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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Γηακφξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ζπληειεζηψλ ηειψλ Καζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ σο θαη
Γεκνηηθνχ Φφξνπ έηνπο 2022.

2.

Καηάξηηζε πξνζρεδίνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη Πξνυπνινγηζκνχ
Δζφδσλ - Δμφδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022.

3.

Έγθξηζε Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ
- εμφδσλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022,
βάζεη ηεο αξηζ. 223/2021 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.
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4.

Καηάξηηζε φξσλ πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηξηψλ (3) ζέζεσλ πεξηπηέξσλ ζην Γήκν Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο.

5.

Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ (απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ) δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΓΙΑ

ΣΗΝ

ΠΡΟΧΘΗΗ

ΣΗ

ΓΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» - (Α.Μ. 59/2021)
θαη αλάδεημε πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ.
6.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο 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
νξηζηηθψλ αλαδφρσλ.

ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, o θ. Μπεξδέζεο
παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι απνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο
παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. εξεηάθεο παξψλ. Έρνπκε απαξηία
θαη κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Έρνπκε δπν e-mail απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη απφ ηνλ θ.
Σνκπνχινγινπ. Γηαβάδσ πξψηα ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ:
«Η πξσηνθαλήο πξαθηηθή λα απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά θάπνηεο
ώξεο πξηλ νη πην ζεκαληηθέο εηζεγήζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ Γήκνπ καο,
αληαπνδνηηθά

ηέιε,

πξνϋπνινγηζκόο

αληαπνδνηηθώλ,

Τερληθό

Πξόγξακκα, δείρλεη όρη κόλν έιιεηςε ζεβαζκνύ πξνο ηα κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, αιιά θαη
βαζηά πεξηθξόλεζε πξνο ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.
Δίλαη αδηαλόεην λα απαηηείηαη από δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο πνπ
εξγάδνληαη, λα κειεηήζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη εη δπλαηό λα
θαηαζέζνπλ ελαιιαθηηθή πξόηαζε ζε νπνηνδήπνηε ζέκα κέζα ζε
ιηγόηεξν από 24 ώξεο εθηόο θπζηθά θη αλ απηόο είλαη ν ζθνπόο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο.
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Ωο εθ ηνύηνπ ελεκεξώλνπκε όηη σο Παξάηαμε δελ πξόθεηηαη λα
λνκηκνπνηήζνπκε κε ηελ παξνπζία καο κηα θαξηθαηνύξα δεκνθξαηίαο,
όπσο είλαη ε ζεκεξηλή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ην Γεκνηηθό
Σπκβνύιην θαη δεηάκε ηελ αλαβνιή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί
επαξθήο ρξόλνο λα κειεηεζνύλ νη εηζεγήζεηο θαη λα θαηαηεζνύλ
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο.
Αθνινπζεί έλα e-mail ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ ην νπνίν δηαβάδσ:
«Σπκθσλνύκε απόιπηα κε ηελ πξόηαζε αλαβνιήο ηεο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ην νπνίν επηειίδεηαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ
ηαθηηθή ηεο ζεκεξηλήο Γηνίθεζεο. Δίλαη αλεπίηξεπην κεηά από δπν θαη
πιένλ ρξόληα ζεηείαο ε Γεκνηηθή Αξρή λα εηζεγείηαη ηα θνξπθαία
ζέκαηα ηνπ Γήκνπ (αληαπνδνηηθά ηέιε, πξνϋπνινγηζκό θαη Τερληθό
Πξόγξακκα ηνπ έηνπο 2022) κόιηο ιίγεο ώξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ».
Απηά είλαη ηα δχν e-mail. εβαζηέο νη απφςεηο, θαηαλνεηέο ελ
πνιινίο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε, ζέκα αλαβνιήο ζέησ θη εγψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Πξνζηίζεηαη ην αίηεκα αλαβνιήο απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά.
Γπζηπρψο θαηαιαβαίλεηε φηη νη εκεξνκελίεο ηξέρνπλ …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε Βνχξν θαη απφ εκέλα ην αίηεκα αλαβνιήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά, ην ζέζαηε εθηφο πξαθηηθψλ, ηψξα ην ζέηεηε θαη εληφο
πξαθηηθψλ.
Δίλαη θαηαλνεηή ε αλεζπρία ζαο, είλαη θαηαλνεηφ ην αίηεκα πνπ
θαηαγξάθεηαη ηψξα πηα θαη ζηα πξαθηηθά. Γπζηπρψο ππάξρεη έλα κεγάιν
πξφβιεκα. Γελ ζέισ λα ην βάισ ζηα πξαθηηθά, δελ ζέισ λα θαηαγξαθεί,
ζέισ ζε κηα δηαπαξαηαμηαθή αλ ζέιεηε κε ηνπο επηθεθαιήο ζπλάληεζε, λα
εθζέζσ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ
ππνζηειέρσζε θαη ζην ελαπνκείλαλ ζηειερηαθφ δπλακηθφ πνπ αθνξά ηέηνηεο
θαίξηεο Τπεξεζίεο πνπ ππεξεηνχλ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή άξα ηελ
Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη ηελ αληηδεκαξρία ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ.
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Γελ ζέισ λα επεθηαζψ πεξαηηέξσ, δελ κπνξψ λα θάλσ δεθηφ
ην αίηεκα ηεο αλαβνιήο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είκαη
θάζεηνο. Γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ζπδεηάκε ακέζσο κεηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να κπεη ζηε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηίζεηαη ςεθνθνξία. Σν ζέκα ηεο αλαβνιήο είλαη κφλν ζέκα
Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ην ιέεη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηίζεηαη θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ην ιέεη φηη είλαη ζέκα Πξνέδξνπ. Σν ψκα, είλαη
ψκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξψ λα έρσ ηε δηάηαμε θ. Πιέζζα πνπ αλαθέξεηαη ζε ηέηνηα
ζέκαηα;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πεξί ηεο αλαβνιήο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, απφζπξζε ή αλαβνιή Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιιν ε απφζπξζε. Αλαβνιή δεηάκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κχξηε Γήκαξρε γηα ιφγνπο δενληνινγίαο θαη λνκηκφηεηαο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξέπεη λα γίλεη ςεθνθνξία. Χξαία, ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία ην
ζέκα ηεο αλαβνιήο …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οιφθιεξεο ηεο ζπλεδξίαζεο ή ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ζπγθεθξηκέλν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα κήπσο πξέπεη λα ζπδεηεζεί ην εθηφο θαη κεηά φηαλ
έξζεη ε ψξα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά δελ πεηξάδεη ην εθηφο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καη γηα ηα δχν ζέκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνυπνινγηζκφο, Σερληθφ Πξφγξακκα θαη αληαπνδνηηθά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα γηα ηα 2 πξψηα ζέιεηε εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλάδειθνη πνπ είζηε κε ηειεδηάζθεςε, ν θ. εξεηάθεο, ν θ.
Γξεηδειηάο, ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο αηηνχληαη αλαβνιήο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη ησλ ζεκάησλ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σξηψλ ζεκάησλ: πξνυπνινγηζκνχ, αληαπνδνηηθψλ θαη Σερληθνχ
Πξνγξάκκαηνο. Αθνχζαηε ηελ ηνπνζέηεζή κνπ θαη ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία ην
ζέκα ηεο αλαβνιήο απηψλ ησλ ηξηψλ ζεκάησλ. Δγψ έρσ ςεθίζεη βεβαίσο φηη
δελ ζέησ ζέκα αλαβνιήο γηαηί νη εκεξνκελίεο ηξέρνπλ θαη ζα βγνχκε έμσ απφ
ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρνπκε ζα Γεκνηηθή Αξρή.
Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Με ηε δηθήο ζαο εηζήγεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σν ίδην κε εζάο Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Με ηελ πξφηαζή ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οκνίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Τπέξ ηεο αλαβνιήο. Αλ ππάξρεη ζέκα κε ηηο εκεξνκελίεο,
ηφηε ε Γεκνηηθή Αξρή δελ ζα έπξεπε λα ηα θέξλεη κε απηή ηε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο κε ηνλ θ. εξεηάθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ ηεο αλαβνιήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο θαη ε θα Δκκαλνπήι έρνπλ απνζηείιεη έλα
έγγξαθν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη 3 ππέξ ηεο αλαβνιήο θαη 5 θαηά. Καηά πιεηνςεθία. Γελ
γίλεηαη δεθηφ ην αίηεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδνπκε ηε ζπδήηεζε.
Σν 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαβηβάδεηαη έλα έγγξαθν
κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 27636/13-12-2021 ηνπ θ. Σεισληάηε Δκκαλνπήι
πξνθεηκέλνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη επί ηνπ αηηήκαηφο ηνπ.
Έρεηε κπξνζηά ζαο ην έγγξαθν;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γήκαξρε ζπγλψκε αλ εηζάγεηαη ην ζέκα πξψηα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη ην ζέκα; Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δηζάγεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο φπσο θάλακε θαη κε ηνπο
άιινπο λα πάκε ζην Γηθαζηήξην θαη λα πνχκε φηη καο είλαη απαξαίηεηνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη κηα πξαθηηθή πνπ ηελ αθνινπζνχκε γηα φινπο απηνχο νη
νπνίνη ιήγεη ε ζχκβαζή ηνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, είλαη απηή ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχκε γηα ηνπο
ζπλαδέιθνπο πνπ ιήγνπλ ηα νθηάκελά ηνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο ζπγθεθξηκέλνο πνπ ππεξεηνχζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη γπκλαζηήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν θαηξφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ην θαινθαίξη, απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ είρακε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη θάπνηνπο κήλεο κφλν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη ηνπο κήλεο πνπ πήξακε ηνπο γπκλαζηέο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζνπο κήλεο έρεη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Μήπσο είλαη επαλαιακβαλφκελα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη πξσηνεηζαγφκελν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίρε ηέζζεξηο κήλεο δνπιεηά θαη δεηάεη λα γίλεη κφληκνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη θαζφινπ. «Να κε απαζρνιήζεη πξνζσξηλά –απηφ πνπ
θάλακε θαη κε ηνπο Κνηκεηεξίνπ- έσο ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο
απφθαζεο».
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε ηέζζεξηο κήλεο κφλν;
.

ΚΟΚΟΛΔΣΟ:

Γήκαξρε

άιιν

ξσηάκε.

Πφζα

ρξφληα

απαζρνινχκελνο ζην Γήκν …;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μεξηθνχο κήλεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξψηε θνξά δειαδή έρεη πξνζιεθζεί.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ γίλεηαη, έρεη Γηθαζηήξην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξεί λα καο εμεγήζεηε ηη αθξηβψο είλαη;
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ην πξνζσπηθφ θάπνηνο. Πάκε παξαθάησ θαη ζα ην
δνχκε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο – Σειεθσληθή επηθνηλσλία)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα θξαηείηαη κέρξη λα καο θέξεη ε Δηξήλε κεξηθά ζηνηρεία.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Γηακόξθωζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην
γηα ηνλ θαζνξηζκό ζπληειεζηώλ ηειώλ Καζαξηόηεηαο θαη Φωηηζκνύ
ωο θαη Γεκνηηθνύ Φόξνπ έηνπο 2022»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεκέξα ζε φινπο. Πξψηα - πξψηα ζέισ λα πσ φηη ζε
γεληθέο γξακκέο θαη βάζεη ηεο εηζήγεζεο ηεο ίδηαο ηεο Τπεξεζίαο
Καζαξηφηεηαο είρακε εηζήγεζε γηα κηα εμνκνίσζε ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή
κείσζε πνπ έγηλε γηα λα κπνξέζεη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο λα βγεη, θαζψο
πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εηζήγεζε πνπ έρεηε ιάβεη ζηα ρέξηα ζαο φηη ε
Τπεξεζία είλαη ειιεηκκαηηθή.
Οη ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηηο νηθίεο είλαη ζηα 0,97 θαη γηα ηα
θαηαζηήκαηα ζηα 4,05. Πξηλ ζπλερίζνπκε ζέισ λα πσ φηη ζηελ εηζήγεζε
πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο δηνξζψζεηο ζηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο πνπ
αθνξνχλ ηηο ζηεγαζκέλεο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, ηηο Σξάπεδεο, ηα
ζνχπεξ κάξθεη.
Οη νξζέο ηηκέο ζηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο είλαη νη εμήο:


Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο αλαςπρήο, εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, ζλαθ
κπαξ, ςεηνπσιεία, νβειηζηήξηα θαη νχησ θαζεμήο απφ 3,82 πεγαίλνπλ
ζην

4,05.

Σα

θαηαζηήκαηα

πγεηνλνκηθνχ

ελδηαθέξνληνο

ήηαλ

ηηκνινγεκέλα ζηα 3,82 παξ' φηη είρακε ζπληειεζηή 3,21 γηα ηα
θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ήηαλ 3,82 θαη πεγαίλνπλ ζηα
4,05.


νχπεξ κάξθεη θαη Σξάπεδεο απφ 8,70 ζην 9,70



Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα άλσ ησλ 900 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ απφ 8,70
πεγαίλνπλ ζηα 9,70.



Ο εξγνηαμηαθφο κεηξεηήο απφ ηα 3,21 πεγαίλεη ζηα 4,05
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ηελ θαηεγνξία ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ άλσ ησλ 6.000 η. κέηξσλ ηα
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη νη επαγγεικαηηθνί ρψξνη απφ ην 1,93
πεγαίλνπλ ζην 2,43



Οη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο αλαςπρήο εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, ζλαθ
κπαξ, ςεηνπσιεία, νβειηζηήξηα θαη νχησ θαζεμήο απφ ηα 2,29 ζηα 2,43



Σα ζνχπεξ κάξθεη θαη νη Σξάπεδεο απφ ηα 5,22 ζηα 5,82



Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα άλσ ησλ 900 η. κέηξσλ απφ ηα 5,22 ζηα 5,82



Δπίζεο ε θαηεγνξία γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άλσ ησλ 6.000 η.
κέηξσλ ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο
απφ 0,96 πεγαίλνπλ ζην 1,22



Οη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο αλαςπρήο εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, ζλαθ
κπαξ, ςεηνπσιεία, νβειηζηήξηα θαη νχησ θαζεμήο απφ ην 1,15 ζην 1,22.



Σα ζνχπεξ κάξθεη θαη νη Σξάπεδεο απφ ηα 2,61 ζηα 2,91



Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα άλσ ησλ 900 η. κέηξσλ απφ ηα 2,61 ζηα 2,91
Η εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, ην ζχλνιν ησλ

αλαγθψλ πνπ πξνηείλεη γηα ην έηνο 2022 αγγίδεη ηα 6.173.353,94 € θαη ζηε
ζει. 16 ην ζπκπέξαζκα έξρεηαη λα καο επηβεβαηψζεη απηφ πνπ ε πξφηαζή
καο έξρεηαη λα εμνξζνινγίζεη φπσο είπα θαη πξηλ φηη εάλ δελ πξνβνχκε ζε
απηή ηελ εμνκνίσζε ησλ ζπληειεζηψλ, ζα έρνπκε αξλεηηθή απφθιηζε χςνπο
543.048,57 €.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή νη 543 ρηιηάδεο είλαη κε ηηο λέεο δηνξζψζεηο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση ελλνείηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ήηαλ εθ παξαδξνκήο ηα λνχκεξα, νη ππνινγηζκνί
έρνπλ γίλεη κε ηα ζσζηά λνχκεξα. Απιά ζηελ εηζήγεζε είραλ εθ παξαδξνκήο
…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίραλ παξαιεθζεί ζην γξάςηκν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Χξαία εληάμεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: σζηά. Δπίζεο ζέισ λα ηνλίζσ φηη γηα φιεο ηηο
απαιιαζζφκελεο θαηεγνξίεο δελ έρεη γίλεη θακία αιιαγή, επνκέλσο φπσο
κεηεηξάπεζαλ

πέξζη

ζε

100%

έθπησζε
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πεξηιακβάλνληαη ζηηο απαιιαζζφκελεο θαηεγνξίεο, ην ίδην ζα ηζρχεη θαη γηα ην
2022. Γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο, επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Τπάξρεη

εξψηεζε

απφ

ηνπο

ζπκκεηέρνληεο

κέζσ

ηειεδηάζθεςεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όρη θ. Γήκαξρε είλαη φια θαηαλνεηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο ή ν θ. εξεηάθεο έρνπλ εξσηήζεηο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Όρη δελ έρσ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη. Δπεηδή δελ έρσ πξφζβαζε ζηα αξρεία
πνπ είλαη ζηνλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη κνπ, ζέισ κηα ελεκέξσζε θέηνο πφζν
πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ην έμνδν γηα θαχζηκα ην 2206441001 ζηε ζει. 15 είλαη
199.000 € ν πξνυπνινγηζκφο θαη επίζεο εηζθνξά ππέξ ΔΓΝΑ πφζν
πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, πφζν ζα έρνπκε πιεξψζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην ηέινο ηνπ ’21 ιεο Νίθν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη. Σνλ ΔΝΓΑ ινγηθά πξέπεη λα ηνλ έρνπκε πιεξψζεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα ηνλ ΔΓΝΑ έρνπκε πιεξψζεη κέρξη ζηηγκήο θάηη
ιηγφηεξν απφ 757.000 θαη εθθξεκεί αθφκε ε εθθαζάξηζε. Πνπ ζεκαίλεη φηη ηα
800 ρηιηάξηθα είλαη κέζα ζην ξεαιηζηηθφ πιάλν ηνπ έηνπο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε αλ κνπ επηηξέπεηε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Κχξηε
εξεηάθε ζαο δηαθφπησ γηα έλα ιεπηφ …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε λα απαληήζσ ζηνλ θ. εξεηάθε. Ο ΔΓΝΑ
βγάδεη θάζε 31/12νπ ηη ζα πιεξψζνπλ νη Γήκνη ηνλ επφκελν ρξφλν. Απφ ηψξα
δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν ηη ζα πιεξψζνπκε ηνπ ρξφλνπ, 31/12 νπ απνθαζίδεη
ν ΔΓΝΑ. Γελ μέξεη θαλείο ηη ζα είλαη, κπνξεί λα είλαη πην θηελά, κπνξεί λα
είλαη θαη πην αθξηβά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χο 31/12/2020 πφζν απνθάζηζε;
Μ.

ΚΟΤΣΑΚΖ:

Απνθάζηζε

900.000

€

πνπ

είρακε

γξάςεη

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ καο πέξζη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: 909.000. Απιά είρακε πιεξψζεη 757.000 θαη εθθξεκεί ε
εθθαζάξηζε.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όζν γηα ηα θαχζηκα, είλαη απηή ηε ζηηγκή απηά πνπ έρνπκε
πξνυπνινγίζεη θέηνο φηη ζα θαηαλαιψζνπκε, ην ίδην πνζφ βάιακε θαη ηνπ
ρξφλνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μάιηζηα. Κχξηε Σνκπνχινγινπ θάηη ζέιαηε λα ξσηήζεηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιεκέξα θαη πάιη. Δθείλν πνπ ζέισ λα ζέζσ επί ηεο
δηαδηθαζίαο είλαη ην εμήο, επεηδή ην έζεζε θαη ν θ. Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γίλεη θαη νπνηαδήπνηε
απφθαζε παξζεί ζήκεξα γηα ην ζέκα απηφ, ιέσ εθ ησλ πξνηέξσλ λα
ζπλελλνεζνχκε θαη λα νκνθσλήζνπκε φηη δελ ζα πάεη ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Γηαηί είλαη ζνβαξφ ην ζέκα. Γερηήθακε πνιχ θαζπζηεξεκέλα φιε
ηελ εηζήγεζε θαη ζην 1ν θαη ζην 2ν ζέκα πνπ ζα ζπδεηήζνπκε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η πξφηαζή ζαο είλαη πφηε είλαη λα πάεη δειαδή;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γψζηε καο κηα κέξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζπλελλνεζψ κφλν κε ηνλ θ. Πιέζζα θαη ηηο Τπεξεζίεο, θαηά
πφζν βγαίλνπκε έμσ απφ ην ρξνλνδηάγξακκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γψζηε καο ηελ Πέκπηε, ηελ Παξαζθεπή. Μηα κέξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδσ ηε δηαδηθαζία θ. Σνκπνχινγινπ ζα ηελ πάξνπκε ηελ
απφθαζε ζην ηέινο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα εξψηεζε. ηε ζει. 12 θάησ - θάησ ζηα ηεηξαγσλάθηα
ιέηε: 3.352.430,13 θαη είλαη απφ νηθηαθή ρξήζε θαη απφ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα, νη θχξηεο πεγέο κε ιίγα ιφγηα. Πάκε ζηε ζει. 13 «Σέιε
θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ» ιέηε 2.350.430,13. Σν εθαηνκκχξην πνπ
είλαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απφ θάησ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ρσξηζηφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ην βάιαηε ρψξηα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έηζη κπαίλεη, ρψξηα.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. Γεχηεξε εξψηεζε: αθνχ ην ’20 ν ΔΝΓΑ είπε
909.000 φπσο καο δψζαηε ζε έλα πξνζρέδην, ηψξα βγάδεηε 800.000 €;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζπλππνινγίζακε φηη απηή ηε ζηηγκή πνπ
κηιάκε, έρνληαο δψζεη 757.000 € θαη εθθξεκνχλησλ αθφκε θαη ησλ
εθθαζαξίζεσλ πνπ έρνπκε λα δερηνχκε, έρνπκε θηηάμεη ζαλ Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία ζε ζπλεξγαζία θαη ηαχηηζε κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο έλα
πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο αγγίδεη ην ξεαιηζηηθφ κνληέιν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
Γελ είλαη ππεξβνιηθφ, νχηε ζην ειάρηζην.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Άιινο

ζπλάδειθνο

θάπνηα

εξψηεζε;

πλερίδνπκε

κε

ςεθνθνξία. Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: πγλψκε κπνξψ λα ξσηήζσ θάηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φεθίδνπκε, αιιά δελ πεηξάδεη θ. εξεηάθε ξσηήζηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σνπνζεηήζεηο δελ ζα γίλνπλ απφ θαλέλαλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζα ηνπνζεηεζψ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, δελ ζέισ λα
ηνπνζεηεζψ εδψ. αθψο έρσ κηα ηεξάζηηα ηνπνζέηεζε, εάλ ζέιεηε λα
ηνπνζεηεζείηε θακία αληίξξεζε. Ννκίδσ επεηδή ππάξρεη ην αίηεκα ηεο
αλαβνιήο…
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ηνπνζεηεζνχκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, δελ κπαίλνπκε ζε ςεθνθνξία, αο ηνπνζεηεζεί ν θ.
εξεηάθεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνιχ ζχληνκα, απηφ πνπ θαηαγξάθεηαη ζήκεξα ζαλ
πξφηαζε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή απνδεηθλχεη θαη' αξρήλ ηα φξηα ηεο
ρξενθνπίαο ηεο ιεγφκελεο απηνρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο
ζε φ,ηη αθνξά ηηο βαζηθέο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ.
Πξνβιέπεη κηα ζνβαξή αχμεζε επηβάξπλζεο γηα ηηο θαηνηθίεο
πάλσ απφ 10% ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ δέρνληαη νη
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επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ίζσο ηα πνιχ κεγάια ζνχπεξ κάξθεη ηα νπνία δελ
έρνπλ ηίπνηα.
Θέισ λα ζεκεηψζσ φηη ε ππέξβαζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ησλ εμφδσλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εγγξαθή ησλ
ρξεκάησλ πνπ ζα δψζνπκε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ πνπ αλέξρνληαη ζηηο 512.000 €.
πλνιηθά αληαλαθιά κηα εηζπξαθηηθή ινγηθή ζε φ,ηη αθνξά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε αλαιπηηθά θαη ζα απνδείμνπκε
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη δελ είλαη φηη απιψο έηζη ηα βξήθαηε, αιιά είλαη
κηα πνιηηηθή ηελ νπνία αθνινπζείηε.
(Γηαθνπή ηειεθσληθήο ζχλδεζεο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα λα ζπλερίζνπκε ηε δηαδηθαζία, έηζη θη αιιηψο απηά ζα
ιερζνχλ θαη ζα θαηαηεζνχλ. Πάληα ν θ. εξεηάθεο ηα θαηαζέηεη ζηα πξαθηηθά,
λα ζπλερίζνπκε ηε δηαδηθαζία αλ ζέιεη θάπνηνο άιινο λα ηνπνζεηεζεί, αιιά
δελ ζα κπνξεί θαη λα ςεθίζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά ζα ςεθίζεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ννκίδσ απηφ πνπ ιέεη ν Γήκαξρνο είλαη ζσζηφ, λα
πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ πξνρσξήζνπκε αλ ζέιεη θάπνηνο άιινο λα ηνπνζεηεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ εκάο φρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδνπκε. Δίρακε κηα παξέλζεζε γηαηί ήζειε λα ηνπνζεηεζεί
ν θ. εξεηάθεο. Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά θαη επηθπιαζζφκεζα γηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά θαη εκείο επηθπιαζζφκεζα γηα ελαιιαθηηθή
πξφηαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία θαη ν θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα ζπκπεξηιάβνπκε ην αίηεκά κνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ζα ην ζπδεηήζνπκε ζην ηέινο θ. Σνκπνχινγινπ. Θέισ κφλν θαη
κφλν λα ζπδεηήζσ κε ηηο Τπεξεζίεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ θπξίσο κε φζν ην δπλαηφ κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε εχξπζκε απηή
ηε ιεηηνπξγία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ θαη 3 θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Γηακόξθωζε εηζήγεζεο
πξνο ην Γεκ. πκβνύιην γηα ηνλ θαζνξηζκό ζπληειεζηώλ ηειώλ
Καζαξηόηεηαο θαη Φωηηζκνύ ωο θαη Γεκνηηθνύ Φόξνπ έηνπο 2022»
εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καηάξηηζε πξνζρεδίνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη Πξνϋπνινγηζκνύ
Δζόδωλ - Δμόδωλ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ θ. Κνζθνιέην …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν Σερληθφ Πξφγξακκα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά έρεηε δίθην, έρνπκε πεη φηη ζα έξρνληαη νη αληίζηνηρνη
Αληηδήκαξρνη, δελ έρεη έξζεη ν θ. Γεσξγακιήο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν Σερληθφ Πξφγξακκα ην έρεηε ιάβεη θη απηφ, έρεη έλα
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 8.969.457,10 € ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έξγα
πνπ είλαη ζε εμέιημε κε ηε κνξθή ησλ ζπλερηδφκελσλ: νηθνδνκηθά, νδνπνηίεο,
κειέηεο, πξάζηλν θαη φια απηά ηα έξγα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηα νπνία
ζπληεινχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ δεκνηψλ. Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ εγψ δπν πξάγκαηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θ. εξεηάθε.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηαιαβαίλεηε φηη ίζα πνπ πξφιαβα λα ην μεθπιιίζσ. Γπν
πξάγκαηα έπεζαλ ζην κάηη κνπ, ίζσο ππάξρνπλ θη άιια. ηνλ πξψην –
πξψην θσδηθφ, έρνπκε έζνδν απφ Σξσάδνο θαη Μαλδειαξά ΠΡΟΠΟ Ρφδνπ,
ην ΠΡΟΠΟ πξφθεηηαη λα καο δψζεη 5.000 έζνδα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε απηφ είλαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ είλαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηελ 1ε ζειίδα πάλσ –
πάλσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Νίθν, κηιάο γηα ην 3ν ζέκα φρη γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ην Σερληθφ Πξφγξακκα είκαζηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ έρσ πξνιάβεη νχηε λα ην θνηηάμσ, νχηε λα ην αλνίμσ.
Θα ηνπνζεηεζνχκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φεθίδνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη, αλ έρεηε ηνπνζέηεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ζα ηνπνζεηεζψ φκσο κηα επηζήκαλζε. Φέξακε
αλζξψπνπο απφ ην Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν 46 θαη είπακε φηη ρξεηάδνληαη
10.000 € ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη βιέπσ 5.000 γηα ηε κειέηε. Γηαηί;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη θαη ε Γσδεθαλήζνπ κέζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ήξζαλ άλζξσπνη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχζακε ην
αίηεκά ηνπο ην νπνίν είλαη έλα ρξφλην αίηεκα, εγψ δελ μέξσ νη 10.000 απφ
πνχ πξνέθπςε θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπάξρεη εγγξάθσο απηφ πνπ ιέηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μάιηζηα. Σν είπε ε θα Λίηζα. Αλ ην αλαηξεί, δελ μέξσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη' αξρήλ δελ είλαη εδψ ε θα Λίηζα γηα λα πεη αλ
επηβεβαηψλεη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπηηξέςηε κνπ λα πσ. Σν ζεκαληηθφ θ. Σνκπνχινγινπ είλαη φηη
βάδνπκε έλα θσδηθφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο. Έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα, λα είζηε ζίγνπξνο φηη ζα ην θάλνπκε, ηεο αλακφξθσζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οχηε θαη ζε απηφ δελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα ζπκθσλία;
Δίπακε δπν κέξε: ην Σεηξάγσλν θαη ηε Γσδεθαλήζνπ. Βάιηε 10.000 λα
ηειεηψλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ην βάινπκε δελ έρνπκε αληίξξεζε, δελ θεχγεη έμσ απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κφςηε απφ θάπνπ αιινχ 5.000 θαη βάιηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη απηφ γίλεηαη, αιιά γίλεηαη θαη κηα αλακφξθσζε φηαλ θαη
εθφζνλ πξνθχςνπλ ηα 5.000.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα ην είπακε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, νκφθσλν
ήηαλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σέινο πάλησλ θάληε φ,ηη ζέιεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη είλαη ζαθέο φηη ζα γίλεη απηφ. Κχξηε Κνζθνιέην παξαθαιψ
ηνπνζεηεζείηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θέισ λα πσ γηαηί απηφ ην ζέκα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Ο.Σ. 46 ήξζε ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ην
παξαπάλσ ζέκα θ. Σνκπνχινγινπ αθνξά ηελ πφιε δεθαεηίεο πίζσ θαη φπσο
βιέπεηε δελ έρεη ιπζεί πνηέ.
Γηα

λα

κπνξέζνπκε

λα

εληάμνπκε

πνζά

κέζα

ζηνλ

πξνυπνινγηζκφ ζα πξέπεη εγγξάθσο απφ ηηο Τπεξεζίεο λα γλσξίδνπκε πνην
είλαη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα εγγξαθεί ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη αληίζηνηρα
θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ζσζηά θαη
ζπγθξνηεκέλα ηε δνπιεηά θαη φρη ζην πεξίπνπ. Γηαηί αλ πάκε ζην πεξίπνπ, ζα
βαιηψζεη θαη ζα κηιάκε πάιη ηξηάληα ρξφληα κεηά γηα ην ίδην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηίζεηαη ζέκα γηα ηηο 5.000 θαη νχηε ζα ρξεηαζηνχκε ηελ
εηζήγεζε ηεο θαο Λίηζα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο είπε φηη ρξεηάδεηαη εηζήγεζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ ρξεηάδεηαη απηφ ιέσ θ. Γξεηδειηά ην ίδην πξάγκα ιέκε.
Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα αληηδηθία γηα θάηη ην νπνίν είλαη παξσλπρίδα ζε
φιε ηελ ηζηνξία ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο, παξαθαιψ βάιηε 5.000 εθεί λα
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πξνζηεζνχλ θαη λα ηα θφςνπκε απφ θάπνπ αιινχ. Έιενο! Να ζπδεηάκε
νιφθιεξν πξφγξακκα κπξνζηά καο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ηε Γσδεθαλήζνπ ηη πξνηείλεη ν θ. Σνκπνχινγινπ λα
βάινπκε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ηα δχν καδί βξε παηδί κνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε έλα Γνιγνζά λα αλέβνπκε θαη ζπδεηάκε ηψξα γηα …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πκθσλήζακε φινη ζε θάηη πξηλ πέληε κέξεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ θ. Σνκπνχινγινπ δελ ρξεηάδεηαη λα ην ζπδεηάκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε ε εγγξαθή είλαη θνινβή ζε ζρέζε κε ηε δέζκεπζε
φινπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Π.Π.Ι.Δ.Γ. θη είπακε απηνί νη δπν ρψξνη
λα κπνπλ ζε κηα κειέηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ιέσ. Γηα λα κπνπλ ζε κηα κειέηε θαη επηηξέςηε κνπ
ιίγν εδψ γηαηί θαιφ είλαη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ηηο γλψζεηο ζαο μέξεηε πφζν πεξίπνπ ζέιεη. 10-12.000;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ιέσ. Αλ πνχκε φηη ζέιεη 10.000 ε κία, ε άιιε
μέξνπκε φηη ζέιεη 50.000 άξα λα βάινπκε 60.000 λα ηειεηψλνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη. Θα βάιεηο 10.000 …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα παξαθαιέζσ ε εηξσλεία λα ζηακαηήζεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά θακία εηξσλεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ δελ γίλεηαη έηζη, αθήζηε ηε δηαδηθαζία.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γήκαξρε λα ηνπνζεηεζψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξεηάδεηαη ηνπνζέηεζε. Θα βάιεηε 10 θαη αλ ρξεηαζηεί ζα
θάλνπκε αλακφξθσζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγγξάθσο ππάξρεη ην λνχκεξν ησλ 50.000 € γηα ηε
Γσδεθαλήζνπ, δελ είλαη θακία εηξσλεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ζα βγνχκε εθηφο κεηά. Βάιηε ηα 10 εθεί ..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ζε ςεθνθνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάηη ζέιεη λα ξσηήζεη ν θ. εξεηάθεο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ην θνκκάηη «Γ» ζηελ θαηεγνξία «Γ» ιέεη «Καηαζθεπή
ζπλνδψλ έξγσλ γεπέδνπ ΑΔΚ» θαη κάιηζηα θαηεγνξία εζφδσλ ΑΣΑ.
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Ρσηάσ: δελ ηζρχεη φηη ηα ζπλνδά έξγα είλαη ζέκα Τπνπξγείνπ; Καη δεχηεξνλ ην
ΑΣΑ ηη ζεκαίλεη; Θα ρξεκαηνδνηήζεη ν Γήκνο ηα ζπλνδά έξγα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Νίθν, ν ζπγθεθξηκέλνο θσδηθφο είλαη 0 θαη έρεη παξακείλεη
κέζα, ελψ έρεη κπεη θσδηθφο πάλσ, δειαδή «Αζηηθή αλάπιαζε» πνπ ιέεη ν
πξψηνο – πξψηνο θσδηθφο εθεί πνπ θνηηάο ζηνλ πίλαθα «Γ» ζηελ νδνπνηία
αθνξά ην ρξεκαηνδνηνχκελν ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σφηε γηαηί παξακέλεη; Δγψ θαηαιαβαίλσ φηη παξακέλεη ψζηε
ζε κηα αλακφξθσζε λα θνξησζεί ζην Γήκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κπνξεί αθνχ είλαη κεδεληθφ. Νίθν κνπ, είλαη κεδεληθφ απηφ,
πξνθαλψο κπνξεί λα αθαηξεζεί έλα delete ζα θάλνπκε εθεί.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Λέσ ηφηε γηαηί δελ αθαηξείηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα θάλεη έλα delete εθεί δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. Γεθηφ θ.
εξεηάθε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: πκθσλνχκε ζην 10ρίιηαξν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε ζην 10ρίιηαξν πνπ έρνπκε έηζη θη αιιηψο
δεζκεπηεί ζην Γ..;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ό,ηη πεη ν Γήκαξρνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ελλνείηαη ην είρακε πεη θαη αλ ρξεηαζηεί θάλνπκε
αλακφξθσζε. Κχξηε Κνπηζάθε ςεθίδνπκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξψλ θαη επηθπιάζζνκαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;

17

ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ θαη εκείο επηθπιαζζφκαζηε λα ηνπνζεηεζνχκε
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε αλαιπηηθά ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 1 θαηά. Καηά πιεηνςεθία, ζεκεηψλνληαη θαη 2
παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καηάξηηζε πξνζρεδίνπ
Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη Πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδωλ - Δμόδωλ ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνϋπνινγηζκνύ
εζόδωλ - εμόδωλ ηεο Κνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ
νηθ. έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 223/2021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
ηεο πκβνπιίνπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ηνπ 3νπ ζέκαηνο θ. εξεηάθε έρεηε θάπνηα ηνπνζέηεζε ή
θάπνηεο εξσηήζεηο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ κπνξψ απηή ηε ζηηγκή λα ηνπνζεηεζψ, ζα ηνπνζεηεζψ
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρσ ηίπνηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε ςεθίδνπκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπηθπιαζζφκαζηε γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ πάεη ζην πκβνχιην ην ζέκα απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Πιέζζαο ιέεη φηη αλ απηή ηε ζηηγκή ςεθηζηεί,
νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ Κνηλσθειή.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην θαηαςεθίδνπκε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη 6 ππέξ, 1 θαηά. Καηά πιεηνςεθία θαη θαηαγξάθεηαη ην
παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε Δηεζίνπ
Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνϋπνινγηζκνύ εζόδωλ - εμόδωλ ηεο
Κνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ.
223/2021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καηάξηηζε όξωλ πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε
ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηξηώλ (3) ζέζεωλ πεξηπηέξωλ ζην Γήκν
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δδψ είλαη φινη νη φξνη, απηφ πνπ επηζεκαίλσ θαη λνκίδσ ζα
ζπκθσλήζνπκε φινη πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηα ηξαζη θαη ηηο
νκαδνπνηήζεηο,

ππάξρεη

έλα

άξζξν

ην

«Γηθαίσκα

ζπκκεηνρήο

ζηε

δεκνπξαζία» πνπ έρνπλ Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα κε ηελ πξνυπφζεζε λα
κελ νθείινπλ θαη λα κελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή εθθξεκφηεηα κε ην Γήκν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν Γήκν ή γεληθφηεξα;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν Γήκν. «Κάηνρνη αδεηψλ άιισλ πεξηπηέξσλ δελ δηθαηνχληαη
λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία. Κάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα πιεηνδνηήζεη
κφλν γηα κηα ζέζε πεξηπηέξνπ». Γηαηί ην έβαια απηφ; Σν έβαια, ζηε ινγηθή φηη
δεκηνπξγνχληαη νκάδεο δηεθδηθνχλησλ ή ήδε πεξηπηεξνχρσλ, κπαίλνπλ θάησ
απφ ηελ νκπξέια κηαο εηαηξείαο θαη πξνθαλψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
πάξνπλ θαη ηέζζεξα θαη πέληε θαη έμη πεξίπηεξα, πξνζπαζψληαο λα
πξνθπιάμσ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ κπνξεί λα πάξεη έλα πεξίπηεξν
θαη λα δηεθδηθήζεη έλα κεξνθάκαην, είπα λα βάινπκε απηφ.
Έρεη γίλεη θαη απφ άιινπο Γήκνπο, ην δηάβαζα θαη ζε άιινπο
Γήκνπο θαη ζεσξψ φηη είλαη θάηη, ην νπνίν κπνξεί λα καο πξνθπιάμεη απφ
απηή ηελ νκαδνπνίεζε θαη απφ ην λα γίλεη έλα είδνο ηξαζη consortium
αλζξψπσλ πνπ κπνξεί λα ιπκαίλνληαη ηα πνιιά πεξίπηεξα.
Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οη φξνη έρνπλ πεξάζεη απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία;
Μήπσο ζεσξείηαη θάπνηνο θαηαρξεζηηθφο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη. Δίλαη νη φξνη πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαη ζην παξειζφλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν ιέσ. Λέσ, αλ έρνπλ πεξάζεη απφ ηε Ννκηθή
Τπεξεζία γηα λα έρνπκε κηα γλσκνδφηεζε φηη νη φξνη είλαη νξζνί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ήξζε απφ ηα Έζνδα φπσο θαηαιαβαίλεηε, ηα Έζνδα
έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία θαη επνκέλσο παίξλνπλ ηε δηθή
ηνπο γλψκε γηα λα έρνπκε κηα λνκηκφηεηα ζηνπο φξνπο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη copy – paste δειαδή. Τπάξρεη γξαπηφ απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ φρη, δελ ην έρσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη. Γηαηί ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φρη λα
ρξσζηάεη ζην Γήκν, λα κε ρξσζηάεη γεληθφηεξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Απηφ ηψξα ζε κηα Διιάδα ε νπνία έρεη πιεγεί …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα ηξαζη πνπ ιέηε, δνπιεχνπλ θαη ζε άιινπο Γήκνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη αληηιεπηφ, αιιά ζε κηα Διιάδα πνπ έρεη πιεγεί θαη ν
θαζέλαο έρεη ηα δηθά ηνπ ζέκαηα κε ηνπο θνξείο ηηο Δθνξίεο θη φια απηά, έρσ
ηελ εληχπσζε φηη δελ κπνξψ λα πάσ λα ειέγμσ εγψ αλ θάπνηνο ρξσζηάεη
ζην Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παλεχθνιν, ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ ζα ην
ζπδεηήζνπκε έρσ ηελ άπνςή κνπ. Γελ έρεηε ηέηνην έγγξαθν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ εκέλα, απφ ην Γξαθείνπ Γεκάξρνπ φρη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ. Δγψ δελ έρσ θακία επαθή κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηα
Έζνδα κνπ έθεξαλ απηφ έρνληαο άκεζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία
θαη θαηαζέηνληαο απηνχο ηνπο φξνπο γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνθπιάμνπκε ηε
κνλαδηθφηεηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν «έρσ δεη», αλ δελ έρσ ππνγξάςεη δελ ζεκαίλεη
ηίπνηα. Πξέπεη λα είλαη επίζεκα απηά, φρη non paper.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάπνηνο άιινο εξσηήζεηο; Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Όρη δελ έρσ θάπνηα εξψηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάκε ζε ςεθνθνξία. Κχξηε Κνπηζάθε ςεθίδνπκε γηα ηα
πεξίπηεξα
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά, δηφηη νη φξνη δελ έρνπλ πεξάζεη απφ ηε Ννκηθή
Τπεξεζία κε επίζεκε γλσκνδφηεζε θαη είλαη αξθεηά επίθνβε αλ είλαη νξζνί ή
θαηαρξεζηηθνί θάπνηνη φξνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 6 ππέξ, 1 θαηά. Καηά πιεηνςεθία θαηαγξάθεηαη 1 παξψλ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καηάξηηζε όξωλ
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο
ρξήζεο ηξηώλ (3) ζέζεωλ πεξηπηέξωλ ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδόλαο» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνύ (απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ) δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΓΗΑΛΟΓΖ
ΣΖΝ ΠΖΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» - (Α.Μ. 59/2021) θαη αλάδεημε
πξνζωξηλώλ αλαδόρωλ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρεηηθά ζπλεκκέλα ηα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο.
Τπάξρνπλ εξσηήζεηο επ’ απηνχ; Κχξηε Γξεηδειηά; Κχξηε Σνκπνχινγινπ; Κχξηε
εξεηάθε; Γελ ππάξρνπλ. Κχξηε Κνπηζάθε ςεθίδνπκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά, γηαηί δηαθσλνχκε κε ην πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη
απηφ ην πξφγξακκα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 7 ππέξ, 1 θαηά. Καηά πιεηνςεθία.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνύ
(απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ) δηεζλνύο
αλνηθηνύ

ειεθηξνληθνύ

δηαγωληζκνύ

γηα

ηελ

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΓΗΑΛΟΓΖ ΣΖΝ ΠΖΓΖ ΚΑΗ
ΣΖΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» - (Α.Μ. 59/2021) θαη αλάδεημε πξνζωξηλώλ

αλαδόρωλ» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαηαθύξωζεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγωληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, κηθξναληηθεηκέλωλ
γξαθείνπ, επνπηηθνύ πιηθνύ Παηδηθώλ ηαζκώλ, θωηνηππηθνύ πιηθνύ,
βηβιίωλ θαη εμνπιηζκνύ δεκνηηθήο βηβιηνζήθεο»
(Α.Μ. 92/2021) θαη αλάδεημε νξηζηηθώλ αλαδόρωλ»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη γηα ην έηνο ‘22
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο αξηζκφο κειέηεο είλαη ηνπ ’21.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέεη: φιε απηή ε πξνκήζεηα γηα ην έηνο 2021.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ κπνξεί λα κελ ιέεη ην έηνο πνπ αθνξά ε κειέηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα ην δηνξζψζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ πξαθηηθνχ 37123/8-12-2021 γηα ην
’22. θχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαβάδσ θάηη γηα ην ραξηί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε ηεξάζηην ζέκα ζην ραξηί θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαβάδσ γηα λα θαηαγξαθεί: «… Ωζηόζν ζύκθσλα κε
ην από 26-11-2021 Α.Π. 26114/30-11-2021 e-mail ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηώλ
πξνο ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ζηε Β νκάδα θσηνηππηθό πιηθό (ραξηί Α4 θαη
ραξηί Α3) δηαπηζηώζεθε ε δπζθνιία θάιπςεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο κε
θσηνηππηθό ραξηί θαζώο ε αλαηίκεζε απηνύ, κε απνηέιεζκα ε πξνζσξηλή
κεηνδόηξηα κνλνπξόζσπε λα κπνξεί λα θέξεη κόλν 1.000 έσο 1.200
δεζκίδεο…»
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη κηα άιιε κνλνπξφζσπε ε νπνία κπνξεί λα καο
θαιχςεη γηα ηα ππφινηπα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Η δηαθνξά ηηκήο πνηα είλαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να πάξνπκε ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ λα ελεκεξσζνχκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ξσηάσ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο – Σειεθσληθή επηθνηλσλία)
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ην 1ν εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο κήπσο έρνπκε θάηη
θαηλνχξγην;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνπ είπε φηη απφ ην ’14 έρεη ηεηξάκελν απηφο. Γελ θάλεη
ζπλερφκελεο βαζηθά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ έρεηε θάλεη ηέηνηα ελέξγεηα απφ ην ’14 θαη κεηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη πνηέ. Κάηζε λα ην δνχκε γηαηί ζέισ λα ξσηήζσ θαη ηε
Ννκηθή Τπεξεζία γηα ην πφζν θαιππηφκαζηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ζην άιζνο έηζη ηνπο
παίξλνπκε, αιιά δελ θάλνπλ ηέηνην ραξηί. Καη είλαη εμάκελν απηνί.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η ινγηθή ιέεη φηη αλ ρξεηαζηεί αλακφξθσζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ
έρνπκε δεζκεπηεί ζηνπο αλζξψπνπο απηνχο, ζα ην θάλνπκε. Σν βάιακε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπάξρεη κηα εξψηεζε απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ πνηα
είλαη ε δηαθνξά βάζεη ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ θάλεη νη πξνκεζεπηέο, ν
πξψηνο ιέεη ν φηη δελ κπνξεί λα θαιχςεη ιφγσ ηεο αγνξάο ζην ραξηί, πνηα
είλαη ε δηαθνξά ζηελ ηηκή κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ, ν νπνίνο ιέεη
φηη κπνξεί λα καο θαιχςεη.
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Ο δεχηεξνο ιέεη φηη δελ κπνξεί λα θαιχςεη θαζφινπ ηελ
πνζφηεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί εδψ είλαη άιιε δηαηχπσζε. Η Υξηζηίλα Οηθνλφκνπ ε
κνλνπξφζσπε ιέεη φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξνκήζεηα πνζφηεηαο
1.000 έσο 1.200 δεζκίδσλ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ Α4 θαη κφλν» θαη ε ακέζσο
επφκελε θαη κνλαδηθή κεηνδφηξηα εηαηξεία «… επηβεβαηώλεη ηελ αδπλακία ηεο
εηαηξείαο…». σζηφ είλαη Κψζηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν ιέεη ε άιιε εηαηξεία ην ραξηί;
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ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Γελ ιέεη γηαηί δελ κπνξεί λα καο ην θαιχςεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηή πνπ ζα καο ην θαιχςεη, πφζν καο ρξεψλεη; Σν ραξηί
πνπ ζα πάξνπκε, πφζν ζα πιεξψλνπκε;
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθέξεηαη, αιιά αλαθέξεηαη κε πεξίεξγν ηξφπν. Λέεη: απφ
2.827,20 έσο 3.392,64 κε ΦΠΑ 24%. Γηαηί ην ιέεη απηφ; Σν ιέεη γηα ζνπ ιέεη
πηζαλή αλαηίκεζε εκέλα ζα κε βγάιεη εθηφο, ή ιέεη γηα ην Α4 θαη ιέεη θαη ην Α3
κέρξη 3.000 ηφζν. Δίλαη ιίγν πεξίεξγν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε ην ’20 θαη ην ’21 δελ δνχιεςε ν άλζξσπνο.
Άξα έρνπκε άιιε πιεξνθφξεζε εδψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη, ην θαινθαίξη δνχιεςε ζαο ην ιέσ ζαο ην ππνγξάθσ γηα
ηνλ έβιεπα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δηξήλε, ’20-’21 δνχιεςε;
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Όρη ην ’19 ζηακαηήζακε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κπνξεί. αο ην ππνγξάθσ …
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Άιιν απηφ, κπνξεί λα δνχιεπε ρσξίο λα ππάξρεη ζχκβαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο ην ππνγξάθσ, γηαηί ζηε Ραηδεζηνχ ηνλ ρξεζηκνπνίεζαλ
θαλνληθά ζηηο εθδειψζεηο.
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Ναη αιιά ρσξίο ζχκβαζε, ρσξίο πξφζιεςε απφ κφλνη ηνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα δνπιέςεη θάπνηνο ζην Γήκν γίλεηαη κηα ζχκβαζε. Η
αξκφδηα Τπεξεζία ιέεη φηη ’20-’21 δελ έρεη θακία ζχκβαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γειαδή δνχιεπε ν άλζξσπνο έηζη; Γελ κπνξψ λα βγσ θαη
ηξειφο εγψ αθνχ ηνλ έβιεπα ηνλ άλζξσπν πνπ δνχιεπε, λα ξσηήζσ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο επί δύν ζεκάηωλ ηαπηόρξνλα)
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Σν ραξηί Α4 είλαη 2,28.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλλνείο ην παθέην;
Ζ. ΣΑΦΑ: Μηα ραξά είλαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ην Α3;
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ΤΠΑΛΛΖΛΟ: 4,85.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιή ηηκή. Πφζν ην πνπιάλε έμσ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Σψξα πνπ έρεη έιιεηςε; Καη 5 θαη 6 επξψ ην έλα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κψζηα ζπκθσλείο γηα ην ραξηί;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα είλαη νκφθσλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ην αίηεκα πνπ έρεη θάλεη, πνπ ζπλήζσο θάλνπλ γηα ηελ
παξάηαζή ηνπο …
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Ο Σεισληάηεο έρεη δεηήζεη ίδηεο ζπκβάζεηο θαη δεηνχζε λα
κνληκνπνηεζεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να κνληκνπνηεζεί μεράζηε ην δελ παίδεη απηφ.
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Απηφ έρνπκε κφλν εκείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφο απφ φ,ηη έρσ θαηαιάβεη, ε δηαηχπσζε εδψ είλαη φηη δεηάεη
λα παξακείλεη κέρξη λα ηειεζηδηθήζεη κε έλα Γηθαζηήξην πνπ θάλνπκε γηα
φινπο απηνχο.
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Μα έρεη απνξξηθζεί λνκίδσ ν Σεισληάηεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ έρεη απνξξηθζεί, ην αθήλνπκε σο έρεη θαη δελ ην
ππνζηεξίδνπκε.
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Με ηα αζθαιηζηηθά κέηξα είρε απνξξηθζεί ε αίηεζή ηνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να μεθαζαξίζνπκε: δνχιεπε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ’20-’21 δελ δνχιεπε, απηφ είλαη γεγνλφο. Έρεη θάλεη
αίηεζε αζθαιηζηηθψλ γηα πνην πξάγκα;
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Γηα λα κνληκνπνηεζεί, λα ζεσξεζνχλ νη ζπκβάζεηο πνπ είρε
απφ ηφηε είλαη κηα εληαία ζχκβαζε, εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφηε βγήθε απηή ε απφθαζε;
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Σν έρνπκε ζηείιεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην θαινθαίξη
πξέπεη λα ήηαλ. Καη απνξξίθζεθε ε αίηεζή ηνπ ησλ αζθαιηζηηθψλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα ηη Γηθαζηήξην έρεη απηφο;
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Έρεη ηελ ηαθηηθή αγσγή.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά, εγψ ςεθίδσ θαηά.
(Σειεθσληθή επηθνηλσλία)
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ απιψο ζέισ λα κελ ηξειιαζψ εγψ ηψξα. Ο
Σεισληάηεο ην θαινθαίξη δελ ήηαλ ζε εκάο δελ δνχιεςε ζε εκάο;
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Ο Σεισληάηεο ην θαινθαίξη πνπ καο πέξαζε κέρξη ηηο 31/7 νπ
είρε ζχκβαζε απφ 1/7νπ λνκίδσ πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηήζακε ζην Camp.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη επραξηζηψ πνιχ.
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Μεηά ηνλ θνξσλντφ δνπιέςακε έλα κήλα, ζπγλψκε. Ναη, έλα
κήλα ηνλ 7ν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θακία αληίξξεζε ζε απηφ, αιιά … Απφ εκέλα δελ είλαη
εθηθηφ λα γίλεη δεθηφ απηφ ην αίηεκα, δελ ζηέθεη πνπζελά λνκηθά. Κχξηε
Γξεηδειηά δηαθσηίζηε καο ιίγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ είκαη θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη ην ζθεπηηθφ, αλ είλαη ζσζηφ απηφ πνπ ιέκε. Σν ζθεπηηθφ,
είλαη παξάινγν αλ δελ θάλσ ιάζνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οθείινπκε λα είκαζηε εγθξαηείο θαη δίθαηνη ζε ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο, δηφηη ππάξρνπλ άιια παηδηά ηα νπνία δνπιεχνπλ θαη ρξφληα θαη
δελ έρνπλ κνληκνπνηεζεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ θακία αληίξξεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σψξα λα έξρεηαη θάπνηνο 4 κήλεο θαη λα δεηάεη φηη θαιχπηεη
πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, απηφ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα ζπκθσλνχκε. Φεθίδνπκε γηα ην αίηεκα ηνπ θ. Σεισληάηε,
είλαη ιίγν παξάδνμν λα κελ πσ νμχκσξν απφ φ,ηη απνθαίλεηαη θαη ε Ννκηθή
Τπεξεζία.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζθεπηηθφ κνπ ζέισ λα αλαπηχμσ. Δίλαη έλαο εμαηξεηηθφο
γπκλαζηήο, είλαη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο ζθίδεηαη θαη απηέο ηηο ζπζηάζεηο
έρνπκε απφ ην Σκήκα πνπ δνπιεχεη πάληα απηά ηα ηεηξάκελα πνπ δνπιεχεη.
Όκσο φπσο είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ ππάξρεη κηα πξνυπεξεζία ζε άιινπο
πνπ δηεθδηθνχλ ηε κνληκφηεηά ηνπο, έρνληαο πνιχ πεξηζζφηεξνπο κήλεο
ππεξεζία ζην Γήκν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη φρη ψξεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ην θπξηφηεξν είλαη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Ννκηθή
Τπεξεζία απνθαίλεηαη φηη απηφ είλαη θάηη ην νπνίν θαζίζηαηαη νμχκσξν ζε
ζρέζε κε ηα αηηήκαηα ησλ ππνινίπσλ δηεθδηθεηηθψλ κνληκφηεηαο εηζεγνχκαη
ηελ θαηαςήθηζε ηνπ ζέκαηνο. Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ άθνπζα θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη παξάδνμν λα δεηάεη κηα κνληκφηεηα κέρξη λα ηειεζηδηθήζεη
ε απφθαζε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γήκαξρε ε άπνςή ζαο είλαη θαηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη είλαη θαηά ε άπνςή κνπ γηαηί είλαη άδηθε απέλαληη ζε
εξγαδφκελνπο ζην Γήκν κε πεξηζζφηεξεο δηεθδηθήζεηο, πεξηζζφηεξνπο κήλεο
δνπιεηάο θαη φρη ψξεο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: πκθσλψ κε ηελ άπνςή ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καηά Γήκαξρε, δελ ζηέθεη λνκηθά πνπζελά απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ ηεο άπνςή ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οκνίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη απνρσξήζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Απνξξίπηεηαη νκφθσλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γψζηε κνπ δπν ιεπηά γηα ην αίηεκά ζαο, έρσ λα δεηήζσ θπξίσο
κε ηηο Τπεξεζίεο αλ πξνιαβαίλνπλ. Έηζη θη αιιηψο ν θ. Βαζηιφπνπινο δελ ζα
έξζεη, έρεη πεη φηη δελ λνκηκνπνηψ κε ηελ παξνπζία κνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν νθείιεηο ζηνπο ζεζκνχο απηφ. Η απφθαζε αλ
πάξνπκε, πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζην πξαθηηθφ.
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(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε έλα ηεξάζηην πξφβιεκα κε ηηο Τπεξεζίεο θαη δελ είλαη
ζέκα κφλν αξηζκνχ, δελ είλαη ζέκα πιήζνπο είλαη ζέκα γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ
θαη δπλαηνηήησλ. Δάλ δελ πάκε ζήκεξα ζε ηαθηηθφ Γ.., ν Θεφο καδί καο. αο
ην ιέσ ππεχζπλα, έρεηε δεη φηη ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπιάρηζηνλ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα γηα κία κέξα ζπδεηάκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ε κία κέξα. Δίλαη κηα κέξα ε νπνία δεκηνπξγεί
απφλεξα, πηζηέςηε κε. Μεζνιαβεί ην αββαηνθχξηαθν, ζα δηαιπζνχκε θαη ζα
πάκε εθηφο ρξνλνδηαγξακκάησλ, εκπηζηεπηείηε κε ζε απηφ.
Πήξα ηειέθσλα πάλσ δπν αλζξψπνπο… μέξεηε ηη έρνπλ πεη;
Γελ ζέισ λα ηα ιέσ ζε πξαθηηθά απηά, ππάξρεη ε άπνςε πνπ δελ ππνγξάθεη
ηίπνηα, «δελ κε ελδηαθέξεη νχηε πξνυπνινγηζκφο νχηε ηίπνηα, εγψ ηελ πγεία
κνπ ζέισ». Τπάξρεη άλζξσπνο ν νπνίνο νχξιηαδε εκέλα πξνζσπηθά ζην
αζαλζέξ, βγήθε ν θ. Πιέζζαο απφ ην γξαθείν ηνπ λα δεη ηη ζπκβαίλεη. Έρνπλ
θαηαξξεχζεη, ηα λεχξα ηνπο είλαη κε ςπρνθάξκαθα, δελ κπνξνχκε λα ηα
βγάινπκε

πέξα.

Βνεζήζηε

καο

ηνπιάρηζηνλ

λα

θξαηήζνπκε

ηα

ρξνλνδηαγξάκκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή θη αλ μεθχγνπκε θάπνηεο κέξεο ηη ζα πάξνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα έρνπκε απφλεξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση απφλεξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκπηζηεπηείηε κε ζε απηφ, ζαο παξαθαιψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα ήδε έρεηο πάξεη ην κήλπκα φηη δελ ζα έξζεη ν
Βαζηιφπνπινο. Γειαδή ζα μεθηηιηζηεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ αλαβιεζεί ππαηηηφηεηα θάπνηνπ, λα ην δερηψ βεβαίσο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη ππαηηηφηεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαγξάθσ ηε ιέμε «ππαηηηφηεηα», κε αθνξκή ηελ απνπζία
θάπνησλ. Δπηηξέςηε κνπ ζε απηφ λα έρσ κηα άπνςε γηαηί είκαη θάζε κέξα
εδψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πσο πήξεο κηα απφθαζε θαη κεηέζεζεο ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απφ ρηεο, ζε ζήκεξα. Σν ίδην πξάγκα ζα θάλεηο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο γηαηί θαβαιάκε ηηο εκεξνκελίεο, Κψζηα κνπ, πίζηεςέ
κε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λνηπφλ εληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αο θαηαγξαθεί φηη ε πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ, ηνπ θ.
Γξεηδειηά θαη ηνπ θ. εξεηάθε πεξί αλαβνιήο ηνπ ζεκεξηλνχ Γ.. δελ έγηλε
δεθηή.
Δπραξηζηψ πνιχ, λα είζηε θαιά θαη θαιή ζπλέρεηα ζε φ,ηη θάλεηε
θχξηνη ζπλάδειθνη. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
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