θ. Γξεηδειηάο λα ςεθίζνπκε ην αίηεκα ηνπ θ. Γξακκέλνπ
…
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Χξαία, πξηλ πάκε ζε
απηφ, πξαθηηθά ζα ππάξρνπλ; Θα βηληενζθνπεζεί ε ζπλεδξίαζε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βεβαίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάληα γίλεηαη απηφ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ έρεη έξζεη κέρξη ζηηγκήο …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηιάηε φινη καδί θαη δελ αθνχγεηαη ν θ. Βαζηιφπνπινο.
Καηαγξάθνληαη ηα πξαθηηθά, είλαη κε κεραλήκαηα εδψ, έρνπκε ηα πάληα.
Μαγλεηνθσλνχληαη ηα πάληα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηάλλε άθνπζέ κε. Γηα λα βηληενζθνπεζεί ε ζπλεδξίαζε,
έξρεηαη έλα κήλπκα ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ ιέεη αλ ζπλαηλείηε ζηε
βηληενζθφπεζε. Γελ έρεη έξζεη θάηη ηέηνην. Απηφ ξσηάσ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πνηα βηληενζθφπεζε; Γελ έρεη βηληενζθφπεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βηληενζθφπεζε απφ πφηε; Κχξηε Βαζηιφπνπιε, ηα πξαθηηθά
καγλεηνθσλνχληαη θαη φηαλ ηα δεηήζεηε ζαο απνζηέιινληαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνκαγλεηνθψλεζε, φπσο θάλνπκε θαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχσ θ. Βαζηιφπνπιε πείηε κνπ ηψξα.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα έρνπκε πξαθηηθά ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάληα ππάξρνπλ ηα πξαθηηθά θ. Βαζηιφπνπιε. Πάληνηε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απνκαγλεηνθψλεζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηαλ αηηήζεθε ηέηνηνπ ζέκαηνο ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ.
Σνκπνχινγινπ ηα πξαθηηθά φια καγλεηνθσλνχληαη θαη ζαο κνηξάδνληαη αλά
πάζα ζηηγκή φηαλ ην δεηήζεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη θαη ζην site ηνπ Γήκνπ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλεβαίλνπλ θαη ζην site ηνπ Γήκνπ, φπσο πιεξνθνξνχκαη απφ
ηνλ θ. Πιέζζα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη παξαθαιψ λα ςεθίζνπκε γηα ην αίηεκα
ηνπ θ. Γξακκέλνπ. Αηηείηαη ν θ. Γξεηδειηάο …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Γξακκέλνο αηηείηαη, δελ αηηείηαη ν θ. Γξεηδειηάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ ην βάδσ θαλ, ην βάδεη ν θ. Γξεηδειηάο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Σν κέινο ηεο
Δπηηξνπήο έζεζε ζέκα αλαβνιήο. Γελ ην βάδεη ν Γξεηδειηάο θαη επί ηεο
δηαδηθαζίαο είζηε ππνρξεσκέλνο λα ην βάιεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία εληάμεη, έζεζε ζέκα αλαβνιήο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γήκαξρε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Γελ έρεη θαηαηεζεί
ηίπνηα ζην Πξσηφθνιιν, ρηεο ην βξάδπ αξγά κε SMS έλα κέινο ηεο
Δπηηξνπήο δήηεζε λα γίλεη αλαβνιή, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί θάλνπκε απηή ηε
δηαδηθαζία απηή ηε ζηηγκή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ην θάλνπκε γηα λα είκαζηε θαιπκκέλνη θ. Κνζθνιέην,
αθνχζηε ηη ζαο ιέσ.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο ζα ςεθίζεη ν θ. Κνπεινχζνο; Πσο ζα ςεθίζεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ελλνείηε πσο ζα ςεθίζεη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ςεθίδεη. Πξέπεη λα απνξξηθζεί ην αίηεκα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε ηα απηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχζηε, πξέπεη λα απνξξηθζεί ην αίηεκα γηα λα έξζεη ν θ.
Κνπεινχζνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειάηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βέβαηα γειάσ, γηαηί έρεηε θαηαληήζεη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο
γεινίεο. Γη' απηφ γειάσ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γεινίεο; Σνπο εθβηαζκνχο λα ζηακαηήζεηε ζηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά… θαιά…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ςεθίδεη ν θ. Κνπεινχζνο. Ο θ. Βαζηιφπνπινο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Εαραξηάδεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 4 ςπέπ και 4 καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη θαλνληθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη θαιείηαη ν θ. Κνπεινχζνο λα ζπκκεηέρεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ος ππακηικού
(αποζθπάγιζηρ πποζθοπών, ελέγσος δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ
& αξιολόγηζηρ ηεσνικών πποζθοπών) για ηο διαγυνιζμό
"ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ LED ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ
- ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (ΕΚ 3ης ΑΝΑΒΟΛΗΣ)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ πνηνο ζέιεη ηνλ ιφγν; Απφ εκάο είλαη φια
θαηαγεγξακκέλα, έμη κήλεο ιηβαλίδνπκε ην ίδην ζέκα, έρνπκε απνθαλζεί επί
φισλ ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ, έρνπκε ζπδεηήζεη δηεμνδηθά, ελδειερψο θαη
εκπεξηζηαησκέλα. Απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή δελ έρεη λα πξνζηεζεί ηίπνηα
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παξαπάλσ εθηφο απφ απηά πνπ έρνπλ θαηαηεζεί θαη ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα.
Πνηνο ζέιεη ηνλ ιφγν;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Δγψ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θ. Βαζηιφπνπιε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Θα επαλαιάβσ γηα άιιε κηα θνξά πσο πξφθεηηαη γηα
έλα ζθάλδαιν, κηα ηεξάζηηα ππεξθνζηνιφγεζε ηελ νπνία ζα θιεζνχλ νη
πνιίηεο λα πιεξψζνπλ γηα ηα επφκελα ελληά ρξφληα. Μηα απφθαζε βαζηά
αληηδεκνθξαηηθή ε νπνία παίξλεηαη κε 4 άηνκα, κε εθβηαζκνχο, κε παιηλσδίεο,
κε κεζνδεχζεηο. Γειαδή ν θ. Γξακκέλνο καο ιέηε φηη πήγε ζηελ Κέξθπξα ρηεο
ην βξάδπ, εκείο ην μέξακε βέβαηα φισο ηπραίσο ην μέξακε θάπνηεο κέξεο
πξηλ, αιιά δελ έρεη εθεί Internet δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί ν θ. Γξακκέλνο απφ
ηελ Κέξθπξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση λα θάλσ εγψ; Γελ είλαη δηθφ κνπ ζέκα απηφ ηεο ζχλδεζεο, θ.
Βαζηιφπνπιε. πσο θαη δελ δέρνκαη ηα ζθάλδαια θαη ηνπο εθβηαζκνχο. Σνπο
εθβηαζκνχο κπνξείηε λα ηνπο δηθαηνινγήζεηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ο θ. Γξακκέλνο λα κε ζπκκεηάζρεη γηα λα έξζεη ν
πξφζπκνο ζε φια ν θ. Κνπεινχζνο, ν yes man ν θ. Κνπεινχζνο, γηα λα
κπνξέζεη λα ςεθίζεη ην ζθάλδαιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί; Δπεηδή δελ ζαο ζπκθέξεη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δκάο δελ καο ζπκθέξεη; Γηαηί; Ση έρνπκε λα ράζνπκε θ.
Βνχξν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ηη έρνπκε λα θεξδίζνπκε; Έρνπκε λα θεξδίζνπκε εκείο
θάηη;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ση λα θεξδίζεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, γηα πείηε κνπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ μέξσ. Δγψ μέξσ φηη ππάξρεη κηα δηαθνξά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνπο εθβηαζκνχο ζέιεηε λα ηνπο δηθαηνινγήζεηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπάξρεη κηα δηαθνξά θφζηνπο 2 εθαηνκκχξηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: 53 εθαηνκκχξηα έβαιε θσηηζηηθά ν Γήκνο Αζελαίσλ θαη ε
αλαινγία ησλ θσηηζηηθψλ είλαη δηπιάζηα απφ ηα δηθά καο θσηηζηηθά.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηφλ θέξαηε. Οχηε θαλ βξήθαηε θάπνηνλ άιινλ… απηφ
ηνλ ίδην, ηνλ Γαζηεξίδε. Ο Γαζηεξίδεο ζα πάξεη ηε δνπιεηά, δελ βξήθαηε..
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κάπνηνο δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε! Γελ κηιάκε ηφζε ψξα,
γηαηί δελ πξέπεη λα κηιάλε θάπνηνη άιινη.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ ηζηνξία κφλν ηνπ ζέκαηνο ν Γήκνο Αζελαίσλ βάδεη κε
53 εθαηνκκχξηα θσηηζηηθά ζε φιν ην Γήκν θαη ε αλαινγία ησλ θσηηζηηθψλ
πνπ βάδεη ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο είλαη δηπιάζηα απφ ην κνλαδηαίν θφζηνο
ηνπ εθάζηνηε θσηηζηηθνχ ηνπ δηθνχ καο. Γηα ηελ ηζηνξία θαη κφλν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) λα ζπδεηήζνπκε γηα
ην Γήκν Αζελαίσλ ηη θάλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ ηζηνξία θαη κφλν. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη φιεο απηέο ηηο κέξεο έγηλαλ θάπνηεο
ζπλαληήζεηο ελδνπαξαηαμηαθέο, πξνθεηκέλνπ λα πεηζηεί ν θ. Γξακκέλνο κέινο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα ελδψζεη κε ζεηηθή ςήθν ζηε ζπλεδξίαζε γηα ηα
θσηηζηηθά. Απηφ είλαη έλα πξσηνθαλέο θαηλφκελν, απηφ ην θαηλφκελν
νδήγεζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ ζχκβνπιν λα ηξέρεη ζε γηαηξνχο θαη
θαηέθπγε θαηά ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε λα απνπζηάδεη πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζεί ε απφθαζε πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ.
πσο θαηαιαβαίλεηε έρεη παξαβηαζηεί ν φξθνο πνπ έδσζε ν
θάζε δεκνηηθφο ζχκβνπινο απφ ηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ.
Γεχηεξνλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θχξηνη δελ έρεη γίλεη
δηαγσληζκφο θαη δελ έγηλε δηαγσληζκφο δηφηη θαηά ηελ φιε δηαδηθαζία ζηελ
αξρή δήισζαλ ηξεηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο θαη ζπγθεθξηκέλα: ε ΔΡΓΟΝ
ΑΣΔ, ε ΑΝΑΞ Α.Δ. θαη ε ΓΑΣΔΡΗΓΖ SYSTEMS AE.
Οη δπν πξψηεο εηαηξείεο ήηαλ ιαγνί ζηελ φιε δηαδηθαζία …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδεηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να δηεπθξηλίζεη ηη ζεκαίλεη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη ζεκαζία, γηαηί ε ΔΡΓΟΝ έρεη πάξεη φιν ην άιζνο. Γελ είλαη
ιαγφο, είλαη εηαηξεία νπζηαζηηθή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα καο αθήζεηε λα κηιήζνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ, έρεηε δίθην. πλερίζηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ηελ φιε δηαδηθαζία θάλεθε φηη νη δπν πξψηνη, ε
ΔΡΓΟΝ θαη ε ΑΝΑΞ Α.Δ. δελ έδσζαλ πξνζθνξά. Με απνηέιεζκα λα κείλεη
κφλν ε Γαζηεξίδεο φπσο είρε πξνεηπσζεί θαη ζε ζρεηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
πσο θαηαιαβαίλεηε ζηελ νπζία δελ έγηλε δηαγσληζκφο κεηαμχ
εηαηξεηψλ πνπ παξείραλ πξνζθνξέο έηζη ψζηε λα βξεζεί ν αληαγσληζκφο
πνηνο δίλεη ηελ θαιχηεξε ηηκή. πσο αληηιακβάλεζηε φια απηά δελ έγηλαλ
θαζφινπ ηπραία, φπσο δελ έγηλε θαη ηπραία ε ζεκεξηλή απνπζία ηνπ δεκνηηθνχ
καο ζπκβνχινπ ηνπ θ. Γξακκέλνπ. πσο αληηιακβάλεζηε, ζα έρνπκε άζρεκεο
εμειίμεηο ζηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ. Καιψ θαη ζήκεξα κε αίζζεκα επζχλεο
λα ζηακαηήζνπκε ηε δηαδηθαζία, δηφηη ζα εκπιαθνχκε ζε πεξηπέηεηεο νη νπνίεο
δελ ηηκνχλ ην Γήκν καο.
Καηφπηλ φισλ απηψλ θαη ζε απηή ηε θάζε θαηαςεθίδσ ηελ φιε
δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα παξζεί κηα απφθαζε ε νπνία ζα πέζεη ζηηο πιάηεο
απηψλ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, δηφηη θαη ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε
ζπκπιεξψζεθε κε έλα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο πξνθεηκέλνπ λα παξζεί
απφθαζε θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα θξηζνχκε φινη θαη ζα αλαιάβνπκε θαη ηηο
επζχλεο καο φινη. Γηαηί λνκίδνπλ θάπνηνη φηη κπνξνχλ λα παίξλνπλ
απνθάζεηο, ρσξίο ζπλέπεηεο. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηνη ζπλάδειθνη δνχκε φιν απηφ ην δηάζηεκα, απφ
ην θαινθαίξη ηνπ 2021 κηα ζπγθεθξηκέλε κεζφδεπζε δηαδηθαζίαο, ε νπνία δελ
έρεη θαη ηηο θαιχηεξεο εθηηκήζεηο θαηά γεληθή νκνινγία.
Πεξάζακε απφ κηα δηαδηθαζία κηαο Δπηηξνπήο ε νπνία
αδηαθαλψο, έηζη δειψζεθε απφ ηα κέιε ηεο ίδηαο ηεο Δπηηξνπήο, δελ έγηλε
ζσζηή απνζθξάγηζε ηνλ Αχγνπζην. Πεξάζακε απφ κηα δηαδηθαζία πνπ
θαηαγγέιζεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη δελ ηελ έιαβε θαζφινπ ππφςε ηεο
ε Γεκνηηθή Αξρή.
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Πεξάζακε απφ κηα δηαδηθαζία πνπ ε ηξηκειήο Δπηηξνπή κε
πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα αληηδξνχζε σο πξνο ηε δηαδηθαζία θαη ηε
ζπλέρηζε απηνχ ηνπ δηαγσληζκνχ. Πεξάζακε απφ κηα δηαδηθαζία πνπ δελ
ππήξρε ζπκκεηνρή, φπσο φθεηιε λα ππάξρεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, γηαηί ην
ελδηαθέξνλ είλαη πνιχ ειθπζηηθφ. Πεξάζακε ζε κηα δηαδηθαζία πνπ
δεζκεχνπκε ην Γήκν γηα αξθεηά ρξφληα.
Πεξάζακε ζε κηα δηαδηθαζία πνπ δελ ιάβακε θαζφινπ ππφςε
καο ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη ζήκεξα εξρφκαζηε εδψ γηα λα ςεθίζνπκε ή
φρη έλα πξαθηηθφ, ην νπνίν ηη καο ιέεη; ηη έλαο είλαη ν ηειηθφο κεηνδφηεο, έλαο
είλαη θαη ν αλάδνρνο, άξα έλαο παίξλεη θαη ηε δνπιεηά.
Θα ηνπνζεηεζνχκε θαη εγγξάθσο θ. Πιέζζα κε ζρεηηθφ
ππφκλεκα ιεπηνκεξέζηαην θαη λα ην ζπκπεξηιάβεηε ζηα πξαθηηθά. Δγψ δελ
ζα κηιήζσ γηα ηίπνηε άιιν, ην αλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ςεθίδνπλ θαηά
ζπλείδεζε φπσο ζα έπξεπε λα θάλνπλ θαη φρη θαηά γξακκή Γεκνηηθήο
Παξάηαμεο, φινη θξηλφκαζηε φπσο είπε θαη ν θ. Γξεηδειηάο ζα θξηζνχκε θαη
πεδίνλ δφμεο ιακπξφλ ζην κέιινλ λα δείηε ηη ζα γίλεη.
Έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή θαιψ ηε Γεκνηηθή Αξρή λα κελ
ζπλερίζεη απηφ ην δηαγσληζκφ θαη λα ηνλ επαλαιάβεη, κε άιινπο, πην
δηαθαλείο φξνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα δελ έγηλε δηαγσληζκφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Έρνπκε ηνπνζεηεζεί γηα ην ζέκα γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ νπζία
πνπ θέξλεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη απαμηψλεη κηα νιφθιεξε Τπεξεζία ηνπ
Γήκνπ. Σνλίζακε ηνλ αληηιατθφ ραξαθηήξα ηεο πξάζηλεο κεηάβαζεο θαη ηεο
ζηξαηεγηθήο ζηήξημεο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ δηαθφξσλ Οκίισλ ζε βάξνο ηεο
ηζέπεο ηνπ ιανχ.
Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ρξεζηκνπνηήζαηε θάζε κέζν ζεκηηφ ή
αζέκηην γηα λα πεξάζεηε κηα επηινγή, πνπ έρεη απέλαληί ηεο φινπο ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη ηελ πφιε, απφ πηέζεηο θαη απεηιέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο
θαη ην σκαηείν ηνπο, απνβνιέο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, αληηδεκνθξαηηθέο
κεζνδεχζεηο αθφκε θαη θαηαπάηεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, κέρξη θαη εθ ησλ πζηέξσλ λνκηκνπνίεζε ηεο παξάηαζεο γηα λα
ζησπήζεη θάζε θσλή κέζα θη έμσ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
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Πξφθεηηαη γηα κηα επηινγή εμφθζαικα αληηιατθή θαη αληίζεηε κε
θάζε έλλνηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη δηαθχιαμε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δπν ζηα ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθθξάδνπλ
ζνβαξέο επηθπιάμεηο γηα ην δηαγσληζκφ πνπ ηξέρεη πηα κε έλα δηαγσληδφκελν.
Δπηπιένλ ε "Λατθή πζπείξσζε" έρεη αλαδείμεη ζπγθεθξηκέλα
θελά θαη παξαηππίεο πνπ ζέηνπλ θαη ζέκα αθπξφηεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο. Μηα ζεηξά απφ απηά έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζηελ απφθαζε
71/2021 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ νπνία θαηαζέηνπκε ζηα πξαθηηθά θαη
δεηάκε λα επηζπλαθζεί ζηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Δπηπξφζζεηα απηψλ παξακέλνπλ αζαθή θαη αλαπάληεηα θη
άιια δεηήκαηα.
1. Πνηνη

παξέιαβαλ

ηνπο

θπζηθνχο

θαθέινπο

ησλ

πξνζθνξψλ,

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο, έηζη φπσο
νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.
2. Έρεη γίλεη έιεγρνο ησλ εγγπεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ φπσο
νξίδεηαη απφ ην Νφκν 4412/2016 θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην
Νφκν 4782/2021;
3. Πσο,

ελψ

νξίζηεθε

σο

λέα

εκεξνκελία

απνζθξάγηζεο

ηνπ

ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά» ε
Πέκπηε

12/8/2021

θαη

ψξα

10:00

ζχκθσλα

κε

ηνλ

αξηζκφ

Πξσηνθφιινπ 18087/26-8-2021 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ πξνο ηα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία θαηά ην Γήκαξρν νινθιεξψζεθε κε επηηπρία,
φζν θαη κε ην αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 18168/27-8-2021 έγγξαθν ηεο
Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ πξνο
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε απνζθξάγηζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
δηαθνξεηηθή ψξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 13:55 ην πξψην κέινο θαη
13:56 ην δεχηεξν κέινο. Πσο ν Γήκαξρνο ππαγνξεχεη φηη ε
απνζθξάγηζε δηελεξγήζεθε θαλνληθά θαη νινθιεξψζεθε επηηπρψο θαη
κάιηζηα

απαηηεί

απφ

ηελ

Δπηηξνπή

εληφο

ηεο

ζήκεξνλ

ην

ππνγεγξακκέλν πξαθηηθφ;
Πξνηείλνπκε γηα φια απηά λα απνθαζηζηεί ε καηαίσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάπνηνο απφ ηα άιια κέιε;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ζα ήζεια λα πξνζζέζσ θάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο ζέισ λα θαηαγξαθεί ην εμήο: είλαη άμην θαη δελ
έρεη εμεγεζεί πσο απηφ ην ζέκα έξρεηαη κε 3ε αλαβνιή κε δηθή ζαο πξνηξνπή
λα απνζπξζεί ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο, ρσξίο λα καο εμεγείηε ηνλ ιφγν. Απηφ
θάηη ζεκαίλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Θέιεηε λα πείηε θάηη θ. Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη' αξρήλ ζέισ λα δεηήζσ ζπγλψκε γηα πξηλ πνπ…
αιιά αθνχγνληαη πξάγκαηα ηα νπνία θαη λα ζέιεηο λα θξαηήζεηο ην ζηφκα ζνπ
θιεηζηφ, δελ κπνξείο. Δδψ βιέπσ φηη δελ ππάξρνπλ επηρεηξήκαηα, ην κφλν
πξάγκα πνπ αθνχγεηαη είλαη γηα ζπλσκνζίεο, γηα ζθάλδαια, γηα πξάγκαηα ηα
νπνία… ηη λα πσ. Γειαδή θαιφ ζα ήηαλ θάπνηα ζηηγκή λα ππάξμνπλ θαη
απνδείμεηο γηα φια απηά πνπ αθνχγνληαη.
Αθνχσ ηνλ θ. Γξεηδειηά λα ιέεη γηα ην «δεκνηηθφ ηνπο ζχκβνπιν
ηνλ θ. Γξακκέλν πνπ εηξάπε ζε θπγή» θαη πξνθαλψο γλσξίδεη πνιχ
θαιχηεξα απφ θάπνηνπο απφ εκάο ην ηη ζπκβαίλεη θ. Γξεηδειηά, ζα ήζεια λα
κάζσ θη εγψ θάπνηα ζηηγκή, απφ πνχ γλσξίδεηε ηφζεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ θ.
Γξακκέλν θαη κηιάηε γηα ην «δεκνηηθφ ζαο ζχκβνπιν». Δπηπρψο έρεη
θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηε γιψζζα.
Μηα ηειεπηαία εξψηεζε. Κχξηε Σνκπνχινγινπ ιέηε δελ ιάβακε
ππφςε καο ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο. Πνπ εκπιέθνληαη νη Σερληθέο Τπεξεζίεο
ζηελ φιε δηαδηθαζία;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κε ξσηάεη, λα απαληήζσ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Να απαληήζσ εγψ Κψζηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί λα απαληήζεηε εζείο θ. Βαζηιφπνπιε; Γελ ηέζεθε ην
εξψηεκα ζε εζάο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ιάβαηε, δηφηη αθφκε θαη ζηελ παξνπζία ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ν ίδηνο ν ειεθηξνθσηηζκφο είπε φηη απηφο ν ηξφπνο
είλαη αζχκθνξνο γηα ην Γήκν, κπνξεί λα ην θάλνπλ νη ίδηνη νη ππάιιεινη, άξα
λα κεησζεί ην θφζηνο θαη άξα λα κελ επηβαξπλζνχλ νη πνιίηεο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ, αθνχ κε ξσηάηε ζα ζαο
απαληήζσ. Δπίζεο δελ δηεπθξηλίζηεθε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ θαη κε ηελ
επθαηξία απηή ζαο ην ιέσ: δελ ιέηε πνπζελά θαη κε θαλέλα ηξφπν πσο απηή ε
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηφ ην δηαγσληζκφ, αλ ζα
κεηαθπιεζεί θαη κε ηη ηξφπν ζηνλ πνιίηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ίζα - ίζα ην αληίζεην ζα γίλεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε λα νινθιεξψζσ. κσο απφ απηφ πνπ
θαίλεηαη απφ ην δηαγσληζκφ, είλαη φηη απηφ ην θέξδνο δελ ην εηζπξάηηεη ν
Γήκνο, αιιά κάιινλ ν αλάδνρνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξνθαλψο θάλεηε ιάζνο δελ αθνξά ηηο Σερληθέο
Τπεξεζίεο, ην Σκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνχ. Απιά ήζεια λα μέξσ αλ θαηάιαβα
θαιά.
Γηα λα απαληήζσ ζηελ εξψηεζε πνπ έγηλε πξντφληνο ηνπ
δηαιφγνπ θαη λα ηειεηψζσ εγψ κε απηφ πνπ άθνπζα, γηαηί λνκίδσ εχθνια
θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα αληαπνδνηηθά δελ κπνξνχλ λα
δεκηνπξγνχλ απφζεκα, φπσο γλσξίδεηε φινη ζαο εδψ, δελ ρξεηάδεηαη λα
απαληήζνπκε ηη ζα γίλεη κε ην θέξδνο ηεο εμνηθνλφκεζεο ηνπ ξεχκαηνο ζην
κέιινλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Νένη νηθνλνκηθνί θφξνη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ κελ θάλεηε δηάινγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, ζηα ζρνιηάθηα πνπ θάλεηε πιένλ ζα
παίξλεηε απαληήζεηο. Δίλαη ε ηειεπηαία πνπ δελ ζαο απαληψ, γηαηί ζέβνκαη
ηελ ειηθία ζαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ζαο παξαθαιέζσ γηα ηειεπηαία θνξά απηφ ηνλ αλάγσγν
λα ηνλ καδέςεηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αλάγσγνο είζηε εζείο θχξηε, πνπ έρεηε θηάζεη ζε απηή ηελ
ειηθία θαη δελ ζέβεζηε ηνλ ρξφλν πνπ έρεηε πεξάζεη απφ ηε δσή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα γηαηί δπλακηηίδεηε ην θιίκα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: αο επηζηξέθσ ηνλ ραξαθηεξηζκφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση γηαηί; Γελ ηνλ αθνχηε ηη ιέεη;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Με κηιάηε, κελ απαληάηε. Πξνθαιείζηε ζπλέρεηα θαη ηζηκπάηε
θαη κηιάηε. Μελ απαληάηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Με δέρεζηε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ινηπφλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ζα παξαθαιέζσ γηα πνιινζηή θνξά απηφ ηνλ αλάγσγν, λα
ηνλ καληξψζεηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Νηξνπή ζαο. Γελ έρσ λα ζαο πσ ηίπνηε άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με κηιάηε!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη βάδσ ην εμήο εξψηεκα πξνο φινπο πνπ ζα ςεθίζνπλ:
κε πνην δηαγσλίζηεθε απηφο πνπ πξνθχπηεη; Τπάξρεη δεχηεξνο γηα λα
ζπγθξίλνπκε ηηκέο; Πνπ ζα ςεθίζεηε ειαθξά ηε θαξδία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, εληάμεη. Κχξηε Βαζηιφπνπιε ζέιεηε λα πείηε θάηη γηα λα
θιείζσ ην ζέκα εγψ;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ναη. Θέισ λα επηζεκάλσ ην εμήο: έρνπκε έλα
ππφκλεκα ησλ δχν ππαιιήισλ ηεο Δπηηξνπήο, πνπ γξάθεη φηη ν Πξφεδξνο
ηεο Δπηηξνπήο απάληεζε ηεθκεξησκέλα ζηηο αηηηάζεηο ηνπο. Πιελ φκσο ελ
έρνπκε γξαπηψο ηηο αηηηάζεηο ησλ δπν κειψλ φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ηηο επηθπιάμεηο θαη ηηο αληηξξήζεηο ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη
ζην ηέινο επηζεκαίλνπλ φηη ζα αζθήζνπλ θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπο, ελψ
ππάξρνπλ γξαπηψο απηά, απηά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην πξαθηηθφ φηη
απάληεζε ηεθκεξησκέλα ν Πξφεδξνο, δελ ππάξρνπλ πνπζελά γξαπηψο. Πνπ
είλαη ε ηεθκεξησκέλε απάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο; Γελ ππάξρεη.
Γεχηεξνλ. Δδψ ζηελ νπζία κηιάκε γηα έλα δηαγσληζκφ πνπ δελ
είλαη δηαγσληζκφο. Τπάξρεη κφλν έλαο ζπκκεηέρσλ. Καη κε πνζνζηφ
έθπησζεο απφ φ,ηη κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε πνιχ ρακειφ θαη δελ έρεηε
απαληήζεη πνηέ ζε απηφ θαλέλαο ζαο.
Σξίηνλ, ε εμνηθνλφκεζε ε νπνία ιέηε, απφ πνχ πξνθχπηεη
αθξηβψο; ηαλ έρεηε βάιεη 200.000 € αλ ζπκάκαη θαιά πνζφ ζπληήξεζεο
θάζε έηνο. Πσο πξνθχπηεη απηφ ην πνζφ ζπληήξεζεο, φηαλ ζα έρνπκε
θαηλνχξγην ειεθηξνθσηηζκφ; Πσο είλαη δπλαηφ λα έρνπκε 200.000 € θφζηνο
ζπληήξεζεο ην έηνο; Μπνξεί θάπνηνο λα απαληήζεη ζε απηφ;
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Δπίζεο ζπκθσλψ κε απηφ πνπ έβαιε ν θ. Εαραξηάδεο φηη
πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ ζηελ απφθαζε νη δπν απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο πξνο ην ηειεπηαίν θ. Βαζηιφπνπιε γηα λα θιείζνπκε ηηο δηθέο
ζαο εξσηήζεηο. Ο θ. Σάθαο ελδειερψο, εκπεξηζηαησκέλα, αλαιπηηθφηαηα έρεη
αλαθεξζεί ζε φ,ηη αθνξά ηα λνχκεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηα θφζηε, ζε φ,ηη αθνξά
ηελ εμνηθνλφκεζε.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηέ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη, εζείο κπνξεί λα κελ ην έρεηε πξνζέμεη. Έρεη δψζεη
επαλεηιεκκέλα κε ηέηνηα αλαιπηηθά έγγξαθα πνπ λνκίδσ κφλν θαζεγεηήο
Παλεπηζηεκίνπ ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη.
Να

μεθηλήζσ

απφ

ηα

εχθνια.

Κχξηε

Σνκπνχινγινπ

αλαθεξζήθαηε ζα έιεγα αθνξά θαη ηε δηθή κνπ εζηθή απέλαληη ζηηο
ςεθνθνξίεο γηα ηελ θαηά ζπλείδεζε ςήθν. Να ζαο ζπκίζσ κηα θαη αηηηάζηε θαη
δεηάηε θάηη ηέηνην απφ ηα κέιε, φηη κηα θνξά ηφικεζε κηα δηθή ζαο δεκνηηθή
ζχκβνπινο λα ςεθίζεη θαηά ζπλείδεζε θαη ε πίεζε πνπ ηεο αζθήζεθε ήηαλ
ηέηνηα, πνπ εμαλαγθάζηεθε ζε παξαίηεζε απφ ηε δηθή ζαο Παξάηαμε θαη
αλεμαξηεηνπνηήζεθε.
Άξα ζέισ λα πσ δελ κπνξνχκε λα κηιάκε θαηά ην δνθνχλ,
φπνηε καο ζπκθέξεη γηα ηελ θαηά ζπλείδεζε ςήθν, ή θαηά ηνπο ζηφρνπο θαη
ην πξφγξακκα ηεο εθάζηνηε Παξάηαμεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Κχξηε Γήκαξρε ηνλ
ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη δελ γίλεηαη θ. Σνκπνχινγινπ, θιείλεη ν Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κιείλεηε ηψξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, θιείλσ εγψ βέβαηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ζέιεηε λα κηιήζνπκε δειαδή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηε φηη ζαο θηκψλσ; Μηιήζηε φζν ζέιεηε, αιιά είλαη έλα
γεγνλφο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο ην είπαηε, κφλνο ζαο.

15

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ αθξηβψο, φηη κηα θνξά ηφικεζε κηα δεκνηηθή ζχκβνπινο
δηθή ζαο λα ςεθίζεη θαηά ζπλείδεζε …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μφλν εζείο ην είπαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε δελ ζαο άθνπζα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ πεηξάδεη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ άθνπζα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηαλ ζέιεηε αθνχηε, φηαλ δελ ζέιεηε δελ αθνχηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηδηθά εγψ αθνχσ πάληα. Με εκέλα εηδηθά δελ πξέπεη λα έρεηε
ηέηνην παξάπνλν.
Πάκε ηψξα ζε απηνχο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ αθνχγνληαη
ζπλερψο πεξί ζθαλδάισλ, πεξί εθβηαζκψλ. Θέισ λα κνπ πείηε θ. Εαραξηάδε
πφηε ν Γήκαξρνο θαη κε πνην ηξφπν ζεσξεηηθά ή πξαθηηθά κέζσ επαθψλ
πξνζσπηθψλ ή κέζσ εγγξάθσλ εγψ εθβίαζα θάπνην ζπλάδειθφ καο,
ππάιιειν ελλνψ. Πείηε κνπ πφηε. Δγψ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: ην σκαηείν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ; Με ην σκαηείν; Σν αληίζεην.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή ηελ απεξγία ηνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ δελ είλαη εθβηαζκφο. Δγψ δήηεζα γηα ιφγνπο δεκνθξαηηθήο
δηαδηθαζίαο λα απνθαλζεί ην Γηθαζηήξην εάλ πξφθεηηαη γηα κηα λφκηκε απεξγία
- απνρή ή φρη. Απηφ δήηεζα. Οχηε θαηαθέξζεθα ελαληίνλ ηνπ σκαηείνπ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κηιάσ ζε εζάο θ. Βαζηιφπνπιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δήηεζα ηε λνκηκφηεηαο απηήο ηεο απεξγίαο – απνρήο γηα
λα μέξσ πσο ζα θηλεζψ. Γηαηί αλ είραλ δίθην, ζα βξίζθακε έλα …
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ αθνχγεζηε, φζν θαη λα κηιάηε. Απφ εθεί θαη πέξα γηα ην
ζθάλδαιν ζα απνθαλζεί ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
,ηη θαη λα ιέηε εζείο φ,ηη θαη λα επηθαιείζηε, δελ ζα ην πείηε εζείο θ.
Εαραξηάδε, νχηε ν θ. Γξεηδειηάο, νχηε ν θ. Σνκπνχινγινπ, νχηε ν θ.
Βαζηιφπνπινο.
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Απηά παίξλνπλ ηε λφκηκε νδφ, απηή πνπ θη εζείο επηθαιείζηε θαη
εζείο ζέιεηε, κα ζέινπκε θη εκείο. Γηα λα ζαο απνδείμνπκε φηη φιν απηφ έρεη λα
θάλεη κε έλα αληηπνιηηεπηηθφ κέλνο, κφλν θαη κφλν γηα λα κε γίλεη απηφ ην
έξγν.
Αλαθεξζήθαηε ζην Γ.. Ζ δηθή καο δεκνθξαηηθή εζηθή έθεξε ην
ζέκα ζην Γ.. Ξέξεηε φηη δελ έρεη θακία αξκνδηφηεηα ην Γ.. γη' απηφ ην ζέκα;
Ξέξεηε φηη άπηεηαη κφλν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο; Δπηπρψο δειαδή πνπ
ππήξμαλ εγθχθιηνη ηνπ θ. Θενδσξηθάθνπ θαη φπνηνπ άιινπ Τπνπξγνχ γηα λα
κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγνχκε σο Γήκνο θαη λα θάλνπκε ηξία πξάγκαηα, απηά
ηα ηξία πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε κε βάζε ηα νηθνλνκηθά καο θαη κε βάζε ηηο
λφκηκεο δηαδηθαζίεο.
Πνην

Γ..

επηθαιείζηε;

Δπεηδή

εκείο

ην

θέξακε

θαη

θαζπζηεξήζακε έμη κήλεο απηφ ην έξγν; Κακία απφθαζε Γ.. Καη ε
Απνθεληξσκέλε φπσο είδαηε, έζηξηςε δηα ηεο πιαγίαο νδνχ θαη έδσζε ην
ζέκα θαη ηελ αξκνδηφηεηα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Γελ έρσ λα πξνζζέζσ
θάηη άιιν.
Παξαθαιψ θ. Σνκπνχινγινπ ζαο δίλσ ηνλ ιφγν, δελ έρσ
θαλέλα πξφβιεκα λα ζπδεηάκε φζν ζέιεηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ην Γ.. δελ ην θέξαηε εζείο, ην έθεξε ε
αληηπνιίηεπζε, γηαηί δελ κπνξνχζαηε λα θάλεηε δηαθνξεηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γεχηεξνλ, ε θα Αιεθξαγθή έθπγε κε δηθή ηεο
αλεμαξηεηνπνίεζε, δελ δηαγξάθεθε απφ πνπζελά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπα φηη δηεγξάθε. Δίπα φηη αζθήζεθε πίεζε ηέηνηα …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ίδην ζα κπνξνχζα λα πσ θαη απφ εζάο φηη
αζθήζεθε πίεζε γηα άιια ζέκαηα απφ ζπκβνχινπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ θξχβνκαη πίζσ απφ ην δάρηπιφ κνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αιιά κφλε ηεο επέιεμε λα θχγεη. Καη είλαη πξνζθηιή
ζαο ηαθηηθή λα παίξλεηε αλεμαξηεηνπνηεκέλνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο απ'
φιεο ηηο Παξαηάμεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ θάηη ζεκαίλεη. Καη έλα ηειεπηαίν γηα ηνλ θ. Γξεηδειηά. Δίλαη
ζχλεζεο γηα ηνλ θ. Γξεηδειηά, λα ππνηηκά ηηο πξνζσπηθφηεηεο θαη ηνπο
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ραξαθηήξεο φισλ, είλαη γλσζηφ απηφ ηνηο πάζη, δηαρξνληθφ. Πσο γίλεηαη θαη
αθπξψλεηε ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ απνηεινχλ έζησ θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηήο ηεο Δπηηξνπήο θαη ιέηε «ζέξλεηε ηνλ θ.
Κνπεινχζν» θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο ην επηθαιέζηεθε απηφ, «κφλν θαη κφλν γηα
λα ςεθίζεη ζεηηθά». Αθπξψλεηε θαη ην πξφβιεκα πνπ έρεη ν θ. Γξακκέλνο θαη
ιέηε φηη εθβηάζηεθε, πνπ ζεκαίλεη ..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφζν βιάθεο καο ζεσξείηε θ. Γήκαξρε; Βνά ε πφιε έμσ!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ θάλσ δηάινγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ηα κελχκαηα πνπ ηνπ έρεηο ζηείιεη ηνπ αλζξψπνπ θαη
ηνλ νδήγεζεο ζε γηαηξνχο. Νηξνπή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά; Σζίπα δελ ππάξρεη θαη ζεβαζκφο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σζίπα ζε εκάο ππάξρεη, ζε θάπνηνπο άιινπο πνπ δελ έρνπλ
κάζεη ηφζα ρξφληα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη πνπ ζέξλσ ηνλ Κνπεινχζν; Δγψ είπα λα ηεξεζεί ε
δηαδηθαζία θαη λα έξζεη κεηά ηε δηαδηθαζία, φπσο είπα, ηνλ ππνθαζηζηά κεηά
ηελ απφθαζε. Μείσζα ηνλ Κνπεινχζν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ, αθνχ γλσξίδεηε ηφζα πνιιά ζα θαηαζέζεηε ηψξα,
ηψξα φκσο, ηα κελχκαηα πνπ ιέηε φηη ζηάιζεθαλ ζηνλ θ. Γξακκέλν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθεί πνπ πξέπεη. ρη εδψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη επηθαιέζηεθε θαη θάπνηνο άιινο θάηη «εθεί πνπ πξέπεη ζα
πνχκε», αιιά φια απηά είλαη ρεηξνβνκβίδεο θξφηνπ ιάκςεο, θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρσ θαλέλα ιφγν λα ξίρλσ ρεηξνβνκβίδεο ιάκςεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα απηφ θάλεηε ηψξα. Παξαθαιψ ςεθνθνξία γηα ην 1ν ζέκα.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπεξςεθίδσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Εαραξηάδεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ θαη 4 θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 1ος ππακηικού
(αποζθπάγιζηρ πποζθοπών, ελέγσος δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ &
αξιολόγηζηρ ηεσνικών πποζθοπών) για ηο διαγυνιζμό "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ LED ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ"» εγκπίνεηαι
καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή είκαη ζηε δνπιεηά θαη δελ κπνξψ λα ζπλερίζσ
άιιν, ζα ζπλερίζεη ε θα Δκκαλνπήι.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Χξαία, ζπλερίδεη ε θα Δκκαλνπήι ζηε ζέζε ηνπ θ.

Βαζηιφπνπινπ.

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο Γ.. για ηην 6η αναμόπθυζη
πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2021»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Εεηψ λα αλαβιεζεί ην ζέκα δηφηη δελ έρνπλ
πξνζθνκηζηεί ηα ζηνηρεία πνπ δήηεζα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε έρεη δεηήζεη ν θ. Σνκπνχινγινπ θάπνηα
ζηνηρεία θαη δεηάεη λα απνζπξζεί ην ζέκα, κέρξη λα έρεη ηα ζηνηρεία ησλ
ηηκνινγίσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ, ησλ ηξίκελσλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηφηη είλαη αλακφξθσζε. Γελ είλαη δηαγσληζκφο, είλαη
αλακφξθσζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί αθνξά ηελ 6ε αλακφξθσζε ηνλίδεη ν θ. Σνκπνχινγινπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σα ζηνηρεία πνπ δεηάεη ν θ. Σνκπνχινγινπ είλαη απφ ην
Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη ην Λνγηζηήξην ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή ζε κηα ψξα ή
ζε κηα κέξα δελ κπνξεί λα ηα βγάιεη. Θα ηα βάιεη φκσο θαη ζα ηα δψζνπκε
ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ φπσο αθξηβψο ηα δήηεζε. Γελ ηα αξλείηαη θαλείο. Δκείο
εδψ δεηάκε νπζηαζηηθά λα αλακνξθσζνχλ δπν θσδηθνί ηεο βελδίλεο θαη ην
Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη ησλ θιεηήξσλ νη νπνίνη απηή ηε ζηηγκή ιφγσ
ηνπ COVID έθαλαλ πνιιά πεξηζζφηεξα ρηιηφκεηξα απφ φηη έθαλαλ ζπλήζσο
θαη ην ’20 πνπ ελψ εκείο είρακε πξνβιέςεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ καο 200.000
€ ε αληηπνιίηεπζε γηαηί μέξνπκε θαιά φινη φηη εκείο πινπνηνχκε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο αληηπνιίηεπζεο, ζηελ θαζαξηφηεηα. Απφ 200.000 ηα
θάλακε 160.000 € νπφηε απηά ηα ιεθηά ηα καδέςακε θαη πξέπεη λα ηα
αλακνξθψζνπκε γηα λα ηα ζπκπιεξψζνπκε.
Γηα ην άιιν δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε, κφιηο έρνπκε θάλεη ην
αίηεκα ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη ην Λνγηζηήξην λα δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία
ζηε ζπλέρεηα ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ. Αιιά δελ κπνξεί λα κείλνπλ ηα
απηνθίλεηα θάησ ρσξίο θαχζηκα, αλ δελ πεξάζνπκε απφ ηελ αλακφξθσζε. Αλ
ζέινπλ λα αθήζνπλ γηα κηα θνξά αθφκε ηελ θαζαξηφηεηα ρσξίο θαχζηκα λα
κελ ιεηηνπξγήζεη ηίπνηα, έρνπλ θάζε δηθαίσκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μήπσο ν θ. Κνζθνιέηνο σο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ ζέιεη
λα πεη θάηη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αλ κνπ δψζεηε ηνλ ιφγν …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δδψ ήξζε έλα ραξηί πνπ ιέεη 8/11νπ ζα έρνπκε ηηο
εηζεγήζεηο. Δγψ ζηηο 9 ππέβαιια ην αίηεκα. Πφζν πην λσξίηεξα λα ην
ππνβάιισ; Δίλαη απιφ. 8/11νπ ηα πήξα θαη ήξζε έλα δίθπιιν ηίπνηα
παξαπάλσ. Μελ ιέεη ν θ. Κνπηζάθεο φηη είλαη ζέκα πξνκεζεηψλ, εγψ 8
παξέιαβα θαη 9 δήηεζα. Καη δελ παξέιαβα ηίπνηε άιιν, παξά έλα δίθπιιν.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πκθσλψ κε απηά πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ζα
πξνζζέζσ θαη θάηη αθφκε. Δδψ θαη έλα κήλα έρσ δεηήζεη απφ ηνλ θ.
αξαληφπνπιν ίζσο θαη παξαπάλσ λα κνπ δνζνχλ φιεο νη πξνκήζεηεο πνπ
έρνπλ γίλεη ζην ’20 θαη ’21, ιίζηα αλαιπηηθή θαηά πεξίπησζε. Καη απφ
εβδνκάδα ζε εβδνκάδα ζα ηνπο πάξσ, δπζηπρψο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη
ηνχην. Μέζσ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία ζπκκεηέρσ θαη είλαη
ππνρξεσκέλε πιένλ ε Γηνίθεζε παξαθαιψ λα κνπ δνζνχλ ζπκπιεξψλνληαο
θαη φιεο νη δαπάλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ΜΜΔ ηνπηθά, λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε
απηφ πνπ δεηάσ εδψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη αιήζεηα φηη ν θ. Σνκπνχινγινπ ρηεο ην πξσί έζηεηιε
έλα e-mail κε ην νπνίν δεηνχζε θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ 2 νπ ζέκαηνο.
Μεηαβίβαζα ην αίηεκά ζαο ζην Σκήκα θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηα
λα πάξεηε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα, ελεκέξσζα ηνλ θ. Κνπηζάθε θαη φπσο
νξζψο ιέεη γηα λα καδεπηεί φινο απηφο ν φγθνο ησλ εγγξάθσλ ησλ νπνίσλ
δεηάηε, απαηηεί θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, θ. Σνκπνχινγινπ.
Δγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο –δελ μέξσ αλ ζα
πξνρσξήζνπκε ζε απφζπξζε ή φρη, αιιά αλ δελ πξνρσξήζνπκε ζε
απφζπξζε, ζέιεηε λα ζαο δψζνπκε ελ γέλεη ηα ζηνηρεία ή φρη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα ζηνηρεία έηζη θη αιιηψο ζα ηα ήζεια.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δληάμεη απηφ ήζεια λα ξσηήζσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ εθεί θαη πέξα γηα λα κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε έλα
ζέκα, πξέπεη λα έρνπκε θαη ηα δεδνκέλα ηνπ. Δδψ δελ ηα είρακε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σα δεδνκέλα ηνπ ζέκαηνο είλαη ην πνζφ ην νπνίν
αλακνξθψλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα λα θηάζνπκε ζε απηφ ην πνζφ έρνπλ πξνεγεζεί
θάπνηα πξάγκαηα. Απηά δεηάσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη, εληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάπνην άιιν κέινο ηεο Δπηηξνπήο ζέιεη λα πεη θάηη; Γηα λα
ζέζνπκε ην ζέκα ζε ςεθνθνξία πεξί απφζπξζεο. ρη. Να πσ κφλν ην εμήο:
ζέβνκαη ζην αίηεκα ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ απιά ζα ηνλ παξαθαινχζα επεηδή
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δελ είλαη δπλαηφ λα κείλνπλ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ πνπ εμππεξεηνχλ θαη ην
«Βνήζεηα ζην πίηη» θαη ηνπο θιεηήξεο θαη ηηο ππφινηπεο δξάζεηο, ζα ηνλ
παξαθαινχζα λα απνζχξεη απηφ ην αίηεκά ηνπ θαη λα κπνχκε ζε θαλνληθή
ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.
Έηζη θη αιιηψο απφ ηε ζηηγκή πνπ ήδε έρεη ζεθσζεί ν
δηαγσληζκφο γηα φιν ην έηνο, απηή ε παξσλπρίδα ησλ ηξίκελσλ ζα πάςεη λα
καο απαζρνιεί. Δπνκέλσο θ. Σνκπνχινγινπ θάληε ηελ θαξδηά ζαο πέηξα, λα
ςεθίζνπκε λα θηλεζεί ν ζηφινο ηνπ Γήκνπ. πσο είπε ν θ. Κνπηζάθεο έηζη θη
αιιηψο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο αληηπνιίηεπζεο ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληηδεκαξρίαο πινπνηνχκε, παξαθαιψ λα ζηαζνχκε ιίγν
κε κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία πάλσ ζην ζέκα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ζηφινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε πηζηεχσ φηη ζηελ επφκελε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή κπνξεί λα κπεη ην ζέκα, δελ είλαη κεγάιν ην δηάζηεκα. Γελ είπα φηη
ζα ζηακαηήζνπλ λα θηλνχληαη ηα απηνθίλεηα φπσο έθαλαλ κέρξη ηψξα ζα
θάλνπλ θαη επηά εκέξεο αθφκε θαη απηφ έζεζα. Δπηά εκέξεο ζηελ επφκελε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φπνπ έρνπλ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα λα θαηαζέζνπλ
ηα ζηνηρεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε, ν θ. Σνκπνχινγινπ δεηάεη λα έξζεη ην ζέκα
απηφ ζηελ επφκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Μφλν εζείο κπνξείηε λα καο πείηε
εάλ …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ γίλεηαη απηφ, αιιά ν θ. Σνκπνχινγινπ κέρξη λα έξζεη
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ζέκα ζα έρεη θαη ηηο απαληήζεηο ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπε γηα Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δίπε ζηελ επφκελε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα έξζεη ην ζέκα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα θ. Γήκαξρε ζα κείλνπλ ηα
απηνθίλεηα θάησ. Θέιεηε λα κείλνπλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ρσηάσ. Δζείο έρεηε εηθφλα, ηα δηθά καο ηα νρήκαηα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα θηλεζνχλ ή φρη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ρη. Ήδε απηή ηε ζηηγκή αλεθνδηαδφκαζηε κεξηθψο θαη γη'
απηφ πξέπεη λα ςεθηζηεί. Αιιά πξηλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ν θ.
Σνκπνχινγινπ ζα έρεη ηηο απαληήζεηο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ είλαη ζέκα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ελ πάζε πεξηπηψζεη.
Ο ππεχζπλνο Αληηδήκαξρνο θ. Σνκπνχινγινπ …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γήκαξρε, ην ζέκα απηφ ζα πεξάζεη απφ Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, εληάμεη. Ζ εηθφλα πνπ καο δίλεη ε αληηδεκαξρία είλαη φηη δελ
κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ηα νρήκαηα, αλεθνδηάδνληαη κεξηθψο. Δκείο ςεθίδνπκε
λα κελ απνζπξζεί ην ζέκα θαη λα ην ζπδεηήζνπκε. Κχξηε Κνπηζάθε δελ
απνζχξεηαη ιέηε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ρη βέβαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: ρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: ρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι λα απνζπξζεί;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ πξνηείλσ ηα ζέκαηα πνπ έξρνληαη, λα έξρνληαη
νινθιεξσκέλα γηα λα κελ θηάλνπκε ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο λα απνζπξζεί ή
λα κελ απνζπξζεί, ηα έρνπκε αλάγθε ή δελ ηα έρνπκε αλάγθε. Γηαηί δελ
έξρεηαη ην ζέκα νινθιεξσκέλν κε φια ηα ζηνηρεία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιιν είλαη απηφ πνπ ιέηε θα Δκκαλνπήι.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν νινθιεξσκέλν έρεη λα θάλεη θαη κε ηα ζηνηρεία. Γειαδή
δελ θέξλνπκε έλα ζέκα μεξφ φηη ρξεηαδφκαζηε ηφζα …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κπξία Δκκαλνπήι ε αλακφξθσζε είλαη πιήξεο. Ο θ.
Σνκπνχινγινπ δεηάεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ηα πάξεη πξηλ ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία κελ ζπδεηάκε, παξαθαιψ θα Δκκαλνπήι ειάηε λα
ςεθίζνπκε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Χξαία. Δγψ απέρσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να απνζπξζεί δηφηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή έηζη θαη ππφ ηνλ εθβηαζκφ ηεο ηειεπηαίαο ψξαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σελ πξφηαζή κνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Εαραξηάδεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Να απνζπξζεί.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 3 θαηά θαη 1 απνρή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηά πλειοτηθία δεν γίνεηαι δεκηό.
Κχξηε Κνζθνιέην έρεηε ηνλ ιφγν ζρεηηθά κε ην 2 ν ζέκα αλ ζέιεηε
θάηη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σψξα; Φεθίζακε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία εληάμεη. Σν 3ν θαη 4ν έρνπλ απνζπξζεί …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ζην 5ν ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε δελ ςεθίζακε γηα ηελ αλακφξθσζε,
ςεθίζακε γηα ην αλ ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα. Γελ ζα ζπδεηεζεί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη εμππαθνχεηαη ην λα ζπδεηεζεί …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να θχγνπκε άκα είλαη, ζπγλψκε δειαδή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, γη' απηφ είπα ζηνλ θ. Κνζθνιέην αλ ζέιεη ηνλ ιφγν
ζρεηηθά κε ην ζέκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη δελ απνζχξεηαη γηα ζαο θαη ην
εγθξίλνπκε γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ είπα.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Να ξσηήζσ εγψ θάηη πνπ δελ ην θαηαιαβαίλσ; Έηζη, κπαο
θαη αξρίζσ θαη θαηαιαβαίλσ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο. Δληζρχεη ηνλ θσδηθφ
«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαηά 800 €» θαη απφ
θάησ κεηψλεη ηνλ θσδηθφ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα κεηαθνξηθά κέζα» απφ
7.000 θαηά 800 €. Απηφ ηη θφιπν είλαη; Δπεηδή δελ ην θαηαιαβαίλσ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Άιιν ε βελδίλε πνπ είλαη γηα ηνπο θιεηήξεο, θαη άιιν ηα
πεηξέιαηα.
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Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Βελδίλεο είλαη θαη ηα δχν. Σα πεηξέιαηα, μέξσ δηαβάδσ ιέεη
πεηξέιαην ην άιιν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απφ 5.500 γίλεηαη 6.400 θαη απφ 160.000 γίλεηαη 196.000 €.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Χξαία ην βιέπσ απηφ. Απηά είλαη ηα πεηξέιαηα, απφ θάησ
κεηψλεη πάιη φκσο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη άιινο θσδηθφο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Ναη, ην βιέπσ φηη είλαη άιινο θσδηθφο. Απηφ πξνζπαζψ λα
θαηαιάβσ γηαηί είλαη άιινη θσδηθνί.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη άιιεο ππεξεζίεο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δληάμεη, απηφ γηα λα θαηαιάβσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδνπκε κε ην επφκελν ζέκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Φεθίζαηε ην ζέκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπε λαη γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ ν θ. Γξεηδειηάο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ λα κελ επαλαιακβαλφκαζηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι απνρή.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απνρή, γηα ην ζέκα ηεο απφζπξζεο. Γηα ην ζέκα ςεθίδσ
θαηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα είλαη 5 ππέξ θαη 4 θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππακηικού
διενέπγειαρ - αξιολόγηζηρ ζςνοπηικού διαγυνιζμού για ηην ςπηπεζία
«Παποσή ςπηπεζιών ζςμβούλος για ηην εκπόνηζη .Φ.Ζ.Ο. και ηην
πποώθηζη ηηρ ηλεκηποκίνηζηρ ενηόρ ηυν οπίυν ηος Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.» (Α.Μ.
126/2021) και ανάδειξη πποζυπινού αναδόσος» εγκπίνεηαι καηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
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5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ος ππακηικού (ελέγσος δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ –
ηεσνικήρ αξιολόγηζηρ) διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού
για ηην «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ
ΓΗΑΛΟΓΖ ΣΖΝ ΠΖΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ»
(Α.Μ. 59/2021)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έρεη γίλεη ν δηαγσληζκφο θαη θαινχκαζηε απηή ηε ζηηγκή λα
επηθπξψζνπκε ην πξαθηηθφ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο
αμηνιφγεζεο. Σν ζέκα απηφ ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη απφ ην Πξφγξακκα
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηα 10 εθαηνκκχξηα ηνπ Βαζηιφπνπινπ θαη πξνρσξάεη
ν δηαγσληζκφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απέρσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ, ππήξρε επί Γηνίθεζεο
Βαζηιφπνπινπ θαη ππάξρεη αθφκε βέβαηα έλα ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ
αιιαγή ηνπο. Απηή ηε ζηηγκή έξρεηαη κφλν ε πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ. Ση
αθξηβψο γίλεηαη κε ην φιν έξγν; ε πνηα θάζε είλαη; Ση έρεη γίλεη κέρξη ηψξα;
Μ.

ΚΟΤΣΑΚΖ:

ιν

ην

έξγν

ζα

πινπνηεζεί

φπνηε

αθξηβψο

πξνγξακκαηίζηεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε θαη πξνρσξάκε θαλνληθά.
Έλα - έλα έξρνληαη θαη έλα - έλα ζα πινπνηεζνχλ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γειαδή μεθηλάκε πξψηα κε ηελ πξνκήζεηα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απφ εθεί μεθηλάκε πξψηα γηα λα θηάζνπκε ζην ζεκείν λα
πάξνπκε θαη ην νηθφπεδν, λα πάξνπκε θαη ηα πάληα.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γειαδή δελ έρνπκε πάξεη ην νηθφπεδν. Ση αθξηβψο έρεη
γίλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην είρακε ςεθίζεη θα Δκκαλνπήι. Σν νηθφπεδν ζα εξρφηαλ
πξψηα εδψ λα ζπδεηήζνπκε ηνπο φξνπο, πνην είλαη, ηηο πξνδηαγξαθέο …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απηφ ιέσ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ αθνξά φιν ηνλ ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ θαη παξάιιεια ζα αξρίζνπκε λα ηξέρνπκε θαη ηελ πξνθήξπμε γηα
ηα νηθφπεδα κάιηζηα είρε ζπδεηεζεί θαη κε ηνλ θ. Γξεηδειηά απηφ ην ζέκα.
Δλλνείηαη πσο δελ ζα πάξνπκε ηελ πξνκήζεηα φισλ θαη δελ ζα μέξνπκε πνπ
λα ηα βάινπκε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Μα απηφ ιέσ, θάλνπκε ηελ πξνκήζεηα φινπ ηνπ
εμνπιηζκνχ θαη δελ έρνπκε αθφκε πξνρσξήζεη ην αξρηθφ ζηάδην;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κπξία Δκκαλνπήι ξσηήζηε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν λα ζαο
εμεγήζεη θαιχηεξα.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Έρσ ξσηήζεη ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν, έρσ ζπδεηήζεη ην ζέκα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηή ηε ζηηγκή είλαη κέζα απφ δηθφ ηνπ πξφγξακκα. Έηζη
γίλεηαη θαη έηζη ζα γίλεη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν μέξσ φηη είλαη κέζα απφ ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα, απιά
πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ηη πξνγξακκαηηζκφο γίλεηαη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηή ηε ζηηγκή βάδεηε απηέο ηηο κνκθέο θαη ηηο
επηζεκάλζεηο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σνλ πξνγξακκαηηζκφ δελ θαηαιαβαίλσ. Χο έξγν ζαθψο
είκαη ππέξ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ο πξνγξακκαηηζκφο απηή ηε ζηηγκή είλαη φπσο
πξνγξακκαηίζηεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε. Γελ αιιάδεη ηίπνηε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Καιψο. Δγψ ςεθίδσ θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηά ζε δηθφ ζαο έξγν; Σέινο πάλησλ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: ρη γηα ην έξγν, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πσο ζα πξνρσξήζεη ην έξγν αλ δελ γίλεη ν δηαγσληζκφο; Κχξηε
Γξεηδειηά, είπαηε φηη απέρεηε. Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Εαραξηάδε;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 2 θαηά θαη 2 απνρέο πνπ θαηαγξάθνληαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 1ος ππακηικού
(ελέγσος

δικαιολογηηικών

ζςμμεηοσήρ
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διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΓΗΑΛΟΓΖ ΣΖΝ ΠΖΓΖ ΚΑΗ
ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» - (Α.Μ. 59/2021)» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππακηικού διενέπγειαρ - αξιολόγηζηρ ανοικηού ηλεκηπονικού
διαγυνιζμού για ηην «Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ, μικποανηικειμένυν
γπαθείος, εποπηικού ςλικού Παιδικών ηαθμών, θυηοηςπικού ςλικού,
βιβλίυν και εξοπλιζμού δημοηικήρ βιβλιοθήκηρ» (Α.Μ. 92/2021) και
ανάδειξη πποζυπινών αναδόσυν»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γηαβάδνληαο ηελ εηζήγεζε αλαθέξεηαη ζε πξνκήζεηα ησλ
πιηθψλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ιέεη Οκάδα Α, Οκάδα Β, Οκάδα Γ, Οκάδα Γ,
δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ηη πεξηιακβάλεη ε Οκάδα Α, ηη πεξηιακβάλεη ε Οκάδα
Β, ηη πεξηιακβάλεη ε Οκάδα Γ θαη ηα ινηπά. Μήπσο δελ ην έρσ ιάβεη κήπσο
δελ ην έρσ δεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηά πνπ ξσηάηε, ήηαλ ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σψξα είκαζηε ζηε θάζε ηεο θαηαθχξσζεο. Αλνίμακε ηηο πξνζθνξέο θαη πάκε
λα εγθξίλνπκε ηνπο δηαγσληδνκέλνπο.

Σν ηη πεξηιακβάλνπλ νη νκάδεο αλ

ζέιεηε κπνξψ λα ζαο πσ θάπνηα πξάγκαηα, αιιά …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δληάμεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ιέεη γηα ηελ Οκάδα Α είλαη ν
ηάδε…
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηά αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θα
Δκκαλνπήι.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ ζα έπξεπε λα είλαη θαη εδψ; Ρσηάσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ηαλ πεξάζακε ηνπο φξνπο απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, ήηαλ ηφηε ζηελ εηζήγεζε. Σψξα εγθξίλνπκε. Παξ' φια απηά αλ
έρεηε απνξία γηα θάπνην νκάδα εγψ κπνξψ λα ζαο ηηο πσ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Χξαία κπνξψ λα αλαηξέμσ θαη πίζσ, απιά πηζηεχσ φηη ζα
έπξεπε θαη εδψ λα αλαθέξεηαη φηη ε Οκάδα Α πεξηιακβάλεη έλα, δχν, ηξία. ελ
πάζε πεξηπηψζεη είκαη ππέξ ζαθψο λα γίλεη απηή ε πξνκήζεηα γηαηί ηα
ρξεηάδνληαη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη' αξρήλ κήπσο έρεη γίλεη παξάιεηςε δελ έρεη
ππνγξαθέο απφ θάησ. Έρεη; Δκάο ηη καο ήξζε Πξφεδξε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ μέξσ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ιέσ φ,ηη βιέπσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάζε θνξά πνπ έξρεηαη έλα e-mail ην έρνπκε πεη πάξα πνιιέο
θνξέο, αθφκε θαη ζηα Γηθαζηήξηα ην e-mail έρεη ηε ζέζε επίζεκνπ εγγξάθνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ήξζε κε e-mail; Απφ πνχ θαίλεηαη; Πσο ην ιέηε
φηη ήξζε κε e-mail;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ πάλσ γξάθεη απφ πνχ έξρεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη κε e-mail λα έξρεηαη, γηα λα ζηαιεί ην e-mail πξέπεη λα
έρεη ππνγξαθεί πξηλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πξσηφηππν έρεη ππνγξαθή. Σν πξσηφηππν θαηεβαίλεη
Πξσηφθνιιν θαη έρεη ππνγξαθή, ην αληίγξαθν πνηέ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα γηαηί λα πάσ ζην Πξσηφθνιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πσο πξνέθπςε; Σψξα πξνέθπςε απηφ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα δελ είλαη άξηην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ρσηάσ, ηψξα πξνέθπςε απηφ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ηψξα ην βιέπσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα πξψηε θνξά πξνέθπςε απηφ ή δπν ρξφληα ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σψξα ην πξφζεμα, ηη λα πσ. Έρεηε λα κνπ απαληήζεηε
θάηη ζε απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ λα απαληήζσ γηα θάηη ην νπνίν ζηέιλνπλ νη ππεξεζίεο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ην πξνεγνχκελν ζέκα ππάξρνπλ νη ππνγξαθέο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ εθεί ην ζπλέθξηλα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηαλ εθδίδεηαη κηα εκεξήζηα δηάηαμε απηφ πνπ ηε ζηέιλεη
θαη είζηε εζείο, ζα πξέπεη λα θνηηάηε ηα έγγξαθα λα θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο ηεο
Τπεξεζίαο θαη ζην επφκελν θνπηάθη λα ππνγξάθεη ν Αληηδήκαξρνο θαη ν
Γήκαξρνο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: ια ηα ζέκαηα πνπ θεχγνπλ, έρνπλ ηηο δηθέο καο ππνγξαθέο ή
ησλ αληίζηνηρσλ Αληηδεκάξρσλ ζηα πξσηφηππα. Σα αληίγξαθα θπζηθά δελ
έρνπλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ κηιάσ γηα ηελ εηζήγεζε, κηιάσ γηα ην πξαθηηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηιάσ γηα ηνλ ηίηιν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεη ππνγξαθέο απηφ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν έλα έρεη ην πξνεγνχκελν ζέκα, απηφ δελ έρεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ξσηψ. Καη ην άιιν έρεη ππνγξαθέο θαη ζηηο
ζειίδεο. Λέσ θάηη ιάζνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, απιψο κνπ θάλεη εληχπσζε φηη απηφ πξνέθπςε ηψξα…
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Χξαία, πείηε κνπ γηαηί απηφ δελ έρεη ππνγξαθέο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σέινο πάλησλ αο κελ μαλαγίλεη απηφ ην πξάγκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιά ξσηάσ εάλ είλαη θάηη ην νπνίν γίλεηαη θαη’ εμαθνινχζεζε
θαη δελ ην έρνπκε πξνζέμεη λα ην δσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ηψξα ην είδα ζε απηφ ην ζέκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη ζπκβεί θη άιιεο θνξέο. Καιφ είλαη ηα έγγξαθα λα
θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο θαη ησλ Δπηηξνπψλ θαη ηεο Τπεξεζίαο. Γελ κπνξεί λα
ππνγξάθεη ν Αληηδήκαξρνο επί ιεπθψλ εγγξάθσλ, πξέπεη λα έρνπλ
πξνεγεζεί φιεο νη ππνγξαθέο. Κχξηε Κψζηα, δψζε θάπνηα νδεγία λα
καζαίλνπλ θάπνηνη
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Λέσ ζηνλ θ. Πιέζζα αλ ζαο έξρεηαη αλππφγξαθν έγγξαθν
κε ην δέρεζαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: σζηφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Λέεη ν θ. Πιέζζαο, θαλνληθά νη ππνγξαθέο δελ βγαίλνπλ
έμσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση δελ βγαίλνπλ έμσ;

Πνηεο ππνγξαθέο δελ πξέπεη λα

θαίλνληαη;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σσλ κειψλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή; Δίλαη ην φξγαλν πνπ δηνηθεί ηα
νηθνλνκηθά.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ πνχ πξνβιέπεηαη απηφ πνπ ιέηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κψζηα, θάζε έγγξαθν ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ
έξρεηαη λα ην εγθξίλνπκε, γηα λα είλαη αμηφπηζην ..
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Έρεη αθξηβέο αληίγξαθν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο Κνπεινχζνο δελ είλαη νηθνλνκνιφγνο, ν άιινο είλαη
δάζθαινο, ν άιινο είλαη… γηα λα πεηζηεί απηφο ν άλζξσπνο ζε απηφ πνπ
ζπδεηάκε ηψξα, πξέπεη λα δεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Μήηζνπ, ηεο Γεσξγίαο,
φπνηα Δπηηξνπή είλαη. Παξάιιεια ππάξρεη ε ζθξαγίδα …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη αληίγξαθν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ είπα λα είλαη ην πξσηφηππν. Θα ππνγξαθεί ζην
πξσηφηππν κε φιεο ηηο ππνγξαθέο, ζα βγεη θσηνηππία απηφ κε ηηο ππνγξαθέο
θαη απηφ ζα ζηαιεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή πσο ζην έλα ζέκα ππάξρεη θαη ζην άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έγξαςα, ην ζεκείσζα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε γηα λα ην θαηαιάβνπκε ιίγν. Δίλαη πάξα πνιχ
εχθνιν αλππφγξαθν έγγξαθν πνπ ζα εγθξίλνπκε λα αιιάμεη αχξην γηαηί
ελδερνκέλσο θάπνηνο ζέιεη λα ην αιιάμεη. Δίλαη έηζη Κψζηα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ηη κπνξεί λα αιιάμεη, κπνξεί λα αιιάμεη. Αιιά δελ λνκίδσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άκα έρεη ππνγξαθέο φκσο δελ κπνξεί λα ην αιιάμεη. Δθηφο
αλ ζθίζεη ην ηειεπηαίν θχιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία αληίξξεζε ην θαηέγξαςα. Απιά φηαλ ππάξρεη ην
πξσηφηππν θαη ην πξσηνθνιιεκέλν θαη ππάξρεη απηφ ην αληίγξαθν ρσξίο
ππνγξαθέο φπσο ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο, πσο κπνξεί λα αιιάμεη φηαλ ππάξρεη
απφδεημε …;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο είλαη αληίγξαθν ρσξίο ππνγξαθέο; Γηα ην Θεφ, κελ
ράζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ αληηγξάθνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αιιάδεη ε κεζαία ζειίδα; Αιιάδεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, αιιά ζην πξσηφηππν ζα είλαη δηαθνξεηηθή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη πνπ μέξσ εγψ ηη έρεη πξσηφηππν ζε ζρέζε κε απηφ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καινχκαη λα αμηνινγήζσ έλα ζέκα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ην θαηέγξαςα.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ςεθίδσ απηφ πνπ δελ έρεη ππνγξαθέο, ην ηη έρεη ην
πξσηφηππν, δελ ην μέξσ. Αλ φκσο είρε ηηο ππνγξαθέο, ζα έιεγα είλαη αθξηβέο
αληίγξαθν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαδηθαζηηθφ είλαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οπζηαζηηθφ φκσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε θη άιιν έλα ζέκα. Γηα ηηο δπν
θαηεγνξίεο πνπ άγνλνο, ηη ζα θάλεηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Ζ νκάδα … ην επνπηηθφ
πιηθφ πνπ αθνξά θάπνην βηβιία γηα ηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη είλαη εηδηθή
θαηεγνξία πνπ αθνξά θάπνηα … εξγαιεία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σεο ηάμεσο πνζνχ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ κία είλαη 635 € θαη ε άιιε 1.860 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πξνρσξήζνπκε θαη αγνξάζηε ηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηνλ θ. Εαραξηάδε;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη λα αγνξαζηνχλ ηα ππφινηπα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππακηικού
διενέπγειαρ - αξιολόγηζηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην
«Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ, μικποανηικειμένυν γπαθείος, εποπηικού
ςλικού

Παιδικών

ηαθμών,

θυηοηςπικού

ςλικού,

βιβλίυν

και

εξοπλιζμού δημοηικήρ βιβλιοθήκηρ» (Α.Μ. 92/2021) και ανάδειξη
πποζυπινών αναδόσυν» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.
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7ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη παπάηαζηρ ημημαηικήρ πποθεζμίαρ ηος έπγος «Ανάπλαζη
κοινοσπήζηυν σώπυν (1. Κ.Υ. Σοςπαλή 2. Πλαηεία Αγ.Μαπίναρ)»
(Α.Μ. 90/2018)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρα έλα ηειεθψλεκα ηψξα απφ ηελ θα γνπξάθε, απηφο ν
ζπγθεθξηκέλνο έρεη επηθαιεζηεί έλα πξφβιεκα πνπ παξνπζηάζηεθε απφ έλα
θαιψδην ηεο ΓΔΖ, έρεη θαζπζηεξήζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σψξα κε
πήξε ε θα γνπξάθε, ε ΓΔΖ κε 2.728 € κεηαθηλεί ην θαιψδην, ε Δχα πάλσ
έρεη αλνίμεη ήδε θσδηθφ 20207335002 ηνλ ηίηιν απηνχ πξνθεηκέλνπ λα
ελζσκαησζνχλ εθεί ηα 2.728 ζα ηνλ βξνπλ νη Σερληθέο Τπεξεζίεο. Απιά πέξα
απφ ηελ έγθξηζε πνπ εκείο νπζηαζηηθά πξέπεη λα δψζνπκε ζε απηφ ην έξγν,
πξέπεη λα ςεθίζνπκε θαη γη' απηά ηα 2.728 πνπ πξέπεη λα δνζνχλ ζηε ΓΔΖ κε
έλα ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ πνπ άλνημε ήδε πάλσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηά ζα ηα πιεξψζεη ν Γήκνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα πιεξσζνχλ ζηε ΓΔΖ, λαη ν Γήκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δδψ δεηάεη ηέζζεξηο κήλεο θαη ε Τπεξεζία ιέεη ηξεηο. Άξα
έγθξηζε ησλ ηξηψλ κελψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έγθξηζε ηξηψλ κελψλ γηα ηελ παξάηαζε ηνπ έξγνπ…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά, απηφο έρεη αίηεκα γηα ηέζζεξηο κήλεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ πξνηείλσ ηξεηο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γήκαξρε, φηαλ έξζεη ε αλακφξθσζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα
κπεη ν θσδηθφο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, γηαηί πξέπεη λα ζπλερηζηεί ην έξγν θαη ζα αξγήζνπκε πνιχ.
Πξέπεη λα ζπλερηζηεί ην έξγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη, βεβαίσο. Αιιά ζηελ αλακφξθσζε πνπ ζα ςεθίζνπκε, φηαλ
ζα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα κπεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ζσζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλαγθαζηηθά ζα κπεη εθεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ε πξψηε παξάηαζε πνπ δεηάεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξψηε. Δγθξίλεηαη ην ηξίκελν απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ε δαπάλε.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δγψ παξψλ δελ ην μέξσ ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο θαη ε δαπάλε ησλ 2.728 €
πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλήζεη ε ΓΔΖ ην θαιψδην θαη λα ζπλερηζηεί ην έξγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πέξα ηνπ φηη ζα αθνινπζήζεη ηξνπνπνίεζε ζε χζηεξν
ρξφλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 7ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη παπάηαζηρ
ημημαηικήρ πποθεζμίαρ ηος έπγος «Ανάπλαζη κοινοσπήζηυν σώπυν
(1. Κ.Υ. Σοςπαλή 2. Πλαηεία Αγ.Μαπίναρ)» (Α.Μ. 90/2018)» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ και καηαγπάθεηαι 1 παπών.
Κχξηε Πιέζζα λα θαηαγξαθεί θαη ν θσδηθφο ν νπνίνο αλνίρηεθε,
ν 20207335002.

8ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ηυν απιθ. 615/2021 και 640/2021 αποθάζευν Ανηιδημάπσος
Οικ. Τπηπεζιών για ηην «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ,
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ
ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ & ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΑΤΣΟΤ
ΓΗΑ ΔΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ (3ΜΖΝΟ) (ΟΚΣΧΒΡΗΟ – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2021»
(ΑΜ 146/2021)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν, αλέβεθε ήδε ν δηαγσληζκφο γηα
εηήζηα πηα αλάιεςε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή ην ’21 πήγακε κε ηξίκελν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Ζ δηθαηνινγία γηα εκέλα, αο κελ θάλνπκε ζπδήηεζε απιά
θαη κφλν ζέισ λα είλαη εηο γλψζε ζαο θ. Σνκπνχινγινπ, είλαη θαλεξφ φηη
παξά ην γεγνλφο φηη ε παλδεκία ζπλερίδεηαη κε επηζεηηθνχο ξπζκνχο,
ηνπιάρηζηνλ ζην ζέκα ησλ Τπεξεζηψλ επαλεξρφκαζηε ζε κηα θαλνληθφηεηα
κεηά ηηο 31/12νπ.
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Δίλαη ζαθέο φηη ηξαπκαηηζηήθακε απφ ηελ ππνζηειέρσζε ιφγσ
παλδεκίαο θαη γη' απηφ θαζπζηεξήζακε θαη κπήθακε ζηε δηαδηθαζία ησλ
ηξηκήλσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αλέβεθαλ θαη νη πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ,
αλαισζίκσλ θαη γάιαθηνο θαη σο πξνο ην ζέκα ησλ θαπζίκσλ ζε κηα
θαλνληθφηεηα, εηήζηαο πηα αλαδνρήο, λνκίδσ πσο βγαίλνπκε απφ απηέο ηηο
ζπκπιεγάδεο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Δγψ ζέισ λα ζαο
ελεκεξψζσ γηα θάπνηα πξάγκαηα. Δίλαη ζαθήο ε Οδεγία πξνο φιεο ηηο
Τπεξεζίεο φηη ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ θαη έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηφζν
ηα θαχζηκα, φζν θαη ηα ηξφθηκα, ην ίδην γίλεηαη θαη κε ηηο δηαηαθηηθέο, λα κελ
μαλακπνχκε ζε απηή ηε ινγηθή ησλ ηξηκήλσλ, ησλ απ' επζείαο αλαζέζεσλ θαη
λα έρνπκε γηα φιν ην ρξφλν δηαγσληζκνχο, λα κελ έρνπκε απηή ηε δηαδηθαζία
πνπ ζπλέβε θέηνο.
Δθηφο απηνχ ζα γίλεη κηα ζπλάληεζε κε φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο έηζη
ψζηε λα πξνγξακκαηίδνληαη νη κειέηεο θαη νη δηαγσληζκνί πνιχ λσξίηεξα πξηλ
ηε ιήμε ηνπο γηα λα έρνπκε θαη έλα αζθαιέο πεξηζψξην… Να, ζήκεξα
δεκηνπξγήζεθε έλα ζέκα κε ηα ηηκνιφγηα πνπ ήζειε ν θ. Σνκπνχινγινπ, δελ
ζα ππήξρε θαλ ην ζέκα αλ είρακε έλαλ εηήζην δηαγσληζκφ ή ζα είρακε πην
νινθιεξσκέλα δεδνκέλα. Απηφ ζέισ λα πσ, φηη έρνπκε κπεη ζε κηα ξάγα θαη
κηα θαηεχζπλζε πνπ λα γίλνληαη φια ζπληεηαγκέλα θαη νξζά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ηα ηηκνιφγηα ππάξρεη excel πνπ παξαθνινπζείηαη
θαη είλαη παλεχθνιν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ έθαλα ελεκέξσζε γηα ην πψο πξνρσξάκε ηηο
δηαδηθαζίεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: αθψο είκαη ππέξ ηεο πξνκήζεηαο ησλ ηξνθίκσλ πιηθψλ,
αιιά ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ηε δηαδηθαζία ησλ ηξηκήλσλ πνπ έγηλε θαη πνπ
ζπδεηήζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζαθψο λα κελ
πξνρσξήζεη ε φιε δηαδηθαζία κε ηα ηξίκελα, αιιά ππάξρεη ζέκα θαη ζα ήζεια
λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά φηη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ηξνθίκσλ κε ηε
δηαδηθαζία ησλ ηξηκήλσλ ππάξρεη ζέκα, ην νπνίν ζα ζπδεηεζεί θαη
ζπδεηήζεθε βέβαηα θαη επηζεκάλζεθε θαη απφ ηελ θα Παπαθψζηα ζην
πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζηε ππέξ;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ναη, είκαη ππέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απέρσ ιφγσ δηαδηθαζίαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 8ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ηυν απιθ.
615/2021 και 640/2021 αποθάζευν Ανηιδημάπσος Οικ. Τπηπεζιών για
ηην «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ, ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ
ΠΑΡΟΥΖ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
& ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΑΤΣΟΤ ΓΗΑ ΔΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ (3ΜΖΝΟ)
(ΟΚΣΧΒΡΗΟ

–

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ

2021»

(ΑΜ

146/2021)»

εγκπίνεηαι

ΟΜΟΦΧΝΑ και καηαγπάθονηαι 3 αποσέρ.

9 ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ή μη επισοπήγηζηρ ηος αθληηικού ζυμαηείος «Φιλαθληηική
Ένυζη Αθλοπαιδιών» (Φ.Δ.Α.) και εξειδίκεςζη ζσεηικήρ πίζηυζηρ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με αθνξκή απηή ηελ επηρνξήγεζε θαιψ ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε αθνξκή απηφ ην ζέκα θαη ηελ εηζήγεζε πνπ είλαη
ζεηηθή απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ απφ εζάο θαιψ λα ζπκπεξηιάβεηε ζε απηή ηελ
απφθαζε θαη ην αίηεκα ηνπ ΑΣΣΑΛΟΤ γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε 3.000 €.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έρνπκε …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη ζε απηή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρνπκε αίηεκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπάξρεη απφ ηνλ Ηνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, δελ είλαη ην ίδην. Κψζηα κνπ, ιεο λα κελ ζέισ εγψ εηδηθά
λα επηρνξεγήζσ αζιεηηθά σκαηεία; Μίιεζα κε ηνλ Γηάλλε Σδέιε, κίιεζε θαη
ν θ. Κνζθνιέηνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν αίηεκα ηνπ Ηνπιίνπ ηη δεηάεη;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ ην αίηεκα ηνπ Ηνπιίνπ θαη απφ ζηηγκή
πνπ ήηαλ ηα 35 ρηιηάξηθα πνπ ηα ςεθίζακε, είλαη δηαθνξεηηθφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο ηάπεηαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Υηεο κίιεζε ν θ. Κνζθνιέηνο κε ηνλ Γηάλλε Σδέιε ζα
ζνπ πεη αθξηβψο ηη δηεκείθζε. Δγψ μέξεηε φηη ζέισ λα εληζρχζσ ηα σκαηεία.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μίιεζα ρηεο κε ηνλ θ. Σδέιε, ην αίηεκα πνπ έρεη γίλεη απφ
ηνλ Ηνχιην γηα έλα camp πνπ ζα γηλφηαλ ηνλ Αχγνπζην θαη ηνλ επηέκβξην, δελ
κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ζηε ινγηθή φηη ην camp έγηλε θαη δελ κπνξνχκε λα
πάκε ζε πξνγελέζηεξε απφθαζε. Δπνκέλσο ηνπ είπα λα θαηαζέζεη
θαηλνχξγην αίηεκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη θαη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα πινπνηεζεί ην αίηεκά ηνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θέισ λα πσ θάηη ζην ζέκα. Γηαηί πάληα βάδεηε κηα
αηηηνινγία γηα camp, γηα πνιηηηζηηθή εθδήισζε; Σν θαιχηεξν είλαη «νηθνλνκηθή
ελίζρπζε ηνπ αζιεηηθνχ πιιφγνπ». Σειεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο απαληήζσ γηαηί. Τπάξρνπλ θάπνηεο ελζηάζεηο θάπνηεο
θνξέο ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία, δειαδή ην πξψην ηεο Φ.Δ.Α. φπσο θαη ηνπ
Υαιθεδνληθνχ ήξζε πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπκε εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα,
πξνζθιήζεηο μέλσλ πξνπνλεηψλ θαη ηα ινηπά. Απηφ απφ ηελ θχζε ηνπ
θσδηθνχ δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θαη γη' απηφ ε Φ.Δ.Α. άιιαμε θαη ην
αίηεκά ηεο.
Απηφ είλαη θαη ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη θαη γη' απηφ ιέκε
ζηα αζιεηηθά σκαηεία λα αιιάδνπλ ηα αηηήκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πέζηε φηη καηαηψλεηαη ιφγσ COVID ε κεηαθίλεζή ηνπο ζην
Λεμνχξη πνπ ιέλε εδψ θαη έρνπκε δψζεη ηα 1.000 €. Ση θάλνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην θξαηήζνπλ γηα ηελ επφκελε εθηφο έδξαο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Υαίξσ πνιχ. Γελ ρξεηάδεηαη αηηηνιφγεζε εμεηδηθεπκέλε.
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ πιιφγνπ Φ.Δ.Α., ηνπ ΑΣΣΑΛΟΤ, ηνπ Ησληθνχ, ηνπ
Υαιθεδνληθνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ην ιέσ πάληα γηα λα είκαη ζχλλνκνη κε ηνλ ηίηιν. Ο ηίηινο
ζηνλ θσδηθφ, ζαο ζπκίδσ, είλαη ζπγθεθξηκέλνο είλαη πεξί αζιεηηθψλ
εθδειψζεσλ θαη αζιεηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Δάλ ζνπ βάιεη ηψξα ε Νηθνιέηνπ
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ή ν Γάξαο ζέισ λα θάλσ έλα ζεκηλάξην θαη θαιέζσ ηξεηο πξνπνλεηέο απφ ην
εμσηεξηθφ ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ζαο ιέσ, λα κε βάιεη απηφ ην πξάγκα θαη λα ιέεη
«αίηεζε πξνο ην Γήκν, παξαθαινχκε λα καο εληζρχζεηε νηθνλνκηθά γηα ηηο
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ». Οχηε ζην Λεμνχξη, νχηε ζηε
Θεζζαινλίθε,
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ίδην πξάγκα ιέκε, αθξηβψο απηφ. Να ππάξρεη κηα γεληθφηεηα,
σξαία ζπκθσλήζακε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: ην σκαηείν ε Φ.Δ.Α.
δειαδή πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα δνζνχλ ηα ιεθηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ εθ ησλ σλ νπθ άλεπ δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ ιεθηά αλ
δελ έρεη ηηο πξνδηαγξαθέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είρε ελεκεξφηεηα.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σψξα έρεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη ηαθηνπνηεζεί ην ζέκα ηεο Φ.Δ.Α. Θπκάζηε ην πξφβιεκα
πνπ είρε δεκηνπξγεζεί, ηα είρε πάξεη ν ΑΣΣΑΛΟ θαη ηα είρε δψζεη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Εαραξηάδε;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:
επισοπήγηζηρ

Σο

9

ηος

θέμα

ημεπήζιαρ

αθληηικού

διάηαξηρ

ζυμαηείος

«Έγκπιζη

«Φιλαθληηική

ή

μη

Ένυζη

Αθλοπαιδιών» (Φ.Δ.Α.) και εξειδίκεςζη ζσεηικήρ πίζηυζηρ» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ.
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10ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ή μη νομικήρ ζηήπιξηρ δημοηικού αζηςνομικού Η. Ζλιόποςλος
εξ αιηίαρ ζςμβάνηορ με πολίηερ ζηα πλαίζια άζκηζηρ ηυν ςπηπεζιακών
ηος καθηκόνηυν»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπέζηε κηα ιεθηηθή θαθνπνίεζε ν Ζιηφπνπινο, απηφο ν
εμαηξεηηθφο δεκνηηθφο αζηπλνκηθφο πνπ έρνπκε, απφ έλαλ δεκφηε ν νπνίνο
ηνπ επηηέζεθε ζην γξαθείν γηα κηα –θαηά ηελ άπνςε ηνπ δεκφηε- άδηθε θιήζε
πνπ είρε εηζπξάμεη. Ζ θιήζε ήηαλ θαζ' φια λφκηκε γηαηί ππάξρνπλ θαη
θσηνγξαθίεο φπνπ θαίλεηαη φηη ην απηνθίλεην ηνπ δεκφηε αθνπκπάεη ζε ΑκεΑ.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη έγηλε έλαο ιεθηηθφο δηαπιεθηηζκφο θαη ην
αίηεκα ηνπ Ζιηφπνπινπ έρεη λα θάλεη κε ην φηη ν δεκφηεο ηνλ θαηέγξαθε κε
video θαη ην αλέβαζε ζην YouTube θαηά παξάβαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Ο Ζιηφπνπινο δεηάεη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ν Γήκνο λα ηνλ ζηεξίμεη ζε θάηη
πνπ αθνξά εθείλνλ, δελ αθνξά ην Γήκν.
Δδψ δεηήζακε ηε γλψκε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη δελ
δηθαηνχκαζηε λα ζηεξίμνπκε ζε κηα δηθαζηηθή αληηπαξάζεζε ηνπ ηδηψηε πηα
Ζιηφπνπινπ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ; ηα πιαίζηα
θαζεθφλησλ ηνπ αζηπλνκηθνχ ππαιιήινπ έγηλε απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ ξσηάηε εκέλα, εγψ ζέισ λα ζηεξίμσ ην δεκνηηθφ
αζηπλνκηθφ. Ζ γλψκε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο είλαη φηη δελ δηθαηνχκαζηε
ηδηψηε, δελ είλαη ζηα πιαίζηα ηεο Τπεξεζίαο κε ηελ έλλνηα φηη ήηαλ ζην
γξαθείν ηνπ, δελ ήηαλ έμσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηθή κνπ πξφηαζε είλαη ζεηηθή λα ζηεξίδνπκε ηνλ
νπνηνλδήπνηε ππάιιειν. Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ιέεη φηη δελ κπνξνχκε λα ην
θάλνπκε. Θέιεηε λα θσλάμνπκε θάπνηνλ απφ πάλσ λα καο πεη γηαηί δελ
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παληειή, εζχ πνπ είζαη λνκηθφο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ήζεια πάξα πνιχ λα ηνπο αθνχζσ, γηαηί δηαθσλψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ζα πξέπεη λα
δηαπξαρζεί ην πνηληθφ, δειαδή ζα πξέπεη λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο ην
δηαπιεθηηζκφ θαη ν έλαο λα αληαιιάμεη κήλπζε κε ηνλ άιινλ θαη λα έρεη
δηαπξαρζεί ην πνηληθφ θαη λα πάκε πνηληθά πιένλ λα ππνζηεξίμνπκε. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη απηφ θαη είλαη κφλν ην ιεθηηθφ, δελ κπνξεί λα ην
θαιχςεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη ππνβιεζεί κήλπζε ξσηάεη ν θ. Σνκπνχινγινπ απφ
θάπνηνλ απφ ηνπο δχν;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: ρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα δελ ππάξρεη αδίθεκα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπάξρεη αδίθεκα, απέλαληη ζηνλ θ. Ζιηφπνπιν πνπ ηνλ εμέζεζε
θαη ζην δηαδίθηπν θαη ηα ινηπά θαη ζνπ ιέεη ε Ννκηθή Τπεξεζία θαληάδνκαη, φηη
είλαη πξνζσπηθφ ζέκα ηνπ θ. Ζιηφπνπινπ, δελ είλαη ζέκα ησλ Τπεξεζηψλ.
Δκείο θαινχκαζηε λα ηνλ ζηεξίμνπκε ζε πεξίπησζε κήλπζεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν εξψηεκα είλαη εάλ ν θ. Ζιηφπνπινο ππνβάιιεη
κήλπζε γη' απηφ πνπ έγηλε, ζα ηνλ ζηεξίμεη ε Ννκηθή Τπεξεζία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο ηη ιέεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ζα θάλεη ν θ. Ζιηφπνπινο. Μήλπζε ζέιεη λα
ππνβάιιεη, αιιά δελ ζα ηνλ ζηεξίμεη ε Ννκηθή Τπεξεζία.
Ζ. ΣΑΦΑ: Αιιηψο πξέπεη λα ηελ θάλεη κφλνο ηνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μήλπζε πξέπεη λα ηελ θάλεη ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο θ. Ζιηφπνπινο δελ ελήξγεζε ηδησηηθά. ,ηη έθαλε έγηλε
θαηά

ηελ

ελάζθεζε

ησλ

θαζεθφλησλ

ηνπ.

Γεχηεξνλ,

απηφο

πνπ

βηληενζθφπεζε παξάλνκα ίζσο είλαη θαη θαθνπξγεκαηηθή ε πξάμε ηνπ θαη
νθείιεη ν Γήκνο λα θάλεη κήλπζε, πέξα απφ ηνλ Ζιηφπνπιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηε ινγηθή ησλ πιαηζίσλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ ν
νπνίνο δέρηεθε ηελ φπνηα θαθνπνίεζε ζσκαηηθή ή ιεθηηθή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθξηβψο ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζπληάζζνκαη, δελ έρσ θαλέλα ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Απιά λα κε δηαηππσζεί επεηδή ηνλ έβγαιε ζην Internet, επεηδή ελ
ψξα θαζήθνληνο ππέζηε βία ιεθηηθή.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ επηηέζεθε ιεθηηθά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα λα κπνξεί λα θαιπθζεί δηα λφκνπ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ πνπ επηθαιείηαη ε Ννκηθή Τπεξεζία είλαη φηη αλ δελ
είζαη θαηεγνξνχκελνο δελ κπνξεί λα ζε ππνζηεξίμεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη θάλεη ιάζνο ε Ννκηθή Τπεξεζία, δελ ππάξρεη απηφ
πνπ ιέεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή αλ πιαθψζνπλ ηνπο πέληε αζηπλνκηθνχο ζην μχιν
γηαηί πάλε ζηηο ξάκπεο ΑκεΑ ην πξνζσπηθφ απηφ είλαη αλππεξάζπηζην;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα ζαο πσ αλ κνπ επηηξέπεηε κηα δηθή κνπ
πξνζσπηθή ηζηνξία. Δίκαη Πξφεδξνο Δπηηξνπήο, δέρνκαη ιεθηηθή επίζεζε απφ
κηα εηαηξεία. Έθαλα κήλπζε. Με απνδεκίσζε ε Τπεξεζία, δηθαηψζεθα θαη ηελ
θέξδηζα θαη ην πνηληθφ θαη ην αζηηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ εηαηξεία πνπ ζε θαθνπνίεζε ιεθηηθά ζε απνδεκίσζε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μέζα ζην γξαθείν, παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο θαη κνπ
ιέεη «είζαη έηζη, είζαη αιιηψο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε απνδεκίσζε θαη απηή θαη ζε ππνζηήξημε ε ππεξεζία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με απνδεκίσζε ζηα δηθαζηηθά έμνδα πνπ πξνβιέπεη ν
λφκνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ εθεί θαη πέξα ην αλ ζα έρεη αζηηθφ αληηθείκελν ε
απνδεκίσζε απηφ ζα ην θξίλεη ην Γηθαζηήξην, ην πνηληθφ φκσο θαηαδηθάζηεθε
απηφ θαη ζηηο δπν θάζεηο κε ππνζηήξημε νηθνλνκηθά ε Τπεξεζία.
ηο ζημείο αςηό πποζήλθε ο κ. Υήηορ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Υήην, δηίζηαληαη νη απφςεηο σο πξνο ην γηαηί δελ
κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε ηνλ θ. Ζιηφπνπιν ζηελ αληηπαξάζεζε πνπ έρεη
κε ηνλ ηδηψηε πνπ ηνλ βηληενζθφπεζε.
κ. ΥΖΣΟ: Γηαηί ην πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ην νξίδεη ζαθέζηαηα. ηαλ είλαη
θαηεγνξνχκελνο γηα πνηληθφ αδίθεκα πνπ δηέπξαμε ελ ψξα εξγαζίαο. Δάλ
ζέιεη λα είλαη κελπηήο, ζα πξέπεη λα πάξεη δηθεγφξν απ' έμσ. Γελ κπνξεί λα
ηνλ θαιχςεη ε Ννκηθή Τπεξεζία.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ο Γήκνο κπνξεί λα είλαη κελπηήο έλαληη δεκφηε γηα θάπνην ιφγν;
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κ. ΥΖΣΟ: Ο Γήκνο βεβαίσο κπνξεί λα είλαη κελπηήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γειαδή αλ εκείο θάλνπκε κήλπζε ζην δεκφηε γηαηί θαθνπνίεζε
ιεθηηθά, ζσκαηηθά ηνλ Ζιηφπνπιν…;
κ. ΥΖΣΟ: Γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ θαη φρη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θ.
Ζιηφπνπινπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο φηαλ έλαο άλζξσπνο ιεθηηθά πξνζβάιιεηαη
εληφο Τπεξεζίαο θαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ κπνξνχκε λα ην επηθαιεζηνχκε ζα Γήκνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηαλ απηφο ππνβάιιεη κήλπζε, δελ ζα έξζεη ε
Τπεξεζία λα ηνλ ζηεξίμεη νηθνλνκηθά; Κάλεηε ιάζνο έρσ απνδεκησζεί κε απηφ
ηνλ ηξφπν απφ ηελ Αεξνπνξία, ππάξρεη λφκνο. Γηαβάζηε ην λφκν, ζπγλψκε
πνπ ην ιέσ, κε φιε ηελ αγάπε κνπ γηα ζαο.
κ. ΥΖΣΟ: έβνκαη ηελ άπνςή ζαο αιιά ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ζα ην θέξσ γξαπηά.
κ. ΥΖΣΟ: Ο θ. Πιέζζαο είλαη εδψ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθήζηε ηνλ θ. Πιέζζα, δελ είλαη λνκηθφο.
κ. ΥΖΣΟ: Σν έγγξαθν πνπ ζηείιακε εκείο μεθαζαξίδεη ζαθέζηαηα γηα πνην
ιφγν…
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δκέλα ε ζέζε κνπ είλαη φηη πξέπεη λα γίλεη κήλπζε θαη
λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη ππάιιεινη ζηεξνχληαη ηεο λνκηθήο θάιπςεο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ελαληίνλ ηνπο απνηειεί ζπλέπεηα
θαηαγγειίαο ηεο Τπεξεζίαο. Γειαδή ν Γήκνο θαηήγγεηιε ηνλ Ζιηφπνπιν. Απφ
ηε ζηηγκή πνπ ν Ζιηφπνπινο είλαη ην πξνζηηζέκελν πξφζσπν θαη ελεξγεί γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν,
νθείινπκε ηε ζπλδξνκή. πσο ε ίδηα ζπλδξνκή κπνξεί λα δνζεί θαη ζηα
πνιηηηθά πξφζσπα φπσο νη Γήκαξρνη, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη φηαλ έρνπλ
θχγεη θαη ηα ινηπά.
Καηά ηε γλψκε κνπ ν Γήκνο πξέπεη λα ππνβάιιεη κήλπζε. ηαλ
ν ππάιιεινο απεπζχλεηαη ζην Γήκν ιέεη «παξαθαιψ γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηέο
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ζαο πξνηνχ εθπλεχζεη ηπρφλ πξνζεζκία». Ση ζεκαίλεη απηφ; ηη ν Γήκνο
πξέπεη λα ππνβάιιεη κήλπζε, έρεη ην δηθαίσκα σο άκεζα παζψλ θαη ν
Ζιηφπνπινο λα ππνβάιιεη θη απηφο θαη λα ππνζηεξηρζεί ζην αθξναηήξην.
κ. ΥΖΣΟ: Γηα ην θνκκάηη πνπ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ν θ. Ζιηφπνπινο ε
Ννκηθή Τπεξεζία δελ κπνξεί λα ην ζηεξίμεη. Γηα ην θνκκάηη πνπ ζα θάλεη
κήλπζε ν Γήκνο, δηφηη εζίγε ν ππάιιεινο ή δηφηη εζίγε ε Τπεξεζία φηη δελ
εθηεινχλ νη ππάιιεινη ηα θαζήθνληά ηνπο, ηφηε εκείο ε Ννκηθή Τπεξεζία …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη φηη δελ θάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Αζθεί ηα θαζήθνληά
ηνπ φπσο ηνπ αλαηέζεθαλ, δειαδή άκα είζαη παξαβάηεο λα ζε γξάςσ.
κ. ΥΖΣΟ: Ζ θαηεγνξία ηνπ πνιίηε θ. Γξεηδειηά είλαη φηη δελ άζθεζε ηα
θαζήθνληά ηνπ ζσζηά, φηη ε ξάκπα ήηαλ ειεχζεξε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ είλαη ζέκα απφδεημεο ζην Γηθαζηήξην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία εκείο έρνπκε απνδείμεηο, έρνπκε θσηνγξαθίεο φκσο φηη
άζθεζε ηα θαζήθνληά ηνπ. Δληάμεη θ. Υήην, ζε επραξηζηνχκε πνιχ.
Δγθξίλνπκε ηε λνκηθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ θ. Ζιηφπνπιν, λα
αζθεζεί κήλπζε απφ ην Γήκν γηαηί πξνζεβιήζε θαηά ηελ ψξα ηεο άζθεζεο
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ… ζα ην βξνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη λα ππνζηεξίμεη λνκηθά θαη ηνλ ππάιιειν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη δελ ελλνείηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ κήλπζε ζεκαίλεη φηη ππεξαζπίδεηαη ηνλ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ κήλπζε είλαη απηνηειέο δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ. Απηνηειέο
δηθαίσκα έρεη θαη ν άκεζα παζψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο παζψλ δελ αζθεί κήλπζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη λα αζθήζεη θαη ν παζψλ. Γειαδή ν Γήκνο ζα Γήκνο θαη
ν άκεζα παζψλ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Γήκνο είλαη πνιχ πην ηζρπξφο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη λα ηνλ ππνζηεξίμεη λνκηθά ζην Γηθαζηήξην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη νκφθσλν;
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Κπξία

Δκκαλνπήι

είλαη

ππάιιεινο;
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νκφθσλν

λα

ππνζηεξηρζεί

ν

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ναη, κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε ν θ. Γξεηδειηάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη απηφ είπακε κελχζεηο θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο θαη λα
ππνζηεξηρζεί λνκηθά ν θ. Ζιηφπνπινο θαη σο πξνο ηε δηθή ηνπ κήλπζε,
άζρεηα απφ ηε κήλπζε πνπ ζα αζθήζεη ν Γήκνο.
πχξν, πξέπεη λα θάλεη κήλπζε θαη ν Ζιηφπνπινο γηαηί πήξακε
εδψ νκφθσλε απφθαζε λα ππνζηεξηρζεί, αιιά πξνυπφζεζε είλαη λα αζθήζεη
θαη ν Ζιηφπνπινο κηα κήλπζε γηα λα κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη ν Γήκνο θαη
απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη λα παξαζηεί ν Γήκνο σο πνιηηηθφο ελάγσλ θαη
εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγφξνπο ηάδε θαη ηάδε απφ θνηλνχ ή θαη’ ηδίαλ έθαζηνο
γηα ηε δηθαζηηθή παξάζηαζε απηψλ.

11ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απόδοζη δύο (2) ΥΔΠ, ποζών 700,00 € και 250,00 € ανηιζηοίσυρ, για
ηην λήτη εγγπάθυν από ηο Τποθηκοθςλακείο Ν.Φ. και απαλλαγή
ςπολόγος ςπαλλήλος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 11ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Απόδοζη δύο (2) ΥΔΠ,
ποζών 700,00 € και 250,00 € ανηιζηοίσυρ, για ηην λήτη εγγπάθυν από
ηο Τποθηκοθςλακείο Ν.Φ. και απαλλαγή ςπολόγος ςπαλλήλος»
εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

Δπραξηζηψ πνιχ, 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 ΜΗΥΑΖΛ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
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