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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ (1)
ΔΣΟΤ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2021-2022.
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2.

Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Σαθηνπνηεηηθνχ) ηνπ
έξγνπ «Βειηίσζε θαη άξζε επηθηλδπλφηεηαο νδηθνχ δηθηχνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» (ΑΜ :130/2020) (επαλεηζαγσγή).

3.

Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. θαη 2νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝΣΧΝ

ΒΡΔΦΗΚΧΝ,

ΠΑΗΓΗΚΧΝ,

ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο
Υαιθεδφλαο» (Α.Μ.: 22/2019) (επαλεηζαγσγή).
4.

Καηαθχξσζε

ζχκβαζεο

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

ζπλνπηηθνχ

ΦΘΟΡΧΝ

δηαγσληζκνχ

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ»

ηνπ

(Α.Μ.:

έξγνπ

114/2021)

(επαλεηζαγσγή).
5.

Καηαθχξσζε

ζχκβαζεο

«ΤΝΣΖΡΖΖ

ζπλνπηηθνχ

ΟΓΟΠΟΗΗΑ

ΓΖΜΟΤ

δηαγσληζκνχ
Ν.Φ.-Ν.Υ.»

ηνπ

έξγνπ:

(Α.Μ.:113/2021)

(επαλεηζαγσγή).
6.

Έγθξηζε

επηρνξήγεζεο

πνιηηηζηηθνχ

ζπιιφγνπ

«Οηθνπκεληθή

Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνπνπιηηψλ» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο
(επαλεηζαγσγή).
7.

Έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ Παηδίαηξν, ζην
πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο».

8.

Έγθξηζε 6εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ΠΠΗΔΓ νηθ. έηνπο 2021,
βάζεη ηεο αξηζ. 28/2021 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ.

9.

Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζ. 3894/21 απφθαζεο ηνπ
Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ (ζπλεθδίθαζε εθέζεσλ Γήκνπ θαηά
Ζι.Κνπξή θαη Ζι.Κνπξή θαηά Γήκνπ γηα ππφζεζε αλζνζηνιηζκνχ Η.Νανχ
Γεκ. Κνηκεηεξίνπ).

10. Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 1913/2021 απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (ππφζεζε πξνζθπγήο - αλαθνπήο
εηαηξείαο «ΜΠΗΜΠΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» θαηά βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ
απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ).
11. Έγθξηζε αξηζ. 578/2021 απφθαζεο Γεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν.
3852/10) πεξί εμνπζηνδφηεζεο δηθεγφξσλ Γήκνπ ζην Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν Αζελψλ (αγσγή Αλζήο Θενράξε θιπ. θαηά Γήκνπ).
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12. Απφδνζε ΥΔΠ γηα ηελ αγνξά θαξηψλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ ΟΑΑ
γηα ην Πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» θαη απαιιαγή ππνιφγνπ
ππαιιήινπ.
13. Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεψλ νθεηιεηψλ Γήκνπ.

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Σξνπνπνίεζε ππ' αξηζ. 51/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
«Οξηζκφο δηαρεηξηζηψλ ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γήκνπ.

ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ.
Κνπεινχζνο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι ή ν θ. Βαζηιφπνπινο απφληεο, ν θ.
Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. εξεηάθεο παξψλ.
Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Σξνπνπνίεζε ππ'
αξηζ. 51/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «Οξηζκφο δηαρεηξηζηψλ
ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ Γήκνπ». Δηζάγεηαη ην ζέκα θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαδηθαζηηθφ δελ είλαη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σειείσο δηαδηθαζηηθφ.
Δηζάγεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ πξνο ζπδήηεζε ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε
ππ' αξηζ. 51/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «Οξηζκόο
δηαρεηξηζηώλ ηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ Γήκνπ».

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Σξνπνπνίεζε ππ' αξηζ. 51/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
«Οξηζκόο δηαρεηξηζηώλ ηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ Γήκνπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φεθίδεηαη θαληάδνκαη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απιά δελ έρνπκε ην ραξηί πνηνη ζα είλαη.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ Μαιαθίδνπ Αιίθε, είλαη ε Πξντζηακέλε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξντζηακέλε ηεο Οηθνλνκηθήο πάεη ε Αιίθε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σνπ Σακείνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξντζηακέλε πνηα είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Δχα Γεκεηξηάδνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη δηεπζχληξηα Οηθνλνκηθήο;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γηεπζχληξηα είλαη ε θα Γεκεηξηάδνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξντζηακέλε ή Γηεπζχληξηα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γηεπζχληξηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σεο έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα Γηεχζπλζε;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε ηψξα επ’ επθαηξία γηαηί δελ θάλνπκε αλάζεζε
θαζεθφλησλ Γηεπζχληξηαο θαη ζηελ θα Κξνθίηε, πνπ ρεξεχεη ε ζέζε κεηά ηελ
απνρψξεζε ηεο Μαζηνπδάθε; Γηαηί δελ θάλνπκε θη εθεί λα έρνπκε κηα
ηζνξξνπία αληηκεηψπηζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην δνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί είλαη κηα αμηφινγε ππάιιεινο, πνπ λνκίδσ είλαη
άζρεκν λα ππάξρεη ην θελφ. Θα ην δνχκε απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν βιέπνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εγψ ζπκθσλψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ζε φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε κε λα δσ ηη δηαδηθαζίεο ρξεηάδνληαη, ελλνψ δειαδή απφ
αξκνδηφηεηεο είλαη θαη’ αλάζεζε επνκέλσο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πσο έρνπλ γίλεη θαη νη άιιεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία λα ην δσ, ην γξάθσ εδψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ζα ηε ρξεηαζηνχκε ζε πνιιά ζέκαηα θαη πξέπεη λα κελ
έρνπκε πξνβιήκαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Σξνπνπνίεζε ππ'
αξηζ.

51/2021

απόθαζε

ηεο

Οηθνλνκηθήο
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δηαρεηξηζηώλ ηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ
γηα ηελ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδόλαο ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ (1)
ΔΣΟΤ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2021-2022»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αξηζκφο κειέηεο 124/2021 ΔΖΓΖ Α.Α. 135477 θαη έρεη θαη
ζρεηηθά άιια πξαθηηθά δηελέξγεηαο κε ην δηεζλή δηαγσληζκφ, δελ ην δηαβάδσ
ην έρεηε κπξνζηά ζαο. Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρνπκε έλα δηαγσληζκφ γηα ηα ηξφθηκα είλαη ν εηήζηνο, ν
νπνίνο έρεη βγεη άγνλνο θαη πξέπεη λα πάξνπκε απφθαζε γηα λα μαλαθάλνπκε
ην δηαγσληζκφ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θαηάιαβα, ηξνθίκσλ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σξνθίκσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δδψ ιέεη γάιαθηνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καη γάιαθηνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: «Αλαισζίκσλ εηδψλ θαη ηελ παξνρή γάιαθηνο»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά, «ηξνθίκσλ, αλαισζίκσλ εηδψλ θαη ηελ παξνρή
γάιαθηνο».
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γηα ην πξνζσπηθφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: «Γηα ην πξνζσπηθφ». Ση ηξφθηκα δίλνπκε ζην πξνζσπηθφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν γάια είλαη κφλν γηα ην πξνζσπηθφ, ηα ηξφθηκα είλαη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ιάζνο ζχληαμε. Γηνξζψζηε ην. Σν θφκκα (,) ζεκαίλεη
έλα, δχν, ηξία. Άκα πεηο ηξφθηκα γηα ηνπο πνιίηεο θαη γάια γηα ην πξνζσπηθφ,
είλαη επθξηλέο. Άκα πάεη ζηελ απφθαζε, ζέιεη δηφξζσζε γηαηί έηζη φπσο είλαη
ζπληαγκέλν, δελ κπνξείηε λα δψζεηε ζηνπο πνιίηεο, είλαη γηα ην πξνζσπηθφ.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, αλαισζίκσλ εηδψλ θαη ηελ παξνρή
γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να θάλσ κηα εξψηεζε; Ο φξνο γηα ην barcode είρε ζηνπο
πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη. Απφ φ,ηη γλσξίδσ ν φξνο ηνπ barcode θαη' αξράο ηνλ έρνπλ
φινη, κπήθε απιά γηα ηηο δηαηαθηηθέο, δελ κπήθε γηα ηηο απ' επζείαο αγνξέο.
Μπήθε γηα ηηο δηαηαθηηθέο πνπ παίξλεη ν σθεινχκελνο ζηε δηαηαθηηθή θαη
πεγαίλεη ζην ζνχπεξ κάξθεη θαη ςσλίδεη απηά πνπ ζέιεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρσ κηα εξψηεζε. Ο δηαγσληζκφο θεξχρζεθε άγνλνο,
ζεκαίλεη φηη δελ είρακε ζπκκεηνρή. Πάκε λα επαλαιάβνπκε ην δηαγσληζκφ κε
ηνπο ίδηνπο φξνπο; Μήπσο πξέπεη λα ειέγμνπκε ηνπο φξνπο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηαβεβαίσζε ησλ Τπεξεζηψλ είλαη φηη έρνπλ φινη barcode,
έρνπλ φινη ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα κπνπλ ζην
δηαγσληζκφ, απφ αβιεςία, απφ θαζπζηέξεζε δηθψλ ηνπο ππαιιήισλ, δελ
κπήθαλ ζην δηαγσληζκφ. Ζ δηαβεβαίσζε ηειεθσληθά απφ ηηο Τπεξεζίεο φηη
έρνπλ φινη barcode θαη ζα κπνπλ θαη πάξα πνιινί ζην ζπγθεθξηκέλν
δηαγσληζκφ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μήπσο πξέπεη λα ην δεη θαη ε Ννκηθή Τπεξεζία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία είλαη απηή ε δηαβεβαίσζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ννκηθή Τπεξεζία ιέσ γηα ηνπο φξνπο. Δγψ δελ έρσ
αληίξξεζε λα μαλαγίλεη ν δηαγσληζκφο, αιιά αλ πάκε πάιη ζε έλαλ άγνλν, δελ
ζα έρεη λφεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ζα ζνπ πεη ηη; Καηά πφζν έλαο
δηαγσληζκφο πνπ έρεη θαηαζηεί άγνλνο έρεη λα θάλεη κε ηνπο φξνπο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξνθαλψο. ηαλ δελ κπνξεί λα ηνπο δηαγλψζεη
θάπνηνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίρακε βάιεη ζέκα εληνπηφηεηα; Γειαδή πνπ είλαη ε έδξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, είρακε βάιεη ζέκα εληνπηφηεηαο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη εκείο είκαζηε ζχκθσλνη λα
μαλαγίλεη ν δηαγσληζκφο, αιιά λα είκαζηε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη απφ εκέλα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Γξεηδειηά. Σν ζέκα είλαη φηη νη δηαβεβαηψζεηο απφ
ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο θαη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο είλαη φηη απηή ηε θνξά
κε απηνχο ηνπο φξνπο ζα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ζπκκεηέρνληεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση πξνζεζκίεο ππάξρνπλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα πνην πξάγκα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γη' απηφ πνπ ζα ζπκκεηάζρεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ην αλεβάζνπκε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε 20 κέξεο; ε έλα κήλα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ε έλα κήλα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σψξα πφζν είλαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Με ηα ηξίκελα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θέισ λα ηνπνζεηεζψ επί ηνπ ζέκαηνο. Τπάξρνπλ ηα εμήο
δεηήκαηα ηα νπνία είλαη δπν δηαθνξεηηθά δεηήκαηα ζην ζέκα απηφ. Σν πξψην
αθνξά πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη ν Γήκνο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο. Δίδα
ηηο δειψζεηο ηνπ θ. Μπεξδέζε, δηάβαζα θαη ηε ζπλέληεπμε ηνπ θ. Βνχξνπ,
ελδερνκέλσο λα κελ γλσξίδνπλ φηη εδψ θαη κηα εβδνκάδα δελ ππάξρεη
θξέζθν γάια ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο, εδψ θαη δπν εβδνκάδεο δελ ππάξρεη
ςσκί ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαη ςσλίδνπλ νη θνπέιεο κφλεο ηνπο απφ
θηιφηηκν. Δδψ θαη δπν εβδνκάδεο πάλε ηξφθηκα ηα ζπζζίηηα ζηνπο άπνξνπο,
ρσξίο ςσκί. Δδψ θαη δπν ρξφληα δελ έρεη δνζεί γάια ζηηο θαζαξίζηξηεο
ζπκβαζηνχρεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρνπκε μεκείλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ πξψηε θνξά ηα αθνχσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ηα μέξσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οχηε εγψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηά ηα είρα ζέζεη ηνλ επηέκβξε. Δίρα έξζεη ηνλ
επηέκβξε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη είρα πεη θαη κάιηζηα θαιέζακε ηνλ
θ. αξαληφπνπιν γηα λα κηιήζνπκε θαη είρα πεη «Πξνζέμεηε ηη ζα γίλεη απφ 1 ε
Οθηψβξε ζε ζρέζε κε ηελ ηξνθνδνζία» θαη ην είπα γηα λα ιπζεί, δελ ην είπα
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γηα λα θάλσ… νχηε δειηία Σχπνπ βγάιακε, νχηε ηίπνηα γηαηί δελ ζέινπκε ν
θφζκνο λα αληηκεησπίδεη απηή ηελ θαηάζηαζε. Καη ε θαηάζηαζε ζήκεξα ζηνλ
Γήκν είλαη απηή.
Έρνπκε ηψξα ην δηαγσληζκφ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Νίθν, πξηλ πάκε ζην δεχηεξν ζθέινο. Έρνπκε μεκείλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ. Σν αθνχσ πξψηε θνξά θ. Γξεηδειηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ πνπ ιέεη ν θ. εξεηάθεο είλαη πξαγκαηηθφηεηα, ην
είρε επηζεκάλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν μέξεηο εζχ απηφ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν είρε επηζεκάλεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ δελ ρεηξίδεηαη ηνπο
Παηδηθνχο ηαζκνχο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ λνκίδσ φηη θη έλα ηειέθσλν ζηνλ θ. Παπαληθνιάνπ
κπνξεί λα ζαο πεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πξνζρνιηθήο αγσγήο είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή κηιάεη γηα βξεθηθνχο ζηαζκνχο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη άιιε Γηεχζπλζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν ζέκα δελ είλαη πνηα είλαη ε Γηεχζπλζε, ην ζέκα είλαη πνηα
είλαη ε θαηάζηαζε. Καη ε θαηάζηαζε είλαη απηή θαη απηφ πνπ ζαο ιέσ είλαη
έγθπξν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση έρεηο κάζεη; Έρεη ιήμεη ε ζχκβαζε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη απηφ πνπ είρα επηζεκάλεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άζε ηη είρεο επηζεκάλεη. Έρεη ιήμεη ε ζχκβαζε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρεη ιήμεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σέινο επηέκβξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξνχκε λα ξσηήζνπκε; Δγψ ην θξαηάσ απηφ πνπ κνπ ιεο
Νίθν, αιιά κνπ θάλεη εληχπσζε γηαηί δελ ην μέξσ εγψ θαη ζπλήζσο εδψ
έξρνληαη ηα πάληα.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέσ πνηα είλαη ε θαηάζηαζε. Σν δηαπίζησζα θη εγψ
πξνζσπηθά απηέο ηηο κέξεο, γηαηί έρσ πάεη ζε πάξα πνιιέο Τπεξεζίεο.
Γεχηεξνλ.

Έρνπκε

έλα

δηαγσληζκφ

ν

νπνίνο

έξρεηαη

θαζπζηεξεκέλνο, κηιάκε ηψξα γηα έλα δηαγσληζκφ πνπ δελ έρεη γίλεη πνηέ,
έρεη γίλεη κε ηξίκελα, έρνπκε πάξεη έλα νιφθιεξν δηαγσληζκφ θαη ηνλ έρνπκε
θάλεη πέληε, ην νπνίν απνηειεί πξφβιεκα θαηά ηε γλψκε κνπ.
Γειαδή έλαο νιφθιεξνο Γήκνο πνπ μέξεη λα ηξέρεη ελ κέζσ
θαινθαηξηνχ έλα δηεζλή δηαγσληζκφ ειεθηξνθσηηζκνχ γηα 5 εθαηνκκχξηα δελ
κπνξεί λα ιχζεη έλα δηαγσληζκφ 400-500.000 €.
Καη έξρνκαη ζην ζπγθεθξηκέλν: ζε απηφ ην δηαγσληζκφ έξρεηαη
θαη κπαίλεη έλαο φξνο ν νπνίνο δελ ππήξρε. Δγψ δελ ζα έβαδα εξψηεκα, αιιά
κνπ έθαλε εληχπσζε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζε ελνριεί απηφ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μνπ έθαλε εληχπσζε ε επηζηνιή ελφο απφ ηνπο δπν πνπ
ζπκκεηείραλ, πνπ βάδεη έλα ζέκα φηη είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζηηθφ. Λέεη γηα
παξάδεηγκα έρνπκε barcode, έρνπκε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απφ ηδησηηθφ
ηνκέα δελ έρνπκε απφ δεκφζην θαη φηη ν φξνο ηεο αλάζεζεο δελ καο
δηθαηνινγεί ηνλ φξν ηεο επέλδπζεο.
Δδψ βάδνπκε δειαδή φξνπο, νη νπνίνη πάλε ζε πεξηνξηζκφ ησλ
φζσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση πξνηείλεηο Νίθν;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ πξνηείλσ λα έξζεη ε εηζήγεζε φπσο ήξζε γηαηί μέξσ
φηη απηφ πξνζηέζεθε εθ ησλ πζηέξσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πσο ήηαλ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: πσο ήξζε απφ ηνλ εηζεγεηή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά, ν εηζεγεηήο δελ είρε ηνλ φξν απηφ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ρη. Ο θχξηνο Εέηνο πνπ έθηηαμε ηε κειέηε ηνλ ξψηεζα θαη
κνπ ιέεη δελ ππήξρε ηέηνηνο φξνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ηνλ ζπκπιήξσζε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ μέξσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ην barcode, ιεο.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηα ην barcode. Δγψ βάδσ ινηπφλ έλα ζέκα φηη πάκε ζε κηα
θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζηελ νπζία δεκηνπξγνχκε φξνπο γηα λα πάκε ζε
ηξίκελα θαη ηέινο πάλησλ ην ζέκα είλαη λα ιπζεί άκεζα ε ηξνθνδνζία ησλ
Παηδηθψλ ηαζκψλ ησλ απφξσλ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα πξνηείλεηο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ιέσ λα ιπζνχλ άκεζα, αιιά πξνηείλσ λα επαλέιζνπκε
ζηνπο φξνπο πνπ είρακε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα πξνηείλεηο ινηπφλ …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαηί εδψ πάκε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάηζε ξε Νίθν, δελ ζα βγάινπκε ιφγν ηψξα εδψ κέζα!
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα πσ ηε γλψκε κνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ γλψκε ζνπ λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί. Πξνηείλεηο…;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να αθαηξεζεί;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πξνθεξχμνπκε ην δηαγσληζκφ εθ λένπ κε ηνπο
πξνεγνχκελνπο φξνπο θαη φρη σο εηζάγεηαη ζπκπιεξσκέλα. Απηφ πξνηείλεηο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη, απηφ πξνηείλσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ γηαηί απηά είλαη πξάγκαηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα
απαληεζνχλ απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βέβαηα, πξνθαλψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ν νπνίνο ιείπεη, ν θ. Κνπεινχζνο πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη δελ
είλαη αξκφδηνο θαη δελ μέξσ αλ έρεη ζηνηρεία …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε έρεηε πξφβιεκα λα πάκε ζηνπο παιηνχο φξνπο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα θάπνην ιφγν έρνπλ κπεη απηά θαη δελ μέξσ θαηά πφζν ηα
ζπκπιήξσζε ν θ. Εέηνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιφ είλαη λα κελ απνθιείεηαη θάπνηνο
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ απνθιείεηαη θαλείο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άκα ιέεη απφ δεκφζην θαη ηα ινηπά, θάπνηνη απνθιείνληαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μα ζαο δηαβάδσ απηφ, πξνζέμηε ηη ιέεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Νίθν κνπ θαηαλνεηφ απηφ πνπ είπεο.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέεη: «… θάπνηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ην ζύζηεκα κε
barcode θαη έρεη ζπκβάζεηο θαη βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο κόλν κε ηνλ
ηδησηηθό ηνκέα, δηόηη ην ελ ιόγσ θξηηήξην επηινγήο δελ είλαη ζύλεζεο ζηνπο
δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ, αδπλαηεί λα ιάβεη κέξνο παξ' όιν πνπ επί ηεο
νπζίαο πιεξνί ηα θξηηήξηα θαη ηελ εκπεηξία».
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηάβαζε θαη ιίγν πην πάλσ ηη ιέεη
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση άιιν ιέεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Λέεη: «… Είλαη γεγνλόο όηη ζα ήκαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα
πξνβνύκε ζηε ζρεηηθή επέλδπζε κε ηα barcode όκσο ην ύςνο ηεο ππό
αλάζεζεο

ζύκβαζεο,

δελ

δηθαηνινγεί

ην

θόζηνο

ηεο

ζπγθεθξηκέλεο

επέλδπζεο».
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ δελ είλαη θαθφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ιέσ. Σν γεγνλφο φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα ε
νπνηαδήπνηε εηαηξεία λα επελδχζεη ζε απηφ ην πξάγκα θαη λα ππάξρεη κηα
ζρεηηθή… δελ μέξσ αλ είλαη ε πξέπνπζα ιέμε, δηαθάλεηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δκείο ην επηπιένλ γηαηί ην βάιακε; Ση δηαζθαιίδεη
απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δηαθσλψ σο πξνο απηφ πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο φηη ηε
κειέηε ηελ έθαλε ν θ. Εέηνο, αιιά ην αληηπαξέξρνκαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ηελ έθαλε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γνχιεςαλ άιινη άλζξσπνη γηα λα γίλεη ε κειέηε, γηαηί δελ
πξνιάβαηλαλ νη Τπεξεζίεο. Απιψο ν θ. Εέηνο ηειηθά κπνξεί λα ηελ ππέγξαςε
γηα θάπνηνπο ιφγνπο πνπ δελ ηνπο μέξνπκε, ή δελ ζέινπκε λα ηνπο
αλαθέξνπκε ελ πάζε πεξηπηψζεη.
Γελ πξνιαβαίλνπλ νη ππεξεζίεο λα θάλνπλ ηηο κειέηεο απηέο θ.
εξεηάθε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ίζα - ίζα πνπ απιψλεη κηα βεληάιηα,
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη ν νπνηνζδήπνηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη, ζπγλψκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα ηνπ barcode πνπ ην έρνπλ φινη, φινη έρνπλ barcode
απηή ηε ζηηγκή, δελ ππάξρεη αθφκε θαη ε πην κηθξή εηαηξεία πνπ λα κελ έρεη
barcode.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άκα πξνυπνζέηεη εγγχεζε Γεκνζίνπ φκσο;
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ είλαη ζέκα Γεκνζίνπ. Δίλαη ζέκα ην φηη γηα λα βάιεη
θάπνηνο ην barcode ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ πνιιά πξάγκαηα, ηελ πνζφηεηα
ηελ νπνία παίξλνπκε, ηελ πνηφηεηα, ηηο εκεξνκελίεο. Έλα barcode
θαηαιαβαίλεηε φηη δεκηνπξγεί έλα ζηαηηζηηθφ δεδνκέλν.
Λέεη ν ίδηνο πνπ ππνγξάθεη ηελ επηζηνιή φηη πξέπεη λα
επελδχζεη ζε απηφ. Αο επελδχζεη. Πνπ είλαη ην πξφβιεκα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη ζνπ ιέεη παξαθάησ επηπξφζζεηα, βάδεηε ζέκα αλ ζα
ππάξρεη θαιή εθηέιεζε απφ Γεκφζην. Άξα πάκε ζε θάπνηεο πνιχ κεγάιεο
επηρεηξήζεηο, πάκε ζε κνλνπψιηα. Απηφ ιέκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πξξηθλψλνπκε ηνλ θχθιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέεη παξαπάλσ «… ζε όιεο ηηο δηαθεξύμεηο ησλ
δηαγσληζκώλ ηνπ Δεκνζίνπ νη απαηηνύκελεο βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο
αθνξνύλ είηε ην Δεκόζην είηε ηνλ ηδησηηθό». Δίλαη αιήζεηα απηφ ή φρη; Άκα κνπ
πείηε φηη δελ είλαη αιήζεηα θαη φηη παληνχ κπαίλεη ππνρξεσηηθά θαη ηνπ
δεκνζίνπ, λα πσ εληάμεη.
Π.

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

πγλψκε,

έρνπκε

ιφγν

λα

ζπξξηθλψζνπκε

ηνπο

ελδερφκελνπο ελδηαθεξφκελνπο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλα ιφγν δελ έρνπκε. Αιιά αλ δελ ξσηήζσ ηηο Τπεξεζίεο
γηα πνην ιφγν κπήθε ην barcode;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να πσ θάηη άιιν. Οη φκνξνη Γήκνη έρνπκε θάπνηα
πιεξνθνξία πσο ιεηηνπξγνχλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ Κψζηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί θη απηφ είλαη έλα ζηνηρείν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα κελ αλαβιεζεί ην ζέκα …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κψζηα ζε απηφ πνπ ιεο, πνιινί απφ ηνπο φκνξνπο
Γήκνπο θαη πνιινί Γήκνη ελ ησ ζπλφισ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο έρνπλ
μεθηλήζεη απηή ηε δηαδηθαζία κε ηα barcode.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα barcode φκσο; Έρεη ζεκαζία. Γελ απνθιείεηαη απηφο
κε ηα barcode.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφο ιέεη φηη δελ ζέιεη λα θάλεη επέλδπζε.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Βάδεη κφλν απφ ην Γεκφζην, βάδεη δπν πξάγκαηα. Καηά ηε
γλψκε κνπ πάεη ζηε ινγηθή κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ εκείο ηα δεηάκε, φπνηνο αχξην ζα ‘ξζεί,
πξέπεη λα καο ηα πξνζθέξεη. Αλ δελ καο ηα πξνζθέξεη, απνθιείεηαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: σζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρνπκε ιφγν λα κελ ην θάλνπκε κε ηελ παιηά δηαθήξπμε;
Γελ έρνπκε. Αθνχ βάδνπκε φξν φηη πξνυπφζεζε είλαη θη απηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να ην πσ δηαθνξεηηθά εγψ αλ κνπ επηηξέπεηε, επεηδή
έρνπκε θαζπζηεξήζεη, επεηδή πάκε ζε ηξίκελα θαη ην ηξίκελν δελ είλαη ε
πιένλ ελδεδεηγκέλε ιχζε, λα πάκε κε απηφ πνπ πξνηείλεη ν θ. Γξεηδειηάο θαη
έγθαηξα λα έξζνπκε ζηνλ επφκελν δηαγσληζκφ λα είκαζηε έηνηκνη. Αιιά
έγθαηξα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μα είκαζηε έηνηκνη Κψζηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δδψ αθνχζηεθε φηη ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηε
δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
.

ΚΟΚΟΛΔΣΟ:

Γελ

ππάξρεη

θαζπζηέξεζε

ζηε

δηαθήξπμε

ηνπ

δηαγσληζκνχ, θεξχρζεθε άγνλνο ν δηαγσληζκφο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, αιιά πφηε βγήθε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αιιάδνπκε ηνπο φξνπο φκσο.

Αο πάκε κε ην παιηφ

ζχζηεκα λα κελ αλαβιεζεί ην ζέκα αθνχ θαη νη παιηνί φξνη πξνέβιεπαλ απηφ
ην πξάγκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μήπσο ζα πξέπεη λα ξσηήζνπκε ηνλ θ. Μπεξδέζε γηα ηελ
θνηλσληθή πνιηηηθή, γηαηί εγψ δελ κπνξψ λα πάξσ κηα ηέηνηα απφθαζε. Θα
ππάξρεη έλα ζθεπηηθφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ην αλαβάιινπκε.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γελ κπνξνχκε λα ξσηήζνπκε θάπνηνλ λα ιχζνπκε ην
ζέκα λα κελ πάκε ζηελ παιηά θαη λα πάκε ζηελ θαηλνχξγηα; Γηαηί γηα λα κπεη ε
θαηλνχξγηα γηα θάπνηνπο ιφγνπο κπήθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζέισ λα μεθαζαξίζσ θαη θάηη άιιν. Γελ κπνξψ λα πάξσ
κηα επζχλε, φηαλ δελ έρσ ηελ εηζήγεζε …

13

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ επηζήκαλζε ηνπ θ. εξεηάθε είλαη ζνβαξή, εγψ δελ
ην είρα εληνπίζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ λα μεθαζαξίζσ θάηη. Απηφ πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο ζέισ
λα ην εμεηάζνπκε. Σν φηη έρνπλ κείλεη ρσξίο γάιαηα, ρσξίο ηξφθηκα δπν
εβδνκάδεο δελ κπνξεί λα κελ ην μέξεη ην δεκαξρείν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ζην ζέκα απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Νίθνο Παπαληθνιάνπ, λνκίδσ γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πάξηε ηειέθσλν ην Νίθν θαη ξσηήζηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηνλ Μπεξδέζε. Γηαηί κπήθε απηφο ν φξνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Εέηνο ζα μέξεη γηα ηα ηξφθηκα θαη ηα γάιαηα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξέπεη λα ηα μέξεη, λαη. Δγψ ρηεο έςαρλα ηελ θα Λεβεληάθε
δελ ήηαλ ζην δεκαξρείν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
(Σειεθσληθή επηθνηλσλία Γεκάξρνπ)
ΔΗΜΑΡΥΟ: Δεκήηξε θαιεκέξα. Είκαζηε ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
θαη ζέινπκε ηα θώηα ζνπ, ζε βάδσ ζε αλνηρηή αθξόαζε λα καο πεηο
θαηά πόζν απηή ε θαηλνύξγηα παξάγξαθνο ε δηάηαμε απηή πεξί
barcode είλαη απηή ε νπνία κπήθε ηειεπηαία γηα θάπνηνπο ιόγνπο,
έλα. Καη δεύηεξνλ θαηά ηελ άπνςε ηνπ θ. Σεξεηάθε ηελ ηειεπηαία
εβδνκάδα έρνπλ κείλεη ρσξίο γάιαηα θαη ρσξίο ηξόθηκα.
Δ. ΖΕΣΟ: Καη' αξρήλ ην barcode δελ είρε γξαθηεί από εκέλα ζηελ
αξρή, αιιά ηνπνζεηήζεθε κάιινλ από ηνλ Ηιία Τάθα θαη από ηόζα
άηνκα, ρσξίο βέβαηα λα έρσ εγώ ελεκέξσζε επ’ απηνύ, αιιά ζεσξώ
όηη γηα θάπνην ιόγν, ίζσο επεηδή ππήξρε ε δπλαηόηεηα γηαηί ην
barcode δελ θπθινθνξεί εύθνια γηα λα κπνξείο λα πξνκεζεπηείο κε
ην δεκόζην, αιιά γηα θάπνην ιόγν ηνπνζεηήζεθε. Μεηά ξσηήζεθα εγώ
βέβαηα ηνλ Σεπηέκβξην κε έλα e-mail θαη απάληεζα όηη δελ κε
απαζρνιεί θαζόινπ απηό ην ζέκα ηνπ λα ππάξρεη ην barcode,
ζεσξώληαο όηη δελ ππάξρνπλ πξνκεζεπηέο όηη δελ ζα ην δώζνπλ.
Αιιά απνδείρζεθε εθ ησλ πζηέξσλ όηη …
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Τη ήηαλ απηό πνπ άιιαμε ζηε δεύηεξε δηαθήξπμε;
Δ. ΖΕΣΟ: Δεκηνύξγεζε πξόβιεκα ην barcode απηό.
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ΔΗΜΑΡΥΟ:

Ωξαία,

ζα

εξσηεζεί

ν

θ.

Τάθαο

θαη

ν

θ.

Σαξαληόπνπινο.
Δ. ΖΕΣΟ: Πάλησο από εκέλα ζηε ζπγγξαθή ππνρξέσζεο ηνπ
άξζξνπ δελ είρε γξαθηεί από ηελ αξρή ην barcode.
ΔΗΜΑΡΥΟ: Πεο κνπ ηώξα γηα ηελ έιιεηςε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπ
γάιαθηνο.
Δ. ΖΕΣΟ: Η έιιεηςε ησλ ηξνθίκσλ ππάξρεη όλησο, απηή ηε ζηηγκή
δώζακε θάπνηα ηξόθηκα ή δίλνπκε ό,ηη ππάξρεη γηα λα θαιύςνπκε
ηνπο Παηδηθνύο Σηαζκνύο κέρξη ηελ Παξαζθεπή.
ΔΗΜΑΡΥΟ: Υπάξρνπλ δειαδή.
Δ. ΖΕΣΟ: Δελ είλαη νη πνζόηεηεο αθξηβώο πνπ ζέινπλ, ό,ηη ππάξρεη.
Εκείο δελ έρνπκε… ζίηηζεο θαη πξνζπαζνύκε ηώξα εθ ησλ έζσ λα
θαιύςνπλ απηέο ηηο αλάγθεο …. Πξόβιεκα ηξνθίκσλ ππάξρεη ζηνπο
Παηδηθνύο Σηαζκνύο…
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Μηα εξώηεζε κπνξνύκε λα θάλνπκε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δειαδή ππάξρεη πξόβιεκα ζηελ ηξνθνδνζία.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Αθήζηε, ε ηξνθνδνζία είλαη πξαγκαηηθό γεγνλόο.
Δ. ΖΕΣΟ: Αιιά επειπηζηώληαο εκείο όηη ζα γίλεη ε κειέηε, ε κειέηε
θαζπζηέξεζε.
ΔΗΜΑΡΥΟ: Μάιηζηα. Μηα εξώηεζε από ηνλ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Καηά ηε γλώκε ζαο πξέπεη λα πάκε κε ηελ παιηά
δηαθήξπμε ή κε ηε λέα πνπ έρεη πξνζηεζεί ην barcode;
Δ. ΖΕΣΟ: Επεηδή είκαη ζε αλνηρηή αθξόαζε θαη επεηδή κηιάκε γηα
ηέηνηα πξάγκαηα, ην barcode ζπλήζσο κπνξεί λα κπεη πηζαλό λα
ζέινπκε λα έξζεη θάπνηνο πξνκεζεπηήο ζπγθεθξηκέλνο.
ΔΗΜΑΡΥΟ: Όρη δελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Εδώ ιέεη θάηη ζνβαξό!
Δ. ΖΕΣΟ: Εκείο ηξόθηκα ζέινπκε. Τώξα αλ είλαη κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ ιέεη ε κειέηε ή αλ είλαη ν άιινο έρεη – δελ έρεη
barcode, εκέλα δελ κε απαζρνιεί απηό, γηαηί ηα ηξόθηκα έηζη θη αιιηώο
ειέγρνληαη.
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ΔΗΜΑΡΥΟ: Καλέλαλ δελ απαζρνιεί απηό Δεκήηξε, ηα ηξόθηκα
πξέπεη λα έξρνληαη.
Δ. ΖΕΣΟ: Αλ όκσο ην barcode εμππεξεηεί ηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία
πνπ δελ ην μέξσ, αιιά κέρξη ηώξα δελ έρεη αληηκεησπηζηεί πξόβιεκα
κε ηε παιηά δηαθήξπμε, ζα κπνξνύζακε λα πάκε θαη κε ηελ παιηά,
ρσξίο ην barcode δειαδή.
ΔΗΜΑΡΥΟ: Ωξαία.
Δ. ΖΕΣΟ: Εγώ όκσο απηό δελ κπνξώ λα ην απαληήζσ ζίγνπξα,
είλαη ζέκα ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο.
ΔΗΜΑΡΥΟ: Εληάμεη Δεκήηξε επραξηζηώ, θαιεκέξα.
Δ. ΖΕΣΟ: Να είζηε θαιά.
******* *
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αο πάκε κε ηελ παιηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δδψ είπε θάηη ζεκαληηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ αληηιέγεη θαλείο, δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα. Μηζφ ιεπηφ
γηαηί ζέισ εγψ λα δηεπθξηλίζσ θάηη. Θέισ λα πάξσ άιιε κηα γλψκε, εγψ
πξνζσπηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ην αλαβάιινπκε ηψξα, είλαη ηξφθηκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη δελ ην ζπδεηψ γηα αλαβνιή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σψξα καο έδσζε νπζηαζηηθή απάληεζε, ηη ςάρλνπκε;
Τπεξεζηαθνχο παξάγνληεο άιινπο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα εκέλα ην θάλσ θ. Γξεηδειηά, γηα λα έρσ πιήξε εηθφλα ηνπ ηη
ζεκαίλεη barcode θαη θαηά πφζν πεξηνξίδεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Barcode ζεκαίλεη δηαθάλεηα. Απηφ ζεκαίλεη barcode.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηψξγν έια ζε παξαθαιψ ιίγν γηαηί ζέισ λα καο δηεπθξηλίζεηο ηη
ζεκαίλεη ην barcode θαηά πφζν αλνίγεη ή θιείλεη ή πεξηνξίδεη ην δηαγσληζκφ,
θαηά πφζν είλαη ζέκα δηαθάλεηαο, θαηά πφζν θαηεπζχλεη ην δηαγσληζκφ ζε
θάηη, γηαηί έρνπκε έλα θελφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίπε ν θ. Εέηνο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν θάπνηνη
απνθιείνληαη, επνκέλσο ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν …
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Βαζηθά ην έζεζε ν θ. εξεηάθεο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαβάδνληαο ηελ επηζηνιή ιέεη φηη απνθιείνληαη θάπνηνη
θαη πάκε ζε κνλνπψιην, πεο ηα Νίθν κε ζε κεηαθξάδσ εγψ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίπα φηη απηφο ν φξνο απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη
δηαπηζησζεί θάπνην πξφβιεκα κέρξη ηψξα, δελ έρνπκε δηαπηζηψζεη θάπνην
πξφβιεκα κε ηνπο ζεκεξηλνχο φξνπο δηαγσληζκψλ, νχηε θαθήο δηαρείξηζεο
νχηε άιιν κέρξη ζηηγκήο, δελ έρεη ηεζεί ηνπιάρηζηνλ φζν παξαθνινπζψ ηεο
Φηιαδέιθεηαο.
Απηφ ην νπνίν κπαίλεη πξνθαλψο νδεγεί ζε έλα πεξηνξηζκφ ησλ
φξσλ θαη εηδηθά ν ζπλδπαζκφο ηνπ barcode κε ηηο ζπκβάζεηο Γεκνζίνπ ην
νπνίν αλαγξάθεηαη φηη δελ είλαη ζχλεζεο νδεγεί ζε κηα ινγηθή ζπξξίθλσζε θαη
πξνάγεη θπξίσο κνλνπσιηαθέο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κεγάιεο
δνπιεηέο κε ην Γεκφζην, απηφ ιέσ. Δγψ έηζη ην εξκελεχσ θαη απηφ δηαβάδσ ζε
απηή ηελ επηζηνιή.
Καη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα θαη είλαη
θαλεξφ θαηά ηε γλψκε κνπ φηη ην πξφβιεκα ήηαλ εδψ, δειαδή ζα είρακε
δηαγσληζκφ απηή ηε ζηηγκή θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη ηέηνην
πξφβιεκα, λνκίδσ φηη πξέπεη λα απαιεηθζεί απηφο ν φξνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή ν δηαγσληζκφο θαηέζηε άγνλνο, ιέκε λα ηνλ
επαλαιάβνπκε ρσξίο ηελ παξάγξαθν ηνπ barcode γηαηί απηφ πεξηνξίδεη θαη γη'
απηφ δελ έρνπκε ζπκκεηνρέο.
Γ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δγψ δελ κπνξψ λα πσ θάηη ζε απηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίπε ν θ. Εέηνο φηη εζείο είραηε ππνδείμεη απηφ ηνλ φξν
κε ηνλ θ. Σάθα.
Γ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ρη, δελ ην ήμεξα εγψ. Οη Τπεξεζίεο κε ηνλ
πξνεγνχκελν Αληηδήκαξρν θαη ν ιφγνο πνπ κπήθε ην barcode ζε ζπλελλφεζε
κε ηηο Τπεξεζίεο είλαη γηα κεγαιχηεξε δηαζθάιηζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη γηα θαιχηεξεο παξαγγειίεο θαη δηαζθάιηζε ηνπ Γήκνπ ζε φ,ηη αθνξά ηηο
παξαιαβέο θαη ηηο παξαγγειίεο, ζα ππάξρεη ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε θαη
εθεί

ππάξρεη

κεγαιχηεξε

δηαθάλεηα

θαη

δηαζθάιηζε.

Ο

ιφγνο

πνπ

ηνπνζεηήζεθε ην barcode ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα ηξφθηκα γηα
πξψηε θνξά είλαη γηα λα ππάξρεη δηαθάλεηα θαη θαηαγξαθή ζε φιεο ηηο
παξαγγειίεο θαη ζηηο παξαιαβέο ησλ πξντφλησλ.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με ην παιαηφηεξν ζχζηεκα είρακε θαλέλα πξφβιεκα;
Δίραλ αλαθεξζεί πξφβιεκα;
Γ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ρη δελ είραλ αλαθεξζεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δάλ εμαηξεζεί απηφο ν φξνο έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα;
Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε έλα γφληκν δηαγσληζκφ.
Γ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Πξνζσπηθά εγψ δελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έλα ηειεπηαίν. Απηφ καο πξνέθπςε ηψξα ζηε ζχληαμε απηνχ
ηνπ δηαγσληζκνχ ή έξρεηαη ζαλ ζθέςε θαη ζρεδηαζκφο απφ ηελ πξνεγνχκελε
αληηδεκαξρία; Γηα λα ξσηήζσ ηνλ θ. Μπεξδέζε.
Γ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Απηφ πξνέθπςε ζε απηφ ην δηαγσληζκφ γηα πξψηε
θνξά ε ηνπνζέηεζε ηνπ barcode.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία επραξηζηψ.
Γ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Να είζηε θαιά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λνηπφλ δελ αλαβάιιεηαη ελλνείηαη, κπαίλνπκε ζηε ινγηθή λα
αθαηξεζεί ην barcode, ε κφλε αιιαγή ζηνλ φξν ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Έρνπκε

κηα

ζπγθεθξηκέλε

εηζήγεζε.

Αθαηξείηαη

ε

παξάγξαθνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ παξάγξαθνο ηνπ barcode.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ μέξνπκε κήπσο είλαη θαη πνπζελά αιινχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ αθαηξνχκε ην barcode.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο παιηφο πξνκεζεπηήο ην βάδεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηη βάδεη ν πξνκεζεπηήο, θαηαξγείηαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζπγλψκε κπνξψ λα ηνπνζεηεζψ θη εγψ;
Έρσ ην δηθαίσκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ξσηάο ηνλ θ. Γξεηδειηά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ έρσ κηιήζεη. Πάσ λα κηιήζσ θαη κνπ ιέηε αθήζηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη κε δπλακηηίδνπκε ην θιίκα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ δπλακηηίδσ, αιιά ζέισ λα ηνπνζεηεζψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξνχκε λα κηιάκε δεκηνπξγηθά εδψ κέζα θαη ν θχξηνο
απηφο λα ζέβεηαη; Παξαθαιψ λα ζέβεηαη!
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δζείο θάλεηε θηλήζεηο θ. Γξεηδειηά!
ΓΖΜΑΡΥΟ: σηήξε κηα ραξά ήκαζηαλ ηψξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρεηο κάζεη ζην ζπίηη ζνπ λα ζέβεζαη
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μηιήζηε ζηνλ πιεζπληηθφ, φπσο ζαο κηιάσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ζνπ κίιεζα ζηνλ εληθφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: αο παξαθαιψ πνιχ!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ρε παηδηά είλαη δπλαηφλ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: εβαζκφο!
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γήκαξρε έρσ ηνλ ιφγν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ξαλαιέσ θαη πάιη. Ζ επηζηνιή πνπ δηαβάδνπκε είλαη ε
επηζηνιή θάπνηνπ εθ ησλ δπλεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ. Γελ απνηειεί ζέκα ηεο
Δπηηξνπήο. Ο φξνο ηνπ barcode κπήθε, φπσο είπε θαη ν Γεληθφο, απηφ είλαη ην
ζθεπηηθφ ηνπ πξνεγνχκελνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ έρσ έξζεη ζε
επαθή καδί ηνπ έρσ κηιήζεη, γηα δηαθάλεηα θαη δηαζθάιηζε ηφζν ησλ
πνζνηήησλ, φζν θαη ησλ Τπεξεζηψλ νη νπνίεο παξαιακβάλνπλ.
Δγψ εθηηκψ φηη πξέπεη λα κείλεη ην ζέκα ηνπ barcode. Απηφ
θαηαζέησ θαη πάλσ ζε απηφ ηνπνζεηνχκαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία πξφηαζε δηθή κνπ. Αθαηξείηαη ην barcode θαη ν
δηαγσληζκφο επαλαιακβάλεηαη σο έρεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, πιελ ηεο
παξαγξάθνπ πνπ αθνξά ην barcode.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη φπνπ απηφ αλαθέξεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη απηφ έρεη λα θάλεη θπξίσο θαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ πνπ πξέπεη λα αλέβεη γηα λα έρνπκε ηξφθηκα θαη ηα γάιαηα θαη
απιά ζθεπηφκελνο πνιηηηθά ιέσ ην εμήο: αλ ηπρφλ πάιη έρνπκε άγνλν
δηαγσληζκφ, ζα ηξέρνπκε θαη δελ ζα θηάλνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ίζα – ίζα πνπ δηεπξχλεηαη ηψξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πληάζζνκαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: πκθσλψ κε ηελ πξφηαζή ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Οκνίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Με ηελ πξφηαζή ζνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθνύ
δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟ
ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ
ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2021-2022»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Σαθηνπνηεηηθνύ)
ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε θαη άξζε επηθηλδπλόηεηαο νδηθνύ δηθηύνπ Γήκνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο»
(ΑΜ :130/2020) (επανεισαγωγή)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρεηηθά έγγξαθα: ν πξνυπνινγηζκφο, ζπκβαηηθή δαπάλε,
πξνηεηλφκελε δαπάλε, ε αλάδνρνο είλαη ε ΓΟΜΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ θαη
επηβιέπνπζα

είλαη

ε

θα

Σφληα

Αλαζηαζνπνχινπ.

ζπλάδειθνη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ απφ εκέλα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σν

2ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

1νπ

Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Σαθηνπνηεηηθνύ) ηνπ έξγνπ
«Βειηίσζε θαη άξζε επηθηλδπλόηεηαο νδηθνύ δηθηύνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο

–

Νέαο

Υαιθεδόλαο»,

εγθξίλεηαη

ΟΜΟΦΧΝΑ

θαη

θαηαγξάθεηαη 1 παξώλ από ηνλ θ. εξεηάθε.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. θαη 2νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝΣΧΝ ΒΡΔΦΗΚΧΝ, ΠΑΗΓΗΚΧΝ,
ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Μ.: 22/2019) (επανεισαγωγή)»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση πάεη λα πεη πξνζαξκνγή;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ είλαη επηρείξεζε, πξνζαξκνγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ηάδε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξάθιεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή δελ είκαζηε γλψζηεο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη ζέκα γλψζεο. Θα πξέπεη απηνί πνπ ζπληάζζνπλ
έλα ηίηιν ελφο έξγνπ λα ηα γξάθνπ θαηά ηξφπν επθξηλή, απιφ θαη άκεζα
θαηαλνεηφ. «Πξνζαξκνγή ζην Γήκν ησλ βξεθηθψλ ζηαζκψλ»;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη Κψζηα κνπ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο κηιάεη γηα ην ζπληαθηηθφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κψζηα, παξάθιεζε φηαλ ζνπ έξρνληαη έηζη ηα ζέκαηα, λα ηα
ζηέιλεηο πίζσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ κπνξψ λα ηα ζηείισ πίζσ, δελ έρσ ηέηνηα αξκνδηφηεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί δελ έρεηο αξκνδηφηεηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γειαδή «πξνζαξκνγή ιεηηνπξγνχλησλ βξεθηθψλ Παηδηθψλ
ηαζκψλ ζην Γήκν…».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνζαξκνγή ζην δηάηαγκα, πξνζαξκνγή ζην λφκν ηάδε.
Θα ράζνπκε θαη ηα γξάκκαηα πνπ μέξνπκε. Δληάμεη εγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. θαη 2νπ
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝΣΧΝ
ΒΡΔΦΗΚΧΝ, ΠΑΗΓΗΚΧΝ, ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο

–

Νέαο

Υαιθεδόλαο»»

εγθξίλεηαη

ΟΜΟΦΧΝΑ

θαη

θαηαγξάθεηαη 1 παξώλ.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καηαθύξσζε ζύκβαζεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΘΟΡΧΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ» (Α.Μ.: 114/2021)»
(επανεισαγωγή)
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Ο

δηαγσληζκφο

είλαη

ζπλνπηηθφο,

θαηαθπξψλεηαη

ζηελ

Κπξηαθάθεο Υξήζηνο θαη ΗΑ Δ.Δ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν 74 είλαη ε αξρηθή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληαίν πνζνζηφ έθπησζεο 52%.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα κηζά ιεθηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ γηαηί είλαη κεγάιε ε έθπησζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ην 2ν είρακε 27 ρηιηάδεο θαη 4.800 …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ εδψ ζε απηή ηε ζχκβαζε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 74 ρηιηάξηθα θαη πάεη ζηα 36-37 ρηιηάξηθα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ην 2ν ήηαλ 27 ρηιηάδεο εθ ησλ νπνίσλ … είλαη απξφβιεπηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζχ γηαηί ιεο εδψ παξψλ; Γηαηί είλαη κεγάιε ε έθπησζε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ιέσ παξψλ γηαηί δελ κπαίλσ ζηνλ έιεγρν ηνπ
δηαγσληζκνχ. Γηαγσληζκνχο απηφο πνπ δηνηθεί κπνξεί θαη λα ηνπο ειέγρεη.

22

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 13/10/2021

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο αιιηψο ζα ην θάλνπκε; Γελ θάλνπκε δηαγσληζκφ, δελ
θάλνπκε ζχκβαζε. Θα πάκε ηα θξάζπεδα λα ηα βάδνπκε εκείο; Κάηζε ξε
Νίθν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δληάμεη ν θαζέλαο έρεη κηα ζέζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, αιιά θάπνπ λα ππάξρεη κηα ινγηθή ζθέςε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καηαθύξσζε ζύκβαζεο
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΘΟΡΧΝ
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ θαη θαηαγξάθεηαη 1 παξώλ.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καηαθύξσζε ζύκβαζεο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ:
«ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Μ.:113/2021)» (επανεισαγωγή)
ΓΖΜΑΡΥΟ: 44% ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καηαθύξσζε ζύκβαζεο
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Μ.:113/2021)» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ θαη θαηαγξάθεηαη 1 παξώλ.

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε επηρνξήγεζεο πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ
«Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνπνπιηηώλ»
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
(επανεισαγωγή)
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλνιηθνχ πνζνχ 4.600 € απηφ έρεη μαλάξζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ έρνπλ έδξα απηνί νη θχξηνη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο πσ ηψξα. Ζ έδξα ηνπο είλαη ζηε Φηινζέε, εδψ είλαη ν
νίθνο.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ κπνξνχκε ππάξρεη θψιπκα εδψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν μέξσ, αθνχζηε ιίγν. Ο ζπγθεθξηκέλνο νίθνο θηινμελεί
άζηεγνπο, έρνπκε ζπλδξάκεη εκείο κε ζίηηζε ηνπο ηαΐδνπκε, ηνπο πνηίδνπκε,
ηνπο θνηκίδνπλ εθεί, ην έγγξαθν ηνπ Οπδνχλνγινπ θαη πξνο ην Τπνπξγείν θαη
πξνο εκάο δηαηππψλεη φηη αδπλαηεί λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ νίθνπ θαη δεηάεη λα κεξηκλήζνπκε θαη λα βνεζήζνπκε απηνχο
ηνπο 15.
Έρνπλ έξζεη πάξα πνιιέο επηζηνιέο βεβαίσο καο εμαηξεί απφ
ηελ αλαιγεζία ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ θξάηνπο γεληθφηεξα γηαηί ιέεη είκαζηε
νη κφλνη πνπ ηνπο βνεζάκε, απηφ πνπ δεηνχζαλ ηελ άιιε θνξά ήηαλ λα ηνπο
επηρνξεγήζνπκε δπν ηξία ελνίθηα γηαηί αιιηψο ηνπο πεηάλε έμσ θαη λα ηνπο
πιεξψζνπκε ην ξεχκα θαη ηα ζρεηηθά. Απηφ δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε γηαηί
φπσο ιέεη πνιχ ζσζηά ν θ. Γξεηδειηάο ε έδξα ηνπο είλαη ε Θενηνθνπνχινπ,
ζηε Φηινζέε.
Απηνί

έρνπλ

μεθηλήζεη

ηψξα

κηα

δηαδηθαζία

λα

θάλνπλ

ππνθαηάζηεκα ζηε Φηιαδέιθεηα γηα λα κπνξνχλ λα είλαη πην επέιηθηνη ζε
δηάθνξα ηέηνηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ γίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση πξνηείλσ εγψ. Δπεηδή είλαη πνιηηηζηηθφο ν χιινγνο, έρεη ην
Καηαζηαηηθφ θαη άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
κήπσο κπνξνχκε λα ηνπο βγάινπκε έλα πνζφ ησλ 4.500 € λα ηνπο ηα
ρνξεγήζνπκε σο ζπλδξνκή δηθή καο ζηηο πνιηηηζηηθέο ηνπο εθδειψζεηο θαη
απηνί αο ηα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ. Γηαηί θνβάκαη φηη ζα γπξίζεη κπνχκεξαλγθ ζε
εκάο φηη δελ βνεζάκε έλα νίθν αζηέγσλ πνπ είλαη ζε εκάο, άζρεηα αλ αλήθεη
ζηελ Κνηλσθειή ή φρη ζε απηνχο ηνπο σθεινχκελνπο απφ εκάο …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ, αιιά απηφ δελ
ιέεη θάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θενηνθνπνχινπ 5 είλαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα, ν νίθνο. Ζ έδξα
ηνπο είλαη ζηε Φηινζέε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ δελ ιέεη θάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα εκέλα ην αληηθιείδη ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο
ηνπο εθδειψζεηο αο ηα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ, είλαη θάηη ην νπνίν καο θαιχπηεη.
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Φνβάκαη φηη αλ δελ ηνπο βνεζήζνπκε θαη ζα γίλεη ην ζνχζνπξν πνπ πξφθεηηαη
λα γίλεη έηζη θη αιιηψο ην μέξνπκε, ζα πέζεη πάλσ ζε εκάο φηη δελ ηνπο
δψζακε 4.500 €.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ νπνηαδήπνηε επηρνξήγεζε έζησ θαη ελφο επξψ είλαη
παληειψο παξάλνκε, είηε κε ηελ έλλνηα λα πιεξψζνπκε ηα ελνίθηα, ην ξεχκα,
είηε κε ηελ έλλνηα λα επηρνξεγήζνπκε γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο δηφηη απηφ
ην πξάγκα δελ δηθαηνχκαζηε, νχηε λνκηκνπνηνχκαζηε.
Γεχηεξνλ, σο ζήκεξα δελ έρνπλ επηδείμεη θακία δξαζηεξηφηεηα
απηφο ν χιινγνο, ηφζν επί δεκαξρίαο κνπ 12 ρξφληα, άιια 12 ρξφληα επί
ηακαηηάδε θαη ζπλέρεηα κέρξη ζήκεξα. Καηά ζπλέπεηα είλαη επίπιαζηε ε
αηηηνινγία λα επηρνξεγήζνπκε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη λα ππάξμεη
θαηαινγηζκφο ζηνλ θαζέλα απφ εκάο.
Μπνξνχκε φκσο κέζσ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο λα θξνληίδνπκε
φπσο ηαΐδνπκε δηάθνξνπο αλζξψπνπο ζην επίπεδν θαγεηνχ λα ην θάλνπκε,
φπσο ζα θάλακε ζηνλ νπνηνλδήπνηε άιιν. Αλ θαη ζα έιεγα λα απνζπξζεί
παληειψο ην ζέκα, δηφηη είλαη παξάλνκε πξάμε, αλ ζπλερίζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δδψ κηιάκε γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα απφ φ,ηη
θαηαιαβαίλσ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Εεηάλε ηξία κεληάηηθα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη 12-13 άηνκα εθεί κέζα, δελ είλαη παξαπάλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: 15.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο απφ φ,ηη βιέπσ ν Γήκνο γηα φιν ην ρξφλν έρεη
κηα πίζησζε 10.000 € ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γη' απηέο ηηο επηρνξεγήζεηο
πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ. Γφμα ησ Θεψ ε Φηιαδέιθεηα έρεη πάξα πνιινχο
πιιφγνπο θαη δελ έρνπλ πάξεη δξαρκή. Θα έρνπκε θαη απφ εθεί πξφβιεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα αλακφξθσζε, απηφ είλαη ην
ειάρηζην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ηξίηνλ, απηφ πνπ ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο, εγψ
εθπιήζζνκαη γηαηί εγψ είκαη θαηλνχξγηνο, έρνπλ θάλεη θάπνηεο πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ κπνξνχλ λα θάλνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ κφλε ηνπο θνηλσληθή επαθή, λα ηε ραξαθηεξίζσ έηζη, είλαη ην
φηη ιεηηνπξγνχλ απηφ ηνλ νίθν …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να εληζρχζνπκε ην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο ζπλδξνκήο
σο πξνο ηελ ηξνθή λαη, αιιά φρη παξαπέξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ηα βήκαηα απηά, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηβίσζε
αλζξψπσλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δθεί είλαη αλζξψπηλε ε ζπκπεξηθνξά καο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να πσ κηα ζθέςε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπίηξεςέ κνπ Νίθν. Δμαζθαιίδνπλ δσξεέο ιέεη θαη απφ ην ’13
πνπ άξρηζε λα πινπνηεί ην πξφγξακκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ππνζηεξίδεη
135 άπνξεο νηθνγέλεηεο, ν αξηζκφο ηνπο απμάλεη κεληαία θαηά 4 ή 5
νηθνγέλεηεο, κε ηελ παξνρή δηαηαθηηθψλ 30 € κεληαίσο, θαξκάθσλ θαη νχησ
θαζεμήο, θάιπςε εμφδσλ θεδεηψλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ. Οπζηαζηηθά
έρνπλ έλα θνηλσθειέο έξγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ΜΚΟ απηνί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, θακία ζρέζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν Καηαζηαηηθφ ηνπο πνπ έρσ δηαβάζεη, δελ αθήλνπλ
θαλέλα πεξηζψξην λα κπνξέζνπκε λα ηνπο ρξεκαηνδνηήζνπκε. Καλέλα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να πσ κηα ζθέςε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, Νίθν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ λνκίδσ φηη πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε έλα ηξφπν θάπσο
λα ηνπο ζηεξίμνπκε, γηαηί πέξα απφ εθεί θαη έλαλ άλζξσπν αλ ζηεξίδνπλ ζηελ
θαηάζηαζε πνπ είλαη…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπάξρεη πξφβιεκα. Γηαηί θη εκέλα ε αξρηθή κνπ ζθέςε ήηαλ
λα βξνχκε έλα ηξφπν λα ην μεπεξάζνπκε. Σα πξνβιήκαηα είλαη δχν. Σν έλα
πξφβιεκα είλαη φηη επεηδή έρσ ηελ εκπεηξία κε ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ
θνπβεληηάδακε θαη πξηλ κε ηνπο πιιφγνπο, επεηδή έρεη παχζεη ν πξνιεπηηθφο
έιεγρνο απφ ηνλ έθνξν, ηψξα γίλεηαη θαηαζηαιηηθφο εθ ησλ πζηέξσλ
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δεηγκαηνιεπηηθά. Δάλ δελ είλαη παληειψο φια δπγηζκέλα – ζηνηρηζκέλα,
δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηνλ ππάιιειν πνπ ππνγξάθεη, δειαδή …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη φρη κφλν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ζε εκάο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη ζε εκάο, θαη δελ είλαη δηθφ καο. Δίλαη απηή ε εμππλάδα
πνπ έθαλαλ κε ην Διεγθηηθφ, θαηά ηελ γλψκε κνπ είλαη πξφβιεκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίζαη ππέξ ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ιέσ φηαλ έρεηο επηρνξεγήζεηο, θαιφ είλαη λα ππάξρεη
πξνιεπηηθφο έιεγρνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί άκα δελ έρνπκε ζηηο επηρνξεγήζεηο δειαδή είζαη ππέξ
ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέσ, φηαλ κηιάκε γηα επηρνξήγεζε, θάηη πνπ βγαίλεη απφ ην
Σακείν θαη θεχγεη εθηφο Γήκνπ, δελ πάεη ζε δξάζεηο ηνπ Γήκνπ.
Σν δεχηεξν είλαη φηη ζα έρνπλ πξφβιεκα θη απηνί. Γηαηί απφ ηε
ζηηγκή πνπ ππεξβνχλ ηηο 3.000 € πξέπεη λα γξαθηνχλ ζην Μεηξψν
επηρνξεγνχκελσλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη λα ζεθψζνπκε εθεί
ηηκνιφγηα θαη ηα ινηπά. Άξα είλαη δχζθνιν.
Δγψ εθείλν ην νπνίν βιέπσ είλαη ην εμήο: έλα κεγάιν ζέκα ην
νπνίν έβαδαλ ζηελ πξψηε επηζηνιή ζπκάκαη είλαη ην θφζηνο ηνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ηα λνίθηα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ μέξσ αλ κπνξεί λα παξζεί κηα απφθαζε γηα θνηλσθειή
λα κεδελίζνπκε ην ζέκα ησλ ηειψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα έρνπκε ειαρηζηνπνηήζεη, ην θάλακε απηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έλα είλαη απηφ, δειαδή λα ηνπο απαιιάμνπκε απφ έλα
βάξνο κέρξη 50%.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έρνπκε θάλεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ιχλεη ην πξφβιεκα, απηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γειαδή λα πάεη αθφκε πην θάησ θαη λα βξνχκε θάπνηνπο
ηξφπνπο ζαλ απηνχο πνπ εηπψζεθαλ θάπνηα ιεηηνπξγηθά ηα νπνία είλαη
έκκεζα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηά ηα θάλνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ε ζρέζε κε ην άιιν ππάξρεη ζέκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να αθνχζνπκε θαη ηνπο ππφινηπνπο, γηαηί κηιάκε κφλν
εκείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ξσηήζσ θάηη. Αλ ππάξρεη πεξίπησζε γηαηί αλ δελ θιείζνπλ
λα θάλνπλ ππνθαηάζηεκα εδψ, ζα είλαη πην εχθνιε κηα δίνδνο λα βξνχκε έλα
ηξφπν, έλα δξφκν …;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη, γηαηί ππάξρεη πξφβιεςε. Μπνξεί λα ρνξεγήζεηο
παλειιαδηθά σκαηεία πνπ έρνπλ Παξαξηήκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: εκαζία θχξηνη παίδεη ε έδξα. Ζ έδξα είλαη ζηε Φηινζέε,
εθαηφ ππνθαηαζηήκαηα λα αλνίμεηο ζε δηάθνξνπο Γήκνπο, δελ κπνξεί λα
επηρνξεγεζεί απφ Αιεμαλδξνχπνιε κέρξη Σαίλαξν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο Γήκνο Φηινζέεο – Φπρηθνχ πνπ είλαη θαη εχπνξνο
Γήκνο έρεη θάλεη θακία επηρνξήγεζε; Λέσ εγψ ηψξα, γηαηί μέξσ φηη δελ έρεη
θάλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, κφλν εκάο αλαθέξεη εδψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ κίιεζα θαη κε ηνλ Αληηδήκαξρν εθεί θαη δελ έρεη
θακία επηρνξήγεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ επηζηνιή πξνο ην Τπνπξγείν αλαθέξεη φηη ε κφλε ζπλδξνκή
είλαη απφ ην Γήκν Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο ηελ νπνία επραξηζηνχκε,
θακία άιιε επαθή δελ έρνπκε κε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ λα ζπλδξάκεη.
Κχξηε Κνπηζάθε ζαο αθνχκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ην ζέκα ηεο επηρνξήγεζεο ησλ
Κσλζηαληηλνπνπιηηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν. Γελ
δηθαηνχκαζηε λα δψζνπκε επηρνξήγεζε ζε θαλέλα ζεκείν. Μπνξνχκε φκσο
λα ηνπο βνεζήζνπκε είηε κε ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία, είηε κε ηελ Κνηλσθειήο.
Μφλν κε απηά ηα δπν φξγαλα κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε. Δκείο σο Γήκνο λα
θάλνπκε επηρνξήγεζε γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ην δηθαίσκα έρνπκε λα
θάλνπκε, δελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα θάλνπκε επηρνξήγεζε. Έρνπκε κφλν ην
δηθαίσκα λα θάλνπκε επηρνξήγεζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Πξέπεη λα
βξνχκε ηξφπν λα κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απηνί νη άλζξσπνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, λα πάξνπκε φκσο κηα απφθαζε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνξξίπηεηαη σο κε λφκηκν ην αίηεκα, δελ ζέιεη άιιε
απφθαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνξξίπηεηαη σο κε λφκηκν ην αίηεκα θαη λα εμεηάζνπκε, απηφ
ζέισ λα πξνζζέζσ, ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθνξάο ηεο έδξαο πξνθεηκέλνπ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη κελ ην πνχκε απηφ. Απνξξίπηεηαη σο κε λφκηκν θαη
εμνπζηνδνηείηαη ε Τπεξεζία Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο λα εληζρχζεη θαηά ηα
πξέπνληα…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηά ην δπλαηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη.
Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε επηρνξήγεζεο πνιηηηζηηθνύ
ζπιιόγνπ

«Οηθνπκεληθή

Οκνζπνλδία

Κσλζηαληηλνπνπιηηώλ»

θαη

εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» απνξξίπηεηαη σο κε λόκηκν ην αίηεκα
θαη εμνπζηνδνηείηαη ε Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο λα θξνληίζεη
θαηά ην δπλαηό ηνπο σθεινύκελνπο ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηεο.
ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γξακκέλνο.

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ Παηδίαηξν, ζην
πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεο
«Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ζύλαςεο
ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ Παηδίαηξν, ζην πιαίζην ηεο
ρξεκαηνδνηνύκελεο

δξάζεο

«Δλαξκόληζε

Οηθνγελεηαθήο

θαη

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 6εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ΠΠΗΔΓ νηθ. έηνπο 2021,
βάζεη ηεο αξηζ. 28/2021 απόθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ θ. Γήκαξρν απέρσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δκείο θαηά ζην ζπγθεθξηκέλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σν

8ν

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

6εο

αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ΠΠΗΔΓ νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ.
28/2021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ θαη θαηαγξάθεηαη κηα απνρή.

12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απόδνζε ΥΔΠ γηα ηελ αγνξά θαξηώλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ ΟΑΑ
γηα ην Πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» θαη απαιιαγή ππνιόγνπ
ππαιιήινπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 12ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απόδνζε ΥΔΠ γηα ηελ
αγνξά θαξηώλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ ΟΑΑ γηα ην Πξόγξακκα
«Βνήζεηα ζην πίηη» θαη απαιιαγή ππνιόγνπ ππαιιήινπ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ

13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 13ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηαγξαθήο
ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 1913/2021 απόθαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (ππόζεζε πξνζθπγήο αλαθνπήο εηαηξείαο «ΜΠΗΜΠΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» θαηά βεβαησηηθνύ
θαηαιόγνπ απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ)»
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα ρξέε νη νθεηιέο είλαη ςηιά;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη, θάηη 28 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα είλαη ε αγσγή Αλζή Θενράξε θαηά ηνπ Γήκνπ;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν έρσ εξσηεκαηηθφ γηαηί δελ είρε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθείλν ηνλ Μπηκπή, έρεη βγεη δηθαζηηθή απφθαζε πνπ ηνλ
δηθαηψλεη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ζαθψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ηε δερηνχκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλ ππάξρεη δηθαζηηθή απφθαζε, λαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηθαηψλεη ηνλ Μπηκπή φηη πξέπεη λα επηζηξαθνχλ 8.800 €
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απφ εκέλα θαηά, είκαζηε ππέξ ηεο άζθεζεο ηεο έθεζεο γηαηί
αθνξά ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη εθεί πξέπεη λα είκαζηε…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη απφ ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ είλαη έηζη. Σν επηρείξεκά ηνπ είλαη φηη πήξε εθ ησλ
πζηέξσλ έγθξηζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη. Δίραλ θαηαγξάςεη δηαθνξεηηθά ηεηξαγσληθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνιιέο θνξέο ππνβάιιεηαη κηα αίηεζε, πεξλάεη ε
Αζηπλνκία. Πνιιέο θνξέο θάλεη κηα αίηεζε ν ελδηαθεξφκελνο, θαζπζηεξεί ν
Γήκνο, πεξλάεη ε Αζηπλνκία …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ επνκέλσο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, ηνλ ρξεψλνπλ θαη πάεη ιέγνληαο. Απηφ, δελ είλαη
ζσζηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη κφλν δελ είλαη ζσζηφ ζπκθσλψ κε ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη θάηη
άιιν φηη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη ππνβάιιεη θάπνηνο
αίηεζε, φηαλ βγαίλεη ε Αζηπλνκία θαιφ είλαη λα έρεη δεη αλ έθαλε αίηεζε. Αλ
δελ έρεη θάλεη αίηεζε, άιιαμέ ηνπ ηα θψηα, αιιά άκα έρεη θάλεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ν ίδηνο έρεη ην αληίγξαθν ηεο αίηεζήο ηνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ έρεη θάλεη φκσο αίηεζε θαη εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ Γήκνπ
αξγήζακε λα πεξάζνπκε, κε γξάθεη θαη βξηζθφκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία…
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ θαη εθηφο απηνχ ππάξρεη θαη ιαλζαζκέλε θαηαγξαθή
απνηχπσζεο ησλ ηεηξαγσληθψλ θαη φηαλ πέξαζε ε Τπεξεζία, είπε
ιαλζαζκέλα ηεηξαγσληθά, ιάζνο θαη ην πξφζηηκν, πήγε δηθαζηηθά θαη ην
θέξδηζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ην 10 ζπκθσλνχκε.
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Ν.

ΔΡΔΣΑΚΖ:

Δγψ

δελ ζπκθσλψ

γηαηί

δελ ζπκθσλψ

κε

ηελ

επηρεηξεκαηνινγία φηη κπνξεί νπνηνζδήπνηε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αθνχζηεθε
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη νπνηνζδήπνηε θάλεη κηα αίηεζε κπνξεί λα
δηαρεηξίδεηαη θαηά ην δνθνχλ ην δεκφζην ρψξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπε απηφ ν θ. Γξεηδειηάο νχηε εγψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ιέσ λα ζπκκνξθσζνχκε κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε
πνπ ηνλ δηθαηψλεη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ ιέσ φηη πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ απζηεξνί ζην
ζέκα ηεο θαηάιεςεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε ζε απηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δηδηθά φηαλ γίλεηαη κε φξνπο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Νίθν, φηαλ ην Γηθαζηήξην έρεη θξίλεη φηη παξαλφκσο έθαλε ν
Γήκνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν Γηθαζηήξην έρεη έλα ζθεπηηθφ θαη ην εξψηεκα είλαη αλ
εκείο πάκε…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σηο δηαθνξέο πξέπεη λα ηηο ιχλνπλ ηα Γηθαζηήξηα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ζ εξψηεζε είλαη άζθεζε ή κε έθεζεο, εδψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπί ηεο νπζίαο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπί ηεο νπζίαο θαη εγψ ιέσ έθεζε. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα, σξαία.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαηί είλαη ηέηνην ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να κελ αζθήζνπκε έθεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία λα κελ αζθεζεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ην 10 ινηπφλ θη εκείο ιέκε φρη.
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9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζ. 3894/21 απόθαζεο
ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ
(ζπλεθδίθαζε εθέζεσλ Γήκνπ θαηά Ζι. Κνπξή θαη Ζι. Κνπξή
θαηά Γήκνπ γηα ππόζεζε αλζνζηνιηζκνύ Η. Νανύ Γεκ. Κνηκεηεξίνπ)»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη απηφ κε ηνλ θ. Κνπξή;
Κα ΓΡΟΟΤ: Δίλαη ν αλζνζηνιηζκφο ηεο εθθιεζίαο γηα ην ’11 θαη ην ’12.
Αθνξά ηελ ππφζεζε ηνπ αλζνζηνιηζκνχ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ
λεθξνηαθείνπ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ απφθαζε απηή ηη ιέεη;
Κα ΓΡΟΟΤ: Ζ πξψηε απφθαζε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ 3894/21
Κα ΓΡΟΟΤ: Γέρεηαη ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Γήκνπ φηη ήηαλ νη ζπκβάζεηο
άθπξεο ηνπ αλζνζηνιηζκνχ γηα ην ’11 δελ ππήξρε ζχκβαζε θαλ, γηα ην ’12
ππήξρε κία ε νπνία είρε ειαηηψκαηα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηεο ζπκβάζεηο ήηαλ απηέο;
Κα ΓΡΟΟΤ: Οη ζπκβάζεηο αλάζεζεο ηνπ Γήκνπ ηνπ αλζνζηνιηζκνχ πξνο
ηνλ Κνπξή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα δελ δηθαηψζεθε ν Γήκνο;
Κα ΓΡΟΟΤ: ρη. Γέρεηαη φηη νη ζπκβάζεηο ήηαλ άθπξεο, αιιά είρε
επηθνπξηθή βάζε ηνλ αδηθαηνιφγεην πινπηηζκφ θαη δέρεηαη ηνλ αδηθαηνιφγεην
πινπηηζκφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα δηθαηψλεη ηνλ Κνπξή.
Κα ΓΡΟΟΤ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έηζη πνπ ην είπεο …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν αλάπνδν θαηάιαβα.
Κα ΓΡΟΟΤ: Μα ηα γξάθσ κέζα, είρε δπν βάζεηο, δέρεηαη ζηελ
επηθνπξηθφηεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ήηαλ άθπξεο νη ζπκβάζεηο γηα πνην ιφγν;
Κα ΓΡΟΟΤ: Γελ ππήξρε ην ’11 ζχκβαζε.

33

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ήηαλ κέζα απηφο;
Κα ΓΡΟΟΤ: Ήηαλ κέζα, έθεξε ηηκνιφγηα θαη ην ’12 ππεγξάθε ζχκβαζε
ζηηο 31/12/2012.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ’12 θαη έρνπκε 21 ηψξα;
Κα ΓΡΟΟΤ: Ήηαλ επί Γατηαλά απηέο νη ζπκβάζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ιεο κε ιίγα ιφγηα; Να αζθήζνπκε έθεζε;
Κα ΓΡΟΟΤ: Ναη, εζείο ζα απνθαζίζεηε πξνβιέπεηαη ε άζθεζε …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξσηφδηθα δηθαηψλεη ηνλ Κνπξή.
Κα ΓΡΟΟΤ: Πξσηφδηθα είρε δηθαηψζεη θαη εκάο θαη απηφλ. Μεηά ηελ
απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πνπ είλαη ε ζχκβαζε δηνηθεηηθή ηνλ δηθαίσζε θαη
ζην 2ν βαζκφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφηαζή κνπ είλαη λα αζθήζνπκε έθεζε.
Κα ΓΡΟΟΤ: Αλαίξεζε είλαη θαη ηελ αίηεζε αλαζηνιήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ζνλ αθνξά θάηη εγγπεηηθέο, ηη έρεη γίλεη κε εθείλε ηελ
ππφζεζε;
Κα ΓΡΟΟΤ: Ζ κεγάιε ππφζεζε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη ζηηο αξρέο
ηνπ ’22, πξηλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη ην Μάξηην ζην 1 ν
θαθνπξγηνδηθείν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηθάδνληαη ζην θαθνπξγηνδηθείν, πνηνη;
Κα ΓΡΟΟΤ: Κνπξήο, Καξαζεβδάο θαη Παλφπνπινο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη πξνεγείηαη ην ειεγθηηθφ πλέδξην;
Κα ΓΡΟΟΤ: ρη ην Διεγθηηθφ πλέδξην έπεηαη. Πξψηα είλαη ην πνηληθφ…
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν Μάξηην δειαδή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λέκε λαη λα αζθεζνχλ.
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ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 13/10/2021

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε αξηζ. 578/2021 απόθαζεο Γεκάξρνπ
(άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί εμνπζηνδόηεζεο δηθεγόξσλ
Γήκνπ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ
(αγσγή Αλζήο Θενράξε θιπ. θαηά Γήκνπ)»
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δξγαηηθφ είλαη;
Κα ΓΡΟΟΤ: Γηθαδφηαλ πξνρζέο ζηα αζθαιηζηηθά κηα αίηεζε ησλ
ππαιιήισλ γηα ηε κνληκνπνίεζε. Πιελ φκσο πήξε ν δηθεγφξνο ηνπο θαη είπε
φηη ζα ηε καηαηψζεη. Δκείο φκσο είρακε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο λα πάκε
ζην Γηθαζηήξην, γηα ηνλ ιφγν απηφ, γηα λα κε θαλεί φηη δελ πήγακε, πήξακε
απφθαζε απφ ην Γήκαξρν λα ζπλαηλέζνπκε ζηε καηαίσζε θαη απηή ε
απφθαζε ήξζε πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε αξηζ. 578/2021
απόθαζεο Γεκάξρνπ (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10) πεξί
εμνπζηνδόηεζεο

δηθεγόξσλ

Γήκνπ

ζην

Μνλνκειέο

Πξσηνδηθείν

Αζελώλ (αγσγή Αλζήο Θενράξε θιπ. θαηά Γήκνπ)» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ

Δπραξηζηψ πνιχ, θαιή ζπλέρεηα θχξηνη ζπλάδειθνη. Με
ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
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ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ
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