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ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 5ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.
2. Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο δηεζλνχο αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ

δηαγσληζκνχ

γηα

ηελ:

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟ
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ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΣΟΤ

ΓΖΜΟΤ

Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ

Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΚΑΗ

ΣΧΝ

ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2022.
3. Έγθξηζε πξαθηηθψλ άγνλνπ δηεζλή αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΠΡΧΣΖ
ΑΝΑΓΚΖ, ΠΟΤ ΘΑ ΥΟΡΖΓΖΘΟΤΝ ΜΔΧ ΓΗΑΣΑΚΣΗΚΧΝ Δ
ΑΠΟΡΟΤ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΓΤΝΑΜΟΤ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΧΝ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΧΝ

ΣΟΤ

ΓΖΜΟΤ

ΚΑΗ

ΣΖ

ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΓΖΜΟΣΔ & ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ».

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Έγθξηζε

κειέηεο

θαη

θαηάξηηζε

φξσλ

αλνηθηνχ

ειεθηξνληθνχ

δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ,
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ έηνπο 2022» (ΑΜ 133/2021).
2. Έγθξηζε

κειέηεο

θαη

θαηάξηηζε

φξσλ

αλνηθηνχ

ειεθηξνληθνχ

δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο
ηνπ Γήκνπ Ν.Φ.-Ν.Υ. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο “Αλαβάζκηζε
ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο παξέρνληαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζην Γήκν
Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο”».
3. Απνδνρή δσξεάο κεηαρεηξηζκέλεο νηθηαθήο ζπζθεπήο (ςπγείνπ) γηα ηηο
αλάγθεο ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ.
4. Έγθξηζε ή κε επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ «Α.Ο. Πξφνδνο
Υαιθεδνληθφο» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
Κ. ΠΛΔΑ: Καιεκέξα. Να πάξνπκε παξνπζίεο. Ο θ. Βνχξνο παξψλ. Ο θ.
Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο παξψλ, ν θ.
Μπεξδέζεο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ.
Εαραξηάδεο παξψλ. Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζή καο.
(Κιεηζηά πξαθηηθά 0.00.35 έσο 0.02.45)
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κψζηα γίλαλε πάξα πνιιά έγγξαθα. Απφ 16/7 πνπ θάλακε ηηο
επαθέο κε ηνλ θ. Πέηζα θαη ηνλ θχξην ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δδψ ιέεη ραξαθηεξηζηηθά, έλα έγγξαθν πνπ ιέεη 8/10.
Μελ ζε θνπξάδσ. Απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ κε θνπξάδεηο. Πξνζπαζψ λα ζπκεζψ πνηα έγγξαθα
έρνπλ πξνεγεζεί γηα λα θηάζνπκε …..
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη βέβαηα πξέπεη λα ππάξρεη θαη κηα κειέηε γηα ην ηη
ζα ηα θάλνπκε απηά ηα ιεθηά. Όινη κπνξεί λα ζπκθσλνχκε, εληάμεη, αιιά καο
δψζαλε ιεθηά ρσξίο λα μέξνπκε ηη ζα ηα θάλνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε αλαθεξζεί ζην ηη ζα ηα θάλνπκε. Ξέξεηε κηα πην
ζπγθεθξηκέλε κειέηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ην έγγξαθν ηεο 8/10.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξνθαλψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ζπλνδεχεη αλ ζπκάκαη θαιά ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ κηιάσ γηα ηψξα. Γηα ηε Γεπηέξα κηιάσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, λαη. Άιιν ζέισ λα πσ, εάλ ζπκάκαη θαιά είλαη απηφ ην
αίηεκα πνπ θάλακε πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κέζσ Φηιφδεκνπ γηα λα
πάξνπκε απηά ηα ρξήκαηα. Απηφ είλαη. Γελ έρεη ηίπνηε άιιν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ζαο εμήγεζα. Σν ίδην πξάγκα ιέκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη. Χξαία. Γελ είπε κειέηε γηα ηε Γεπηέξα. Γηα ηε Γεπηέξα
κειέηε δελ κπνξεί λα έρνπκε. Θα έρνπκε ηελ πξφζεζε ηνπ ηη ζα θάλνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ό,ηη έρεηε ελ πάζε πεξηπηψζεη. Ό,ηη έρεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ηεο αλάπιαζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, ηεο αλαβάζκηζεο
ησλ δεληξνθπηεχζεσλ θιπ. Απηά.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γηαηί ζέινπκε, ζπκθσλψ θαη εγψ κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ
Γήκαξρε. Ση αθξηβψο ζέινπκε λα θάλνπκε θαη γηαηί δεηάκε 2 εθαηνκκχξηα θαη
δελ δεηάκε 1,5 θαη γηαηί δελ δεηάκε 3.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη γηα ηφζα. 1.300, 1.400. Γελ μέξνπκε.
Δπεηδή ιέρζεθαλ απηά θ. Εαραξηάδε ζηα Γ.. είλαη εηο γλψζε καο.
Αληηιακβάλνκαη ηηο εξσηήζεηο ζαο.
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Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Χξαία. Απηφ ζέινπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδσ πσο είλαη ινγηθφ λα έρεηε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα,
απηά ηα 2 εθαηνκκχξηα πνχ πεγαίλνπλ θαη ηη γίλνληαη. Θα ηα έρεηε. Γελ είλαη
αέξα παηέξα. Καηαιαβαίλσ απφιπηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη γηα ηα 385 ηνπ …..
ΓΖΜΑΡΥΟ: 386 ζπλ ΦΠΑ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 386 ζπλ ΦΠΑ ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ε πξφζθιεζε 10 ηνπ Σξίηζε ε νπνία εγθξίζεθε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη. Ση είρακε δεηήζεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα πάληα. Απηά είλαη κέζα ζηελ πξφζθιεζε. Απηά ζηελ
πξφζθιεζε αλαθέξνληαη ην ηη δεηάκε θαη γηαηί καο ηα δίλνπλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ηη πήξακε ηειηθά;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Δδψ ζηελ εηζήγεζε
πεξηγξάθεη ην ππνέξγν 1 είλαη: ν πξνυπνινγηζκφο είλαη 411.000. Δκείο
παίξλνπκε 346 ρηιηάδεο γηαηί ηα ζρνιεία ην έρνπλ εληάμεη κέζα ζηελ
πξφζθιεζε 10 ηνπ Σξίηζε, πεγαίλαλε κε ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ εζσηεξηθψλ
ρψξσλ θαη ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ ζηνπο αχιεηνπο ρψξνπο. Άξα ινηπφλ βάζε
ησλ ηεηξαγσληθψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ εληάμακε, δελ κπνξνχζακε λα
ππεξβνχκε ηηο 346.555,80.
Οη 64.000 πνπ έξρνληαη λα νινθιεξψζνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ,
είλαη ρξήκαηα πνπ ζα ηα βάιεη ν Γήκνο. Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ ζην ππνέξγν
2 άιιεο 33.017,33 πνπ αθνξνχλ ηνπο εμσηεξηθνχο θαη αχιεηνπο ρψξνπο πάιη
βάζε ησλ ηεηξαγσληθψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ έρνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σσλ ζρνιείσλ, ή ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ. Απηνί είλαη αζιεηηθνί
ρψξνη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθξηβψο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οη αζιεηηθνί ρψξνη ινηπφλ, απηφ είλαη πξνκήζεηα πιηθνχ.
Έρεη θαηαζέζεη ν Γήκνο ήδε ζηελ πξφζθιεζε 10 ην ηη ζα γίλνπλ απηά ηα
ιεθηά. Καη απφ εθεί θαη πέξα ….
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ κπνξνχκε λα ην έρνπκε; Απηφ ζαο ιέσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ην έρεηε ήδε απφ φηαλ πέξαζε ην ζέκα …..
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη. Γελ ην έρσ καδί κνπ. Ρσηάσ εάλ κπνξνχκε
λα ην έρνπκε. Μηα εθηχπσζε είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να αξρίζνπκε ηε ζπλεδξίαζε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πσ δπν θνπβέληεο ζε απηφ ην ζέκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ κειέηε ζε απηή ηε θάζε δελ ππάξρεη
γηα ηα 2 εθαηνκκχξηα. Ζ κειέηε ζπληάζζεηαη απηή ηε ζηηγκή θαη έρεη ζρέζε κε
φ,ηη πεξηβάιεη ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ πιελ ηνπ ζθεπαζηνχ Πνδνλίθηε. Πνπ
ζεκαίλεη βφξεηα κε άιζνο, αλαηνιηθά κε άιζνο κε αλαβαζκνχο, πεδφδξνκν
Καππαδνθίαο πνπ έρεη ζπάζεη θαη έρεη δηαιπζεί, αξδεπηηθά, θσηηζκφ θαη
πηζίλα, ην πδξαγσγείν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δεμακελή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ δεμακελή γηα ηελ ππξαζθάιεηα ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ππξφζβεζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ππξφζβεζε. Δλίζρπζε ηεο λφηηαο πιεπξάο.
ηηο 8/10 ππεβιήζε απηφ ην δειηίν ζην ππνπξγείν θαη
πεξηγξάθεη, κπνξψ λα ζαο δψζσ θαη έλα αληίγξαθν γηα λα κελ ππάξρεη θακία
…
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ δεηάκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα παίξλεηε ηα πάληα. Μελ αλεζπρείηε. Σν έξγν ζα
πινπνηεζεί κε παξεκβάζεηο αζηηθήο αλάπιαζεο γηα ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε
ηκήκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ θαη ηκήκαηνο ηνπ άιζνπο, φπσο πξνβιέπεηαη
απφ ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Αζελψλ, δηαρεηξηζηηθή κειέηε απηνχ ζηε
δεκνηηθή ελφηεηα Νέαο Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
Υαιθεδφλαο.
πγθεθξηκέλα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο αλάπιαζεο ησλ
εγθεθξηκέλσλ πεδνδξφκσλ κε πιηθά επίζηξσζεο θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ,
εξγαζίεο

ειεθηξνθσηηζκνχ

θαη

εκθπηεχζεσλ

εληφο

ηνπ

άιζνπο

ζα

πινπνηεζνχλ νη αλαβαζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξαλψλ ζηε λφηηα πιεπξά
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ηνπ άιζνπο κε ηηο αληίζηνηρεο θπηέςεηο θαζψο θαη έξγα

πξνιεπηηθήο

ππξνπξνζηαζίαο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έγηλε θαηαλνεηφ θ. Γξεηδειηά. Δληάμεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μφιηο ηειεηψζνπκε ζα πάξεηε έλα αληίγξαθν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο θαη φρη ε δεκνηηθή αξρή. Δζείο ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ. Δπεηδή ρεηξίδνκαη απηά ηα ζέκαηα ζέισ λα
είκαζηε θαζαξνί. Πξνζέμηε ηψξα. Απηή ηε ζηηγκή βξηζθφκαζηε ζηε θάζε
ζχληαμεο κηαο εληαίαο θαη αδηαίξεηεο κειέηεο. Όρη κειέηε γηα ηνπο
αλαβαζκνχο, φρη κειέηε γηα ηελ Καππαδνθίαο, φρη κειέηε γηα ηελ ….. ζα γίλεη
κία. Π.ρ. κέρξη ζηηγκήο δελ ππήξρε γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ. Γελ ππήξρε γηα
ηελ Καππαδνθίαο. Απηή ηε ζηηγκή ζπληάζζνληαη απηέο θαη ζα είλαη έηνηκεο ζε
ιίγεο κέξεο.
Απηά είλαη ππνρξέσζε ηεο ΑΔΚ λα ηα θηηάμεη κε δαπάλεο δηθέο
ηεο, φπσο είρακε πεη αλ ζπκφζαζηε απφ παιηά, ηελ νπνία ζα ηε ζηείιεη εδψ,
ζα ειεγρζεί, ζα ζεσξεζεί λνκίκσο, πξνζεθφλησο θαη ζα κπεη ζην φξγαλν εδψ
λα θάλνπκε απνδνρή θιπ.
Παξάιιεια

θάλνπκε

απηέο

ηηο

δηαδηθαζίεο

ηψξα,

ηεο

ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κεζαχξην γηα λα επηζπεχζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ
10εκέξσλ. Ξέξεηε πξνζθπγέο θαη ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα λα νξηζηεί πην γξήγνξα ε δηαδηθαζία ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. θνπφο καο θπξίεο θαη θχξηνη είλαη κέζα ζην έηνο κε
ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηφλ λα δεκνπξαηήζνπκε ην έξγν δηφηη αλ πάκε ζην λέν
έηνο, λα ζπληαρζεί πξνυπνινγηζκφο, λα εγθξηζεί απφ θάησ, ζα θάκε θαλά
ηξίκελν. Καη πηζηεχσ λα ην πεηχρνπκε.
Θα έξζνπλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο απηνχ ηνπ έξγνπ λα
εγθξηζνχλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη κεηά ζα πξνρσξήζνπκε ζηηο
δηαδηθαζίεο γηα λα γίλεη ν δηαγσληζκφο ν δηεζλήο. Μφιηο ηειεηψζνπκε ζα ζαο
δψζσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ ηε κειέηε ηε θηηάρλεη ε ΑΔΚ ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα κειεηεηηθά γξαθεία πνπ έρεη ε ΑΔΚ, πνπ είρε θηηάμεη θαη
ηηο άιιεο ….
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ζα έξζεη εδψ πέξα ν Γήκνο λα ηηο εγθξίλνπλ νη
ηερληθέο ππεξεζίεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όπσο ηηο άιιεο κειέηεο θ. Σνκπνχινγινπ. Σηο θάλακε
απνδνρή. Γσξεάλ κειέηεο.
Να πξνζζέζσ θάηη. Μαθάξη λα είρακε θαη άιια ρξήκαηα, λα δσ
πψο κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ,
πξνθεηκέλνπ λα κπνχκε θαη ζηελ άιιε πιεπξά απφ ηε κεξηά ηνπ πνηακνχ γηα
λα κπνξέζνπκε λα αλαπιάζνπκε θαη εθείλν ην θνκκάηη, ην νπνίν κεηά ηελ
ππνγεηνπνίεζε έρεη κείλεη μέπαξγθν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη κεγάιν απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη πνιχ κεγάιν. Μηιάσ θ. Σνκπνχινγινπ γηα ην θνκκάηη …..
πγλψκε, απαληήζηε. Γηα ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο είλαη έλα θνκκάηη ην
νπνίν έρεη …. Δθεί είλαη ηεξάζηην ην πξφβιεκα. Πεξηκέλνπκε θαη απφ εθεί λα
έρνπκε κηα απάληεζε.
ΜΔΛΟ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ. Γη’ απηφ ζαο ην ιέσ. Απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ
αξρίζακε λα ζπδεηάκε γη’ απηφ ην θνκκάηη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, απφ ηελ
πξψηε κέξα πνπ αξρίζακε λα ζπδεηάκε γηα ηελ αλάπιαζε, ηελ αλαβάζκηζε
φισλ ησλ ρψξσλ πνπ δελ άπηνληαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ, ζην κπαιφ καο θαη
ηνπ πξνεγνχκελνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ
θαη γεληθφηεξα ησλ αλζξψπσλ πνπ είρακε επαθή θαη έρνπκε επαθή κε φιε
ηελ πεξηνρή εθείλε βάζε ησλ έξγσλ, νπζηαζηηθά καο πξνέθπςε φρη έλα
πξφβιεκα, αλαγελλήζεθε ε αλαγθαηφηεηα ηνπ λα αλαπιαζηεί φινο ν ρψξνο
εθείλνο.
Βεβαίσο πεξηκέλνπκε ηε γξακκή πιεκκχξαο απφ ην Τπνπξγείν
γηα λα κπνξέζνπκε πψο ζα νξηνζεηήζνπκε εθείλε ηελ πεξηνρή. Ήδε κπήθακε
θαη γθξεκίζακε κε ηελ άδεηα ησλ δπν ηξηψλ ηδηνθηεηψλ θάηη γθξέκηα πνπ
ππήξραλ εθεί. Σα παιηφζπηηα απηά θαη είκαζηε ηψξα ζε αλακνλή ηνπ λα
κπνξέζνπκε λα εμαζθαιίζνπκε ρξήκαηα θαη γη’ απηφ ην έξγν, γηαηί ζθεθηείηε
ηψξα πφζν αηζζεηηθά ζα αλαβαζκηζηεί

ε πεξηνρή,

φηαλ ππάξρεη απηή ε

ηεξάζηηα έθηαζε ηνπ πεδφδξνκνπ πάλσ απφ ηελ ππνγεηνπνίεζε θαη λα έρεη
κηα ζπλέρεηα, ελλνψ αηζζεηηθή, αιιά θαη ζπλέρεηα ρξήζεο, ρξεζηκφηεηαο
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κάιινλ, ην λα θηηάμνπκε εθεί έλα ππέξνρν παξθάθη, δάζνο, παγθάθηα,
θσηάθηα θαη πάεη ιέγνληαο.
Άξα δειαδή είκαζηε ζε έλα δξφκν πνπ πεξηκέλνπκε απιά θαη
κφλν λα θνπκπψζνπλ φια απηά μεθηλψληαο βέβαηα απφ απηά ηα δπν
εθαηνκκχξηα ηνπ Φηιφδεκνπ.
Να μεθηλήζνπκε θ. Πιέζζα;
Υξήζηκα

είλαη

φια

απηά.

Όηαλ

ππάξρεη

θαηαλφεζε

θ.

Σνκπνχινγινπ θαη ζχκπλνηα είλαη ρξήζηκα φια απηά.

1ν ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 5ε αλακόξθσζε
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021»

ΓΖΜΑΡΥΟ: 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην
Γ.. γηα ηελ 5ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021».
Πάκε γηα ην 1ν εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο. Δηζάγεηαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αλακφξθσζε είλαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά ην
πνζφ ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ πνπ είπακε. Αθνξά απηά ηα δπν εθαηνκκχξηα απφ
ην Τπνπξγείν. Καη ηελ απνδνρή απφ ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» ηεο
ππνβνιήο ηεο πξφζθιεζεο ΑΣ 10 πνπ θάλακε κε ηα 385 ρηιηάξηθα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γχν ζέκαηα ή έλα ζέκα είλαη απηφ κε δπν ππνζέκαηα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χο πξνο ηα έζνδα είλαη έλα ζέκα. ην ζχλνιν 2.385.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ εκάο εγθξίλεηαη, ελλνείηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη απφ εκάο εγθξίλεηαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη απφ εκάο εγθξίλεηαη.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Απφ εκάο θαηά. Θα ηνπνζεηεζνχκε ζην ζπκβνχιην.
ΜΔΛΟ: Δπεηδή κνλίκσο κε ηα ζρνιεία ηνπνζεηείζηε, θάλεηε, ξάλεηε, εδψ
κηιάκε γηα έλα έξγν ακηγψο γηα ηα ζρνιεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Τπνβνιή εηζήγεζεο
ζην Γ.. γηα ηελ 5ε αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2021», εγθξίλεηαη ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.
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2ν ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο 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 Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ
ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2022»

ΓΖΜΑΡΥΟ: 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Έγθξηζε κειέηεο θαη
θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΚΑΗ ΣΧΝ
ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2022».
Δηζάγεηαη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λέηε δπν εηψλ. Γηαηί δχν εηψλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλφο έηνπο είπα. Καη γηα ηα έηε 2021 – 2022. Σν ππφινηπν είλαη
απηφ. Έρνπκε ηα ππφινηπα. Δίλαη ηα ππφινηπα. Θπκφζαζηε πνπ θάλακε θάηη
ηξίκελα; Δηζάγεηαη; Δηζάγεηαη.
Ναη απφ φινπο. Οκφθσλν είλαη.
Με ηηο δηαηαθηηθέο ήηαλ. Θπκφζαζηε;
Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Έγθξηζε κειέηεο θαη
θαηάξηηζε

όξσλ

δηαθήξπμεο

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 Ν.ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ
Ν.ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2022»,
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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3ν ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαθηηθώλ άγνλνπ δηεζλή αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ κεηνδνηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΠΡΧΣΖ
ΑΝΑΓΚΖ, ΠΟΤ ΘΑ ΥΟΡΖΓΖΘΟΤΝ ΜΔΧ ΓΗΑΣΑΚΣΗΚΧΝ Δ ΑΠΟΡΟΤ
& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΓΤΝΑΜΟΤ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ
ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ,
ΓΖΜΟΣΔ & ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ
ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ»

ΓΖΜΑΡΥΟ: 3ν ζέκα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο: «Έγθξηζε πξαθηηθψλ
άγνλνπ δηεζλή αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΠΡΧΣΖ ΑΝΑΓΚΖ, ΠΟΤ ΘΑ
ΥΟΡΖΓΖΘΟΤΝ ΜΔΧ ΓΗΑΣΑΚΣΗΚΧΝ Δ ΑΠΟΡΟΤ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ
ΑΓΤΝΑΜΟΤ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΧΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΓΖΜΟΣΔ &
ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ,
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ».
Δηζάγεηαη; Δπαλήιζε ην ζέκα.
ΜΔΛΟ: Σν πξνεγνχκελν ζέκα είρε έξζεη, ην είρακε βγάιεη ην barcode απφ
κέζα θαη μαλάξρεηαη ζήκεξα ρσξίο ην barcode πνπ ην πεξάζακε. θέηεο
δηαηαθηηθέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηνπο άπνξνπο κφλν.
ΜΔΛΟ: Βγήθε άγνλνο;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΜΔΛΟ: Δίρε ην θνπξηά ν νπνίνο επεηδή δελ έρεη ππνθαηάζηεκα ζηελ
πεξηνρή, δελ κπνξεί λα ην πάξεη.
Κ. ΠΛΔΑ: Ζ επαλάιεςε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ. Δκείο είρακε βάιεη έλαλ
φξν κέζα φηη απηφο πνπ ζα έβαδε, λα είρε ππνθαηάζηεκα ζηελ πεξηνρή …..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άλνημε ην κηθξφθσλφ ζνπ.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δίλαη άγνλνο γηαηί είρακε βάιεη λα ηεξεί ππνθαηάζηεκα
ζηελ πεξηνρή. Σν λα βγάινπκε δηαηαθηηθέο θαη λα έξρνληαη θάπνηνη λα
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παίξλνπλ ηηο δηαηαθηηθέο θαη ν θνπξηάο λα πεγαίλεη ζην ζηξαηησηηθφ
εξγνζηάζην κε έλα θνξηεγφ θαη λα θάλνπκε ηελ ίδηα δνπιεηά πνπ θάλακε πάιη,
είλαη δψξνλ άδσξνλ. Σηο δηαηαθηηθέο ηηο θάλακε ψζηε λα έξρεηαη λα παίξλεη ηε
δηαηαθηηθή ησλ 36,00 € ν άπνξνο ή απφ ην παληνπσιείν θαη λα πεγαίλεη ζην
ζνχπεξ κάξθεη θαη λα ςσλίδεη φ,ηη ζέιεη.
Αλ είλαη λα μαλαθάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, δελ είρακε ιφγν λα
θάλνπκε ην δηαγσληζκφ.
ΜΔΛΟ: Καη ηψξα πσο ην θάλεηε;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Με ηνλ ίδην ηξφπν.
ΜΔΛΟ: Να έρεη καγαδί εδψ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Να έρεη καγαδί εδψ. Με ηνλ ίδην φξν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη’ αξρήλ απηφο ν φξνο δελ κπνξεί λα κπεη. Αληίθεηηαη ζηηο
δηαηάμεηο πεξί αληαγσληζκνχ. Δίλαη ειεχζεξνο φπνηνο έρεη απηά ηα πξντφληα
λα ηα δηαζέζεη ζην θνηλφ, κπνξεί λα ηα δηαζέηεη, γηαηί έρεη ηνλ ηξφπν, ηα
απηνθίλεηα, ηα ηξέλα.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: πγλψκε θ. Γξεηδειηά, εκείο δελ είπακε ππνθαηάζηεκα κε
ηελ έλλνηα ηνπ ζνχπεξ κάξθεη. Θα κπνξνχζε ν ίδηνο λα λνηθηάζεη έλα ρψξν
πνπ λα έρεη ηα πξντφληα. Δίλαη άιιν ην έλα πξάγκα, άιιν ην άιιν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ππνθαηάζηεκα ππφθεηηαη ζηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Γελ
είλαη αλνίγσ έλα καγαδάθη εδψ θαη …..
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Όηαλ ελλνψ ππνθαηάζηεκα δελ ελλνψ ππνθαηάζηεκα ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζαο άθεζα λα κηιήζεηε. Τπνθαηάζηεκα θνξνινγηθά
ζεκαίλεη πξέπεη λα ην αλνίμεηο ζχκθσλα κε ηηο θνξνινγηθέο …..
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: αο είπα, βγάιηε ην ππνθαηάζηεκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ππάξρεη ζπλελλφεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ελλνείο πχξν λα βγάινπκε ην ππνθαηάζηεκα;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Αλ ν ίδηνο ν θνπξηάο καο έιεγε φηη ζα λνίθηαδε έλα
θαηάζηεκα ην νπνίν απφ εθεί λα παίξλνπλ ηα πξντφληα ηνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα είλαη ε απνζήθε πξνθαλψο.
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Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μία απνζήθε π.ρ. λαη, αιιά ην λα βάδεη έλα θνξηεγφ ζην
ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην, φπσο θάλνπκε δελ είρακε ιφγν λα θάλνπκε
δηαηαθηηθέο. Απηφ ιέκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ λα ζπκθσλήζσ λα μαλαγίλεη ν δηαγσληζκφο.
Δθφζνλ φκσο δελ πξφζθεξε θαλείο απφ ηελ πεξηνρή, ή κε ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ βάιαηε ηη ζαο θάλεη λα πηζηεχεηε φηη ζηνλ επφκελν δηαγσληζκφ ζα έξζεη
θάπνηνο; Καη ζπκπιεξψλσ ηε ζθέςε κνπ θαη ιέσ ην εμήο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί άκα βγεη ην ππνθαηάζηεκα απαγνξεχεηαη ζηνλ ληφπην
λα ζπκκεηάζρεη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθξηβψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ηίπνηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ είλαη φξνο πνιχ θαηαρξεζηηθφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρσ ηελ εληχπσζε φηη απηφ κπήθε, κηα εμήγεζε δίλσ, απιά θαη
κφλν γηα λα εληζρχζνπκε ηε ληφπηα επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αο ην αθαηξέζνπκε γηα λα πξνρσξήζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη πξνηηκφηεξν γηα ….
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Όρη λα κε ην αθαηξέζνπκε γηαηί έηζη ζα δψζνπκε ην
δηθαίσκα πάιη λα πεγαίλνπκε ζην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη πξνηηκφηεξν λα βγεη απηφο ν φξνο, λα πηάζεη ην
θιαβελίηε πνπ είλαη εδψ, ή έλα άιιν ζνχπεξ κάξθεη ….
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καη’ αξρήλ απηφο ν δηαγσληζκφο ήξζε, εγψ ηνλ βξήθα ηνλ
δηαγσληζκφ. Απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη

πξέπεη λα ζηέιλνπλ

πεξηζζφηεξεο πξνζθιήζεηο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση πξνζθιήζεηο;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Όηαλ αλνίγεη ν δηαγσληζκφο ζα πξέπεη λα κπαίλεη
πεξηζζφηεξνο θφζκνο κέζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ξσηήζσ. Πφζνπο ελδηαθεξφκελνπο είρακε; Μφλν ην
θνπξηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μφλν ην θνπξηά. Γηαηί δελ πηάλεηε ηα ληφπηα θαηαζηήκαηα
λα έξζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζπκκεηάζρνπλ. Να παξακείλεη φκσο ….
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο πνχ βγαίλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παληνχ. ηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. Μεξηθά θαηαζηήκαηα ηψξα αθφκα δελ
έρνπλε ηε δπλαηφηεηα λα κπαίλνπλ ζε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. Γηα πφζν θαηξφ αθφκα
πξέπεη λα κείλεη απηφ θ. Μπεξδέζε;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δκείο εάλ ην ςεθίζνπκε ζήκεξα ζε δπν κέξεο ηξεηο ζα
είλαη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη γηα πφζν θαηξφ κεηά ζα έρνπκε πξφβιεκα; Ο δηαγσληζκφο
αλεβαίλεη γηα κηα εβδνκάδα; Πξνηείλσ λα παξακείλεη ν δηαγσληζκφο σο έρεη
κε κηα πιεξνθφξεζε ζηα ληφπηα θαηαζηήκαηα γηα ηηο επφκελεο δπν
εβδνκάδεο. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, έρνπκε ηνπο θαηαιφγνπο, έρνπκε ην
ζσκαηείν ησλ εκπνξνβηνηερλψλ εδψ θαη λα θάλνπκε κηα ηέηνηα λχμε.
Καη κεηά ζηε ζπλέρεηα δεζκεχνκαη εάλ δελ πεξάζεη λα πάκε
ζηελ ….
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Οπζηαζηηθά ζέισ λα θαηαιάβεηε ην εμήο: εκείο απηφ ην
θάλνπκε γηα ηνλ άλζξσπν. Να κελ πεγαίλεη ν πνιίηεο λα πεξηκέλεη ηε
ζαθνχια. Να έξρεηαη λα παίξλεη ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όπσο ην θάλνπκε θαη ζην θνηλσληθφ εζηηαηφξην ….
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: ΓΗ’ απηφ ην ιφγν. Γελ έρνπκε θαλέλαλ άιιν ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξφηαζή κνπ είλαη λα παξακείλεη απηφο

φξνο γηα ηελ

πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηηο επφκελεο δπν εβδνκάδεο θαη αλ θεξπρζεί
πάιη άγνλνο ζα πάκε ζηε δηαδηθαζία λα αθαηξέζνπκε ην ππνθαηάζηεκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ θαηαςεθίδσ γηαηί ν φξνο απηφο είλαη θαηαρξεζηηθφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε καο αθνχζαηε; Ναη απφ ηνλ θ. Κνπηζάθε.
Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ θαη εγψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξακκέλε;
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
13

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά γηαηί είλαη θαηαρξεζηηθφο ν φξνο. Χο πξνο ηνλ
φξν απηφ θαη εάλ βγεη δεχηεξε θνξά άγνλνο ζα πάκε ζε απεπζείαο αλάζεζε
πνπ δελ ην ζέινπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα πάκε. Θα θάλνπκε απηφ πνπ ζαο είπα εγψ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Καηά γηα ηνλ ίδην ιφγν. Γηαηί είλαη θαηαρξεζηηθφο ν φξνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πφζα είλαη θ. Πιέζζα;
Κ. ΠΛΔΑ: Χο πξνο ηνλ φξν απηφλ 5 ππέξ θαη 3 θαηά (θαηά πιεηνςεθία)
θαη σο πξνο ηα ππφινηπα νκφθσλα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ:
πξαθηηθώλ

Σν

3ν

άγνλνπ

ζέκα
δηεζλή

εθηόο

εκεξήζηαο

αλνηθηνύ

δηάηαμεο:

ειεθηξνληθνύ

«Έγθξηζε
κεηνδνηηθνύ

δηαγσληζκνύ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΠΡΧΣΖ
ΑΝΑΓΚΖ, ΠΟΤ ΘΑ ΥΟΡΖΓΖΘΟΤΝ ΜΔΧ ΓΗΑΣΑΚΣΗΚΧΝ Δ ΑΠΟΡΟΤ
& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΓΤΝΑΜΟΤ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ
ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ,
ΓΖΜΟΣΔ & ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ
ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ,

ΓΗΑΡΚΔΗΑ

ΔΝΟ

(1)

ΔΣΟΤ»,

εγθξίλεηαη

ΚΑΣΑ

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ κε 5 ππέξ θαη 3 θαηά σο πξνο ηελ παξάγξαθν 6.1.1. θαη
νκόθσλα σο πξνο ηα ππόινηπα.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ,
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2022» (ΑΜ 133/2021)»

ΓΖΜΑΡΥΟ: 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε
φξσλ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ
θίλεζεο νρεκάησλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ έηνπο 2022» (ΑΜ
133/2021). Πξνυπνινγηζκφο 525.958,53 €. Δθηηκψκελε ζπκβαηηθή αμία
479.468 θαη θάηη ςηιά. Γηθαίσκα πξναίξεζεο 46.490,00 €. Καη έρεη θαη θάπνηεο
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ππνπαξαγξάθνπο εδψ, θαηάξηηζε φξσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, κε
ζπλεκκέλα ηα έγγξαθα πεξί κειέηεο θαη πξνκήζεηαο.
Κχξηε Κνπηζάθε ζέιεηε λα καο πείηε θάηη γηα ην 1ν ζέκα γηα ηελ
πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ; Μηράιε καο αθνχο; Έρεηο θιεηζηφ ην
κηθξφθσλφ ζνπ. Γελ αθνχγεζαη. Λέσ Μηράιε πεξάζακε ζην 1ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά. Θέιεηο λα καο πεηο θάηη; Γελ
κπνξψ λα ζπλελλνεζψ ηψξα. Γελ γίλεηαη.
σηήξε έρεηο λα πεηο θάηη εζχ γηα εδψ; Γηα ηα νηθνλνκηθά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη ηα θαχζηκα ηνπ 2022. πλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
525.958,53 €.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: ε απηά έρεη ππνινγηζηεί ε αχμεζε ηνπ πεηξειαίνπ; Σν ιέσ
κήπσο βγεη θαη απηφο ν δηαγσληζκφο άγνλνο, επεηδή εάλ έρνπκε
πξνυπνινγίζεη εκείο κε ηελ πξνεγνχκελε ηηκή, ηψξα κε ηελ αχμεζε πνπ έρεη
πάξεη 40%;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ ελεκέξσζε πνπ έρσ εγψ απφ ηελ Τπεξεζία είλαη φηη
ππάξρεη έλα πνζνζηφ αζθαιέο ηφζν ζηηο πνζφηεηεο ζπλήζσο. Δπνκέλσο γηα
λα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ φπνηα θξίζε, ζαλ απηή πνπ
πεξάζακε. Δπνκέλσο ζεσξψ φηη ήδε έρνπλ ζπκπεξηιάβεη, φηη αλ πξνθχςεη
θάηη ζα επηκεξηζηεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση επάξθεηα έρνπκε κέρξη ζήκεξα κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μφλν ν Κνπηζάθεο κπνξεί λα ην μέξεη απηφ θαη δελ κπνξψ λα
….
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δθηηκψ φηη κε ηελ ηειεπηαία πνπ πεξάζακε είκαζηε
θαιπκκέλνη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Υξσζηάκε πνιιά ζε πεηξέιαηα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ιφγσ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ δελ
έρνπκε ρξέε. Έρνπκε φηη ήηαλ λα εμνθιεζεί κέρξη 30/6 γηα λα κελ έρνπκε
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, έρεη εμνθιεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ηνλ 6ν έσο ηα ζήκεξα είλαη 5 κήλεο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη 3. Αλά ηξίκελν πάλε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, λαη, εληάμεη.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ην πξφγξακκα απηφ πνπ
έρεη θάλεη ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πέξα απφ ηα ηξίκελα είλαη 4 κήλεο. Απφ ηνλ 6ν ζην 10ν
πάκε 11ν ηψξα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πιεξψλνληαη φια θαλνληθά. Σελ ίδηα δηαδηθαζία ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ιέσ. Απηφ ην ηεηξάκελν κεηά ηνλ 6ν, πιεξψλνπκε
θαλνληθά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πιεξψλνπκε. Πιεξψλνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζα είλαη ηα ππφινηπα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνχ λα μέξσ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οηθνλνκηθψλ είζηε. Πνηνο ζα μέξεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη επεηδή είκαη νηθνλνκηθψλ, κε ξσηάηε ηψξα θάηη, είλαη
δπλαηφλ λα μέξσ φινπ ηνπ δήκνπ ηα …..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά εληάμεη, εληάμεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση εληάμεη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξψ λα ξσηήζσ εγψ θάηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν 2021 μεθηλήζακε έλα δηαγσληζκφ θαζπζηεξεκέλα
απφ φηη ζπκφκαζηε φινη.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έια Γήκαξρε κε ζέιεηο ηίπνηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπηηέινπο Μηράιε. Λέσ έρνπλ ηεζεί θάπνηεο εξσηήζεηο ….
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ μέξσ εάλ κε αθνχο εζχ. Δγψ δελ ζε αθνχσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πψο γίλεηαη λα κελ κε αθνχο; Γελ έρσ ηίπνηα ζε mute εδψ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ζε αθνχσ. Γελ μέξσ γηαηί. Γήκαξρε άλνημε ην
κηθξφθσλφ ζνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη αλνηρηά φια Μηράιε. Δίλαη ζην 100% ηα ερεία κνπ. ην
100% ην κηθξφθσλφ κνπ. Σα ερεία ηα δηθά ηνπ είλαη θιεηζηά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Θα πάξσ ηειέθσλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίκαζηε ζην 1ν ζέκα γηα ηα θαχζηκα. Σίζεληαη θάπνηεο
εξσηήζεηο. Ο θ. Σνκπνχινγινπ μεθίλεζε λα ιέεη θάηη. Μαο αθνχο ηψξα;
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν 2021 βγήθε κε θαζπζηέξεζε ν δηαγσληζκφο. Πφζα
ηξίκελα θ. Κνπηζάθε πήγακε ην 2021;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2021 βγήθε κε θαζπζηέξεζε, ιέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ, ν
δηαγσληζκφο θαη πφζα ηξίκελα έρνπκε κέρξη ηψξα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πφζα ηξίκελα έρνπκε Κψζηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πφζα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ γίλεηαη δνπιεηά έηζη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση λα θάλσ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. Έλα ρηιηφκεηξν είλαη. Τπάξρεη
ιφγνο ηψξα; Σν λα θάζεηαη θάπνηνο κε ηειεδηάζθεςε γηα ιφγνπο πγείαο ην
θαηαιαβαίλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρε δνπιεηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάζε δνπιεηά, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, αλαβάιιεηαη,
φηαλ έρεηο ζπλεδξίαζε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απαγνξεχεηαη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ απαγνξεχεηαη Μηράιε, αιιά δελ κπνξνχκε λα
ζπλελλνεζνχκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιά ππάξρεη κηα δπζιεηηνπξγία ηψξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξψ λα έρσ απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ έβαια;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηο ξσηήζεη ηνλ Κψζηα γηα πφζα ηξίκελα έρνπκε κέρξη ηψξα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έλα ηξίκελν θαη ηέζζεξα δίκελα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έλα ηξίκελν θαη ηέζζεξα δίκελα θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή 11 κήλεο. Λππεξφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ αθνξά φιν ην 2022 έηζη;
ΜΔΛΟ: Σν 2021.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνχην εδψ ην ζεκεξηλφ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όιν, φιν.
ΜΔΛΟ: Δίλαη εηήζην.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Άιιν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιιε θνξά λα είζαη εδψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ ζχκβαζε ηνπ 2021 ππνγξάθηεθε θ. Κνπηζάθε θαη
πφηε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη, έρεη ππνγξαθεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όπσο κνπ ην πεξηγξάθεηε θαη ν Ννέκβξηνο αθφκα
είλαη ζε δίκελν. Έηζη κνπ ην πεξηγξάςαηε. Έλα ηξίκελν θαη ηέζζεξα δίκελα
καο θάλεη 11.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λείπεη έλαο. Καη εάλ δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη κέζα ζην έηνο
ε δηαδηθαζία, πάκε θαη’ επέθηαζε ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα επηζπεχζνπκε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο γηαηί ζα είλαη θξίκα λα
θηάζνπκε ηελ ηειεπηαία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπνγξάθηεθε; Σνπ ’21 έρεη ππνγξαθεί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηράιε ηνπ ’21 έρεη ππνγξαθεί;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη, έρεη ππνγξαθεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πφηε θ. Κνπηζάθε; Ση εκεξνκελία;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απφ ηηο 21/10.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ν κήλαο ν ηειεπηαίνο πφηε ζα γίλεη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μέρξη ηηο 31/12.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα θιείζνπκε ην ’21 ινηπφλ έηζη θαη πάκε γηα φιν ην ’22 κε απηή
ηελ πξνθήξπμε γηα φιν ην ρξφλν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μεζχζηεξα ζα γίλεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μπνξεί ν πξψηνο κήλαο λα ήηαλ κε ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: σηήξε ηξέρνπλ αλαηηκήζεηο απηέο ηηο κέξεο αλεμέιεγθηεο.
Πήξα ςσκί εγψ ρζεο θαη είρε θξαηδφια 0,20 αθξηβφηεξα. Καηαιαβαίλεηε ζηα
πεηξέιαηα θαη ζηα ιηπαληηθά θαη ζε φια απηά.
Δγψ εγθξίλσ, αιιά άιιε θνξά ζα παξαθαιέζσ κφλν ζε
πεξίπησζε θάπνηνο πνπ έρεη πξφβιεκα πγείαο, αιιά λα θάζεηαη ζην γξαθείν
ηνπ θάησ δελ γίλεηαη δνπιεηά θαη φηαλ έρεη ζέκαηα.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Αλ ην πάκε έηζη δελ πξέπεη λα θάλνπκε θαζφινπ ….
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. Δίζηε κέινο κηαο επηηξνπήο λα
ζπκκεηέρεηε. Δάλ δελ κπνξείηε δειψλεηε παξαίηεζε θαη έξρεηαη ν
αλαπιεξσκαηηθφο. Γη’ απηφ ππάξρνπλ γη’ απηφλ πνπ δελ κπνξεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μελ θάλνπκε δηάινγν γηα ην πνηνο κπνξεί θαη

πνηνο δελ

κπνξεί. Σψξα είλαη άιιε δηαδηθαζία. Θα ην δνχκε κεηά.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σν πνηνο ζα πάεη πνχ θαη ν ρψξνο εδψ π.ρ. δελ είλαη γηα
λα είκαζηε φινη καδεκέλνη. Καθψο είκαζηε φινη καδεκέλνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Εαραξηάδεο;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξφλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα, ηη ιέηε; Σε ζήκεξνλ εκέξα ζα θάλνπκε ηειεδηάζθεςε;
Οη ζπλεδξηάζεηο είλαη δσληαλέο εθηφο εάλ ζαο θνβίδνπλ.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Απηά ζαο ηα επηζηξέθσ. Παξάθιεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά θαη θ. Μπεξδέζε, ζαο παξαθαιψ.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: ε εκέλα ηα ιέηε απηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί πνηνο είζηε εζείο; Θα ζαο θνβεζνχκε;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Απηφο πνπ είκαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξέπεη λα έξρεζηε ζηε ζπλεδξίαζε. Έηζη έρνπκε κάζεη ζηε
δσή καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ αληηπαξάζεζε είλαη εθηφο δηαδηθαζίαο.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γήκαξρε απαγνξεχεηαη λα είκαζηε εδψ ζήκεξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθηφο δηαδηθαζίαο ε ζπδήηεζε. Θα ηελ θάλνπκε κεηά θ.
Μπεξδέζε ζαο παξαθαιψ.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Απαγνξεχεηαη λα είκαζηε εδψ ζήκεξα. Γελ πιεξνί ν
ρψξνο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα …..
Κ. ΠΛΔΑ: Δγθξίλεηαη νκφθσλα κε 1 «παξψλ» απφ ηνλ θ. Εαραξηάδε ην 1ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Έγθξηζε κειέηεο θαη
θαηάξηηζε

όξσλ

αλνηθηνύ

ειεθηξνληθνύ

δηαγσληζκνύ

γηα

ηελ

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη
ιηπαληηθώλ έηνπο 2022» (ΑΜ 133/2021)», εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ κε 1
«παξώλ» από ηνλ θ. Εαραξηάδε.
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2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο
ηνπ Γήκνπ Ν.Φ.-Ν.Υ. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο “Αλαβάζκηζε
ππνδνκώλ ζηηο νπνίεο παξέρνληαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζην Γήκν
Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδόλαο”»

ΓΖΜΑΡΥΟ: 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Έγθξηζε κειέηεο θαη
θαηάξηηζε φξσλ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ γηα ηηο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ Ν.Φ.-Ν.Υ. γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο πξάμεο “Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ζηηο νπνίεο παξέρνληαη θνηλσληθέο
ππεξεζίεο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο”, κε θσδηθφ
ΟΠ5031712 πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κε ηνλ άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο 10 αλάπηπμε – αλαβάζκηζε ζηνρεπκέλσλ θνηλσληθψλ
ππνδνκψλ θαη ππνδνκψλ πγείαο».
2. θαηάξηηζε αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
πξνκήζεηα κε ηίηιν…. Απιψο είλαη ειεθηξνληθφο εδψ ν δηαγσληζκφο. Απιψο
πξέπεη λα ην δηαβάζσ γηα ηα πξαθηηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλδεηθηηθά πέζηε καο πεξίπνπ ηη πξνκήζεηεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεη πίζσ. Ράθηα. Κάηη ηέηνην.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Κάηη ξάθηα, θάηη ηξαπεδάθηα, θάηη γξαθεία, θνκπηνχηεξ,
θάηη ππνινγηζηέο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ εκέλα εγθξίλεηαη.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σν πξφγξακκα ζε γεληθέο γξακκέο αθνξά φιν ην δήκν.
Δγψ θάλσ ηελ αξρή θαη ην θέξλσ. Οπζηαζηηθά αθνξά φιν ην δήκν. Δίλαη
δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ, φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο
κεηαμχ ηνπο. Γειαδή απηφ ην πξφγξακκα θαη’ αξρήλ έπαημε πηινηηθά πέξζη
απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Ηνχλην – Ηνχιην αλ ζπκάκαη θαιά. Δίλαη πξφγξακκα
πνπ ην ζέινπλ φινη νη ππάιιεινη. Θα θάλνπκε ηε κηζή δνπιεηά κε απηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζιεθηξνληθά ελλνείηαη;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ζιεθηξνληθά.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δδψ έρεη θαη άιια πξάγκαηα.
ΜΔΛΟ: Έρεη θαη αγνξά software ζε απηφ ην πνζφ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ναη. Δίλαη φιν ην παθέην. Θα κπνξνχκε πιένλ φρη κφλν
γηα ην Γήκν, αλ άιινη δήκνη, π.ρ. ηξέρνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζηε
Νέα Ησλία, έλαο σθεινχκελνο πνπ παίξλεη απφ ην δηθφ καο θνηλσληθφ
παληνπσιείν ζα μέξνπκε εάλ ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ηνλ ηζεθάξνπκε εάλ παίξλεη θαη απφ ηελ άιιε κεξηά.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γη’ απηφ δελ ζα πεγαίλεη ξσηψληαο παο ζηελ πφιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Υξεκαηνδνηνχκελν είλαη.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ. Π.ρ. θάλνπλ θάπνηεο
άιιεο θηλήζεηο ….. πνηνο παίξλεη πνχ θαη ηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: εκεηψλσ φηη είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δθείλν πνπ ζέισ λα επηζεκάλσ εγψ είλαη ην εμήο: ζηηο
εγγπήζεηο πνπ είδα, νη φξνη δελ είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα είλαη ησλ πξντφλησλ
πνπ ζα βάινπκε. Γειαδή έμη κήλεο κεηά ηελ παξάδνζε. Γελ ππάξρνπλ έμη
κήλεο εγγπήζεηο. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν. Σνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν.
Σν ιέσ ζηε ζειίδα 19 θαη ζηε ζειίδα 52. Μηιάσ γεληθψο. Γελ ιέεη γηα πνηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λέεη γηα φια δειαδή;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα φια.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ Π.ρ. δηα λφκνπ δελ
ππάξρεη πεξίπησζε λα ππάξρεη γηα ειεθηξνληθφ δηα λφκνπ, απφ ηε ζηηγκή
πνπ θφβεηαη ην ηηκνιφγην, ν πνιίηεο θαη ε θάζε ππεξεζία λα …….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ιέσ. Γελ ην ιέηε. ηε ζειίδα 19 θαη ζηε ζειίδα
52 θ. Μπεξδέζε. Γηαβάζηε ηνπο φξνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ γίλεηαη λα ην αιιάμνπκε απηφ θαη λα ηειεηψλνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ μέξσ ηη είλαη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μπνξεί λα είλαη γηα θάπνηα ηξαπεδάθηα …..
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με βάδεηε εξσηήκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθεί δελ ρξεηάδεηαη θαλ εγγχεζε.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ιέσ νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ην θάλνπκε …….. λα ηειεηψλνπκε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ έηζη ιέσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να θαηαιάβσ ηη είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηε ζειίδα 19 θαη ζηε ζειίδα 52 θνηηάμηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο ρξφλνο εγγχεζεο είλαη έμη κήλεο ιέεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην έρσ εγψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη ξε παηδηά εάλ δελ έρνπκε ηα ραξηηά ηφηε ηη ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξέξεηο ηη θνπβαιάσ θάζε κέξα; Βαιίηζεο κε έγγξαθα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ θάζηζα θαη ηα δηάβαζα φκσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κψζηα κνπ λαη, αιιά έρεηο έλα πξάγκα λα αζρνιεζείο. Δγψ ζηε
βαιίηζα κνπ κέζα …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, αιιά έρσ θαη κηα ςήθν πνπ έξρνκαη θαη ςεθίδσ
θαη ιέσ φηη πξέπεη λα ιάβεηο …..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά θάλεηο. Δλλνείηαη. Αιιά κελ κνπ θάλεηο παξαηήξεζε γηαηί
δελ έρσ καδί κνπ ην ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξαηήξεζε δελ θάλσ νχηε ζηνλ εαπηφ κνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξέξεηο ηη ελλνψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ό,ηη θαη λα είλαη, ην έηνο είλαη ην ζχλεζεο ρξνληθφ δηάζηεκα
ησλ εγγπήζεσλ ηνπιάρηζηνλ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ην ιφγν εάλ γλσξίδεη κάιινλ γηα λα …..
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Αλ ηα πεξηιακβάλεη φια ζηνπο έμη κήλεο ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: εκεηψζηε εάλ ζέιεηε ζηε ζειίδα 19 θαη ζηε ζειίδα
52.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: ηα ηξαπέδηα, ή ζηηο θαξέθιεο κπνξεί εθεί λα κελ είλαη
ππνρξεσηηθφ θαη λα είλαη έμη κήλεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπνρξεσηηθφ είλαη φια. Καη απφ ην ΗΚΔΑ λα πάξεηο
έρεη εγγχεζε.
22

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 27/10/2021

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε, επεηδή εζείο ρεηξίδεζηε ην ζέκα, ηη πξνηείλεηε;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Να κείλεη έηζη σο έρεη, γηαηί κπνξεί λα αθνξά θαη ηίπνηα
καμηιάξηα φπνπ ν φξνο λα είλαη γηα έμη κήλεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα, ηα καμηιάξηα ηη εγγχεζε κπνξεί λα έρνπλ βξε πχξν;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μπνξεί ζηελ παξάδνζε. ηε ιεηηνπξγία. Γελ μέξσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν θαη εκείο δελ
εκπιεθφκαζηε ζε ηίπνηα, δελ έρνπκε πξφβιεκα λα πνχκε ζε έλα ρξφλν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να κελ έρεηο κηα εγγχεζε γηα έλα θιηκαηηζηηθφ, γηα έλα
laptop.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: ηε ζειίδα 19 αλαθέξεη φηη ηα μχιηλα είδε ζα ζπλνδεχνληαη
απφ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δπν εηψλ. Γειαδή γηα ηα ηξαπεδάθηα θαη γη’ απηά
….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα θάληε καο ιηαλά ην ζέκα απηφ. 19 θαη 52 ζειίδα είπε ν θ.
Σνκπνχινγινπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη φπνπ είλαη γξακκέλν έμη κήλεο ….
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δκάο πξνζηαηεχνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ ππάξρεη ζέκα. Να ην αθνχζνπκε κφλν
λα δνχκε πνχ αλαθέξεηαη απηφ. Αο ην δνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γηαηί εάλ ιέεη δπν ρξφληα, δελ κπνξεί λα ιέεη θάπνπ αιινχ
γηα έμη κήλεο. Μνπ θάλεη εληχπσζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκέλα κε ελδηαθέξεη θ. Εαραξηάδε, απηά ηα ειεθηξνληθά, γηαηί
εάλ ηα ειεθηξνληθά έρεη κφλν έμη κήλεο, πξαγκαηηθά δελ ηίζεηαη ζέκα, πξέπεη
λα ην αλεβάζνπκε ηνλ φξν ηεο εγγχεζεο.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ ιέεη πνπζελά έμη κήλεο. Γελ ην είδα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λέσ, φπνπ ην ιέεη ην δηνξζψλνπκε ζε έλα έηνο θαη ηειείσζε
θαη ην βξίζθεηαη ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνχζηε. Ζ πεξίνδνο εγγχεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο
θαη δσξεάλ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο λα έρνπλ δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
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Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Μεηά ηελ πάξνδν
δειαδή ησλ δπν ρξφλσλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνηα δπν ρξφληα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ. ε πνηα πιηθά αλαθέξεζηε;
ΜΔΛΟ: ηα πάληα, ζε φια.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα μαλαδηάβαζέ ην Γηάλλε.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Ζ πεξίνδνο εγγχεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ
ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο λα έρνπλ δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ κέρξη έμη κήλεο κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή κφιηο ηα παξαδψζνπλ φια, απφ ηφηε αξρίδεη.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Αθνχ ην ίδην ην πξντφλ ιέεη απφ πάλσ φηη έρεη δπν ρξφληα
εγγχεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δξψηεζε θ. Μπεξδέζε. Οη φξνη είλαη δηθνί καο;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Βέβαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη επεηδή είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν. Να κπεη ην έηνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίδαηε φηη ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ θάλακε κφλνη καο
κηα αιιαγή πνπ αθνξνχζε ηηο αζηηθέο θαη δεκνηηθέο ζηάζεηο, δεκηνπξγήζεθε
έλα νιφθιεξν ζέκα θαη μαλαθέξακε ην ζέκα ζηελ αλακφξθσζε γηαηί
πεηξάμακε, ρσξίο λα γλσξίδνπκε θάηη ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη
ην πξφγξακκα.
Όηαλ νη ππεξεζίεο βάδνπλ έλαλ φξν, έρνπλ έλα νιφθιεξν
ζθεπηηθφ απφ πίζσ. Δγψ ζα πξφηεηλα …..
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: πγλψκε, απηφο ν φξνο είλαη

γηα ην ινγηζκηθφ, γηαηί

ζπδεηάκε γηα ιάζνο πξάγκα. Απηφο ν φξνο γηα ηνπο έμη κήλεο είλαη γηα ην
ινγηζκηθφ ηνπ έηνπο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Όρη γηα ην ίδην ην πξντφλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν ινγηζκηθφ κπνξεί ζηνπο έμη κήλεο, αλ ζνπ ιέεη φηη εγψ
ζνπ θάλσ ηε ζπληήξεζή ηνπ ή ηηο αλαβαζκίζεηο ηνπ γηα έμη κήλεο θαη απφ εθεί
θαη πέξα αλαιακβάλεηο εζχ.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Άξα δελ κπνξνχκε λα ην αιιάμνπκε απηφ. Οη εηζεγήζεηο
99% ……
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οη εηζεγήζεηο πνιιέο θνξέο, γηα λα μέξεηε θ.
Μπεξδέζε, είλαη πνιιέο θνξέο copy paste απφ δηάθνξνπο δηαγσληζκνχο.
Έηζη παίξλνληαη. Γηαηί εάλ δείηε θαη ηνπο φξνπο, έρνπλ δηαγξάςεη θάπνηα
πξάγκαηα θαη ηα έρνπλ πάξεη απφ θάπνπ. Σψξα μέξνπκε πψο γίλνληαη νη
εηζεγήζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ εκέλα κε πξνβιεκάηηζε απηφ πνπ είπε ν
θ. Κνζθνιέηνο, γηαηί δελ ζπκφκνπλα θαζφινπ απηή ηελ πεξίπησζε. Σν φηη
αιιάμακε θάηη. Αλ ινηπφλ επεηδή είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν θαη κπαίλεη ζηε
ινγηθή copy paste. Copy paste αιιά copy paste απφ ην ρξεκαηνδνηνχκελν
πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο πηζαλφλ λα έρνπκε πξφβιεκα ζε ζρέζε κε απηά
πνπ έρεη νξίζεη ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να βάινπκε κηα άλσ ηειεία. Να εμεηάζεη ε ππεξεζία
αλ κπνξεί λα αιιάμεη ηνπο φξνπο θαη κπνξεί λα ηα αιιάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία αληίξξεζε, αιιά πξέπεη λα ηξέμεη απηφ. Γειαδή ηελ άιιε
εβδνκάδα πξέπεη λα μαλάξζεη.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ θεχγεη ην ίδην ζέκα. Να κπνχκε δειαδή ζηε ινγηθή ηνπ
θιείλνπκε απηή ηε ζπδήηεζε ιέγνληαο φηη ζε πεξίπησζε πνπ θξίλνπλ νη
ππεξεζίεο, εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν ηεο αιιαγήο λα κπεη κε αιιαγή ελφο
έηνπο. Δάλ δελ αιιάδνπλ νη φξνη ….
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: πγλψκε πνπ ζε δηαθφπησ. Δδψ ε ππεξεζία έρεη έξζεη
έλα πξάγκα έηζη φπσο ην έρεη θέξεη. Θα ην ςεθίζεη φπνηνο ζέιεη λα ην
ςεθίζεη. Απηφ κπνξεί λα αιιάμεη ζα αιιάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ. Σν ίδην πξάγκα ιέκε.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξφθσλνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Μπεξδέζε δελ επηειίδεη θαλείο ηα πξάγκαηα θαη
λα πξνζέρεηε πψο κηιάηε. αο παξαθαιψ πάξα πνιχ. Γελ ζαο κίιεζα έηζη.
Μελ κηιάηε έηζη ζε εκέλα. Δπηειίδεη ηα πξάγκαηα είπαηε, θαη κίιαγα εγψ πξηλ
απφ ιίγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη γηα ζαο. Γελ ζαο ην είπε.
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Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ απεπζχλζεθα ζε εζάο. Δζείο είπαηε πξνεγνπκέλσο.
Ση είπαηε πξνεγνπκέλσο θ. Σνκπνχινγινπ; Ση είπαηε; Ξέξνπκε πψο γίλνληαη
απηά ηα πξάγκαηα. Απηφ δελ είπαηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ είπα. Καη πάλσ εθεί πέξα είπαηε επηειίδνληαη ηα
πξάγκαηα.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Μα, ην επηειίδεηε ιέγνληαο φηη μέξνπκε πσο γίλνληαη ηα
πξάγκαηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ση ελλνείηε κε απηφ; Πείηε κνπ ην γηα λα ην θαηαιάβσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ. Να θιείζεη ν δηάινγνο εδψ. Σν ζπληαθηηθφ θαη ε
έλλνηα είλαη ίδηα. Να ξσηεζνχλ νη ππεξεζίεο ζήκεξα. ήκεξα. Να εξσηεζνχλ
νη ππεξεζίεο ζήκεξα, έηζη φπσο εηζάγεηαη. Καη εάλ …..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ζπλέηαμε απηφ ην πξάγκα; Πνηνο ην ζπλέηαμε;
ΜΔΛΟ: Ζ ππεξεζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηελ ππεξεζία. Πνηνο ζπγθεθξηκέλα; Ζ ππεξεζία έρεη
ην Γηψξγν, ην Μήηζν θαη ηε Γεσξγία. Πνηνο;
ΜΔΛΟ: Ζ ππεξεζία ην ζπλέηαμε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάιη ε ππεξεζία.
(Έληνλεο δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ κηζφ ιεπηφ. Να ην θξαηήζνπκε κέρξη
λα ςεθίζνπκε ηα άιια, λα έξζεη εδψ λα καο ην πεη. Να ηειεηψλνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. πκθσλψ εγψ. Απηφ άιισζηε ζα θάλακε ηψξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ είλαη ην θαιχηεξν.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Να θάλνπκε πάιη απηή ηε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη. Απηφ ζα θάλακε. Θα ξσηνχζακε θ. Μπεξδέζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Μπεξδέζε, ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία απηή απνθαζίδεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα πάξεη θαλείο ην ιφγν. Ξαθληθά δηαιχζεθε ε ζπλεδξίαζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ απνθαζίδνπλ νη ππάιιεινη. Σν φξγαλν απηφ
απνθαζίδεη απηά ηα πξάγκαηα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη έρεη μαλαγίλεη. Πέζηε ην φκσο, γηαηί
αξρίδεη θαη εθηξνρηάδεηαη ε ζπδήηεζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη δελ εθηξνρηάδεηαη. πγλψκε, λα πξνηείλσ θάηη.
Φεθίδνπκε ην ζέκα σο εηζάγεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε, απηή ηελ άλσ ηειεία
πνπ είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ, λα εμεηαζηεί ζήκεξα απφ ηελ Τπεξεζία. Δάλ
κπνξεί ην εμάκελν λα γίλεη έηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ. Καη γηαηί λα κελ γίλεη ηψξα απηφ θ. Κνζθνιέην;
Σψξα, ηψξα, λα θσλάμνπκε ηνλ θχξην Εέην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αο ηνλ πάξεη ηειέθσλν θάπνηνο. Σειεθσληθά λα καο ην πεη.
Πάκε ζην επφκελν ζέκα θαη ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξεί λα έρεηε δίθην θαη λα κελ γίλεηαη. Να ην
ζεβαζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάξηε ηνλ θ. Εέην θαη είλαη επείγνλ.
(Έληνλεο δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ. Τπάξρεη κηα επζημία ζε φινπο καο γηα πνιινχο
ιφγνπο, αιιά αο ηελ αθήλνπκε έμσ απφ ηηο αίζνπζεο. Καη εζχ Κψζηα κνπ
είπεο γηα λα μέξεηε, γηα λα μέξεηε, είλαη ζαλ λα ππάξρεη ν παληνγλψζηεο εδψ
θαη εκείο καζαίλνπκε. Γη’ απηφ ην ιέσ. Αθήζηε ην ιίγν. Δγψ δελ παξεμεγνχκε.
Πξαγκαηηθά δελ παξεμεγνχκε, γηαηί μέξσ φηη ελ ηε ξήκε ηνπ ιφγνπ κπνξνχλ
λα ιερζνχλ θάπνηα πξάγκαηα, ηα νπνία δελ ελλννχληαη πνιιέο θνξέο, αιιά
αο είκαζηε ιίγν πην ….
Κ. ΠΛΔΑ: Μπνξνχκε λα ην ηειεηψλνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν μέξσ θ. Πιέζζα. Πξνζπαζψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ζην 3ν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάκε ζην 3ν θαη ζην κεηαμχ ν θ. Μπεξδέζεο παίξλεη ηνλ θ. Εέην.

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή δσξεάο κεηαρεηξηζκέλεο νηθηαθήο ζπζθεπήο (ςπγείνπ) γηα ηηο
αλάγθεο ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ»

27

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΓΖΜΑΡΥΟ:
κεηαρεηξηζκέλεο

3ν

ζέκα

εκεξήζηαο

νηθηαθήο

ζπζθεπήο

δηάηαμεο:
(ςπγείνπ)

«Απνδνρή
γηα

ηηο

δσξεάο

αλάγθεο

ησλ

σθεινπκέλσλ ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ», απφ ηνλ θ.
Καξαηδηψηε Πεξηθιή γηα ηηο αλάγθεο ησλ σθεινχκελσλ ηνπ Κνηλσληθνχ
Παληνπσιείνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δ, λαη. Δλλνείηαη. Καη αλ έρνπκε θάπνηνλ λα καο δψζεη θαη έλαλ
δπν θνχξλνπο γηαηί έρνπκε πξφβιεκα ζηα ζπζζίηηα. Δάλ έρνπκε έλα δπν
θνχξλνπο θάπνηνλ λα καο ραξίζεη εθεί, γηαηί έρνπκε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνπο θνπξλαξένπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή δσξεάο
κεηαρεηξηζκέλεο νηθηαθήο ζπζθεπήο (ςπγείνπ) γηα ηηο αλάγθεο ησλ
σθεινπκέλσλ ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ή κε επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ «Α.Ο. Πξόνδνο
Υαιθεδνληθόο» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»

ΓΖΜΑΡΥΟ: 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Έγθξηζε ή κε επηρνξήγεζεο ηνπ
αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ «Α.Ο. Πξφνδνο Υαιθεδνληθφο» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο».
Δδψ πάιη ν Γάξξαο έξρεηαη θαη δεηάεη πάιη ιεθηά.
Π.

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

Απηή

«Πξφνδνο

Υαιθεδνληθφο»

είλαη

νκάδα

ηνπ

Υαιθεδνληθνχ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, λαη απηή είλαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη Πξφεδξνο είλαη ν Γάξξαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρε παξαηηεζεί. Δπαλήιζε θαη κάιηζηα πξνρζέο ήκαζηαλ θαη
ζε δηθαζηήξην. Πάιη κήλπζε καο έθαλε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεη θχγεη ν Γάξξαο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη. Καη ην ππέγξαςε θαη πξνρζέο ε κήλπζή ηνπ ηελ ππνγξαθή
ηνπ είρε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση γίλεηαη ηψξα; Δκείο επηρνξεγνχκε ηα ζσκαηεία απηά γηα
αζιεηηθνχο ζθνπνχο, αζιεηηθνχο ιφγνπο θαη ηα ζπλαθή. Σν λα κπαίλνπκε ζηε
ινγηθή, αλ δηαβάζαηε ην αίηεκά ηνπ, λα θάλεη έλα ζπλέδξην κε θαιεζκέλνπο
θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Παληείνπ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Λεπθσζίαο, κπαίλεη ζε κηα ινγηθή γηα λα πινπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο, ε
νξγάλσζε, ε θηινμελία ησλ νκηιεηψλ, ην catering, ηα γξαθηζηηθά, ην baner,
ηελ πξνψζεζε ζηα social media, ηα δηπιψκαηα ζπκκεηνρήο, κηθξνθσληθέο
εγθαηαζηάζεηο θιπ θαη έρεη θαη άιια.
Γελ πάκε ινηπφλ ζηε ινγηθή ην λα επηρνξεγήζνπκε. Δίλαη ηεο
ίδηαο ινγηθήο πνπ έιεγε ν θ. Γξεηδειηάο γηα ηνπο Κσλζηαληηλνπνιίηεο. Να ηνπο
επηρνξεγήζνπκε

γηα

πνην

πξάγκα

ηνπο

Κσλζηαληηλνπνιίηεο;

Να

επηρνξεγήζνπκε ην Υαιθεδνληθφ, λα ηνπ πάξνπκε κπάιεο, λα ηνπ πάξνπκε
θφξκεο, λα ηνπ θηηάμνπκε ην γήπεδν λαη.
Αλνίγνπκε κηα θεξθφπνξηα θαη ζα αξρίζνπκε ζηε ινγηθή λα
έξρνληαη θαη ηα άιια ζσκαηεία, λα θάλνπκε θαη εκείο κηα εθδήισζε, λα
θσλάμνπκε θαη ηνλ Κινπ απφ ηε Λίβεξπνπι λα θάλεη ζεκηλάξην πνδνζθαίξνπ
θιπ. Καη εθηφο απηνχ, ην ρξένο καο απέλαληη ζην Υαιθεδνληθφ κε ηα 35.000
πνπ ςεθίζηεθαλ ζην πεξαζκέλν Γ.. γηα ηηο αλάγθεο ηηο αζιεηηθέο ησλ
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ λνκίδσ φηη είλαη έλα πνζφ ην νπνίν δείρλεη θαη ηελ
ππνζηήξημή καο απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν, αιιά θαη ζηα άιια θαη ζην
ζπγθεθξηκέλν ζσκαηείν. Σα πέληε ρηιηάξηθα ηψξα πψο κπαίλνπκε ζε απηή ηε
ινγηθή; Έρσ ινηπφλ έλα ηεξάζηην εξσηεκαηηθφ εθεί.
Γελ είλαη ην πνζφ. Γηαηί εάλ καο δεηνχζε 5.000 γηαηί μαθληθά έρεη
πξφβιεκα ….
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ). Ο δηνξγαλσηήο είλαη
ν Υαιθεδνληθφο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Υαιθεδνληθφο είλαη δηνξγαλσηήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ). Θέιεη λα δηνξγαλψζεη έλα
πξάγκα θαη ζέιεη ηα έμνδα λα ηνπ ηα θαιχςνπκε εκείο.
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(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηνξγαλψλεη ν Υαιθεδνληθφο θαη ζέιεη λα ηνπ πιεξψζνπκε
φια ηα έμνδα ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:
πξνθεηκέλνπ

«αο
λα

παξαθαινχκε

λα

εληζρχζεηε

ην

ζσκαηείν

πξαγκαηνπνηήζεη

κε

εθδήισζε

κε

θεληξηθφ

καο,
ζέκα:

“Δλζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία” θιπ». Απηφ είλαη κηα
εθδήισζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ θάλεη ν Γήκνο ζε ζπλεξγαζία κε ην
Υαιθεδνληθφ, αιιά φρη …..

Σειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ θ. Γεκήηξε Εέην

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γεκήηξε θαιεκέξα. Δίκαζηε εδψ θαη έρνπκε έλα εξψηεκα ζε
ζρέζε κε ηηο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί γηα απηφ ην πξφγξακκα ηεο
πεξηθέξεηαο. Σηο θνηλσληθέο δνκέο. Δδψ ππάξρεη έλαο φξνο εγγπήζεσλ ηεο
ηάμεο ησλ 6 κελψλ θαη ην ζεσξεί εδψ ην ζψκα, θαηά ηελ άπνςή κνπ ινγηθφ
είλαη, φηη είλαη έλα πάξα πνιχ κηθξφ ….
ΜΔΛΟ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ. Γελ είλαη γηα ην πιηθφ, είλαη γηα ην
software.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζε βάισ αλνηρηή αθξφαζε.
Γ. ΕΔΣΟ: (ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε αλνηρηή αθξφαζε) Όζνλ αθνξά ηελ
απφθαζε 156 πνπ είρε ζπληαρζεί πξηλ θάπνηα ρξφληα θαη είρε ππνγξάςεη ε
….. θαη έπξεπε ηψξα κηα θαη απνρψξεζε ε …….. λα μαλαγίλεη απφ ηελ αξρή
θαη ζπκπιεξψζακε θαη θάπνηα πξάγκαηα κε ηηο πξνκήζεηεο. Όια απηά πνπ
βιέπεηε κέζα, αιιά ην ζέκα ησλ εγγπήζεσλ, δελ κπνξψ θαη εγψ λα ζαο πσ
κε ζηγνπξηά, ε ζπλελλφεζε έγηλε κε ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ. Γελ μέξσ γηα πνην
ιφγν είλαη εμάκελν φκσο. Αλ ζέιεηε λα ην αιιάμνπκε. Δάλ ζεσξείηε φηη ην
εμάκελν κπνξνχκε λα ην θάλνπκε παξαπάλσ ΟΚ. Γελ μέξσ φκσο εάλ είλαη ε
εγγχεζε ησλ κεραλεκάησλ, ή είλαη ζέκα εγγπήζεσλ παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ εξψηεζε Γεκήηξε είλαη: είλαη φξνο πνπ βάδεη ε Πεξηθέξεηα
κηα θαη ρξεκαηνδνηεί ην έξγν, ή φρη; Να αλεβάζσ ηε Λεβεληάθε;
Γ. ΕΔΣΟ: Θα καο πνχλε ηψξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη. Έγηλε Γεκήηξε.
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Φσλάμηε ηελ θπξία Λεβεληάθε ζαο παξαθαιψ.

Λέσ, μαλαγπξίδσ γηα ηνλ Υαιθεδνληθφ, φηη εάλ ήηαλ έλα
αζιεηηθφ αίηεκα, φπσο ηα έρνπκε ηθαλνπνηήζεη φια, λα ην ηθαλνπνηήζνπκε.
Δγψ θνβάκαη φηη αλνίγνπκε κηα θεξθφπνξηα. Καη γηαηί λα κελ ην θάλεη ν
Γήκνο απηφ ζε ζπλεξγαζία κε ην Υαιθεδνληθφ θαη λα κελ πιεξψζνπκε
ηίπνηα; Γηαηί ηα έρνπκε φια.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ.
ΜΔΛΟ: Πνην είλαη ην αληηθείκελν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ηνπ δψζνπκε 5.000 γηα λα θάλεη έλα ζπλέδξην κε
δηάθνξνπο παξάγνληεο εθηφο …..
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη κφλν απηφ. Δίλαη θη άιια.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: «Δλζσκάησζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία
……».
ΜΔΛΟ: Μπνξνχκε λα ην θάλνπκε ρξφλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με πνηνλ κίιεζεο;
ΜΔΛΟ: Με ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ηψξα είπα ζηε Λεβεληάθε λα αλέβεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ φξνπ …..
ΓΖΜΑΡΥΟ: πχξν ε Λεβεληάθε είπε γίλεηαη ρξφλνο. Μπνξεί. Χξαία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάλησο έρεηε κηα ινγηθή φηαλ είλαη ρξεκαηνδνηνχκελα πάεη
λα πεη φηη είλαη ειαζηηθνί νη φξνη ηεο …..
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δγψ

θνβάκαη

ην

αληίζεην.

Μήπσο

επεηδή

είλαη

ρξεκαηνδνηνχκελν έρεη ζπγθεθξηκέλα ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξεί λα είλαη δηπιάζηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λνγηθφ δελ είλαη;
Δληάμεη Μαξία ιχζεθε ην ζέκα. Δπραξηζηνχκε. Σν 2ν ζέκα
ηεο Ζ.Γ. ςεθίδεηαη νκόθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 2.2.6 ηεο
δηαθήξπμεο («Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα»), ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ε πεξίνδνο εγγχεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσξεάλ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο
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ηνπ ινγηζκηθνχ λα έρνπλ δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ κέρξη έλα (1) έηνο κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απαληήζηε κνπ ηη ςεθίδεηε γηα ην Υαιθεδνληθφ ζαο παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ςεθίδσ θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο μεθηλήζηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ηη ςεθίδσ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όινη. Ζ παξάηαμή ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήηαλ εκθαλέζηαηε ε ηνπνζέηεζή κνπ. Όηη έρνπκε δψζεη ζην
Υαιθεδνληθφ φρη κφλν απηά πνπ ηνπ αλαινγνχλ. Όρη απιψο έρνπκε δψζεη.
Αληηζεπηηθά δίλνπκε, πιεξψλνπκε θαη πιεξψλνπκε. Δίλαη κηα άιιε ηζηνξία.
Γψζακε. Ό,ηη καο δήηεζαλ ηα δψζακε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με δηθή ζαο πξσηνβνπιία ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κψζηα εζχ καο έθαλεο πξφηαζε θαη ηα δψζακε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 3.000 κφλν ζηνλ Ησληθφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηά καο δήηεζε.
Σνπ Υαιθεδνληθνχ είλαη κηα άιιε ηζηνξία. Θα ηελ αλαπηχμνπκε
άιιε θνξά κε φιεο απηέο ηηο αθαδεκίεο πνπ έρεη θαη ηηο εηζπξάμεηο πνπ θάλεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση πξνηείλεηε εδψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέσ εάλ ε πξφηαζε ηνπ Υαιθεδνληθνχ αθνξνχζε αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο έρνπκε ηψξα θαλεί ζπλεπείο ζε φ,ηη καο δεηάλε ηα
αζιεηηθά ζσκαηεία, εγψ ζα ήκνπλα ππέξ. Με ην λα ρξεκαηνδνηνχκε
εθδειψζεηο, αλνίγνπκε κηα θεξθφπνξηα πξνθεηκέλνπ λα έξζεη κεηά ην ηάδε
ζσκαηείν, ην δείλα ζσκαηείν θαη λα κπνχκε ζε κηα ινγηθή θάλνπκε απηή ηελ
εθδήισζε, πιήξσζέ κνπ κηθξνθσληθή θαη απηά.
Γειαδή απηά επηηξέςηε κνπ γηαηί πξέπεη λα είλαη ε ηνπνζέηεζή
κνπ ζαθήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ κπνξεί θαη ζα ζαο πσ γηαηί. Λέεη: «ζρεδηαζκφ,
νξγάλσζε, θηινμελία Διιήλσλ θαη μέλσλ νκηιεηψλ, catering, γξαθηζηηθά,
banner, πξνψζεζε ζηα social media,
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κηθξνθσληθή

εγθαηάζηαζε,

θηλεκαηνγξάθεζε,

θσηνγξαθηθή

θάιπςε,

κίζζσζε ρψξνπ εθδήισζεο, δηαθφζκεζε θιπ». Γελ γίλεηαη. Με ζπγρσξείηε,
αιιά κπαίλνπκε ζε κηα ινγηθή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ. Όηαλ έλαο πξφεδξνο έρεη
….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βέβαηα. Δγψ κέρξη ηψξα …. ε πφζα δηθαζηήξηα έρεηο πάεη
πχξν κνπ εζχ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ. ….. αιιά ιέσ φηη απφ ηε
ζηηγκή ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε δχν εγψ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξφηαζή κνπ είλαη ζαθήο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε γηα ηα 5 ρηιηάξηθα πνπ δεηάεη ν Υαιθεδνληθφο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απέρσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηά κε απηή ηε ινγηθή εγψ ζέισ λα πξνζζέζσ ην εμήο,
φηη ν Υαιθεδνληθφο είλαη έλα ζσκαηείν ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα απηή ηε
ζηηγκή κέζσ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ γλσξίδνπκε φινη θαιά φηη δηαζέηεη,
λα θαιχςεη ην ίδην απηέο ηηο αλάγθεο θαη λα είκαζηε θαη εκείο παξφληεο λα
ζπλδξάκνπκε θαη εκείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πξνζηεζεί θαη ε αηγίδα ηνπ Γήκνπ απέλαληη ζε απηή ηελ ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έλα ιεπηφ. Γειαδή εάλ βάινπκε ηελ αηγίδα καο ζα
πιεξψζνπκε ηηο 5.000;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη βέβαηα.
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αλαιάβεη ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γήκν θαη λα είκαζηε θαη εκείο παξφληεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην,
εθδήισζε πνπ ζα γίλεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πάιη ηα έμνδα ζα ηα θαιχςεη
ν ίδηνο ν Υαιθεδνληθφο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα είζαη θαηά;

33

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δξψηεζε θάλσ. Όηη εάλ θαη εθφζνλ γίλεη κηα πξφηαζε
ινηπφλ απφ ην Υαιθεδνληθφ γηαηί ζα δνχλε φηη είλαη θαηά θιπ, νπφηε εδψ ζα
θάλνπλ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πχξν εδψ καο δεηάλε 5.000. Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ.
Απηφ είλαη. Σν εάλ ζα θάλεη ή δελ ζα θάλεη είλαη άιιν ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε απηή ηελ αηγίδα θ. Γξεηδειηά κηα θαη ξσηήζαηε πξηλ,
κπνξνχκε λα βνεζήζεη ν Γήκνο κε ηε θσηνγξαθηθή θάιπςε, λα βνεζήζεη κε
ηελ πξνψζεζε ζηα social media, λα βνεζήζεη κε ηα δηπιψκαηα ζπκκεηνρήο,
ραξηηά είλαη απηά θαη κε ηε κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε. Απηά κπνξεί λα ηα
θαιχςεη ν Γήκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ είκαη θαηά ηειείσο. Απηά είλαη κεζνβέδηθα πξάγκαηα
….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ιέσ φηη ζε πεξίπησζε πνπ βάινπκε ηελ αηγίδα καο, δελ
είλαη κεζνβέδηθα πξάγκαηα, ην αληίζεην. Δγψ ήκνπλα θάζεηνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μεζνβέδηθν είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέσ φηη ζε πεξίπησζε πνπ βάινπκε θαη ηελ αηγίδα καο, ζα
κπνξνχκε λα ηνπ πξνζθέξνπκε απηά πνπ ζαο είπα πξηλ. Σα ηέζζεξα απηά
πξάγκαηα. Αιιά 5.000 γηα φιν ην παθέην απηφ ζεσξψ ζαο είπα πσο
αλνίγνπκε άιιε κηα θεξθφπνξηα γηα άιια πξάγκαηα, ηα νπνία δελ κπνξεί λα
θαιχςεη θαλέλαο δήκνο απέλαληη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη γηα ηα ζσκαηεία,
γηα ηηο αζιεηηθέο ηνπο εθδειψζεηο. Δίλαη ζαθήο ε ζρέζε πνπ έρνπκε κε ηα
αζιεηηθά ζσκαηεία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

Σν αίηεκα είλαη ζπγθεθξηκέλν πξέπεη λα πάξεηε

ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ηελ πήξα ηε ζέζε κνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλνίμηε ηα κηθξφθσλα.
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα γηαηί κηιάκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν
αίηεκα, ςεθίδσ θαηά. Όκσο ζέισ λα πσ ην εμήο: κπνξεί ν Υαιθεδνληθφο λα
ην μαλαθέξεη θαη ν Γήκνο λα ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα θάλεη είηε αηγίδεο, είηε
εκεξίδεο, είηε ζπλέδξηα κε ηε βνήζεηα ηνπ Γήκνπ θαη ν Γήκνο ζα κπνξέζεη λα
θαιχςεη θάπνηα κηθξνέμνδα, εάλ ζέιεη λα θάλεη έλα κπνπθέ, ή νηηδήπνηε
ηέηνην.
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Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Με ηελ εξκελεία ηεο φιεο απηήο εθδήισζεο ηνπ
Υαιθεδνληθνχ θαη έηζη φπσο ην πεξηέγξαςε ν θ. Μπεξδέζεο, ζπκθσλψ καδί
ηνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χο εηζάγεηαη, λα είκαζηε εηιηθξηλείο, θαηά θαη είκαη ελαληίνλ
ησλ κεζνβέδηθσλ απαληήζεσλ θαη ιχζεσλ πνπ πξνεθηέζεθαλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Εαραξηάδε;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Παξψλ.
Κ. ΠΛΔΑ: Απνξξίπηεηαη νκφθσλα. Καηαγξάθεηαη 1 απνρή θαη 2
«παξψλ».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Έγθξηζε ή κε
επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ «Α.Ο. Πξόνδνο Υαιθεδνληθόο»
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο», απνξξίπηεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ κε 1
απνρή ηνπ θ. Κνπηζάθε θαη 2 «παξώλ» ηνπ θ. Εαραξηάδε θαη ηνπ θ.
Σνκπνύινγινπ.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο γηα ζπδήηεζε, ιχεηαη ε
ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ
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ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
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