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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 3ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.

2.

Έγθξηζε

1νπ

πξαθηηθνχ

(απνζθξάγηζεο

πξνζθνξψλ,

ειέγρνπ

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ) γηα
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ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ" (α/α ΔΖΓΖ 134869) (ΔΚ
3ηρ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
3.

Έγθξηζε 3νπ πξαθηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο: «Μειέηε
θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο (Φάζε Α’ Δθπφλεζε Μειεηψλ)» (Α.Μ. 123/2020).

4.

Έγθξηζε Πξαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο Τ.Γ. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ
Ν. 4412/16 ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο:
«Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο σξίκαλζεο (Βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε
πξψελ ηξαηησηηθνχ Δξγνζηαζίνπ ζηε Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδφλαο)» (Α.Μ.
129/2019).

5.

Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο 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).
6.

Έγθξηζε 4εο θαη 5εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ΠΠΗΔΓ νηθ. έηνπο
2021, βάζεη ησλ αξηζ. 24/2021 θαη 26/2021 αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ.

7.

Έγθξηζε

5εο

αλακφξθσζεο

πξνυπνινγηζκνχ

ηεο

Κνηλσθεινχο

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021, βάζεη ηεο αξηζ. 165/2021
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ (επανειζαγωγή).
8.

Τπνβνιή κήλπζεο - έγθιεζεο θαη΄ αγλψζησλ γηα ηελ θινπή
κεηαιιηθψλ ζραξψλ θξεαηίσλ θαη θαπαθηψλ δηθηχσλ ππνδνκήο ηνπ
Γήκνπ.

9.

Έθδνζε ΥΔΠ θαη νξηζκφο ππνιφγνπ ππαιιήινπ γηα ηελ αγνξά
γξακκαηνζήκσλ νκαδηθψλ επηζηνιψλ ηνπ Γήκνπ.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο Γ.. για ηην 3η αναμόπθυζη
πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2021»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.

2

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 29/9/2021

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιεκέξα ζε φινπο. Καη' αξρήλ ζέισ λα δεηήζσ
ζπγλψκε γηα ην φηη ήξζε ε εηζήγεζε αξγά. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη
κφιηο ηελ Πέκπηε είρακε δηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ, ηελ θα Γεκεηξηάδνπ.
Γεζκεχνκαη φηη δελ ζα μαλαγίλεη ην ζπγθεθξηκέλν πξάγκα θαη ε εηζήγεζε
ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηα νηθνλνκηθά ή ηελ αλακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζα έξρνληαη ζηελ ψξα ηνπο.
Καηά βάζε ε αλακφξθσζε πνπ γίλεηαη αθνξά ζέκαηα
ππαιιήισλ, δειαδή κηζζνχο, αζθαιηζηηθά, ΜΑΠ απηά είλαη δειαδή απηά ηα
νπνία δεκηνπξγνχκε θαη απμνκεηψλνπκε ηα πνζά. Αλ έρεηε θάπνηα εξψηεζε,
είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Βιέπσ κηα κείσζε ζηε ζπκκεηνρή γηα ρξήζε αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ΟΚΑ 5.000 €. Απηφ γηα πνην ιφγν γίλεηαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ιφγσ ηνπ COVID
δελ έγηλαλ νη πξνπνλήζεηο, δειαδή δελ πήγαηλαλ ηα παηδηά κεηψζακε ην πνζφ
έηζη ψζηε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη εάλ μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα ζα καο θηάζεη
ην πνζφ εμαζθαιηζκέλα κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, γη' απηφ ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Χξαία είλαη γηα ηα πεξζηλά. Έλα άιιν, ιέεη «Τπεξεζίεο
αμηνιφγεζεο ππνδνκψλ θαη ζπκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα θπβεξλναζθάιεηα»
37.200 €. Ση αθξηβψο αθνξά απηφο ν θσδηθφο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ, ζε γεληθέο γξακκέο εάλ ζέιεηε θάηη πην εηδηθφ κπνξεί
λα ζαο ην εμεγήζεη ν θ. Σάθαο πνπ εληεηαικέλνο ηεο Πιεξνθνξηθήο,
γλσξίδνπκε ηφζν ζηε Θεζζαινλίθε φζν θαη ζε άιινπο Γήκνπο επεηδή δελ
έρνπκε ζσζηή δνκή γχξσ απφ ηελ αζθάιεηα είηε ησλ δεδνκέλσλ είηε ηνπ
Internet ζηα θηίξηά καο θαη ζηηο ππνδνκέο καο γεληθά, δεκηνπξγνχκε έλα
firewall

ην

νπνίν

καο

πξνζηαηεχεη

απφ

θπβεξλνεπηζέζεηο,

απφ

«ραθαξίζκαηα», απ' φια απηά ηα πξάγκαηα.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Μάιηζηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήηαλ θαη έλα κφληκν αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο.
Μπήθακε ζε κηα ινγηθή λα δνχκε πσο απηφ κπνξεί λα πεξηθξνπξήζεη ηα
δεδνκέλα φισλ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηα αξρεία ηνπο θαη πξνρσξήζακε ζε
θάπνηεο επαθέο κε ηνπο Γήκνπο απηνχο πνπ ήδε έρνπλ κπεη ζε απηή ηε
ινγηθή, εηδηθά ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ εδψ θαη ηέζζεξηο κήλεο πξνζπαζνχλ λα
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αλαθηήζνπλ ηα αξρεία ηνπο θαη ηα δεδνκέλα πνπ είραλ ζηνπο ππνινγηζηέο
ηνπο.
Ο θ. Σάθαο πνπ είλαη εληεηαικέλνο ηεο Πιεξνθνξηθήο
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξεί λα ζαο ελεκεξψζεη.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δληάμεη λνκίδσ θαιχθζεθα δελ ζέισ ηίπνηε άιιν. Καη έλα
ηειεπηαίν βιέπσ γηα ηελ αζθάιηζε καζεηψλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ έλα πνζφ
15.000 € ζηνπο λένπο θσδηθνχο, ηη αθνξά. Δίλαη εηήζην ην θφζηνο αλά καζεηή;
Καη πφζν είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν θφζηνο είλαη εηήζην. Εεηήζακε απφ ηελ Αληηδεκαξρία
Παηδείαο λα καο θαηαγξάςεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο απφ ην
Γεκνηηθφ κέρξη θαη ην Λχθεην πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αζθαιίζνπκε ζε
πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ ζην ζρνιείν, ζηα δηαιείκκαηα, ζηα αγσλίζκαηα ζε
νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ννκίδνπκε φηη είλαη κηα θαιή
θίλεζε πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά θαη νη θαζεγεηέο λα είλαη πεξηζζφηεξν
πεξηθξνπξεκέλνη ζε ηέηνηα ζέκαηα. Έμσ απφ ηελ νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή
αζθάιεηα έρεη ε νηθνγέλεηα, είηε ΗΚΑ είηε ηνπ Γεκνζίνπ, κπήθακε ζε κηα ινγηθή
λα …
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Απηφ αθνξά θαη ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ Γήκνπ καο έλαληη
ηξαπκαηηζκψλ. Γειαδή αλ θάπνην παηδάθη πέζεη ζε ιαθθνχβα πνπ ππάξρεη ζε
έλα πξναχιην θαη ζπάζεη ην ρέξη ηνπ, δελ έρεη ν Γήκνο αζθαιηζηηθφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη αζθαιηζκέλν απφ ηηο φπνηεο αζθάιεηεο, απφ ηελ φπνηα
εηαηξεία

αλαιάβεη

ηελ

ζπγθεθξηκέλε

αζθάιηζε

ησλ

παηδηψλ,

είλαη

αζθαιηζκέλν θαη απέλαληη ζην Γήκν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Χξαία. Έλα ηειεπηαίν, ζα πάξεη ε νπνηαδήπνηε εηαηξεία
αλαιάβεη ηα ζηνηρεία καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ απφ ην Myschool ή απιψο ζα
αλαθέξεηαη γεληθά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ θ. Εαραξηάδε απηφ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γηαηί απηφ είλαη ζεκαληηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν μέξσ γηαηί νπζηαζηηθά αλαθέξεζηε ζηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα. Αιιά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα δίλνληαη έηζη θη αιιηψο θαη ζηηο
ηδησηηθέο αζθάιεηαο θαη ηηο θξαηάεη ε ηδησηηθή αζθάιεηα. Γελ ην μέξσ φκσο
απηφ.
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Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δίλαη πνιχ κεγάινο ν αξηζκφο φκσο. Σν ιέσ απηφ απφ
πξνζσπηθή εκπεηξία γηαηί φηαλ δηαηεξνχζα θξνληηζηήξην ζην Μαξνχζη, είρα
πξνζθνξέο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε εμεπηειηζηηθά αζθάιηζηξα απιψο
γηα λα πάξνπλ ην καζεηνιφγην θαη φια ηα ζηνηρεία ησλ νηθνγελεηψλ παηέξα,
κάλα, ηη δνπιεηέο θάλνπλ, ηα πάληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην πξνζέμνπκε απηφ, έρεηε δίθην είλαη πνιχ ζσζηή ε
παξαηήξεζε. Θα ην πξνζέμνπκε απηφ θαη ζα ην δνχκε θαη ζηελ φπνηα
επφκελε Δπηηξνπή έξζεη ην ζέκα.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάηε ζηε ιίζηα κε ηηο ζεκεηψζεηο. Μεηψλεηαη ε
ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε θαηά 55.000 €, κεηψλεηαη ε
«Πξνκήζεηα

θαη

Γσδεθαλήζνπ»

εγθαηάζηαζε
θαηά

ζθεπάζηξνπ

36.500

€,

αζιεηηθνχ

κεηψλεηαη

ε

ρψξνπ

ζηε

«πληήξεζε

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ιίκλεο» θαηά 37.200 € θαη
κεηψλεηαη θαηά 180.488,05 € «Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο σξίκαλζεο ζην
ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην».
Καη έρεηε πην θάησ ζηε δεκηνπξγία λέσλ θσδηθψλ «Πξνκήζεηα
γηα ζηέγαζηξα ζηηο ζηάζεηο» εγγξαθή 45.000 €. Μπνξείηε λα καο εμεγήζεηε
αλά θσδηθφ γηαηί γίλνληαη απηά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο πξψηνο θσδηθφο αθνξά ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία ηηο
55.000 € πνπ πιένλ έρεη πεξάζεη ζην Γήκν επνκέλσο δελ είλαη έμνδν ηεο
Κνηλσθεινχο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα νη 55.000 € αθνξνχζαλ ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: σζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δμαζθαιίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Κνηλσθεινχο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κνηλσθεινχο; Βεβαίσο απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη ην
έμνδν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πέξα απφ απηφ ην έμνδν, έρεη θη άιια έμνδα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σα ππφινηπα είλαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ιέσ απηφ, γηαηί έρνπκε αχξην ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
κηα… Ση γίλεηαη κε απηφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ έρεη ζρέζε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη, φια έρνπλ ζρέζε απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη
πξνυπνινγηζκφο, φια ζπλδένληαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ην θφζηνο γηα ην ζέκα ηνπ ΔΣΗΑ είλαη
άιιν ζέκα ζε ζρέζε κε ην φηη ε Γεκνηηθή πγθνηλσλία πιένλ δελ αλήθεη ζηελ
Κνηλσθειή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία ην θαηάιαβα. Γελ θαηάιαβα
φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Κνηλσθεινχο
απφ ηα απνκέλνληα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: αο εμεγψ θαη ζαο ιέσ φηη βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Κνηλσθεινχο ν θσδηθφο πνπ αθνξά ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία αθαηξείηαη ην
πνζφ, επνκέλσο φινο ν ππφινηπνο εμαζθαιίδεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν άιιν δελ καο δίλεηε λα θαηαιάβνπκε, κε ηε Γεκνηηθή
πγθνηλσλία ην θαηαιάβακε θαη θαιά θάλεηε θαη ην βγάδεηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη, ηη δελ θαηαιαβαίλεηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα ππφινηπα πνπ

κέλνπλ δηαζθαιίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή

επξσζηία ηεο Κνηλσθεινχο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βεβαίσο λαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα, ζα ην δνχκε. Πάκε παξαθάησ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση άιιν δήηεζε ν θ. Γξεηδειηάο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Εήηεζε γηα ην κπαιφλη ηεο Γσδεθαλήζνπ. Σν κπαιφλη ηεο
Γσδεθαλήζνπ είλαη έλα ζπλερηδφκελν έξγν, είλαη έλα έξγν ην νπνίν …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη έλα εθθξεκέο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπφ έληαμε είλαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ λα κηιάκε έλαο – έλαο λα θξαηάκε
κηα ζεηξά. Σν κπαιφλη ηεο νδνχ Γσδεθαλήζνπ, ε κειέηε είλαη έηνηκε απφ ην
Γήκν πέξζη ην Ννέκβξην. Απηή ηε ζηηγκή πεξηκέλνπκε θάπνηεο απαληήζεηο
απφ αξκφδηα Τπνπξγεία. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη εθθξεκέο, απηφ ζεκαίλεη
φηη είκαζηε έηνηκνη ελ αλακνλή γηα λα μεθηλήζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ιέγεηαη εθθξεκφηεηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καηαιάβαηε, πάκε ζε άιιν θσδηθφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ράζνπκε θαη ηηο ιέμεηο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: πλέρηζε σηήξε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνηνλ άιιν θσδηθφ ζέιεηε θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ιίκλεο.
.

ΚΟΚΟΛΔΣΟ:

Φεχγνπλ

37.200

€

απφ

ηε

«πληήξεζε

ησλ

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ιίκλεο ζπζηήκαηνο
πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη άξδεπζεο άιζνπο» θαη ηα ρξήκαηα πνπ
θεχγνπλ δεκηνπξγείηαη λένο θσδηθφο «πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ιίκλεο θαη
άξδεπζεο άιζνπο» κε 37.200 ηζφπνζα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. Καη ην ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν ζηξαηησηηθφ εξγνζηάζην έρνπκε αλάδνρν επνκέλσο ην
πνζφ ηεο εμνηθνλφκεζεο, έγηλε αλάθιεζε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση έγηλε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έθαλε αλάθιεζε ε Σερληθή Τπεξεζία ην ππφινηπν ηνπ
πνζνχ, είλαη απηέο νη 180.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο πξνθχπηεη απηφ; Γελ είλαη αλάθιεζε, ιέγεηαη κείσζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, έρνπκε αλάδνρν. Γλσξίδνπκε απηή ηε
ζηηγκή πφζν ζα θνζηίζεη ην έξγν. Απφ απηφ πνπ ήηαλ πξνυπνινγηζκέλν είλαη
ην πνζφ ηεο κείσζεο, απηφ πνπ πξνθχπηεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πξνζζέζσ θάηη εδψ. Απνθαζίζακε κε ηνλ θ. Κνζθνιέην,
είλαη θάηη πνπ λνκίδσ ζα δηεπθνιχλεη φιε ηελ Δπηηξνπή φια ηα κέιε, λνκίδσ
ήηαλ θη έλα αίηεκα ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ, νη εθάζηνηε ππεχζπλνη δηεπζπληέο
ησλ Αληηδεκαξρηψλ λα είλαη παξφληεο θαη λα εμεγνχλ ίζσο παξαπάλσ
πξάγκαηα απφ απηά πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηα γξαθεία ηνπο, ηα ηκήκαηά ηνπο
θαη νη αληηδεκαξρίεο.
Με πξψηε κέξα ζήκεξα πνπ πξνζπαζνχκε λα εθαξκφζνπκε
απηή ηελ θαηλνχξγηα ηαθηηθή ζην 3ν θαη 4ν ζέκα πνπ είλαη ππεπζπλφηεηαο ηεο
θαο γνπξάθε, είλαη εδψ ε θα γνπξάθε ε νπνία είλαη έμσ θαη πεξηκέλεη γηα λα
καο εμεγήζεη θάπνηα πξάγκαηα παξαπάλσ. Δληάμεη θ. Σνκπνχινγινπ; Σν
ιέσ γηαηί είλαη θάηη πνπ λνκίδσ είραηε αηηεζεί θη εζείο λα είλαη θάπνηνη
άλζξσπνη απφ ηηο Τπεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα πνπλ θάηη παξαπάλσ.
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Κάπνηνο άιινο ζέιεη λα ξσηήζεη θάηη; Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ
ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δδψ είλαη έλα πνζφ γηα ηελ «Καηαζθεπή ηζφπεδνπ
θπθιηθνχ θφκβνπ έκπξνζζελ ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ» 180.000 €. Απηφ είλαη
λέν έξγν; Ση είλαη αθξηβψο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ είλαη ην πνζφ πνπ κεηψζεθε απφ ηνλ ΚΑΔ ηνπ
ζηξαηησηηθνχ εξγνζηαζίνπ θαη κπαίλεη ζηνλ θφκβν ζηνλ Άγην Κνζκά. Γειαδή
έθπγε ην πνζφ απφ ηνλ θσδηθφ 02617411001 θαη κπήθε ζην 02307323003.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πξνζζέζσ θάηη θα Δκκαλνχι φηη είλαη έλα πάγην αίηεκα ησλ
θαηνίθσλ εθεί, αιιά θαη αλαγθαηφηεηα πνπ είρε πξνθχςεη απφ ηα αηπρήκαηα
πνπ γίλνληαη ζε εθείλν ηνλ θφκβν, αλ ζπκάζηε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ναη, βέβαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μάιηζηα επί ηεο δηθήο ζαο ζεηείαο είρε μεθηλήζεη κηα ηέηνηα
ηζηνξία. Ννκίδσ φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ εμνηθνλνκήζακε θάπνηα ρξήκαηα είλαη
επθαηξία λα πάκε λα ην πινπνηήζνπκε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δληάμεη επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: ηα ζηέγαζηξα ησλ
αζηηθψλ θαη δεκνηηθψλ ζπγθνηλσληψλ είλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ ή δηαρσξίδνληαη
ζηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία ηνπ Γήκνπ θαη ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο ηνπ ΟΤ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ηελ θαηάιαβα ηελ εξψηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ρσηάεη ν θ. Σνκπνχινγινπ αλ ηα ζηέγαζηξα είηε ηεο Γεκνηηθήο
πγθνηλσλίαο είηε ηνπ ΟΤ, είλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απφ φζν γλσξίδσ είλαη ηνπ ΟΑΑ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθξηβψο. Άξα εδψ γηαηί βάδεηε ζηέγαζηξα γηα ηηο
αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη γηα ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Λέηε θαη αζηηθψλ θαη δεκνηηθψλ ζπγθνηλσληψλ 45.000
€.
ΓΖΜΑΡΥΟ: 45.000 € είλαη κφλν γηα ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηνλ αχμνληα αξηζκφ 86 ιέηε «Αζηηθέο θαη δεκνηηθέο».
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηελ απάληεζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: ην Γήκν αλήθνπλ δηφηη έρνπκε ζχκβαζε κάιηζηα κε εηαηξεία πνπ
έρεη πάξεη παξάηαζε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πηλαθίδσλ ηεο αζηηθήο
ζπγθνηλσλίαο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ εηαηξεία έρεη ηελ εθκεηάιιεπζε ή θαη ηελ
ηνπνζέηεζε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Σελ εθκεηάιιεπζε έρεη απηή ηε ζηηγκή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα φρη ηελ ηνπνζέηεζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη αιιά δελ κνπ ην παξαρψξεζε εκέλα ν ΟΑΑ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γπν ιεπηά, πνηνο ηα βάδεη θ. Σάθα;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ο Γήκνο ηα βάδεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο Γήκνο βάδεη ηα ζηέγαζηξα; Όρη θ. Σάθα, θάλεηε
ιάζνο δελ ηα βάδεη ν Γήκνο. Σα 45 ρηιηάξηθα πνπ ιέηε γηα αζηηθέο θαη
δεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο, ηηο δεκνηηθέο λαη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σφηε λα δηνξζσζεί ν θσδηθφο, είλαη ΦΗΛΟΓΖΜΟ δελ μέξσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ γη' απηφ είπα φηη είλαη ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο, δελ είρα
δεη ηνλ ηίηιν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μπνξεί λα ζπκπίπηνπλ θάπνηεο ζηάζεηο θαη ελδερνκέλσο
λα ρξεηάδεηαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν απηφ. Δζείο έρεηε θάλεη αίηεκα γηα αληηθαηάζηαζε
αζηηθψλ ζηεγάζηξσλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη γίλεη απφ ην ΦΗΛΟΓΖΜΟ γηα ηα δεκνηηθά ζηέγαζηξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μφλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γη' απηφ ιέσ φηη πηζαλφ λα πξέπεη λα αιιάμεη. Κχξηε
Σνκπνχινγινπ επεηδή είρα αζρνιεζεί κάιηζηα απφ πέξζη, απηφ ην
ζπγθεθξηκέλν πνζφ αθνξά κφλν ηα ζηέγαζηξα ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο,
άξα ιέσ φηη πξέπεη λα αιιάμεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χξαία λα ζβήζνπκε ηε ιέμε «αζηηθέο».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ηα 45 ρηιηάξηθα αλ δελ θάλσ ιάζνο είλαη απηά αθξηβψο …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη απηά πνπ ζπκπίπηνπλ πνπ ιέεη ν θ. Κνζθνιέηνο
κπνξεί λα ηα θηηάμεη ν ΟΤ φρη λα πιεξψζεη ν Γήκνο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πιεξψλεη ν Γήκνο, είλαη ΦΗΛΟΓΖΜΟ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα εξψηεζε αθφκε θ. Πξφεδξε. Πνηνο πξφηεηλε ηνλ θπθιηθφ
θφκβν ζηνλ Κνζκά ηνλ Αηησιφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση ελλνείηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Σερληθή Τπεξεζία; Δζείο πνιηηηθά; Πνηνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: αλ αίηεκα έξρεηαη απφ πέξζη απηφ θαη κάιηζηα είρε γίλεη θη έλαο
…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σερληθά γίλεηαη θπθιηθφο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σερληθά, δελ ην μέξσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο ην βάδνπκε απηφ ην πξάγκα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθνχζηε κε ιίγν. Πέξζη ζε ζπλελλφεζε πνπ είρε γίλεη κε ην
Γήκαξρν …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ηειείσζα θ. Πξφεδξε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ηειεηψζαηε; πγλψκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θπκάκαη φηη ζε παιαηφηεξε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
είρακε έλα δηαγσληζκφ γηα αζθάιηζηξα κέζσλ ηνπ Γήκνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σσλ απηνθηλήησλ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη. Δδψ βιέπσ πάιη κηα απίζηεπηε θαηάηκεζε
αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ, αζθάιηζηξα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ,
αζθάιηζηξα

ηξηψλ

ιεσθνξείσλ

Γεκνηηθήο

πγθνηλσλίαο,

αζθάιηζηξα

κεηαθνξηθψλ κέζσλ, απηά δελ είραλ πξνβιεθζεί; Λππάκαη, ήηαλ ειιηπήο ηφηε
ν δηαγσληζκφο. Κάλσ ιάζνο θ. Πξφεδξε; Βιέπσ κηα θαηάηκεζε αζθαιίζηξσλ
ζε έλα δηαγσληζκφ πνπ είρακε θάλεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζπκάκαη ηε δηάξθεηα θαη δελ ζπκάκαη ηελ εκεξνκελία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ δηάξθεηα είλαη ην κφλν εχθνιν πνπ κπνξεί λα γίλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηήζην λνκίδσ ήηαλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, αιιά πξέπεη λα ππάξρεη κηα ελαξκφληζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έγξαςα, γηα λα απαληεζεί απηφ. Οη αζθάιεηεο ηνπ
κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αζθάιεηεο λνκίδσ
…
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άκα ήηαλ θαηεγνξίεο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα γη' απηφ ην έγξαςα, γηα λα ξσηήζσ θαη λα απαληεζεί ην
εξψηεκά ζαο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε απηά ινηπφλ βιέπσ φηη εδψ μεθεχγνπκε, πάκε ζε
άιια λνχκεξα, έρνπκε κηα ζχκβαζε έλα δηαγσληζκφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία ην έγξαςα. Άιιε εξψηεζε έρεηε θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη, απηά θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπα, γηα ην ζέκα απηφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ην ζέκα ινηπφλ μεθηλήζακε θάπνηεο δηεξεπλεηηθέο
επαθέο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία επεηδή γλσξίδνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν
ηξίγσλν έμσ απφ ηνλ Άγην Κνζκά είλαη θαξκαληφια λα ην πσ ιατθά
δεκηνπξγνχληαη πάξα πνιιά αηπρήκαηα ζπρλά, κέρξη θαη ζαλαηεθφξν είρακε
πέξζη –ζα ζαο ην επηβεβαηψζεη θαη ε θα γνπξάθε φηαλ έξζεη- είρα πεη πέξζη
ζηελ θα γνπξάθε λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ
θπθιηθνχ θφκβνπ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θέξνπκε είηε ε Σερληθή
Τπεξεζία ζα κειέηε αλ κπνξεί, είηε λα αλαηεζεί ε κειέηε θάπνπ εμσηεξηθά αλ
δελ κπνξέζεη ε Σερληθή καο Τπεξεζία, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη ην έξγν θαη
λα πινπνηεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεηε δεη παξφκνηα πεξίπησζε ζηελ Διιάδα ζε ηέηνηεο
θαησθέξεηο θπθιηθή θπθινθνξία; Κφκβν δειαδή θπθιηθφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γη' απηφ ζαο απαληψ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δηεπθνιχλσ θ. Κνζθνιέην. Γελ είλαη ζέκα αλ είλαη θπθιηθφο ή
φρη, ζεκαζία έρεη φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο θφκβνο εθεί πξνθεηκέλνπ
λα απνθεχγνπκε ηα αηπρήκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, εγψ δηαβάδσ απηά πνπ γξάθεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Δπεηδή είλαη πξφζεζε απηή ηε ζηηγκή είηε γίλεη θπθιηθφο είηε
γίλεη ηξηγσληθφο, είηε δελ μέξσ πσο ζα γίλεη έρεη έλα πξνυπνινγηζκφ γηα λα
γίλεη έλα ηέηνην έξγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηνξζψζηε ην φκσο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ ζα ην δηνξζψζνπκε αλ δελ καο πεη θαη ε ππεξεζία αλ
πξέπεη λα γίλεη. Αλ ππήξρε ε ιέμε «θφκβνο» ζα ήκαζηαλ θαιπκκέλνη; Κη αλ
γηλφηαλ θπθιηθφο κεηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε, εδψ ιέηε 02307323003 «Καηαζθεπή ηζφπεδνπ
θπθιηθνχ θφκβνπ έκπξνζζελ λανχ».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν θαηαιαβαίλσ θ. Γξεηδειηά. Δάλ αθαηξεζεί ε ιέμε «θπθιηθφο»
θαη γξάςνπκε «θφκβνο» πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηα αηπρήκαηα θαη
πξνέθππηε θπθιηθφο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηηο Σερληθέο, ζα καο εκπφδηδε; Λέσ,
αλ

αθαηξέζνπκε

ηψξα

ηε

ιέμε

«θπθιηθφο»

θαη

γξάςνπκε

«θφκβνο

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα» θαη πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ είλαη ιεπηνκέξεηα, βξε παηδηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη θαζφινπ ιεπηνκέξεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί κε δηαθφπηεηε; Λέσ αλ γξάθακε «θφκβνο» αθαηξνχζακε
ηε ιέμε «θπθιηθφο» θαη απφ ηε κειέηε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πξνέθππηε
φηη πξέπεη λα γίλεη θπθιηθφο, καο εκπνδίδεη θάηη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δηαβάδσ απηά πνπ γξάθεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία αθαηξείηαη ε ιέμε «θπθιηθφο» ινηπφλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ππάξρεη εκπεηξία ζην εμήο: είρε κπεη ην θαλάξη ην
δεχηεξν εθεί κε απνηέιεζκα ε νπξά έθηαλε ζηνλ Σξνρνλφκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε ζε απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με έλα θαλάξη θαληάδεζηε ζε θαησθεξή θαηάζηαζε φπσο
είλαη εθεί ε νθνχιε, έλαο θπθιηθφο θφκβνο ηη πξνβιήκαηα, δελ κηιάκε ηψξα
λα πεξλάεη έλα Η.Υ. λα πεξλάλε θνξηεγά, πεξλάλε ιεσθνξεία βαξηά νρήκαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζπκθσλήζσ θ. Γξεηδειηά λα αθαηξεζεί ε ιέμε «θπθιηθφο».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηαζθεπή θφκβνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ. Αθαηξείηαη ε ιέμε «θπθιηθφο» θαη αλ νη Σερληθέο
Τπεξεζίεο απφ ηε κειέηε ηνπο …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξαθηηθά θαζφιη ζα γίλεη. Δίλαη ε νθνχιε, ε ζπλέρεηα ηεο
Πίλδνπ θαη ε Πίλδνπ φπσο θαηεβαίλεη, κε απνηέιεζκα… Αιιά απηφ ζα ην
βγάιεη ε κειέηε, ζα ην απνθαζίζεη ν κειεηεηήο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ είπα. Βγάδνπκε ηε ιέμε «θπθιηθφο».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μελ νλνκαηίδεηε πσο ζα γίλεη, απηφ ζα ην βξνπλ νη εηδηθνί
άλζξσπνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθαίξεζε ηε ιέμε «θπθιηθφ».
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δληάμεη ..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ην θπθιηθφ, πήγακε ζην θαζφιη ηψξα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά λνκίδσ είλαη ιεπηνκέξεηα απηφ ηψξα. Γελ
αθνξά ηελ νπζία ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ηε γλψκε κνπ. Έρσ δηθαίσκα λα έρσ
γλψκε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη απηή πνπ απνθαζίδεη. Σελ
αθνξά θαη ηελ παξαθνξά!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ κε ζεθψλνπκε ηνπο ηφλνπο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πνηνπο ηφλνπο; Γελ ζεθψλεη θαλέλαο ηφλνπο θ. Γήκαξρε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ αθνξά θαη ηελ παξαθνξά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έξρεηαη
εηζήγεζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή…
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Ζ δηάλνημε πνπ ιέεη
αθξηβψο παξαθάησ ζπλππνινγίδεηαη ζηε δηαδηθαζία;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνλ πεδφδξνκν;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όιν απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξακκέλνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Πάλσ ζε απηφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο φζνλ αθνξά ηελ
θαησθέξεηα ζηε νθνχιε, έρσ ηελ εληχπσζε φηη ν φγθνο ησλ απηνθηλήησλ
δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ νθνχιε, έρεη ιηγφηεξε θίλεζε ζε ζρέζε κε ηελ
Πίλδνπ, πνπ ζεκαίλεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Πίλδνπ.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Έρεη ιηγφηεξε φπσο θαη λα ην θάλνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ νθνχιε έρεη πεξηζζφηεξν ζηελ θάζνδν.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Θεσξψ φηη είλαη πην αζθαιέο έλαο θφκβνο εθεί απφ ην λα
είλαη έηζη φπσο είλαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ είλαη πάγην αίηεκα.
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. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Θα κνπ επηηξέςεηε λα ζαο πσ φηη πεγαίλσ πνιιέο θνξέο
ζηελ πεξηνρή ηνπ Σαχξνπ. Σα ηειεπηαία δπν ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί
θπθιηθνί θφκβνη θαη έρνπλ ιχζεη ην ζέκα ηνπ θπθινθνξηαθνχ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όηη ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά, λαη.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δθηφο ηνπ φηη ππάξρεη κηα άλεζε ζηελ θπθινθνξία θαη είλαη
πην αζθαιή. Σν είρα πεη θαη ζε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη πάληα ν θπθιηθφο
θφκβνο εθείλν πνπ θάλεη, είλαη λα πξνζηαηεχεη. Δθείλν πνπ θάλεη, είλαη λα
κεηψλεηο ηαρχηεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλαθφπηεηο ηαρχηεηα.
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Αθξηβψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη είλαη δνπιεηά ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, αλαισλφκαζηε
ηψξα ζε κηα θνπβέληα ε νπνία δελ έρεη λφεκα. εκαζία έρεη φηη απφ ηε ζηηγκή
πνπ καο πεξίζζεςαλ ρξήκαηα, εθεί πξέπεη λα εζηηάζνπκε, πάκε λα θάλνπκε
άιιν έλα έξγν, ην νπνίν ήηαλ κάιηζηα θαη ην ηνλίδσ πξφζεζε θαη ηεο
πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν νπνίν ζα γίλεη κε πφξνπο δεκνηηθνχο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη. Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απιά ιέσ ην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ησλ 180.000 €
πξνθαλψο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη κηα πξψηε εθηίκεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δθηίκεζε, αιιά δελ έρνπλ δεη ζα κειέηε πσο ζα γίλεη
θαζφιη, θαθή, ή θπθιηθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ έρνπκε κπεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Έγηλε δειαδή ιίγν ζηνλ αέξα, απιά έβαιαλ θάπνηα
δεδνκέλα.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Όρη, είλαη ην πνζφ πνπ αθαηξέζεθε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δληάμεη αιιά έρεη κπεη 180.000 € ν θπθιηθφο κπνξεί λα
ζηνηρίζεη θαη 500.000 ιέσ εγψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ ζσζηή κειέηε ηνπ ρψξνπ επεηδή απηφο ν θφκβνο είλαη
δίπια ζηε γέθπξα πνπ πάκε γηα Νεζίδα, ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε
ην ζθέπαζκα ηνπ Κεθηζνχ απφ ηε γέθπξα απηή πξνο ην γεπεδάθη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην ζπδεηήζνπκε απηφ θαη λνκίδσ φηη ε εκπεηξία θαη ε γλψζε
θάπνησλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ πξφβιεςε ήηαλ ην ζθέπαζκα αιιά είραλ μεκείλεη απφ
ιεθηά. Γηφηη απηφ απηνκάησο ζα ειαθξχλεη θαη ηνπο θφξηνπο ζηνλ φπνην
θφκβν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξακκέλε λα ςεθίζνπκε ζαο παξαθαιψ αθνχ δελ
ππάξρεη άιιε παξαηήξεζε θη άιιε εξψηεζε;
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξακκέλνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ, λα αθαηξεζεί ην «θπθιηθφ» θαη ην «αζηηθφ».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Εαραξηάδε;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δκείο επηθπιαζζφκαζηε λα ηνπνζεηεζνχκε ζην Γ..,
παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη νκφθσλν θαη θαηαγξάθνληαη ηα 2 παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο
Γ.. για ηην 3η αναμόπθυζη πποϋπολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ
2021» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ
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2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ος ππακηικού
(αποζθπάγιζηρ πποζθοπών, ελέγσος δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ
& αξιολόγηζηρ ηεσνικών πποζθοπών) για ηο διαγυνιζμό
"ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΩΣΗΣΗΚΩΝ LED ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ" (α/α ΔΖΓΖ 134869)»
(ΕΚ 3ης ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί απνζχξεηαη θ. Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ λα δσ θάπνηα δεδνκέλα εγψ θ. Σνκπνχινγινπ, επηηξέςηε
κνπ σο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζέισ λα είκαη απνιχησο βέβαηνο γηα
νξηζκέλα πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ ην πξαθηηθφ θαη ζα ήζεια
εγψ πξνζσπηθά λα ην απνζχξσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξψ λα πσ θάηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνχ ζα δείηε θάπνηα πξάγκαηα, ζαο ιέσ θη εγψ
θάπνηα δηθή κνπ άπνςε αλ ζέιεηε ηε βιέπεηε θη απηή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο δελ έρσ αληίξξεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή δηάβαζα πνιχ πξνζεθηηθά ην πξαθηηθφ φπσο
έρεη ζπληαρζεί, ζα ήζεια απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία λα ειέγμεη εάλ πθίζηαηαη
Δπηηξνπή δηκειή. Γηφηη φπσο δηαβάδσ ζην πξαθηηθφ ην έλα κέινο δελ
ζπκκεηέρεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζπκκεηέρεη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ιέεη ην πξαθηηθφ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη παξψλ, απιψο εθθξάδεη αληηξξήζεηο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Λέεη ζε έλα ζεκείν φηη εθ' εμήο ζα ιέγεηαη Δπηηξνπή ηα
δπν κέιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ πάλησο έηζη θη αιιηψο άιια ζέισ λα εμεηάζσ, εζείο βάδεηε
απηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ζέισ απηφ, ζαο παξαθαιψ πνιχ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα εξψηεζε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηά πφζν …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά πφζν είλαη ζχλλνκε ε Δπηηξνπή κε ην
4412/2016 απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έλα κέινο νπζηαζηηθά δελ ζπκκεηέρεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία 4412 ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ζην 221 αλαθέξνληαη φια
απηά, ζα δνχκε. Θέιεηε λα εξσηεζεί ε Ννκηθή Τπεξεζία θαηά πφζν ε
παξνπζία θαη κφλν λνκηκνπνηεί ηελ Δπηηξνπή ελφο αηφκνπ, ή φρη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μήπσο ζα έπξεπε λα θιεζεί ην αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία.

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 3ος ππακηικού ζςνοπηικού διαγυνιζμού ηηρ μελέηηρ:
«Μελέηη και ςλοποίηζη μέηπυν και μέζυν πςποπποζηαζίαρ
ζε ζσολικέρ μονάδερ ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ
(Φάζη Α’ - Δκπόνηζη Μελεηών)»
(Α.Μ. 123/2020)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη καδί καο ε θα γνπξάθε, ε Γηεπζχληξηα
ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Κπξία γνπξάθε, δελ μέξσ αλ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο ζέινπλ λα ξσηήζνπλ θάηη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ 3νπ
πξαθηηθνχ γηα ην δηαγσληζκφ ησλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζία ησλ ζρνιείσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έλαο ν ζπκκεηέρσλ;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, φηαλ έγηλε ν δηαγσληζκφο
είραλ ππνβιεζεί δπν πξνζθνξέο. Έγηλε ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, βγήθε
ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κεηνδφηεο, ν νπνίνο θιήζεθε ζηε ζπλέρεηα θαηά ηε
δηαδηθαζία λα θέξεη ηα επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ είρε δειψζεη
ζηελ πξψηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Όκσο δελ ηα έθεξε, παξά ηελ πξφζθιεζε θαη ηα ινηπά. Οπφηε ν
λφκνο νξίδεη φηη φηαλ δελ θέξεη ηα δηθαηνινγεηηθά ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο,
παο ζηνλ επφκελν, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε εηαηξεία δελ
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ζπκάκαη ηψξα πνηα είλαη γηαηί δελ ήκνπλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο, ήηαλ ν έηεξνο
ζπκκεηέρσλ.
Σνπο θαιέζακε, έθεξαλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ είραλ δειψζεη θη
απηνί ζηελ πξψηε θάζε, ε Δπηηξνπή εμ φζσλ γλσξίδσ δήηεζε θαη θάπνηεο
δηεπθξηλίζεηο, ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή θαη εθδφζεθε ην …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο δεχηεξνο γηαηί δελ αλαθέξεηαη ζην πξαθηηθφ ζαο;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Απηφ είλαη ην δεχηεξν πξαθηηθφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ην πξψην αλαθέξεηαη;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Φπζηθά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ηξίην είλαη απηφ θ. Γξεηδειηά.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Γελ ζπκάκαη δεχηεξν … ηξίην … Φπζηθά θαη αλαθέξνληαη, ν
θ. Πιέζζαο έρεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ παξζεί πξνγελέζηεξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα έγηλε δηαγσληζκφο κε έλα ζπκκεηέρνληα.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Γηαγσληζκφο. Γχν ζπκκεηέρνληεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπί ηεο νπζίαο απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έθεξε ηα
δηθαηνινγεηηθά, ζηελ νπζία ν ζπκκεηέρσλ ήηαλ έλαο. σζηά;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Όρη εγψ ιέσ φηη ήηαλ δχν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο άιινο έδσζε πξνζθνξά;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Φπζηθά έδσζε πξνζθνξά, απηφ ζαο εμεγψ. Έδσζε
πξνζθνξά, βγήθε κεηνδφηεο δειαδή ήηαλ λα πάξεη ηε δνπιεηά θαη δελ μέξσ
γηα πνην ιφγν δελ έθεξε κεηά, δελ ήζειε λα ηελ θάλεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνρψξεζε δειαδή.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Απνρψξεζε. Σνλ θαιέζακε λα θέξεη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα
λα θεξπρζεί αλάδνρνο θαλνληθά λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε
ηεο κειέηεο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οπζηαζηηθά είρε πξνθξηζεί δειαδή.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Φπζηθά.
Κ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

Κπξία

γνπξάθε,

απηφ

είρε

αλαθεξζεί

Πξντζηάκελν γηα λα απνθιεηζηεί ζε άιιν δηαγσληζκφ ν απνθιεηζκέλνο;
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Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Μα έρεη παξζεί απφθαζε πξνγελέζηεξε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν ζαο ξσηάσ. Όηαλ θάπνηνο δελ ζπλερίδεη κηα
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θάπνπ γλσζηνπνηείηαη απηφ ψζηε ζην κέιινλ λα κε
ζπκκεηέρεη ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. Δζείο ην θάλαηε απηφ;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Γελ πξνβιέπεηαη ζην λφκν απηφ ην πξάγκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο πξνβιέπεηαη.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Όρη γηα ηηο κειέηεο δελ πξνβιέπεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη λα θάλεη εξψηεζε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ο ζπγθεθξηκέλνο δελ είρε θέξεη θαλέλα δηθαηνινγεηηθφ ή
είρε θέξεη θάπνηα θαη ηνπ ιείπαλε θάπνηα.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Απηφο πνπ απνθιείζηεθε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απηφο πνπ απνθιείζηεθε.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Δίρε θέξεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη είρε πξνθξηζεί.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ση ηνπ έιεηπε απφ δηθαηνινγεηηθά δειαδή θαη δελ ηα έθεξε;
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Όηαλ έξρνληαη ζηελ πξψηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ θέξλνπλ
κηα ππεχζπλε δήισζε πνπ ιέγεηαη ΣΔΗΓ θαη ιέεη φηη είκαη αζθαιηζηηθά
ελήκεξνο, θνξνινγηθά, έρσ απηφ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εθπνλήζεη ηε κειέηε,
δηάθνξα πξάγκαηα φ,ηη δεηάεη ε δηαθήξπμε. Όπνηνο θεξπρζεί κεηά
πξνζσξηλφο αλάδνρνο δειαδή πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηνλ
εθάζηνηε θνξέα, ππνρξενχηαη εθ ηνπ λφκνπ, ην νξίδεη ε δηαθήξπμε λα θέξεη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ είρε δειψζεη ζηελ ππεχζπλε δήισζε. Απηά ζε εθείλν ην
ζηάδην δελ ηα έθεξε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Χξαία.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Καη ιέεη κέζα ν λφκνο φηη έρεηο ην δηθαίσκα λα παο ζηνλ
επφκελν, εθφζνλ ππάξρεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο απηφ είλαη ζσζηφ. Θα ήζεια απηφ πνπ ιέεη ε
θα γνπξάθε λα ην ζηείιεηε, φηη κφλν γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο θαη φρη
ηεο κειέηεο.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Απιά λα γλσξίδεηε, γηα ελεκέξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο φηη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε έρεη εληαρζεί ζε πξφγξακκα
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ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ
ζρνιείσλ θαη έρεη δπν θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε είλαη ε κειέηε, φ,ηη βγάιεη ε
κειέηε φηη απαηηείηαη κεηά ζηα ζρνιεία, δειαδή ππξνζβεζηήξεο, δηάθνξα
ζπζηήκαηα θαη ηα ινηπά, ζα αθνινπζήζεη θη έλα έξγν ή πξνκήζεηα αλάινγα κε
ην ηη ζα πξνθχςεη δελ μέξσ, ζα πινπνηεζνχλ θαη ν επφκελνο αλάδνρνο ζα
πξέπεη λα καο θάλεη θαη ηε δηαδηθαζία ζηελ ππξνπξνζηαζία, ψζηε φια ηα
ζρνιεία ηεο πφιεο λα απνθηήζνπλ πηζηνπνηεηηθά ππξνπξνζηαζίαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο αλάδνρνο επφκελνο, δελ θαηάιαβα.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Δδψ, έρεη δπν θάζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ εληάμεη ην μέξνπκε.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Οη κειεηεηέο ζα πάλε ζε θάζε ζρνιείν θαη ζα θαηαγξάςνπλ
θαη ζχκθσλα κε ην πφηε είλαη ρηηζκέλν ην θάζε ζρνιείν δηέπεηαη απφ
δηάθνξνπο Καλνληζκνχο θαη ζα πεη φηη εδψ ζέιεη άιθα, βήηα, γάκα θαη ηα
ινηπά. Απηφ φκσο κεηά ζα γίλεη ή πξνκήζεηα ή έξγν αλάινγα κε ην ηη ζα
πξνθχςεη. Έρεη θαη ζπλέρεηα απηφ, νπφηε αλ δελ νινθιεξσζεί απηφ δελ
κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζηελ ρνξήγεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηαλνεηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ εγθξίλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δξψηεζε άιινο; Φεθίδνπκε;
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξακκέλνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ, κφλν ζα ήζεια λα έρσ ηελ παξαηήξεζε ηεο θαο
γνπξάθε φηη αθνξά κφλν ην θνκκάηη ηεο κειέηεο απηφ ηεο θαηαζθεπήο,
ζχκθσλα κε ην λφκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Εαραξηάδε;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δίλαη έλα έξγν πνπ πξνβάιιακε θαη απαηηνχζακε εδψ θαη
ρξφληα, αιιά δπζηπρψο δελ καο ηθαλνπνηεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Δπνκέλσο ςεθίδνπκε παξψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη νκφθσλν θαη θαηαγξάθεηαη 1 παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 3ος ππακηικού
ζςνοπηικού διαγυνιζμού ηηρ μελέηηρ: «Μελέηη και ςλοποίηζη μέηπυν
και μέζυν πςποπποζηαζίαρ ζε ζσολικέρ μονάδερ ηος Γήμος Νέαρ
Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ (Φάζη Α’ - Δκπόνηζη Μελεηών)» (Α.Μ.
123/2020) εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.

4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη Ππακηικού ελέγσος ηηρ Τ.Γ. ηηρ παπ. 3 ηος άπθπος 105
ηος Ν. 4412/16 ηος ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού ηηρ μελέηηρ:
«Πποπαπαζκεςαζηικέρ ενέπγειερ υπίμανζηρ (Βεληίυζη και αξιοποίηζη
ππώην ηπαηιυηικού Δπγοζηαζίος ζηη Γ.Δ. Νέαρ Υαλκηδόναρ)»
(Α.Μ. 129/2019)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Σν έξγν έρεη μεθηλήζεη απφ ηελ
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, έρεη πξνρσξήζεη …
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Δίκαζηε ζηε δηαδηθαζία ππνγξαθήο ζχκβαζεο, δειαδή
ππάξρεη

αλάδνρνο

έρεη

εγθξηζεί

φιε

ε

δηαδηθαζία

ηφζν

απφ

ηελ

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε σο πξνο ηε λνκηκφηεηα, φζν θαη απφ ην ΔΠΑ απφ
ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή απφ ην Τπνπξγείν, έρνπκε δειαδή ραξηί λα
πξνρσξήζνπκε ζηε ζχκβαζε. Ζ ππεχζπλε δήισζε είλαη έλα ζηνηρείν ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην λφκν. Γειψλεη δειαδή ν
αλάδνρνο πνπ έρνπκε πιένλ γηαηί δελ κηιάκε ηψξα γηα πξνζσξηλφ, κηιάκε γηα
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αλάδνρν. Φέξλεη κηα ππεχζπλε δήισζε πνπ δειψλεη φηη φζα είρε θέξεη ζην
πξνεγνχκελν ζηάδην επηθαηξνπνίεζεο, ζπλερίδνπλ θαη ηζρχνπλ. Απηφ ζεκαίλεη
φηη είλαη ελ ηζρχ.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα, εγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Εαραξηάδε;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξακκέλνο;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη Ππακηικού
ελέγσος ηηρ Τ.Γ. ηηρ παπ. 3 ηος άπθπος 105 ηος Ν. 4412/16 ηος ανοικηού
ηλεκηπονικού

διαγυνιζμού

ηηρ

μελέηηρ:

«Πποπαπαζκεςαζηικέρ

ενέπγειερ υπίμανζηρ (Βεληίυζη και αξιοποίηζη ππώην ηπαηιυηικού
Δπγοζηαζίος ζηη Γ.Δ. Νέαρ Υαλκηδόναρ)» (Α.Μ. 129/2019) εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΩΝΑ
αο επραξηζηνχκε θα γνπξάθε.
Κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θαιή ζπλέρεηα.
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5 ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού
ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην «Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ,
μικποανηικειμένυν γπαθείος, εποπηικού ςλικού Παιδικών ηαθμών,
θυηοηςπικού ςλικού, βιβλίυν και εξοπλιζμού δημοηικήρ βιβλιοθήκηρ»
(Α.Μ. 92/2021)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και
καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για
ηην

«Ππομήθεια γπαθικήρ ύληρ, μικποανηικειμένυν γπαθείος,

εποπηικού ςλικού Παιδικών ηαθμών, θυηοηςπικού ςλικού, βιβλίυν και
εξοπλιζμού

δημοηικήρ

βιβλιοθήκηρ»

(Α.Μ.

92/2021)

εγκπίνεηαι

ΟΜΟΦΩΝΑ

6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 4ηρ και 5ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ΠΠΗΔΓ οικ. έηοςρ
2021, βάζει ηυν απιθ. 24/2021 και 26/2021 ανηίζηοισυν αποθάζευν
ηος Γιοικηηικού ηος ςμβοςλίος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνρή απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ. Κπξία Δκκαλνπήι;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Απηφ ην ρηιηάξηθν γηα δεκνζηεχζεηο, δηαθεκίζεηο ηη είλαη;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δίλαη ηα θπιιάδηα θαη νη εθεκεξίδεο, είλαη βαζηθά γηα ηηο
δηαθεκίζεηο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Έρνπκε έλα δηαδηθαζηηθφ ζέκα θ. Πξφεδξε, είρακε δεηήζεη
πξν δηεηίαο λα παίξλνπκε πξφζθιεζε ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη ζηηο
Δπηηξνπέο πνπ δελ κεηέρνπκε, αιιά δπζηπρψο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε
πάξεη θακία ηέηνηα πξφζθιεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θ. Εαραξηάδε, δελ θαηάιαβα.
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Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Λέσ, είρακε δεηήζεη πξν δηεηίαο ζε θάπνηεο Δπηηξνπέο σο
Παξάηαμε ζε θάπνηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα φπσο ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. δελ
κεηέρνπκε, είρακε δεηήζεη ινηπφλ θαη είραηε ζπκθσλήζεη λα παίξλνπκε
πξφζθιεζε απιψο λα παξηζηάκεζα θαη λα παξαθνινπζνχκε ηε ζπδήηεζε γηα
λα έρνπκε απφ πξψην ρέξη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πινπνηεζεί απηφ ην αίηεκα ηνπ θ. Εαραξηάδε, δελ ππάξρεη
θαλέλα πξφβιεκα, αιίκνλν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γελ έρνπκε ελεκέξσζε θαη ςεθίδνπκε παξψλ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γελ θάλνπκε ηδηαίηεξεο πξνζθιήζεηο ζηηο Παξαηάμεηο εδψ
θαη αθίζεο κπαίλνπλ, είλαη φια γλσζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη γλσζηφ πφηε γίλεηαη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γηα ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα κηιάηε; Νφκηδα γηα ηηο
εθδειψζεηο, ζπγλψκε έγηλε δηεπθξίληζε θαη ην θαηάιαβα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν ζπλελλνεζείηε κε ηελ θα ηεξγίνπ λα
ζηέιλεηε πξφζθιεζε ηνπιάρηζηνλ ζηνπο επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ πνπ
δελ κεηέρνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 4ηρ και 5ηρ
αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ΠΠΗΔΓ οικ. έηοςρ 2021, βάζει ηυν απιθ.
24/2021

και 26/2021 ανηίζηοισυν αποθάζευν ηος Γιοικηηικού ηος

ςμβοςλίος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ

7ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 5ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηηρ Κοινυθελούρ
Δπισείπηζηρ ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2021, βάζει ηηρ απιθ. 165/2021
απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος»
(επανεισαγωγή)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη έλα αίηεκα, ππάξρεη κηα γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ηα
48 ρηιηάξηθα πνπ αηηείηαη ε Κνηλσθειήο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηνπο non
compliance ε νπνία έρεη πεξηπιέμεη ιίγν ηα πξάγκαηα. Απηά ηα 48 ρηιηάξηθα
πνπ αηηείηαη, ζπκάζηε ηφηε ζην πεξηβφεην Γ.. 30/12/2020 ππήξρε κηα
πιεηνςεθηθή απφθαζε 16 έλαληη 12 πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηνχκε, λα
ηθαλνπνηνχκε νηθνλνκηθά ηνπο non compliance.
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Δίρα πεη ηφηε φηη θαιφ είλαη λα παξαθνινπζνχκε κήλα – κήλα
ηελ ηζηνξία λα δνχκε πνπ ζα καο βγάιεη. Σν δήηεκα είλαη φηη ππάξρεη κηα
γλσκνδφηεζε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ καο ιέεη εδψ ε Ννκηθή Τπεξεζία
θαη

ελφςεη

ηεο

ππ’ αξηζκ.

2422/2020

πξφζθιεζε

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ ηεο ΚΤΑ 14320/2020 θξνλνχκε φηη ην θφζηνο
πνπ απνξξέεη απφ ηε ζηέγαζε ησλ παξάηππσλ σθεινχκελσλ δελ είλαη
επηιέμηκε δαπάλε.
Πξφηεηλα ζηνλ θ. Καξαβία ηα 48 ρηιηάξηθα λα δνζνχλ ζηελ
Κνηλσθειή εθφζνλ έρεη έλα ηέηνην αίηεκα, αιιά φρη κε ηελ αηηηνιφγεζε φηη
εκείο ηα δίλνπκε γηα ηνπο παξάηππνπο, δηφηη ζα ππάξρεη έλαο θαηαινγηζκφο
πνπ δελ μέξσ πσο ζα κπνξέζνπκε θαη πφηε λα απεκπιαθνχκε απφ απηφ.
Ο θ. Καξαβίαο πνιχ ζσζηά ιέεη λα ηα πάξσ ηα 48 πνπ αηηνχκαη,
αιιά δελ κπνξψ λα ηα πάξσ γεληθά αθνχ εγψ ζα ηα δψζσ εθεί. Τπάξρεη έλα
κπιέμηκν

ινηπφλ γεληθφηεξν ην νπνίν πξέπεη λα δνχκε πσο ζα ην

μεπεξάζνπκε. Αχξην ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα παξζεί κηα απφθαζε
πξνθεηκέλνπ λα δνχκε πσο απηά ηα 48 ρηιηάξηθα ζα δνζνχλ, ρσξίο λα
θαηαινγηζηνχλ ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αιιά νχηε θαη ζηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ εηζήγεζή ζαο πνηα είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηθή κνπ; Να δνζνχλ ηα 48 ρηιηάξηθα ζην Σακείν ηεο
Κνηλσθεινχο θαη αο απνθαζίζεη ε Κνηλσθειήο ηη ζα ηα θάλεη. Ήηαλ θ.
Σνκπνχινγινπ αλ ζπκάζηε απηφ πνπ είρα πεη απφ ηφηε, είρα πεη φηη ζα έρνπκε
πξφβιεκα. Βαζηθά δελ είλαη κφλν γηα ηνπο παξάηππνπο, είλαη γηα ηηο δεκηέο
πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα νηθήκαηα θαη πξέπεη απηά ηα νηθήκαηα λα ήηαλ ήδε
άδεηα, είλαη κηα νιφθιεξε ηζηνξία, είλαη γηα ηα εμψδηθα, ηα παξάβνια ησλ
εμσδίθσλ, ηηο παξαζηάζεηο ησλ δηθεγφξσλ θαη πάεη ιέγνληαο.
Δπεηδή ε πξφζεζε φισλ καο θαη είρε θαηαγξαθεί ε άπνςε φισλ
καο φηη ζέινπκε λα βνεζεζνχλ απηνί νη άλζξσπνη γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηνπο
πεηάμνπκε έμσ, δελ είκαζηε αλάιγεηνη πξνζπαζνχζακε λα βξνχκε έλα ηξφπν
λα ηνπο πεξηθξνπξήζνπκε θαη είρα πεη απφ ηφηε αο ηα δψζνπκε απφ ηψξα λα
έρεη ζηνλ θνπκπαξά θάηη ε Κνηλσθειήο, λα δίλακε 60-70 ρηιηάξηθα λα ηα έρεη
θαη κεηά βιέπνληαο θαη θάλνληαο πσο ζα ηα ρξεζηκνπνηνχζακε.
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Σψξα θαινχκεζα λα δψζνπκε 48 ρηιηάξηθα εηδηθά γηα ην
πξφγξακκα ΔΣΗΑ πνπ ζην έλζεην ηνπ ΔΣΗΑ ππάξρεη απηφ ην αγθάζη. Ζ
πξφηαζή κνπ είλαη βεβαίσο λα ηα δψζνπκε, αιιά λα κε ηα δψζνπκε
ζπγθεθξηκέλα γηα ην έλζεην απηφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα καο εθζέζεη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: ηε γλσκνδφηεζε ππάξρεη έλα ιάζνο. Λέεη κε ηελ
142/2021 απφθαζε είλαη 142/2020 απιά λα δηνξζσζεί γηαηί ζα ππάξρεη
πξφβιεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη εκέλα ε άπνςή κνπ
είλαη ε εμήο: ηα έμνδα απηά έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί θαη ή ζα ηα θαιχςνπκε
εκείο σο Οηθνλνκηθή είηε ηα θαιχςεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κνηλσθεινχο
είλαη ην ίδην θαη ην απηψ. Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ήηαλ ε
απφθαζε πνπ έπξεπε λα παξζεί, δηφηη δελ είλαη ζχλλνκε γηα επηιέμηκεο
δαπάλεο. Όκσο εκείο ηψξα απηή ηε ζηηγκή πξέπεη λα θάλνπκε φιεο ηηο
ελέξγεηεο πξνο ην Τπνπξγείν πξνο ηνλ θ. Μεηαξάθε, είηε σο Γεκνηηθφ
πκβνχιην είηε σο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κνηλσθεινχο ψζηε απηά ηα νπνία
ρξεηάδεηαη λα θαιχςνπλ ηε δαπάλε θαη ηα έμνδα ηεο Κνηλσθεινχο λα γίλνπλ
ζχλλνκα. Αιιηψο είηε ηα ζηείινπκε εκείο, είηε πάξνπλ απηνί, δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ δηφηη ζα θαηαινγηζηνχλ.
Άξα πξέπεη λα πάξνπκε κηα απφθαζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
φηη πξέπεη λα απνηαζνχκε ζηνλ θ. Μεηαξάθε θαη ζην Τπνπξγείν ηνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ απηή δελ είλαη γλσκνδφηεζε,
δελ γξάθεη ηίπνηε αηηηνινγεκέλν λνκηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ καο δψζαλε θαη απηφ έρεη πξσηνθνιιεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ζαο ην δηαβάζσ: «… είναι σαπακηηπιζηικό και ππέπει εν
πποκειμένω να ηονιζηεί όηι καθ’ α πποκύπηει από ηο ζσεηικό ηηρ ηάδε
απόθαζηρ ηος Γημοηικού Σςμβοςλίος η Κοινωθελήρ Δπισείπηζη ππόζκληζη
ηος Υποςπγείος Μεηανάζηεςζηρ δεν ςπήπξε κάποια ηποποποίηζη ωρ ππορ ηο
ζημείο με ηοςρ ωθελούμενοςρ πος παπαμένοςν παπάηςπα ζηα διαμεπίζμαηα
ηος ππογπάμμαηορ καθώρ με βάζη ηην ππόζκληζη … ζε πεπίπηωζη μη
αποσώπηζηρ ηων ωθελοςμένων μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ οι εν λόγω
θέζειρ δεν θα σπημαηοδοηούνηαι και ηαςηόσπονα ηο κόζηορ πος αποππέει από
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ηη ζηέγαζη παπαηύπων θα ηο επιβαπύνεηαι ο θοπέαρ ςλοποίηζηρ καθώρ δεν
είναι επιλέξιμη δαπάνη». Ση είλαη απηφ;
Να δψζνπκε ζηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε,
είλαη ε πξφηαζή κνπ. Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ θαη ππνγξάθνπλ δπν
ζπλάδειθνί κνπ. Μπνξείηε λα ηνπο θσλάμεηε εδψ λα καο εμεγήζνπλ ηη ζέινπλ
λα πνπλ κε απηφ ην πξάγκα;
Μ.

ΚΟΤΣΑΚΖ:

(Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ)

…

απηνί

ηε

ρξεζηκνπνηνχλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηράιε, δελ είλαη γλσκνδφηεζε απηή. Απηή είλαη κηα έθζεζε
ηδεψλ …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηή είλαη ε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βξε παηδί κνπ δηάβαζέ ηελ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σε δηάβαζα. Αιιά εζχ απηή ηε ζηηγκή θαιείζαη λα δψζεηο
έλα πνζφ πνπ νη άιινη δελ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ αλ δελ
λνκηκνπνηεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ννκίδεηε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ ιέεη αλ είλαη παξάλνκν ή δελ είλαη παξάλνκν. Λέεη φηη
δελ επηιέμηκν, απηφ ην μέξνπκε ην ιέεη θαη ν λφκνο. Απηφ ην μέξνπκε, απηφ
πάκε λα πξνζπεξάζνπκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μα εθφζνλ ην μέξνπκε, πξέπεη λα βξνχκε ηξφπν λα ην
πξνζπεξάζνπκε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Λέσ, δεηήζακε γλσκνδφηεζε γηα λα καο πεη αλ είλαη
λφκηκε ή παξάλνκε ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πνπ ζα θάλνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση πξνηείλεηε σο Γεκνηηθή Αξρή λα δψζνπκε ή λα κε
δψζνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπα λα δψζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία, λα απνθαζίζνπκε λα δψζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, αιιά φρη γηα ην ζπγθεθξηκέλν έλζεην, ηελ ΔΣΗΑ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βγάιηε ην έλζεην, νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηε Γεκνηηθή
Δπηρείξεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπα απηφ, ην πξφηεηλα απφ ηελ αξρή απηφ.
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σν είπακε απφ ηελ αξρή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ρξεηάδεηαη ζπλήγνξν, αθνχσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά κάιηζηα είρα πεη απφ ηφηε λα δνζεί απφ ηψξα
έλα πνζφ πέξα απφ ην ηη δεηνχζε, γηα λα ππάξρεη ζηνλ θνπκπαξά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίρακε πεη απφ ηφηε θάζε κήλα λα παξαθνινπζνχκε θαη λα
δίλνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπξάβν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έγηλε απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ινηπφλ ηψξα εηζεγνχκαη ηα 48 ρηιηάξηθα λα δνζνχλ ζην
Σακείν ηεο Κνηλσθεινχο. πκθσλνχκε ζε απηφ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Κνηλσθεινχο, θ. Γξεηδειηά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έηζη δελ ην δέρεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, ζπκθσλνχκε σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο
Κνηλσθεινχο απφ ην Γήκν γηα ηηο αλάγθεο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ
πινπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ Γήκνπ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γηα λα θαιπθζνχλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο Κνηλσθεινχο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σσλ πξνγξακκάησλ πνπ απηή πινπνηεί, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ην δέρεηαη απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηθφ ηνπ ζέκα είλαη, δελ βάδνπκε ΔΣΗΑ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όηαλ ε δαπάλε δελ είλαη επηιέμηκε, δελ είλαη θαη λφκηκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηράιε δελ ζε αθνξά απηφ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πσο ηε ρξεζηκνπνηήζεη; Όηαλ κηα δαπάλε είλαη κε
επηιέμηκε, δελ είλαη θαη λφκηκε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πνχ πξνθχπηεη φηη δελ είλαη επηιέμηκε; Απφ ηε
γλσκνδφηεζε πξνθχπηεη πνπζελά ζε πνηα δηάηαμε ζηεξίδεηαη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ λνκηθά δελ μέξσ, αιιά απηφ πνπ γξάθεη ζην ηέινο φηη δελ
κπνξνχκε λα δψζνπκε ζε κε επηιέμηκε δαπάλε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν πξφγξακκα πνπ πινπνηεί ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε είλαη
λφκηκν;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Να θχγεη απφ εκάο δειαδή λα πάεη εθεί λα βξνπλ ηνλ
κπειά ηνπο απηνί;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε εζχ ιεο λα κε δψζνπκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ ιέσ λα δψζνπκε, αιιά αθνχ δηεπθξηλίζνπκε κε ην
Τπνπξγείν φηη ε δαπάλε απηή ζα είλαη λφκηκε. Απηφ πξέπεη λα θπλεγήζνπκε
ηνλ ζηφρν. Δκείο ην δίλνπκε αχξην ην πξσί, ζαθψο ην δίλνπκε απηή ηε ζηηγκή.
Αιιά κε εηδηθή κλεία γηα ηνλ ζθνπφ, δελ κπνξνχκε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηράιε ην πξφγξακκα πνπ πινπνηεί ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
είλαη ζχλλνκν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πξφγξακκα γεληθά, λαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη. Καη ιέκε ηψξα απηνί νη άλζξσπνη απφ ηε ζηηγκή πνπ
παίξλνπλ ηα δηαβαηήξηα γηα λα θχγνπλ, πξέπεη λα θεχγνπλ απφ ηα ζπίηηα.
Απηφο πνπ δελ θεχγεη, δελ δεκηνπξγεί δαπάλε βάζεη λνκίκνπ πξνγξάκκαηνο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθξηβψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ κπνξεί λα ην θαιχςεη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε, είλαη
απφηνθνο ζπλέπεηα ηεο ζχκβαζεο. Έλαο πνπ δελ θεχγεη, θάλεηο …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Λέεη εληφο κελφο, αιιά κπνξεί λα θχγεη θαη ζε ηξεηο κήλεο
θαη ζε ηέζζεξηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη πέληε ρξφληα κπνξεί λα θάλεη ε δηαδηθαζία, ην ζέκα είλαη
απηφλ πνπ βάδεη λφκηκα ζε έλα ζπίηη έρεη πάξεη ηα ραξηηά θαη δελ θεχγεη.
Πξέπεη λα ηνλ βγάιεη έμσ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πξέπεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνβιέπεη ηε δαπάλε απηή ζην πξφγξακκα ΔΣΗΑ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μέρξη λα γίλεη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξάζνπλ
δπν θαη ηξεηο κήλεο.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, πέληε κήλεο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πξνθχπηνπλ φκσο έμνδα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηά ηα έμνδα πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα ΔΣΗΑ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πξνβιέπεηαη αιιά ζαο είπα φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ν
Πξφεδξνο κνπ είπε ζπγθεθξηκέλα φηη εγψ γηα λα ηα πάξσ ηα ιεθηά απηά,
πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ
θαη εγψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ιέσ: δίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ
πξνγξακκάησλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηφ ην ιέκε ηψξα, ηψξα ην απνθαζίδνπκε απηφ αιιά λα
μέξεηε φηη απηφ δελ είλαη ην ζσζηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

Γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη πινπνίεζεο ησλ

πξνγξακκάησλ πνπ ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε αζθεί.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πφζα πξνγξάκκαηα αζθεί ε Δπηρείξεζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιιά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξεί λα είλαη ΔΣΗΑ, κπνξεί λα είλαη Παηδηθνί ηαζκνί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με απηά δελ ηειεηψλνπλ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πηζαλφ λα έρνπκε θη άιια.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιινο θεχγεη ακέζσο θαη άιινο ζέιεη πέληε Γηθαζηήξηα γηα
λα θχγεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο: ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη
πάξεη κηα απφθαζε 30/12/2020. Έρνπλ πεξάζεη ελληά κήλεο, ε απφθαζε απηή
πάεη ζηελ Απνθεληξσκέλε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αθψο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Έρνπκε απάληεζε απφ εθεί; Έρεη θξηζεί απφ εθεί κε
λφκηκε ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ κέρξη ηψξα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ ζπκάκαη θαιά ζηελ Απνθεληξσκέλε ε ζπγθεθξηκέλε
απφθαζε δελ πήγε, γηαηί ηε ζεσξήζακε φηη πξνρσξάεη θαλνληθά. Γπν
πξνζθπγέο πνπ είραλ γίλεη γηα λα καο απαληήζεη ε Απνθεληξσκέλε …
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ είλαη ιάζνο λα ιέηε φηη δελ πήγε. Δίζηε ππνρξεσκέλνη
λα ζηέιλεηε φιεο ηηο απνθάζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη, ιέσ δελ πήγε κε πξνζθπγή, δελ νινθιήξσζα ηε θξάζε
κνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρεη ζεκαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη ζηηγκήο ηνπιάρηζηνλ θάπνην κέξνο απνθάζεσλ ηνπ Γ..
ή ςεθηζκάησλ εθηφο απφ δχν πνπ έρνπλ γπξίζεη σο άθπξεο γηα ηα γλσζηά
ζέκαηα κε ηα ζπδεηήζνπκε, φρη δελ έρνπκε θάηη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Άξα δελ έρνπκε ζέκα κε ηελ Απνθεληξσκέλε, άξα
ζεσξνχκε φηη ε απφθαζε πνπ πάξζεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη κηα
απφθαζε πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί. σζηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γηα πνην ιφγν δελ ηελ πινπνηνχκε ινηπφλ θαη εκείο σο
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή; Γηα πνην ιφγν ηε ζεσξνχκε παξάλνκε; Γηα πνην ιφγν
δελ έρνπκε γλσκνδφηεζε πνπ ηε δεηήζακε –γλσκνδφηεζε κελ, αιιά
δεηήζακε κηα γλσκνδφηεζε- ε νπνία δελ καο ιέεη φηη είλαη παξάλνκε, ιέεη φηη
είλαη κε επηιέμηκε δαπάλε. Υαίξσ πνιχ, ην μέξνπκε.
Δπηπιένλ έρνπκε θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη
ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ην έρνπκε βάιεη απφ ηελ αξρή.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Αθξηβψο, έρνπκε θαη ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο
θαη δελ είλαη θαιφ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο ην γλσξίδνπκε
φινη δπζηπρψο έρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν θαπειψζεη ηνπο 33 ζπκβνχινπο,
δελ είλαη δπλαηφ εκείο λα πάξνπκε απφθαζε θαη λα ιέκε «θχξηνη κεηαθέξνπκε
ην κπαιάθη ζηελ Κνηλσθειή, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κνηλσθεινχο».
Έρνπκε φια ηα δεδνκέλα γηα λα ζπκθσλήζνπκε φηη απηφ ην πνζφ πξέπεη λα
πάεη εθεί. Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ην ιέκε φινη θα Δκκαλνπήι.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Θέισ λα πσ, πξέπεη λα πάεη εθεί λα πξνζηαηεχζνπκε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζηελ Κνηλσθειή. Απηή είλαη ε δνπιεηά καο εδψ. Γελ ζεσξψ φηη
πξέπεη λα βγάινπκε ην ΔΣΗΑ, φρη δελ ζα ην βγάινπκε. Καη απηφ πνπ είπε θαη
ν θ. Γξεηδειηάο πνιχ ζσζηά.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σε γλσκνδφηεζε γηαηί ηε δεηήζαηε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γηα λα δνχκε αλ είλαη παξάλνκν απηφ πνπ ζα θάλνπλ, ή
φρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάλησο έπξεπε λα είλαη εδψ νη δηθεγφξνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ν θ. Καξαβίαο ην δήηεζε γη' απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη αιιά απηή δελ είλαη γλσκνδφηεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν πξψην ζέκα ην νηθνλνκηθφ θαη ζπκθσλήζακε φινη.
Αιιά εδψ δελ είλαη γλσκνδφηεζε, εδψ είλαη έλα επρνιφγην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα έθζεζε ηδεψλ γηα κε επηιέμηκε δαπάλε.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Να ηειεηψζσ ιίγν; πγλψκε γηαηί ζα μεράζσ απηφ πνπ
ζέισ λα πσ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ζεσξψ φηη φινη εδψ είκαζηε γηα λα
πξνζηαηεχζνπκε θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, δελ γίλεηαη ηίπνηα παξάλνκν,
έρνπκε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία θαλέλαο δελ έρεη πεη φηη είλαη
παξάλνκε σο απφθαζε, νχηε ηα αλψηεξα αξκφδηα φξγαλα, νπφηε γηα πνην
ιφγν λα κελ ςεθίζνπκε φηη ηα ιεθηά απηά ζα δνζνχλ γη' απηφ ηνλ ζθνπφ. Ναη,
γη' απηφ ηνλ ζθνπφ ζα δνζνχλ. Κξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο; Δίλαη
πξαθηηθφ ην ζέκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα δελ έρνπκε πξφβιεκα λα ην πνχκε επζαξζψο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκείο ζαλ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φηη ην δίλνπκε γη' απηφ ηνλ
ζθνπφ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη ζα ηελ πάξνπκε αχξην ηελ απφθαζε. Αχξην ζα
πνχκε άιια ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Αο πνχκε θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
έηζη είλαη ην ζσζηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα ρξήκαηα δίλνληαη σο πξνο ηε δηαδηθαζία λα
θχγνπλ…;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη γηα δεκηέο ζηα ζπίηηα, γηα παξάβνια, δηθαζηηθά έμνδα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηέο είλαη νη δαπάλεο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ηψξα αλ θάπνην πνζφ απφ ηα 48 αθνξά ηε ζίηηζή ηνπο ή
ηελ φπνηα ελίζρπζε …
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ λνκίδσ φηη αθνξά, γηαηί έηζη θη αιιηψο ζηηίδνληαη σο
άπνξνη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη δαπάλεο απηέο είλαη απφηνθν ηεο παξακνλήο ηνπο, πέξα
ησλ πξνζεζκηψλ. Καη εγψ ζαο ιέσ ην εμήο: δελ πιεξψλνπκε θαη έξρεηαη ν
ηδηνθηήηεο κεηά απφ έλα ρξφλν θαη ηξαβάεη κηα αγσγή ζηελ Κνηλσθειή ζην
Γήκν …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ κπνξείο λα κελ πιεξψζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα πέζεη ν ηδεξεβέο θαη ζα βαξάο ην θεθάιη ζνπ, δσο κνπ
100.000 δσο κνπ 50.000 αλάινγα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Θέισ λα δηεπθνιχλσ ζε απηφ ην ζέκα επεηδή ήκνπλ θαη
ζηελ Δπηηξνπή ησλ ελνηθηάζεσλ ησλ ζπηηηψλ. Μέζα ζηε ζχκβαζε ηελ νπνία
ππνγξάθακε ζαλ ηδηνθηήηεο αλαθέξεηαη κέζα φηη ζα παξαδνζεί ην ζπίηη ζαο
φπσο αθξηβψο ην παξαιακβάλνπκε. Όηαλ ην παξαιακβάλακε, θαηαγξάθακε
νηηδήπνηε είρε κέζα θαη ην ηη έπξεπε λα θαηαζθεπαζηεί. Γηαηί φια ηα ζπίηηα δελ
ήηαλ ηέιεηα, ιέγακε «πξέπεη λα κπεη εθείλν, πξέπεη λα θάλεηε απηφ» είηε απηά
ήηαλ θνπδίλεο, φια. Δκείο γηα λα ην λνηθηάζνπκε, μαλαπεγαίλακε ζαλ
Δπηηξνπή ζηε ζχκβαζε πάλσ φηαλ πεγαίλακε λα ππνγξάςνπκε γηαηί
θαηαβάιιακε θαη ηα ρξήκαηα ελφο ρξφλνπ ελνίθηα, πξέπεη λα ην μέξεηε απηφ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Σν μέξνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε πνπ επέβαιιε ην πξφγξακκα.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Έηζη αθξηβψο θ. Γξεηδειηά. Δθείλν πνπ ζέισ λα
επηζεκάλσ, επεηδή έρσ κηα ηδία αληίιεςε ην ηη ζπκβαίλεη απηά ηα 48 ρηιηάξηθα
πνπ κηιάκε ηψξα, είλαη κεδακηλά ζε απηφ πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε ζηηο
αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηα ζπίηηα. Γηφηη έρσ ηελ ίδηα ηελ
πνιπθαηνηθία ηε δηθή κνπ, ε νπνία απφ ηελ εκέξα πνπ ην λνίθηαζαλ εδψ θαη
δπν ρξφληα, έρνπλ θχγεη επηά νηθνγέλεηεο θαη έρνπλ έξζεη επηά. Ο ηδηνθηήηεο
έρεη ηξειαζεί ην ηη γίλεηαη κέζα γηαηί κπήθα απφ ηηο δεκηέο, κηιάκε γηα κεγάιεο
δεκηέο. Γη' απηφ ζαο ιέσ φηη ζε φια ηα ζπίηηα απηνί πνπ θεχγνπλ θαη αθήλνπλ
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ηηο δεκηέο θαη ππάξρεη κέζα ζηε ζχκβαζε είκαζηε ππνρξεσκέλνη, κέζα απφ ηε
ζχκβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πκβαηηθή ππνρξέσζε είλαη απηή.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Πσο ζα έξζνπκε εκείο ηψξα κέζα απφ απηά ηα νπνία
είρακε ππνγξάςεη ε κηα κεξηά κε ηελ άιιε λα θαιχςεη ν Γήκνο ηα ρξήκαηα
απηά;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη κφλν δεκηέο δηθαζηηθά, ή είλαη θαη ηίπνηε άιιν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα πάληα. Ό,ηη έρεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μπνξεί έλαο λα βγεη δηθαζηηθά ζε έλα κήλα, κπνξεί αχξην
λα ζέιεη δπν θαη κήλεο κεηά, είλαη φια απηά καδί ζπλ ηα άιια ηα 48 ρηιηάξηθα
πνπ κπνξεί θαη λα κε θηάζνπλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: σζηά.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ή κπνξεί θαη λα κε ρξεζηκνπνηεζνχλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πξνηείλσ θάηη; Οηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλσθεινχο θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο 30/12/2020.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθξηβψο.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γηαηί δελ κπαίλεη ην ΔΣΗΑ;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γηα λα είκαζηε ππεχζπλνη φινη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αο κπεη θαη ην ΔΣΗΑ αιιά θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γ..
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Να νλνκαηηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή απηφ, δελ ζα δψζεη
ελίζρπζε γεληθψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο γηα ηελ
πινπνίεζε …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όρη γηα ηελ πινπνίεζε, γηα ηηο αλάγθεο παξαθαιψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θαη ηα δχν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ θαη παξαπνκπή θαη ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθψο θαη λα έρνπκε δπν απνθάζεηο.
Γηφηη

απηέο

είλαη

ζπκβαηηθέο

ππνρξεψζεηο

πξνγξάκκαηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη Παληειή.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οη ζπκβάζεηο έγηλαλ γηαηί έιεγε ην πξφγξακκα γηα λα ην
βάιεηο απηφ κέζα έιεγμε ηα πάληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ζπκθσλνχκε.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Μπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Μηζφ ιεπηφ κηα ζπκπιήξσζε ζηελ πξφηαζε γηα λα κελ ην
μεράζσ πάιη. Ννκίδσ φηη θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα
απνηαζνχκε ζην Τπνπξγείν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην θάλνπκε έηζη θη αιιηψο, ην έρνπκε πεη απηφ.
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Να ην πηέζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πιέζζα λα θαηαγξαθεί ην φηη νη πηέζεηο ηνπ Γήκνπ πξνο
ηνλ θ. Μεηαξάθε πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηήζεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη λα δεηήζνπκε ηελ έγθξηζε εθηάθησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε απηψλ πξαγκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη, φπσο ην δηαηχπσζε ν θ. Γξεηδειηάο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη έγθξηζε αλακφξθσζεο ηεο Κνηλσθεινχο. Βάδνπκε κηα
ζπκπιήξσζε εθεί;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, ζπκπιήξσζε. Καη έγθξηζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ θαη παξαπέκπεη θαη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα ιεθζεί απφ απηφ απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε απηήο ηεο δαπάλεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Εαραξηάδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δκείο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηηο 30/12 είρακε πεη φηη ε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην κφλν πνπ ζα θάλεη, ζα δεκηνπξγήζεη
πξνβιήκαηα θαη ηα βιέπνπκε ηψξα. Δίρακε δεηήζεη ηφηε λα απαηηήζνπκε ηε
ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ φπσο έρεη. Άξα δελ ζα ππήξραλ νχηε
παξάηππνη κεηαλάζηεο, πξάγκα πνιχ βαξηά ιέμε γηα αλζξψπνπο νη νπνίνη
είλαη ηαιαηπσξεκέλνη, δελ ζα είρακε εμψζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε Γηάλλε δελ άθνπζα ηίπνηα.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Λέσ Γήκαξρε φηη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηηο 30/12 εκείο
είρακε δηαθσλήζεη κε απηή ηελ απφθαζε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: είρακε δεηήζεη
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ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ σο έρεη. Δπνκέλσο ζε απηή
ηελ πεξίπησζε δελ ζα είρακε νχηε παξάηππνπο σθεινχκελνπο γηαηί ζα
ζπλέρηδε ην πξφγξακκα, νη άλζξσπνη λα πάξνπλ ην δηαβαηήξηφ ηνπο λα
παξακείλνπλ ζηα ζπίηηα, κέρξηο φηνπ βξνπλ πνπ ζα πάλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρα ζπκθσλήζεη κάιηζηα λα επηζπεχζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο γηα
λα πάξνπλ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη λα ηαμηδέςνπλ.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Ναη, αλ κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ γηαηί δελ βξίζθνπλ φινη
εχθνια. Δίλαη ηα παηδηά ηνπο εδψ πάλε ζρνιείν, ή πεγαίλνπλ ζε άιιεο ρψξεο
θαη είλαη μεθξέκαζηνη δελ έρνπλ δνπιεηά δελ έρνπλ ηίπνηα. Κάπνηνπο ηνπο
θαιχπηεη. Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ ηνπο θαιχπηεη, ηνπο βξίζθνπλ ζηέγε,
ηνπο βξίζθνπλ δνπιεηά θαη πεγαίλνπλ ζε άιιεο ρψξεο. Κάπνηνη φκσο δελ
έρνπλ ηελ ίδηα ηχρε. Γελ κπνξνχκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη
πεληακειείο, εμακειείο, νθηακειείο νηθνγέλεηεο κε ηνλ ηπθιφ παηέξα πνπ ηνπ
θάλακε έμσζε ζην Μελίδη, ην ζπκάζηε, δελ κπνξνχκε απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο λα ηνπο πεηάμνπκε ζην δξφκν.
Δκείο ηφηε είρακε πεη φηη ζα δεκηνπξγεζεί απηφ ην πξφβιεκα, ην
είρακε πξνβιέςεη. Καη είρακε πεη λα απαηηήζνπκε απφ ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ σο έρεη. Απηφ έρσ λα πσ
εγψ, ηίπνηε άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ λα ζπκίζσ ζηνλ θ. Εαραξηάδε φηη είρακε ζπκθσλήζεη φινη
ζε απηφ. Όινη φκσο.
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Ναη, ε απφθαζε φκσο ήηαλ δηαθνξεηηθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ απφθαζε ήηαλ ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν θάπνηνη
ζεσξνχζαλ λφκηκε -ζε ζρέζε κε ηελ ήδε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ελλνψ- ηε
δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη θάπνηνη παξάλνκε. Όινη φκσο
είπακε φηη πξέπεη λα βξεζεί ηξφπνο νη άλζξσπνη λα παξακείλνπλ. Σν είρακε
ηνλίζεη, ζεσξψ πσο φζνη είραλ πάξεη ηνλ ιφγν είραλ πεη θαη νη Παξαηάμεηο θαη
νη επηθεθαιήο αιιά θαη κέιε ηνπ Γ.. φηη δελ κπνξνχκε λα πεηάμνπκε ηνπο
αλζξψπνπο απηνχο έμσ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Να ξσηήζσ θάηη άιιν. Έρεη πξνθχςεη απφ ηδηνθηήηε λα
έρεη θάλεη κήλπζε φηη δελ αληαπνθξίζεθε ;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ ην μέξσ απηφ.
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Σν εξψηεκά κνπ είλαη ην εμήο: εάλ δελ αληαπνθξηζεί
απέλαληη ζηνλ ηδηνθηήηε γηαηί πηζηεχσ φηη ζα ππάξρνπλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν
ηδηνθηήηεο πνπ ζα απεπζπλζεί; ην Γήκν ή ζηελ Τπεξεζία θάησ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηελ Τπεξεζία απεπζχλεηαη, εθεί ηνπο έρεη θάλεη ηα ζπκβφιαηα.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Με εθείλνλ έρεη θάλεη ηα ζπκβφιαηα. Δάλ δελ
αληαπνθξηζεί;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ζηνπο δχν κπνξεί. Γηαηί ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε
εθηειεί πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη αιιά εθείλε ππνγξάθεη ηα ζπκβφιαηα.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Ναη αιιά είλαη θαη ην νηθνλνκηθφ ζηε κέζε, πνπ δελ είλαη
ππνρξεσκέλν ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ζηελ Κνηλσθειή άκα θάλεη αγσγή ν Γήκνο;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Μπνξνχκε λα πνχκε νινθιεξσκέλα ηελ πξφηαζε πνπ ζα
ςεθίζνπκε;
(Κιεηζηά Πξαθηηθά - Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην είραηε θέξεη έηζη σο ζέκα
ηελ πξνεγνχκελε θνξά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη, ηψξα πξνέθπςε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε, ε θξαζενινγία ηεο πξνεγνχκελεο θνξάο
είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή ηψξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σψξα κπήθε ε θξαζενινγία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σψξα κπήθε, ηφηε δελ ππήξρε ην 48ξη ζαλ αίηεκα

ζπγθεθξηκέλν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη κέζα ζηελ αλακφξθσζε απιψο ζπκπιεξψλεηαη ε
αηηηνιφγεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε 48.000 € πξνο ην Ννκηθφ
Πξφζσπν γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ
ζχκθσλα κε ηελ 142/2020 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζπγρξφλσο
παξαπέκπεηαη εθ λένπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ιήςε λέαο ζρεηηθήο
απφθαζεο.
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: χκθσλα κε ηελ πξφηεξε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη νκφθσλν;
Η. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Δγψ παξψλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ, γηα ηε γεληθφηεξε αλακφξθσζε …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δζείο απέρεηε ζην ππφινηπν. Δίλαη νκφθσλν, θαηαγξάθεηαη
κηα κεξηθή απνρή θαη ην παξψλ ηνπ θ. Εαραξηάδε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Έγκπιζη

5ηρ

αναμόπθυζηρ

πποϋπολογιζμού

ηηρ

Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2021, βάζει ηηρ απιθ.
165/2021

απόθαζηρ

ηος

Γιοικηηικού

ηηρ

ςμβοςλίος

εγκπίνεηαι

ΟΜΟΦΩΝΑ

8ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τποβολή μήνςζηρ - έγκληζηρ καη΄ αγνώζηυν για ηην κλοπή
μεηαλλικών ζσαπών θπεαηίυν και καπακιών δικηύυν ςποδομήρ
ηος Γήμος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ είλαη θαη’ αγλψζησλ, καο πήξαλ θάηη θξεάηηα θαληάδνκαη
είλαη νκφθσλν.
Σο 8ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Τποβολή μήνςζηρ έγκληζηρ καη’ αγνώζηυν για ηην κλοπή μεηαλλικών ζσαπών θπεαηίυν
και καπακιών δικηύυν ςποδομήρ ηος Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.

9ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έκδοζη ΥΔΠ και οπιζμόρ ςπολόγος ςπαλλήλος για ηην αγοπά
γπαμμαηοζήμυν ομαδικών επιζηολών ηος Γήμος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 9ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έκδοζη ΥΔΠ και οπιζμόρ
ςπολόγος ςπαλλήλος για ηην αγοπά γπαμμαηοζήμυν ομαδικών
επιζηολών ηος Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.
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Δπραξηζηψ πνιχ, θαιή ζπλέρεηα θχξηνη ζπλάδειθνη. Με
ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΗΩΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΩΝ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
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