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Κνπηζάθεο

Μηραήι,

Μπεξδέζεο

ππξίδσλ,

Κνζθνιέηνο

σηήξηνο,

Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο,
εξεηάθεο Νηθφιανο.

ΑΠΟΝ ΜΔΛΟ
Δκκαλνπήι Γαλάε.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Απνδνρή φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ δαλεηαθνχ ζπκβνιαίνπ ζηα πιαίζηα
ηεο εληαγκέλεο ζην Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο»
πξάμεο κε ηίηιν «πληήξεζε δεκνηηθψλ αλνηρηψλ αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο»
ζπλνιηθνχ πνζνχ 385.71,53 €- Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ.
2. Τπνβνιή πξφηαζεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο ζε
ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) ζηελ Πξφζθιεζε «ΒΙΧΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ,
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ,

ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΑΣΙΚΧΝ
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ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΧΝ» ηεο ΔΤΓ Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ
θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε».
3. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Α.Μ. 164/2021 κειέηεο ηνπ έξγνπ
«Καηαζθεπή ηζφπεδνπ θφκβνπ έκπξνζζελ ηεξνχ λανχ Κνζκά Αηησινχ» Β.
Καηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη Γ. πγθξφηεζε
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.
4. Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνχ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ:
«ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΤΡΔΙΑ
ΠΔΡΙΟΥΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ» (A.M: 161/2021).
5. Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ Οθησβξίνπ Ννεκβξίνπ - Γεθεκβξίνπ έηνπο 2021 (Α.Μ. 146/2021) γηα ην Α΄ δίκελν
έηνπο 2022.
6. Απνδνρή δσξεάο πξντφλησλ γηα ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ.

ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, ν θ.
Κνπεινχζνο παξψλ, o θ. Μπεξδέζεο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ.
Σνκπνχινγινπ παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι απνχζα, ν θ. εξεηάθεο παξψλ.
Έρνπκε απαξηία θαη κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αποδοσή όπων και πποϋποθέζεων δανειακού ζςμβολαίος
ζηα πλαίζια ηηρ ενηαγμένηρ ζηο Διδικό Αναπηςξιακό Ππόγπαμμα
«Ανηώνηρ Σπίηζηρ» ππάξηρ με ηίηλο «ςνηήπηζη δημοηικών ανοισηών
αθληηικών σώπων και ζσολικών μονάδων ηος Γήμος
Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ» ζςνολικού ποζού 385.71,53 € Δξοςζιοδόηηζη ηος Γημάπσος για ηην ςπογπαθή ηος δανειζηικού
ζςμβολαίος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε ζπδεηήζεη ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο
Σξίηζεο» ελεκεξψλσ φηη είλαη ε 1ε έγθξηζε πνπ καο έξρεηαη γηα ηηο 385.000 €
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φπσο αλαθέξεη θαη ν ηίηινο γηα αλνηρηνχο αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη ζρνιηθέο
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. Θέιεη θάπνηνο
ζπλάδειθνο ηνλ ιφγν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γάλεηα ζα είλαη απηά ζην Γήκν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη θαλέλα δάλεην. Έξρεηαη ρξεκαηνδφηεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηάλλε, ε δαλεηαθή ζχκβαζε γηα λα θαηαγξαθεί ζε πξαθηηθά
ζε ηη χςνο είλαη, ην δάλεην πνπ δεηάκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη δάλεην. Η ζχκβαζε απηή έξρεηαη σο ρξεκαηνδφηεζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαηί εγψ θαηάιαβα φηη είλαη 63.000 € πνπ πξέπεη λα είλαη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: 64.000 € ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη, απηφ είλαη
απφ ίδηνπο πφξνπο. Δληάμεη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα δελ ππάξρεη δαλεηαθή ζρέζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία δαλεηαθή ζρέζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη λα ππήξρε δειαδή, 65 ρηιηάξηθα ζα ην ςεθίδακε δελ
είλαη εθεί ην ζέκα, απιψο ξψηεζα γηα λα θαηαιάβσ θαιχηεξα ηη γίλεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεηε δεη ηνπο φξνπο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαβάζεηε ηνπο φξνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: «Δαλεηθή θαηάζηαζε 50% απφ πφξνπο ηεο Επξσπατθήο
Τξάπεδαο Επελδχζεσλ 192.855,77 € θαη 50% απφ πφξνπο ηνπ Τακείνπ
Πξνεδξηθφ Δηάηαγκα 192.000…».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη δηθφ καο, είλαη ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» απηή ε
δαλεηαθή ζχκβαζε, δελ είλαη δηθή καο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε «… κε επηηφθην 1,91 γηα ηα 50%, 3,10 γηα ην άιιν
50%. Δηάξθεηα εμφθιεζεο 15 ρξφληα θαη ηνθνρξεσιπηηθή δφζε 7.423…» θαη ηα
ινηπά θαη ν Γήκνο εθρσξεί ζην Σακείν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα απφ ηνπο πφξνπο
αλ δελ πιεξσζεί…». Πσο δελ είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σν

αίηεκα

ρξεκαηνδφηεζεο

είλαη

πξνο

ην

Τπνπξγείν

Δζσηεξηθψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν… φιν απηφ πνπ είπακε,
απφ ην πξνρξεκαηνδνηηθφ ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο». Γελ δαλεηνδνηείηαη ν
Γήκνο.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηελ 3ε ζει. «… Ο Δήκνο εθρσξεί γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
δαλείνπ απφ ζήκεξα θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ απ' φια ηα γεληθά
έζνδα ηνπ Δήκνπ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο
Πφξνπο…» ιέεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σελ 5ε παξάγξαθν, δελ ιέηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν είδα θη εγψ απηφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … λνκίδσ Γήκαξρε δελ
είλαη απηφ πνπ έιεγε ν θ. Λέθθαο φηη δελ είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ην «Αληψλεο
Σξίηζεο» λα ππάξμεη κηα δαλεηαθή ζχκβαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ. Γελ είλαη δηθή καο, είλαη ε δαλεηαθή ζχκβαζε πνπ
γίλεηαη απφ ην «Αληψλεο Σξίηζεο» κε ην Σακείν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη
παξεκβαίλεη θαη ν Γήκνο γηαηί κπαίλεη ζε απηφ ην πξφγξακκα. Αλ ζέιεηε, λα
επηθνηλσλήζνπκε κε ηνλ θ. Λέθθα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε δπν ιεπηά. ηε 2ε ζειίδα ηεο εηζήγεζεο ζην
ηέινο ιέεη: «.. Μεηά ηα αλσηέξσ αλαιπηηθά εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή φπσο πξνβεί ζε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο σο εμήο: 1.
Απνδνρή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ δαλεηαθνχ ζπκβνιαίνπ ζηα πιαίζηα
εληαγκέλεο ζην εηδηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα «Αληψλεο Τξίηζεο» κε ηίηιν
«Σπληήξεζε δεκνηηθψλ….» θαη 2. Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζην Δήκαξρν γηα
ηελ ππνγξαθή ηνπ δαλεηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ λα πάξνπκε ηνλ θ. Λέθθα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη θάηη άιιν πνπ ιέεη, φηη αλ δελ εθπιεξσζεί ην έξγν,
ε επηβάξπλζε είλαη ζην Γήκν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο – ηειεθσληθή επηθνηλσλία)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θάλν, έρνπλ εξσηήκαηα νη ζπλάδειθνη ζην 1 ν ζέκα πνπ αθνξά
ηνπ δαλεηαθνχ ζπκβνιαίνπ θαη έρσ κπεξδεπηεί θαη εγψ, αιιά έρνπκε γεληθά
έλα εξψηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ην φηη εκείο δελ δαλεηνδνηνχκεζα, εκείο
παξεκβαίλνπκε ζηε δαλεηαθή απηή ζχκβαζε ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» κε ην …
Α. ΛΔΚΚΑ: Με ην Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Γαλεηνδνηνχκεζα εκείο,
αιιά ηελ απνπιεξσκή ηελ θάλεη ην Διιεληθφ θξάηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή παίξλνπκε ην δάλεην εκείο …
Α. ΛΔΚΚΑ: Με ην Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θάλνπκε ηε ζχκβαζε, κε ηελ
εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ην πιεξψλεη ην δεκφζην. Έηζη έρεη
ζηεζεί ην «Αληψλεο Σξίηζεο».
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ απφ πνχ πξνθχπηεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ θαίλεηαη πνπζελά, ιέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηα
ηνθνρξενιχζηα.
Α. ΛΔΚΚΑ: Όιν ην πνζφ πνπ καο έρνπλ εγθξίλεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα 385 ρηιηάξηθα.
Α. ΛΔΚΚΑ: σζηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ρσηάεη ν θ. Σνκπνχινγινπ επιφγσο απηφ κέζα ζηελ απνδνρή
ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ αλ ζπκάκαη θαιά, δελ ππάξρεη ζε θάπνην
ζεκείν. Δίλαη γεληθφηεξα ζην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» ζε θάπνην
άξζξν πνπ αλαθέξεηαη θάηη ζπγθεθξηκέλν;
Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη έηζη έρεη ζηεζεί, κε απηή ηε ινγηθή. Όινη νη Γήκνη απηφ
θάλνπλ, είλαη ηππηθφ έγγξαθν. Μπνξνχκε λα δεηήζνπκε ηε δαλεηαθή ζχκβαζε
λα καο ηε ζηείινπλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Λέθθα θαιεκέξα ζαο. Απφ πνχ πξνθχπηεη ηε
δαλεηαθή ππνρξέσζε φηη ηελ αλαιακβάλεη ην Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη
θάζε κήλα ζα δίλεη ηε δφζε; Σελ ππνγξαθή ηνπ δαλείνπ ηε βάδεη ν Γήκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λέεη επί ιέμεη ζηε 2ε ζειίδα ζην «Β»: «… ελέθξηλε ηε
ρνξήγεζε επελδπηηθνχ δαλείνπ ζηνλ θνξέα ζαο, ζπλνιηθνχ …». Δκείο ζα
ππνγξάςνπκε, θνξέαο είκαζηε εκείο. «… ζπλνιηθνχ πνζνχ 385.000 γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηάδε, 50% απφ ηνπο πφξνπο ηεο Επξσπατθήο Τξάπεδαο
Επελδχζεσλ θαη 50% απφ ην Τακείν Πξνεδξηθφ Δηάηαγκα, κε ηνπο παξαθάησ
εηδηθφηεξνπο φξνπο...» επηηφθην ηφζν γηα ην έλα ηφζν γηα ην άιιν, 15 ρξφληα
δηάξθεηα, ηνθνρξεσιπηηθή δφζε 15.511,15 €, αζθάιεηα δαλείνπ θαη εθρσξνχκε
ζε φινπο απηνχο ηα έζνδά καο ζε πεξίπησζε κε απνπιεξσκήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ δηαθσλνχκε εδψ, αιιά επεηδή αλαθέξεηαη θαζαξά
φηη αλαιακβάλεη ππνρξέσζε …
Α. ΛΔΚΚΑ: … ππόβλημα ήσος… ην μέξεη πνιχ θαιχηεξα.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρνπκε θαη ηα έμνδα εδψ, πξνζέμηε. «… δηθαηψκαηα 3.000
€…» ηφζν γηα εθείλν, ηφζν γηα ην άιιν θαη ηα ινηπά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δκείο δελ είκαζηε εηδηθνί, αιιά πξέπεη λα ην μέξνπκε
απηφ. Κχξηε Λέθθα εκείο επεηδή δελ είκαζηε εηδηθνί ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ζέινπκε λα είλαη μεθάζαξν απηφ απφ πνχ πξνβιέπεηαη θαη πνπ γξάθεηαη. Σν
λα ην ιέκε εκείο εδψ, δελ ιέεη θάηη.
Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ άθνπζα ηη ιέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ ιέεη φηη επεηδή εκείο ζα ππνγξάςνπκε θάηη
ζπγθεθξηκέλν, πνπ ππάξρεη κηα παξάγξαθνο ή θάηη ζπγθεθξηκέλν πνπ λα
αλαγξάθεηαη πην μεθάζαξα φηη φιν απηφ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Να ζηείινπκε εξψηεκα λα καο απαληήζνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ είλαη ζέκα εξσηήκαηνο, φινο ν «Αληψλεο Σξίηζεο» έηζη
είλαη, φιν ην πξφγξακκα, φιεο νη πξνζθιήζεηο έηζη πξνθχπηνπλ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καη φινη νη Γήκνη έηζη ρξεκαηνδνηνχληαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» ζα
πξέπεη λα ιέεη φηη αλαιακβάλεη ην Διιεληθφ Γεκφζην απηή ηελ ππνρξέσζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη, είλαη κέζσ δαλεηζκνχ ζηνπο Γήκνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Μέζν

δαλεηζκνχ,

ιέεη

ν

θ.

Γξεηδειηάο,

ηελ

νπνία

απνπιεξσκή…
Α. ΛΔΚΚΑ: 50% απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη 50% …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, αιιά απηφ πσο εμαζθαιίδεηαη, ζε πνηα παξάγξαθν
εμαζθαιίδεηαη φηη απηά πιεξψλνληαη έζησ ην 50% απφ ηελ Δπξσπατθή
Σξάπεδα Δπελδχζεσλ

θαη ην ππφινηπν απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην; Πνπ

αλαγξάθεηαη απηφ; Αλαγξάθεηαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ησλ πξνζθιήζεσλ;
Τπάξρεη θάηη ηέηνην;
Α. ΛΔΚΚΑ: Πξέπεη λα ην ιέεη κέζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να καο ζηαιεί.
Α. ΛΔΚΚΑ: Χξαία, ζα δεηήζνπκε λα καο ζηαιεί.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μνπ επηηξέπεηε ιίγν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Σάθα.
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Α. ΛΔΚΚΑ: Ξέξεη ε θα γνπξάθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θάλν, θιείζε θαη ζα ζε μαλαπάξνπκε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γήκαξρε, ππάξρεη απφθαζε θαη ην έρνπκε ςεθίζεη ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην πνπ ην ιέεη μεθάζαξα θαη ζηελ ίδηα απφθαζε πνπ ήηαλ θαη ηα 2
εθαηνκκχξηα γηα ηελ ΑΔΚ. Τπάξρεη ΑΓΑ απφ ην Τπνπξγείν πνπ καο
επηρνξεγεί ηα ρξήκαηα, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί θνιιάκε απηή ηε ζηηγκή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί δελ ζπκάηαη θαλέλαο καο ηη έρεη ςεθηζηεί ζην Γ..
Ζ. ΣΑΦΑ: Λέεη ηελ ΑΓΑ 9ΜΙΝ απφθαζε επηρνξήγεζεο αλαπιεξσηή
Τπνπξγνχ

Δζσηεξηθψλ,

θαηφπηλ

ηνπ

αξηζκνχ

αηηήκαηνο

5068

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Απηφ είλαη. Έρεη επηρνξήγεζε γη'
απηφ ην πνζφ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ιέεη επηρνξήγεζε θαη ην ςεθίζακε κε ηελ
απφθαζε 94/2021 ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Πξσηφθνιιν 23878/3-11-2021
απνδερφκαζηε

επηρνξήγεζε.

Άξα

ν

ηξφπνο

ηνπ

δαλεηζκνχ,

πνπ

δαλεηνδνηείηαη ν Γήκνο αιιά ηα ιεθηά ηα δίλεη ην Τπνπξγείν …
ΓΖΜΑΡΥΟ: 385.000 € ην ςεθίζακε ηελ εκέξα πνπ ςεθίζακε θαη ηα 2
εθαηνκκχξηα ζην Γ..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δάλ εηζήρζε σο επηρνξήγεζε, πξέπεη λα ππάξρεη κηα
αηηηνινγία. Δδψ ζήκεξα έξρεηαη ηειείσο δηαθνξεηηθά, φηη ην 50% απφ ηελ
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη ην 50% απφ ην Σακείν Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα κε δαλεηαθνχο φξνπο γηα ην Γήκν. Να ην θξαηήζνπκε θαη ην
μαλαβιέπνπκε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Όρη λα κελ απνζπξζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ δηαβάζηε απηφ πνπ είλαη …
Ζ. ΣΑΦΑ: Σν θαηάιαβα, ζαο άθνπζα πξηλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ λα πάξσ ηελ θα γνπξάθε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξνρσξάκε, αιίκνλν.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο – ηειεθσληθή επηθνηλσλία)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μνπ επηηξέπεηε; Απηφ είλαη απφ ην Σακείν Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα πνπ είλαη ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε ζηελ 1 ε ζειίδα «Σαο
γλσξίδνπκε φηη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Δαλείσλ κε ηελ ηάδε απφθαζή ηνπ, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ην ηζρχνλ
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θαζεζηψο ζεζκηθφ πιαίζην….» θαη αλαθέξεη δηάθνξνπο λφκνπο θαη δηαηάμεηο
…»
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: «… Τελ ππ’ αξηζκ. ηάδε απφθαζε έληαμεο ηνπ Υπνπξγείνπ
Εζσηεξηθψλ,

ηελ πθηζηάκελε

δαλεηαθή θαηάζηαζε

ηνπ δηθαηνχρνπ…»

πθηζηάκελε δαλεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνχρνπ, είλαη ε δηθή καο θαηάζηαζε«… έιαβε ππφςε: ελέθξηλε ηελ ρνξήγεζε επελδπηηθνχ δαλείνπ ζηνλ θνξέα
ζαο…» θαη ηα ινηπά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε εκάο δειαδή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ην έγγξαθν απηφ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ ζηελ 1 ε
ζειίδα, απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν, δελ απεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο. Όκσο δηαβάδσ παξαθάησ ζηελ ζειίδα πνπ δηαβάδεηε
ηψξα: «… Τελ πθηζηάκελε δαλεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνχρνπ ελέθξηλε ηελ
ρνξήγεζε… εληαγκέλε ζην εηδηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα «Αληψλεο
Τξίηζεο» θαηά 50% απφ πφξνπο ηεο Επξσπατθήο Τξάπεδαο Επελδχζεσλ θαη
θαηά 50% πφξνπο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ… κε ηνπο
παξαθάησ φξνπο».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, ην είπα πξηλ. Μηζά – κηζά κε ιίγα ιφγηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ινηπφλ ην πνζφ πνπ πεγαίλεη ζην πξφγξακκα «Αληψλεο
Σξίηζεο», έξρεηαη ζην Γήκν νπζηαζηηθά κε ηελ απφθαζε απηή πνπ
παίξλνπκε…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ηε δαλεηαθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έζησ ηε δαλεηαθή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με επηηφθην Α θαη Β.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όπνπ φιν απηφ απνπιεξψλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα
Δπελδχζεσλ θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ ην ιέεη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γη' απηφ ζαο είπα απφ ηελ αξρή φηη ν Γήκνο είλαη κεζάδσλ απηή
ηε ζηηγκή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη. Πνπ ην ιέεη απηφ φηη απνπιεξψλεηαη;

8

ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ – 29/12/2021

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν γξάθεη εδψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Δληαγκέλνπ ζην εηδηθφ πξφγξακκα θαηά 50% απφ πφξνπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο 192.000 € θαη θαηά 50% απφ πφξνπο ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 192.000 €». Απηφ ιέεη φηη εζχ ππνγξάθεηο, γηα
λα πάξεηο απηά ηα ιεθηά απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη απφ
ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ην νπνίν απνπιεξψλεηαη απφ ην
πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» κε νπζηαζηηθφ κεζάδνληα ην Γήκν. Απηφ ιέεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να μεθαζαξίζνπκε θάηη. Πξνζσπηθά είκαη ππέξ ηνπ λα
πάξνπκε ην δάλεην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη δάλεην φκσο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πάξνπκε απηφ ην πνζφ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ ιέκε εδψ.
Αιιά λα μεθαζαξίζνπκε φηη πξφθεηηαη πεξί δαλεηαθήο ζχκβαζεο. Γηφηη φηαλ
ιέεη παξαθάησ ζην 5 «Ο Δήκνο εθρσξεί ζην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Δαλείσλ…».
(Σειεθσληθή επηθνηλσλία)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θα γνπξάθε.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Καιεκέξα ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίκαζηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη' αξράο θαη ζέινπκε ηα
θψηα ζαο ζε θάηη πνπ αθνξά ην πξφγξακκα γηα ηνπο αλνηρηνχο, αζιεηηθνχο
ρψξνπο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ, απηά ηα 385 ρηιηάξηθα πνπ
έξρνληαη απφ ην «Αληψλεο Σξίηζεο». Γηαηί αλαθέξεη εδψ απνδνρή φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ δαλεηαθνχ ζπκβνιαίνπ; Μαο έρεη κπεξδέςεη εδψ ε ιέμε
«δαλεηαθφ ζπκβφιαην».
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Αλ δείηε ην ραξηί πνπ έρνπλ ζηείιεη απφ ην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ έηζη γξάθεη αθξηβψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέκε.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Δίλαη δαλεηαθή ζχκβαζε, έηζη είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γαλεηαθή ζχκβαζε φκσο πνπ ππνρξενχηαη ν Γήκνο λα ηελ
απνπιεξψλεη ή ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ;
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κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Σν Παξαθαηαζεθψλ. Μέζσ ηνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα νπζηαζηηθά ν Γήκνο ππνγξάθεη σο κεζάδσλ.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Ναη. Σν πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» νχησο ή άιισο έηζη
είλαη, δαλεηαθή ζχκβαζε είλαη. Όιν ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μάιηζηα. Καη νη 9 πξνζθιήζεηο πνπ έρνπκε θαηαζέζεη κε απηφ
ηνλ ηξφπν ζα έξρνληαη;
κα

ΓΟΤΡΑΚΖ:

Όιεο,

λαη.

Τπνγξάθεηαη

ζχκβαζε

κε

ην

Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μάιηζηα, σξαία.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Δίλαη αλαιπηηθφ ην ζρεηηθφ πνπ έρνπλ ζηείιεη απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, δειαδή απηή είλαη ε δηαδηθαζία πνπ νξίδνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη εγγπεηήο νπζηαζηηθά ε Δπξσπατθή Σξάπεδα θαη ην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ, απηφ κνπ ιέηε.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Μέζσ ηνπ Παξαθαηαζεθψλ, λαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Γξεηδειηάο ζέιεη λα ξσηήζεη θάηη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε έλα ζεκείν ζην 5 ιέεη: «.. Ο Δήκνο εθρσξεί ζην Τακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ απφ ζήκεξα θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ
απ' φια ηα γεληθά έζνδα ηνπ Δήκνπ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο ΚΑΠ…»
θαη ηα ινηπά. Αθνχ ζα ην πιεξψζεη άιινο, γηαηί λα καο θξαηάλε εκάο απφ εθεί
ηα ιεθηά;
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Απηφ είλαη ν φξνο πνπ ην γξάθεη ην Παξαθαηαζεθψλ. Αλ δελ
ζέιεηε λα ην απνδερηείηε, απιά ζα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ είπα αλ δελ ζέινπκε, έηζη φπσο είλαη γξακκέλν
είλαη δάλεην ηνπ Γήκνπ απφ ηηο δπν πεγέο, Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ
θαη Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ
πεξηγξάθεη ην έγγξαθν πνπ καο έζηεηιε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ. Ναη ή φρη;
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Έρεηε δηαβάζεη ην έγγξαθν ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ δηαβάδσ, κπξνζηά κνπ ην έρσ.
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κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Απηνί ην έρνπλ ζηείιεη έηζη. Δγψ ην έρσ θάλεη αληηγξαθή απφ
ην ραξηί ηνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν έγγξαθν απηφ κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 27461/10-122021 απεπζχλεηαη …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν έγγξαθν ην ζρεηηθφ πνπ δελ έρνπκε πάξεη, απηφ είλαη ην
πξφγξακκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ηε Γηεχζπλζε δαλείσλ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ πξνο ην Γήκν καο θαη καο ιέεη ηνπο φξνπο πνπ πξέπεη λα
ππνγξάςνπκε, αλ ζέινπκε λα πάξνπκε ηα 382 ρηιηάξηθα. Ναη ή φρη;
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Ναη, αθξηβψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα πξφθεηηαη πεξί δαλείνπ.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Όινο ν «Αληψλεο Σξίηζεο» είλαη έηζη. ηελ πξφζθιεζε ζα
δείηε, ζε φιεο ηηο πξνζθιήζεηο ην ιέεη φηη είλαη δαλεηαθή ζχκβαζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν αθνχζαηε απηφ; Όηη φινο ν «Αληψλεο Σξίηζεο» είλαη
δάλεην. Γάλεην ζα ππνγξάςνπκε!
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κνπ επηηξέπεηο λα ξσηήζσ θάηη ηελ θα
γνπξάθε. Κπξία γνπξάθε, θαιεκέξα ζαο.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Καιεκέξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ζέισ λα μέξσ θάηη. Πνπ αλαθέξεηαη –αλ ην μέξεηε
λα κνπ πείηε- φηη ηε δαλεηαθή ππνρξέσζε ζηελ απνπιήξσζή ηνπο εμ
νινθιήξνπ ηελ αλαιακβάλεη ην Παξαθαηαζεθψλ θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα
Δπελδχζεσλ, γηαηί είλαη δπν πνζά.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Σν γξάθεη ζηελ πξφζθιεζε, λνκίδσ. Όιεο νη πξνζθιήζεηο
ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» ην γξάθνπλ εθεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηνπο γεληθνχο φξνπο; Πνπ ην γξάθεη; Γηαηί δελ ην έρσ
δεη πνπζελά γξακκέλν. Γειαδή εγψ ζέισ λα μέξσ φηη δελ επηβαξχλσ ην
Γήκν κε 385.000 € γηα 15 ρξφληα, αλ θάηη δελ πάεη θαιά, ή αλ πάεη θαιά πάιη
λα κελ πιεξψλεη ν Γήκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη Κψζηα, αθξηβψο ην αληίζεην είλαη. Οη φξνη είλαη απηνί,
δελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν.
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κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Μηζφ ιεπηφ λα δηαβάζσ ηελ πξφζθιεζε δελ ηε ζπκάκαη απ'
έμσ. Όιεο νη πξνζθιήζεηο ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» είλαη έηζη πάλησο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχζηε λα δείηε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηιάεη ε θα γνπξάθε!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν φηη ην ιέεη ζηηο δηαθεξχμεηο, δελ ιέεη ηίπνηα. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ιέεη «Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ζέιεηο λα πάξεηο απηά ηα ιεθηά; Γηα λα ηα πάξεηο, πξέπεη λα
ππνγξάςεηο κε απηνχο ηνπο φξνπο». χκθσλνη; Άξα πξφθεηηαη πεξί δαλείνπ.
Γελ ππάξρεη άιινο φξνο αλ αλαιακβάλεη θάπνηνο άιινο. Αλ ήηαλ λα αλαιάβεη
θάπνηνο άιινο …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μηιάεη ζην ηειέθσλν …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σέινο πάλησλ αο πξνρσξήζνπκε επί ηεο νπζίαο. Αιιά λα
μέξνπκε ηη απνθαζίδνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία γνπξάθε ζαο θιείλσ γηαηί πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Πάλησο ζηελ πξφζθιεζε ζαο δηαβάδσ: «Σχκθσλα κε ην
άξζξν 4 κηαο ΚΥΑ ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο
παξ. 2Α ηνπ άξζξνπ ηάδε … φπσο ηζρχεη, πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αλαπηπμηαθψλ δαλείσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην
Τακείν

Παξαθαηαζεθψλ

θαη

Δαλείσλ,

ζπλνκνινγνχληαη

κε

δαλεηαθέο

ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Δαλείσλ θαη απνπιεξψλνληαη απφ πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ
Επελδχζεσλ

ηνπ

Υπνπξγείνπ

Εζσηεξηθψλ,

κέζσ

ινγαξηαζκνχ

πνπ

ζπζηήλεηαη ζην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ».
Απηφ ην γξάθεη ζηελ πξφζθιεζε, δειαδή φηαλ θάλακε ηηο
αηηήζεηο ην μέξακε φηη ζα είλαη έηζη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Άξα φρη απφ ην Γήκν, δελ εμνθιείηαη απφ ην Γήκν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη έζνδν – έμνδν ζηελ νπζία.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: πλνκνινγνχληαη κε δαλεηαθέο ζπκβάζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη επραξηζηνχκε θα γνπξάθε.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Παξαθαιψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Νίθν ήζειεο θάηη λα πεηο.
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη' αξρήλ ε εηζήγεζε δελ είλαη δηαθσηηζηηθή, ε εηζήγεζε
δίλεη ιάζνο εληχπσζε θαη έρεη ζνβαξέο επζχλεο ν θ. Κνζθνιέηνο. Δγψ απφ
ηελ αλάγλσζε απηφ πνπ θαηάιαβα είλαη φηη ππνγξάθνπκε γηα έλα δάλεην
χςνπο 64.000 € πνπ είλαη ην θνκκάηη ηεο δηθήο καο ζπκκεηνρήο. Δγψ απηφ
θαηάιαβα.
Καη ην ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ ππάξρεη είλαη φηη καο θέξλεηε κηα
εηζήγεζε λα εγθξίλνπκε ηνπο φξνπο, ρσξίο λα καο ζηείιεηε ηνπο φξνπο.
Γειαδή απηφ ην νπνίν ην ζρεηηθφ αλαθέξεη ε εηζήγεζε, ην έγγξαθν ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνπ είλαη νη φξνη ηεο δαλεηαθήο
ζχκβαζεο, είλαη ζε άγλνηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Έρεη πνιχ κεγάιε επζχλε ν θ. Κνζθνιέηνο. Γελ κπνξεί λα
ςεθίδεη θαη λα παίξλεη απνθάζεηο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζην ζθνηάδη. Δγψ
πξνζσπηθά ζα απέρσ απφ απηφ ην ζέκα θαη δελ παίξλσ θακία επζχλε, γηαηί
δελ είλαη ζαθήο ε εηζήγεζε, ιείπνπλ ηα ζρεηηθά. Άιιε εληχπσζε
δεκηνπξγήζεθε, ζε εκέλα ε εληχπσζε πνπ δεκηνχξγεζε είλαη φηη ζέινπκε έλα
δάλεην 64.000 € πνπ ζα γίλεη κέζσ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη δελ
κπνξψ λα κπσ ζε απηή ηελ ζπδήηεζε. Αο πάξεηε φ,ηη απνθάζεηο ζέιεηε. Γηαηί
γηα παξάδεηγκα πνην είλαη ην χςνο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο πνπ
ππνγξάθνπκε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε εξεηάθε θαιεκέξα. Γηαηί έρσ επζχλε εγψ αθξηβψο
γη' απηφ ην ζέκα θαη επηθαιείζηε εκέλα;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρεηε επζχλε γηαηί δελ μεθαζαξίδεηε πνην είλαη ην χςνο θαη
γηαηί δελ ζηέιλεηε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηνπο νπνίνπο θαινχκαζηε λα
ςεθίζνπκε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Η Σερληθή Τπεξεζία εηζεγείηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φρη
ε Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, ζσζηά έρεηε δίθην θαη δεηψ
ζπγλψκε σηήξε, ν θ. Γεσξγακιήο έρεη ηελ επζχλε. Ο θ. Γεσξγακιήο, φρη ν
θ. Κνζθνιέηνο, δεηψ ζπγλψκε. Γελ κπνξνχκε λα παίδνπκε κε απηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Νίθν, έγηλε θαηαλνεηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί δελ καο ζηέιλεηε ηνπο φξνπο
ηνπο νπνίνπο ζα εγθξίλνπκε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: ε θάζε πεξίπησζε ζπλάδειθνη, εδψ κηιάκε γηα έλα ηεξάζηην
πξφγξακκα επελδπηηθφ, πνπ αθνξά 320 Γήκνπο κε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο.
Δάλ κπνχκε ζηε ινγηθή λα εμαηξεζνχκε απφ έλα ηφζν κεγάιν πξφγξακκα ην
νπνίν κπνξεί λα απεκπιέμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ, ή φισλ ησλ Γήκσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο,
λα πάκε ζε κηα άιιε θαηεχζπλζε πνιηηηθή.
Η δηθή καο πνιηηηθή είλαη λα αληιήζνπκε απφ νπνπδήπνηε
κπνξνχκε νπνηαδήπνηε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα λα κπνξέζνπκε λα
πξνρσξήζνπκε ην Γήκν ζε κηα εχξπζκε ιεηηνπξγία γεληθφηεξα θαη ζην ζέκα
ησλ έξγσλ θαη ζην ζέκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Τπεξεζηψλ ζεσξψ πσο είλαη
κηα νκπξέια, ηελ νπνία δελ πξέπεη λα ηελ απεληάμνπκε απφ ηε δηθή καο
πνιηηηθή.
ε θάζε πεξίπησζε θαηαιαβαίλσ ηνπο ελδνηαζκνχο ζαο, αιιά ε
δηθή κνπ πνιηηηθή θαη ηεο Παξάηαμεο είλαη φηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε θαη
λα εθκεηαιιεπηνχκε απηά ηα εξγαιεία πνπ καο δίλεη θαη ην Σακείν Αλάθακςεο.
Σν Σακείν Αλάθακςεο ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα έξζεη κε απηνχο ηνπο
φξνπο, απηφ είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, απηά
είλαη ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, απηή είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, απηφ είλαη
ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Με απηή ηε ινγηθή, απηά είλαη ηα εξγαιεία καο κε απηά πηζηεχσ
φηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ, λφκηδα φηη θιείζακε αιιά δελ πεηξάδεη δελ ππάξρεη
πξφβιεκα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δθείλν πνπ ζα ήζεια λα ξσηήζσ είλαη ην εμήο:
θαληάδνκαη φηη ζε φιεο πξνζθιήζεηο ηζρχεη ην ίδην θαζεζηψο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όιεο βεβαίσο απηφο είλαη ν «Αληψλεο Σξίηζεο».
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν άιιν πνπ ζέισ λα πσ είλαη ην εμήο: ε εθηακίεπζε
ησλ πνζψλ, εθφζνλ ζπλνκνινγήζνπκε, είλαη νιηθή ή είλαη κε ζηάδην
εξγαζηψλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζηαδηαθή αλ ζπκάκαη θαιά βάζεη ηεο πξνφδνπ ησλ
εξγαζηψλ.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη απφ ηηο δπν πεγέο ηζφπνζα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ απηφ, δελ κπνξψ λα ην μέξσ απηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηά πξέπεη λα ηα ιέεη κέζα ν «Αληψλεο Σξίηζεο».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα έπξεπε λα ηελ είρακε ιάβεη σο ελεκεξσηηθφ, γηα
λα έρνπκε έλαλ νδεγφ γηα φιεο ηηο πξνζθιήζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γψζηε κνπ κηζφ ιεπηφ κήπσο κπνξψ λα ζαο δηαθσηίζσ ιίγν
πεξηζζφηεξν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη αο πξνρσξήζνπκε ηψξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιφ είλαη ν θ. Λέθθαο πνπ έρεη αλαιάβεη ην ζέκα, λα
καο πξνσζήζεη έλα ζρέδην …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη έλα έληππν ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βαζηθά ζην θνκκάηη ησλ δαλεηαθψλ ζπκβνιαίσλ θαη
ησλ απνπιεξσκψλ. Απηφ ην δάλεην είλαη γηα 15 ρξφληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη είλαη θαη πάξα πνιιά ηα ρξήκαηα ηα νπνία έξρνληαη,
δειαδή δελ είλαη κφλν απηφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη 64.000 € ζα βάιεη ν Γήκνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θάλν, αλαιακβάλεηο κηα ππνρξέσζε λα θέξεηο ηνπο φξνπο ηνπ
«Αληψλεο Σξίηζεο» ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, γηαηί ζα έξζνπλ θη άιιεο
πξνζθιήζεηο, λα έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
φιν ην παθέην ησλ ξπζκίζεσλ.
Καη' αξράο έλα εξψηεκα πνπ έβαιε ν θ. Σνκπνχινγινπ είλαη κε
ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ απνπιεξψλεηαη απηφ ή εμ νινθιήξνπ ην πνζφ
απνηακηεχεηαη, νπφηε ην ρξεζηκνπνηεί θαηά ην δνθνχλ;
Α. ΛΔΚΚΑ: (Σειεθσληθή επηθνηλσλία)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπφρξενο ηνπ δαλείνπ είλαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ…
Α. ΛΔΚΚΑ: … ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν. Γειαδή
καο έρνπλ εγθξίλεη γηα ζρνιεία θαη εκείο λα πάκε λα θηηάμνπκε γπκλαζηήξηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη απηφ εμππαθνχεηαη. Δκείο ιέκε ηψξα ε εθηακίεπζε
γίλεηαη κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ είλαη νιφθιεξν πνζφ εθηακηεχεηαη,
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έξρεηαη ζηα Σακεία ηνπ Γήκνπ θαη ν Γήκνο ην ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ
ππνρξέσζε πνπ έρεη αλαιάβεη;
Α. ΛΔΚΚΑ: Γίλεηαη δηαγσληζκφο γηαηί έξγν θαη ν αλάδνρνο θφβεη ηηκνιφγηα…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπνκέλσο κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. Δπραξηζηψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θεξδίδνπκε νχηε ην πνζφ ηεο έθπησζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη πάκε ζε ςεθνθνξία. Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ κε ηελ ππνζεκείσζε φηη ν Γήκνο ζα ππνρξεσζεί λα
πιεξψζεη 64.454,34 € ζπλ φπνην άιιν πνζφ πξνθχςεη απφ ηελ ηειηθή
ζχκβαζε θαη δελ ζα θεξδίζνπκε νχηε ηα πνζά ηεο έθπησζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ είλαη εθηίκεζε ηνπ θ. Γξεηδειηά, ε νπνία θαηαγξάθεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να δηαβάδεηε ηηο εηζεγήζεηο …
Ζ. ΣΑΦΑ: Γειαδή ζα θάλνπκε έλα έξγν πνπ δελ είλαη δηθφ καο, θαη ζα
πάξνπκε πίζσ θαη ην πνζφ ηεο έθπησζεο θαη δελ ζα πιεξψζνπκε νχηε έλα
επξψ; Σνπ θξάηνπο είλαη ηα ρξήκαηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ κε ηε ζεκείσζε φηη ζηηο επφκελεο πξνζθιήζεηο
πνπ ζα έξζνπλ γηα έγθξηζε ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» λα έρνπκε μεθάζαξνπο
ηνπο δαλεηαθνχο φξνπο ζχκβαζεο, είηε απφ ην Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ
είηε απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απέρσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη νκφθσλν θαη θαηαγξάθεηαη κηα απνρή.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Αποδοσή όπων και
πποϋποθέζεων δανειακού ζςμβολαίος ζηα πλαίζια ηηρ ενηαγμένηρ ζηο
Διδικό Αναπηςξιακό Ππόγπαμμα «Ανηώνηρ Σπίηζηρ» ππάξηρ με ηίηλο
«ςνηήπηζη δημοηικών ανοισηών αθληηικών σώπων και ζσολικών
μονάδων ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ» ζςνολικού
ποζού 385.71,53 €- Δξοςζιοδόηηζη ηος Γημάπσος για ηην ςπογπαθή
ηος δανειζηικού ζςμβολαίος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τποβολή ππόηαζηρ ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ
ζε ζςνεπγαζία με ηο Κένηπο Ανανεώζιμων Πηγών και Δξοικονόμηζηρ
Δνέπγειαρ (ΚΑΠΔ) ζηην Ππόζκληζη «ΒΗΧΗΜΖ ΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ,
ΜΗΚΡΟΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΧΝ» ηηρ ΔΤΓ Δ.Π.
«Τποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηή ηε ζηηγκή θαηαζέηνπκε ζην ΤΜΔΠΔΡΑΑ πνπ αθνξά
ηα ειεθηξηθά πνδήιαηα, ην Γίθηπν θνηλφρξεζησλ ζέζεσλ θηγθιηδψκαηνο
πνδειάηνπ, ηελ νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ζηαζκψλ θαη θίλεζεο πνδειάησλ,
ηε δξάζε γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γη' απηφ
ην πξφγξακκα θαη έξγα ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, φπνπ
απαηηείηαη.
Κάλνπκε αίηεζε γηα κηα πξφζθιεζε ε νπνία είλαη 300.000 € αλ
εγθξηζεί καδί κε ηνλ ζχκβνπιν ζα θαλνλίζνπκε ηα ππφινηπα θαη ηη κπνξνχκε
λα θάλνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 300.000 €;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη, 300.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν πξφγξακκα απηφ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Η πξφζθιεζε βαζίδεηαη ηέινο Ννεκβξίνπ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηράιε, ην πξφγξακκα απηφ, ην αηηνχκελν πξφγξακκα είλαη
300.000 €;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη επραξηζηψ. Απφ πιεπξάο κνπ εγθξίλσ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, θ. εξεηάθε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μηιάκε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο κίζζσζεο
πνδειάησλ, έηζη δελ είλαη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη, αθξηβψο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα κηζζψλεη ηα πνδήιαηα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηα ηελ ψξα πξέπεη λα έξζεη ε πξφζθιεζε πνπ έρνπκε
ζηείιεη θαη ζηε ζπλέρεηα ν ζχκβνπινο ζα θαζνξίζεη πνηνο κπνξεί λα ην θάλεη
απηφ θαη πσο ζα ην θάλεη. Όιν ην πξφγξακκα απηή ηε ζηηγκή είλαη γεληθφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα κπνξεί λα ηα πάξεη θαη θάπνηνο ηδηψηεο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όρη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γειαδή εγψ ξσηάσ: πνηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ έρεη
ππνδνκή γηα λα κηζζψλεη ειεθηξηθά πνδήιαηα;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηα ηελ ψξα ζα ην δνχκε, δελ ζα ζνπ απαληήζσ απζαίξεηα.
Δίλαη ην Σκήκα Δζφδσλ θαη ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. Γελ λνκίδσ φηη απηή ηε
ζηηγκή κπνξεί

θακία άιιε Τπεξεζία λα κηζζψζεη, κφλν ε Οηθνλνκηθή

Τπεξεζία. Δίλαη απφ ην λφκν, δειαδή αθφκε θαη ηα πξνγξάκκαηα ηα
αζιεηηθά, ηα πάληα γίλνληαη κέζσ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Αιιά επεηδή
δελ κπνξψ λα ζαο απαληήζσ εηδηθά, ζαο απαληψ γεληθά. Όηαλ ζα εγθξηζεί ην
πξφγξακκά καο, ηφηε ζα ζαο πσ θαη εηδηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Κνπηζάθε θαιεκέξα. Όιν ην πξφγξακκα μέξεηε
πφζν είλαη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Όιν ην πξφγξακκα δελ μέξσ αθξηβψο πφζν είλαη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν γξάθεη κέζα θ. Κνπηζάθε, είλαη 2 εθαηνκκχξηα. Καη
εκείο δεηάκε 300.000 €; Γηα φιε ηελ Διιάδα είλαη ηα 2 εθαηνκκχξηα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη 309.800 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μάιηζηα. Δίζηε πνιχ αηζηφδνμνο, κπξάβν επραξηζηψ.
Καηαιάβαηε ηη ζαο είπα; 2 εθαηνκκχξηα είλαη φιν ην πξφγξακκα γηα φιε ηελ
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Διιάδα θαη εκείο δεηάκε 309.000 € απφ ην πξφγξακκα. Δίκαζηε ηφζν
ζίγνπξνη φηη ζα πάξνπκε απηά ηα ιεθηά; Μπξάβν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έηζη θάλνπκε γηα ην πξφγξακκα. Δίπε θαλείο φηη είλαη
ζίγνπξνο; Δκείο ζπκκεηάζρνπκε θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηα πάξνπκε. Αλ
καο ηα εγθξίλνπλ, ζα ηα πάξνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία θχξηνη ζπλάδειθνη ςεθίδνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να κελ ηνπνζεηεζνχκε θ. Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε επεηδή κίιεζεο πξηλ Νίθν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: πγλψκε θ. Γήκαξρε επεηδή εγψ πξέπεη λα θχγσ λα πάσ
ζηελ θεδεία ζπλαδέιθνπ ζηελ Καηζαξηαλή, ζα κνπ επηηξέςηε λα απνρσξήζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θ. Κνπηζάθε ελλνείηαη φηη κπνξείηε λα θχγεηε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απηφ ην ζέκα πνπ έξρεηαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην πψο
ιεηηνπξγεί αθξηβψο ην ζεκεξηλφ θξάηνο θαη πσο μέξεη λα ζθνξπάεη αξηζηεξά
θαη δεμηά ιεθηά ζε επηιεγκέλα κνλνπψιηα θάησ απφ ην ιεγφκελν καλδχα ηεο
ιεγφκελεο πξάζηλεο κεηάβαζεο.
Ση έρνπκε εδψ; Θα κπνξνχζε λα ξσηήζεη θαλείο πνιιά. Γηα
παξάδεηγκα πνηεο είλαη νη αλάγθεο ζε κεηαθίλεζε απφ θαη πξνο ηελ εξγαζία
γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο; Δμππεξεηεί απηφ ή
φρη; Πνηεο είλαη νη αλάγθεο δηαζχλδεζεο γηα παξάδεηγκα κε ηα Μέζα ζηαζεξήο
ηξνρηάο; Πνηα είλαη ε θπθινθνξηαθή κειέηε ηελ νπνία ζα ππνζηεξίμεη; Η
Γεθειείαο είλαη δξφκνο ηαρείαο θπθινθνξίαο;
Καηαιαβαίλεηε φηη εθηφο ηνπ φηη πάκε ην θαζέλα θνκκαηηαζηά,
ίζα - ίζα γηα λα εθηακηεπηνχλ θάπνηα ιεθηά, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα
θαιχςνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο νη νπνίεο δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ηα
πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιια πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ
θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνπκε έλα πξφγξακκα ην νπνίν ζηελ νπζία
έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε κηα ινγηθή εμνβειηζκνχ ηεο θίλεζεο ζην θέληξν ηεο
πφιεο θαη δελ γίλεηαη κλεία γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πξψηα θαη θχξηα απφ θαη πξνο ηνλ ρψξν εξγαζίαο
ηνπο.
Δγψ ην θαηαςεθίδσ απηφ ην πξφγξακκα γηαηί ζα έρεη
καθξνπξφζεζκα, εθηφο ηνπ φηη είλαη πξαγκαηηθά ζθφξπηα ιεθηά ηα νπνία ζα
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κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ πξαγκαηηθέο θαη νπζηαζηηθέο αλάγθεο νη νπνίεο
παξακέλνπλ ζηα αδήηεηα, δεχηεξνλ ζα επηδεηλψζεη κηα ζεηξά δεηήκαηα ηα
νπνία ήδε βιέπνπκε ζην θέληξν ηεο πφιεο γηαηί δελ παηάεη ζε θακία
απνιχησο κειέηε. Δίλαη φια ζηνλ αέξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, θαηαςεθίδεηε θ. εξεηάθε. Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ κε ηελ επηζήκαλζε φηη πξέπεη κέρξη 20/1 νπ λα
έρεη ππνβιεζεί ε πξφηαζε, έηζη ιέεη κέζα. Θα πξνιάβνπλ νη Τπεξεζίεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα πξνιάβνπλ. Δίλαη θαη ν θ. Λέθθαο πνπ βνεζάεη ζε απηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 7 ππέξ θαη 1 θαηά θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Τποβολή ππόηαζηρ ηος
Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ ζε ζςνεπγαζία με ηο
Κένηπο Ανανεώζιμων Πηγών και Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ (ΚΑΠΔ)
ζηην

Ππόζκληζη

ΜΗΚΡΟΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ,

«ΒΗΧΗΜΖ

ΑΣΗΚΖ

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ

ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ,

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΑΣΗΚΧΝ

ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΧΝ» ηηρ ΔΤΓ Δ.Π. «Τποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον
και Αειθόπορ Ανάπηςξη»» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ Α.Μ. 164/2021 μελέηηρ
ηος έπγος «Καηαζκεςή ιζόπεδος κόμβος έμπποζθεν ιεπού ναού
Κοζμά Αιηωλού» Β. Καηάπηιζη όπων δημοππάηηζηρ ηος διαγωνιζμού
και Γ. ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Γιενέπγειαρ Γιαγωνιζμού»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη εδψ ν θ. Γεσξγακιήο, κήπσο έρεη θάπνηνο εηθφλα γηα
ην ζρεηηθφ ζέκα;
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο θ. Σάθα έλα ιεπηφ δψζηε κνπ, απιψο λα πσ φηη εγψ
έρσ ππνγξάςεη έλα ζρεηηθφ αίηεκα 413.000 € νπζηαζηηθά ρσξίο λα έρσ
κπξνζηά κνπ νχηε κειέηε …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έλα ζρέδην ππάξρεη γηα ην πψο ζα γίλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, απιψο ηψξα ζέισ λα κε αθνχζεη ν θ. Γξεηδειηάο. Λέσ ην
εμήο: εγψ ππέγξαςα έλα αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ηάμεσο ησλ
413.000 € ζέισ ιίγν γηα ηελ ηζηνξία λα ζαο πσ φηη …
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν νπνίν εληάζζεηαη πνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε φιν ην πξφγξακκα πεξί αλάπιαζεο Κνζκά Αηησινχ, ην
νπνίν είλαη ΑΣΑ.
Να πσ ην εμήο: ην αξρηθφ ζρέδην ήηαλ λα αλαπιάζνπκε κφλν ην
θνκκάηη, ηνλ θφκβν ζηνλ Κνζκά ηνλ Αηησιφ πνπ ηέκλεη ηελ Πίλδνπ. Απηφ ήηαλ
έλα πξφγξακκα ηεο ηάμεσο ησλ 70.000 €. Έξρεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία
έλα πην επξχ πξφγξακκα αλάπιαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη κνλνδξνκήζεηο
θαη θαλάξηα, θαη, θαη. Δγψ ην ππέγξαςα, γηα λα ηξέμεη απηφ, αιιά δελ έρσ
ηίπνηε άιιν ζηα ρέξηα κνπ, δελ ππάξρεη ηίπνηε άιιν.
Τπέγξαςα ηα 413 ρηιηάξηθα κηα θαη ππάξρεη ζην κπαιφ, ππήξρε
κηα ηέηνηα πξφηαζε αλ ζπκάκαη θαιά επί Κφληνπ θάηη πνπ είρα δεη θάπνηα
ζηηγκή …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπάξρεη κειέηε γηα 400.000 €;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ ζηα ρέξηα κνπ ηίπνηα, πέξα απφ ηελ πξφζεζε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηα ρέξηα ζνπ κπνξεί λα κελ έρεηο, ζνπ είπαλ φηη ππάξρεη
κειέηε ηέηνηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπαλ φηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη γηα κνλνδξνκήζεηο
φπσο είπα πξηλ θαη γηα ην πνπ κπνπλ θαλάξηα, πεξηιακβάλεη έλα επξχηεξν
ζρέδην εθείλεο ηεο πεξηνρήο. Δγψ δελ είρα θακία αληίξξεζε λα ην ππνγξάςσ,
γηα λα ηξέμνπλ απηέο νη δηαδηθαζίεο θαη λα κε θαλεί φηη ππάξρεη κηα
αληηπαξάζεζε θαη θάπνην ζθνηεηλφ ζεκείν.
Όκσο πξηλ θηάζνπκε ζηελ θα γνπξάθε θαη λα ηε ξσηήζνπκε ή
ηνλ θ. Γεσξγακιή, λα πάκε ζε ηνπνζεηήζεηο θαη ζε εξσηήζεηο γηα λα μέξνπκε
ηη ζα ξσηήζνπκε κηα θαη θαιή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα ξσηήζνπκε, πξέπεη λα μέξνπκε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ. Ο θ. Σάθαο είρε κηα εηθφλα απφ ηελ αξρή.
Ζ. ΣΑΦΑ: Όπνηε ζέιεηε κηιάσ, πείηε κνπ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δθηφο πξαθηηθψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ γίλεηαη εθηφο πξαθηηθψλ.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είκαη εθηφο πξαθηηθψλ, γηαηί απηή ηε ζηηγκή θαηαγξάθεηαη ε
ζπλεδξίαζε, νπφηε εγψ κπνξψ ην αξρείν λα ην δψζσ ζηνλ θ. Παπαζαλαζίνπ.
Ό,ηη ιέσ θαηαγξάθεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πσ θάηη; Τπάξρεη ιφγνο λα ην πεξάζνπκε απηφ ζήκεξα;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ μέξσ, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ έρσ θακία αληίξξεζε …
Ζ. ΣΑΦΑ: Δγψ εξσηήζεηο ζα θάλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή είκαζηε ζίγνπξνη φηη ζέινπκε λα θάλνπκε κηα αλάπιαζε
ζηελ πεξηνρή φινη καο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη έθζεζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, δελ είλαη θάηη
επείγνλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζαθέο φηη πξέπεη λα πξνζερζεί ε πεξηνρή, ην ζέινπκε
φινη καο. Πείηε φ,ηη ζέιεηε λα πείηε ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα πεξάζεη
ζήκεξα ή φρη. Απηφ κε ελδηαθέξεη εκέλα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη' αξρήλ εκέλα ε γλψκε κνπ είλαη λα επηθνηλσλήζνπκε
κε ηελ ππεξεζία λα δνχκε ζε έλα θαίξην εξψηεκα πνπ έθαλε ν θ. Γξεηδειηάο
αλ ππάξρεη κειέηε, πνπ εγψ λνκίδσ φηη ππάξρεη κειέηε. Σν ζέκα είλαη φηη ζα
πξέπεη ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ
ςεθίζηεθε λα επηθαηξνπνηεζεί ε ΑΓΑ θαη επεηδή νχησο ή άιισο κέζα ζην
’21…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη κπεη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ ’22.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρεη κπεη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ ’22.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με πνην πνζφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Με ην πνζφ ησλ 85.000 €.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη κηα πνιπεηφηεηα πνπ θαηαλέκεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηελ πνιπεηφηεηα, άιιν ξσηάσ. ήκεξα πνπ ιεο λα
ην πάκε κε 400 ηφζεο ρηιηάδεο, βάζεη πνηνπ; ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’21,
ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ ’21 κε ηη πνζφ είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπλ θαηαλείκεη νη Σερληθέο Τπεξεζίεο ην πνζφ ζε 82, 100
ηφζν, δελ μέξσ ηη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα δελ κπνξεί λα ςεθηζηεί.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ζέισ λα πσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έηζη δελ είλαη; Κάλσ ιάζνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη. Απιά ηη γίλεηαη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ θαη Σερληθφ
Πξφγξακκα είλαη κε ην πνζφ 80-90.000 €.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη. ην ηξέρνλ είλαη κε ην πνζφ 100 θάηη ρηιηάδεο. Γελ
εθηειείηαη θέηνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε αλ εθηειείηαη. Δίλαη εγγεγξακκέλν 100.000.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μάιηζηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλψ απηφ πνπ ιέηε ζήκεξα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σσλ 413.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο ζα ην ςεθίζνπκε απηφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Λφγσ πνιπεηφηεηαο είλαη 100 ηφζεο. Η ΑΑΤ πνπ βγήθε
απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία είλαη γηα ην ’21, ην ’22 θαη ην ’23. Δγγξάθνπκε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ κφλν ην πνζφ πνπ αθνξά ην ηξέρνλ έηνο. Γηα ην ’21 ήηαλ 100
θάηη ρηιηάδεο δελ ζπκάκαη αθξηβψο ην πνζφ. Απηφ ην πνζφ δελ εθηειείηαη εληφο
ηνπ ’21.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ εθηειείηαη …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πάεη ζηνλ επφκελν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπνρξεσηηθά ζα πάεη ζην ’22.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξνζέμηε ινηπφλ εθεί ζέισ λα θηάζσ. Άξα ε ΑΑΤ πνπ
έρεη ήδε ππνγξαθεί εγψ γη' απηφ είπα φηη θάλσ ελεκέξσζε θαη θαθψο ηελ
θάλσ αιιά ηέινο πάλησλ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί θαθψο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί απηφ δελ είλαη ε αξκνδηφηεηά κνπ, νχηε ε Τπεξεζία
κνπ. Λέσ φκσο φηη ε ΑΑΤ πνπ έρεη ήδε ππνγξαθεί πξαθηηθά δελ είλαη ελ ηζρχ
γηα ηνλ εμήο απινχζηαην ιφγν ηνπ φηη ην πνζφ πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’22 ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ ’22 είλαη κφιηο 85.000 €.
Απηφκαηα ζα βγεη ε ΑΑΤ κε πνιπεηφηεηα γηα ’22 θαη ’23 πνπ ζην
2022 ζα έρεη ηηο 85.000 θαη ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ ζα πάεη ζην 2023.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γεζκεχνληαο ΑΣΑ.
23

ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν είλαη θέηνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: 100 θάηη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ζα ςεθίζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην δνχκε μαλά θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρνπκε ηελ επρέξεηα λα ην αιιάμνπκε αχξην. Αθνχ έρνπκε
απηφ εγγεγξακκέλν, κφλν απηφ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όκσο εδψ δελ αλαθέξεη θαλέλα πνζφ. Γειαδή πφζν απζαίξεηα
εκείο ζα πνχκε 100 ηφζα; Τπάξρεη εηζήγεζε έζησ θαη 400 θαη λα
θαηαλείκνπκε εκείο ην πνζφ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ιέεη ε εηζήγεζε; Γηαηί δελ ηελ έρσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σελ εηζήγεζε ηελ έρεηε, ηνπο φξνπο δελ έρεηε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα βάινπκε ηηο 400
ηφζεο ρηιηάδεο. Δθείλν πνπ κπνξνχκε λα βάινπκε, είλαη ην πξνβιεπφκελν
θέηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ην βάινπκε. Αιιά πσο; ηε ινγηθή πνηα; Πνηνο ιέεη φηη εκείο
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μνπ επηηξέπεηε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα ην ’22;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ’21.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν ’21 είλαη 108.000 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 108.000 €.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη κεγαιχηεξν ην πνζφ απφ ηηο 85.000 € πνπ είλαη
κέζα ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ ’22 φκσο θαη αλ απηφ ην πνζφ κεηαθεξζεί
απφ ην 2021 ζην 2022 …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα θάλεηε ηξνπνπνίεζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα ην ηξνπνπνηήζσ θαη πνπ ζα βξσ ηα ιεθηά; Δθεί είλαη ε
ηζηνξία φιε, γη' απηφ ην ιέσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αο πξνζέρακε.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη αο πξνζέρακε, δελ ζα πεξάζεη ηψξα έηζη απηφ.
Πξέπεη λα βγεη ΑΑΤ ζσζηά πνπ λα κηιάεη γηα 2022 κε ην πνζφ ηνπ Σερληθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη κπεη θαη έρεη ςεθηζηεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθφζνλ δελ έρεη ςεθηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο, κπνξεί λα
ςεθίζηεθε ην Σερληθφ Πξφγξακκα, κέρξη φκσο θαη ηελ ςήθηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ επηηξέπεηαη θάζε αιιαγή. Γηαηί δελ ηα βάδεηε φια εθεί κέζα,
πξνιαβαίλεηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κφςηε θάηη άιιν βξε παηδηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ηψξα.. πνπ λα θφςνπκε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο πξνγξακκαηηζκφο απηφο είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη εγψ δελ βιέπσ λα έρεη έξζεη ε κειέηε
164 δειαδή δελ έρνπκε έγθξηζε φξσλ κειέηεο απηή ηε ζηηγκή, έρεη έξζεη ζε
πξνεγνχκελε Οηθνλνκηθή θάηη ηέηνην;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη είλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ην ζπλαληάσ απηφ λα ζπκβαίλεη. Η
πξψηε ήηαλ θάπνπ αιινχ, είλαη ε δεχηεξε θνξά. Πέξα απφ ηελ ΑΑΤ αλ είλαη
ζσζηή, εγψ αληηιακβάλνκαη φηη είλαη έλα έξγν πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί
ζρεηηθά γξήγνξα γηαηί βιέπνπκε απφ ηε δηαθήξπμε φηη ζα πξέπεη λα έρεη
νινθιεξσζεί ζε νθηψ κήλεο, ζα ήζεια ιίγν λα ζηαζψ ζε θάπνηνπο φξνπο.
Δλψ

δελ

βιέπνπκε

λα

δεηείηαη

θάπνηα

ηδηαίηεξε

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, βιέπνπκε ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα λα είλαη ηηγθαξηζκέλε ζηα ISO ε δηαθήξπμε. ISO, πνπ ηα είδα θαη
θάπνπ αιινχ θαη ISO πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ θάπνηα απφ απηά είλαη
αρξείαζηα. Γειαδή φηαλ ιεο ζηνπο γεληθνχο φξνπο ζηνλ 64412 φηη δελ πξέπεη
λα έρεηο παηδηθή εξγαζία, δελ πξέπεη λα έρεηο θαηαδηθαζηεί γηα δσξνδνθία,
δελ πξέπεη ην έλα δελ πξέπεη ην άιιν, πξέπεη λα έρεηο θαη ISO γηα ηε
δσξνδνθία;
Γηα εκέλα ηα κφλα ISO πνπ ζα έπξεπε λα δηαηεξεζνχλ, είλαη ην
9001 θαη ην 14001 θαη φια ηα άιια –είκαη ζην 22Δ απηή ηε ζηηγκή ζηε
δηαθήξπμε ζηε ζει. 38 …
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίζαη ν κφλνο πνπ ηελ έρεη φκσο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Όια ηα άιια απφ ην 3 κέρξη ην 8 κεηψλνπλ θαηά πάξα πνιχ ηνλ
αληαγσληζκφ θαη επεηδή κνπ θαίλεηαη ηεξάζηην ην πνζφ 400.000 ζα πξφηεηλα
λα αθαηξεζνχλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλεηο λα αθαηξεζνχλ ηα ISO κηα πξφηαζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Όρη φια. Τπάξρνπλ νη φξνη πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα ISO θαη
ππάξρνπλ θαη ηα δπν ISO ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη ζχζηεκα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία ην θξαηάκε απηφ θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Υακφο γίλεηαη κέζα. Απφ πάλσ ιέεη λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα
δσξνδνθία γηα παξάδεηγκα, κεηψλνπκε πνιχ ηνλ αληαγσληζκφ θαη φηαλ
κεηψλεηαη ν αληαγσληζκφο, κεηψλεηαη θαη ε έθπησζε, μεθάζαξα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πάεη ζε άιιν ζέκα ηψξα, ην ζέκα καο δελ είλαη απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βάδεη έλα ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα ην δνχκε κηα θαη απφ φ,ηη
θαηάιαβα ζα δηαησληζηεί.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ κπνξεί εκέλα θάπνηνο ζήκεξα πνπ δελ έρσ δεη ηε κειέηε, λα
κνπ πεη «λα ε κειέηε θ. Σάθα εζείο δελ ηε ιάβαηε, λα πνπ ζα γίλεη ε πιαηεία,
λα πνπ ζα γίλεη ν θφκβνο, λα πνπ ζα γίλεη ε πεδνδξφκεζε, ηφζεο πιάθεο
ζέινπκε, ηφζα κπεηά ζέινπκε…» θαη λα ην ιχλακε ην ζέκα. Ή ην ζέκα ηεο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο είλαη έλα άιιν δήηεκα δελ μέξσ αλ ζα κπνξνχζε λα
ηξέμεη θαη ζε κηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζε κηα αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θ. Σάθα επραξηζηνχκε, ήηαλ θαηαηνπηζηηθφ ζα δνχκε
θαη ζα πξνζέμνπκε εηδηθά ηα ζέκαηα ησλ ISO.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ πέξα απφ ηελ 1ε ζειίδα γηα ηελ
ελεκέξσζε καο έρνπλ θάπνηα έγγξαθα εδψ, ιέεη: «… Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ
δεηείηαη ε έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 164 κειέηεο ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ…» εγψ δελ έρσ θακία αληίξξεζε λα ην πξνρσξνχζα, αιιά
έρνπκε θάπνην ηνπνγξαθηθφ; Έρεηο εζχ κπξνζηά ζνπ θάηη πνπ λα ιέεη «εδψ
ζα γίλεη θφκβνο, εδψ ζα γίλεη θαλάξη»;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο θ. Γήκαξρε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ην μέξσ, ξεηνξηθφ ήηαλ ην εξψηεκα.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο δελ ην έρνπκε, γη' απηφ πξνηείλσ λα
απνζπξζεί ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζεσξψ φηη πξέπεη λα κπεη ζην επφκελν, εάλ ζπκθσλείηε θ.
Κνζθνιέην σο πξνο ηα ρξεκαηηθά πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο, ηη έρεηε λα
δηαζέζεηε …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο – Σειεθσληθή επηθνηλσλία)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία γνπξάθε, ζην 3ν ζέκα, ζην ζέκα ηνπ Κνζκά ηνπ
Αηησινχ ιέεη: «… Ζεηείηαη ε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο
164 γηα θαηαζθεπή ηζφπεδνπ θφκβνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 413.550 €».
Δκείο εδψ φκσο κπξνζηά καο δελ έρνπκε θακία κειέηε, δελ έρνπκε νχηε
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δελ έρνπκε νχηε ηνπνγξαθηθά, νχηε ζπλνιηθά ηη
πξέπεη ή ηη αηηείηαη ε Σερληθή Τπεξεζία λα θάλεη.
Άζρεηα αλ εκείο ζα Γεκνηηθή Αξρή έρνπκε ζηνλ ζρεδηαζκφ καο
θαη ζην ζηφρν καο λα αλαπιάζνπκε εθείλε ηελ πεξηνρή, εδψ κπξνζηά καο δελ
έρνπκε ηίπνηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπάξρεη κειέηε;
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Φπζηθά θαη ππάξρεη, ζα ζαο ηε ζηείισ κε e-mail. Δίλαη φια
έηνηκα, ην έρνπκε ζηείιεη θαη γηα ςεθηαθή ππνγξαθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο εδψ έρνπκε κφλν έλα θχιιν ραξηί.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Όια ηα έρνπκε. Θέιεηε λα ηα ζηείισ ηψξα ζηνλ θ. Πιέζζα;
Σα ζηέιλσ ακέζσο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπάξρεη κειέηε γηα ηνλ ρψξν;
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Φπζηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ην πνζφ ησλ 413.000 €;
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Ναη. αο ην ζηέιλσ ηψξα ακέζσο. Πνπ λα ην ζηείισ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηνλ θ. Πιέζζα.
κα ΓΟΤΡΑΚΖ: Χξαία, ην ζηέιλσ ακέζσο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) ην άξζξν 12 ιέεη
«Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη
ζε 8 κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο».
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη απηφ δελ ιέεη ηίπνηα, ιέεη κφλν φηαλ
ππνγξαθεί ε ζχκβαζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνην είλαη ην πξφβιεκα;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ δελ ιέεη θάηη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έζησ φηη ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη κήλα Φεβξνπάξην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σψξα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη θαη ηειεηψλεη ηνλ 10ν. Θα απνπιεξσζνχλ 413.000 €;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιπεηφηεηα δελ έρεηο βάιεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη. Δπνκέλσο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη κπεη ζηε ΑΣΑ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρεη κπεη ζηε ΑΣΑ. Με πνζφ 85.200 € γηα ην 2022.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η θαηαλνκή.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίζηε εζείο ν αλάδνρνο ή είλαη ν νπνηνζδήπνηε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ξσηήζσ θάηη επζέσο. Θέιεηε λα κπεη ην έξγν λα ην
πεξάζνπκε ζήκεξα ή δελ ζέιεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, ζνβαξνινγείηε ηψξα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άκα ζέιεηε ινηπφλ πξνρσξάκε ζε ςεθνθνξία λα
ηειεηψλνπκε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη ζην πφδη φκσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη πσο ζέινπκε, αθνχ εκείο ην θέξλνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άκα ην ζέιεηε, πξνρσξάκε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Να πσ θάηη άιιν εθφζνλ ζπκθσλείηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θ. Σάθα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να παξαθαιέζσ θάηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ ηνπο φξνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πσ θάηη;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πλεδξηάδνπλ ηα ηαθηηθά κέιε, φρη ηα αλαπιεξσκαηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζπλεδξηάζεη, παξαθνινπζεί.
Π.

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:

αο

παξαθαιψ,

κε

ζπγρσξείηε

πάξα

πνιχ

δελ

αλαπιεξψλεη θαλέλαλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρσ δηθαίσκα λα κηιήζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ αλαπιήξσλε, ζα είρε ην δηθαίσκα ιφγνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν δηθαίσκα ιφγνπ ην έρεη νπνηνζδήπνηε πνιίηεο θ. Γξεηδειηά.
Καη ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη παξέκβεη πάξα πνιιέο θνξέο κε ηειεδηάζθεςε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ, έρνπλ δηθαίσκα λα αθνχλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ έρνπκε δηθαίσκα λα κηιάκε; Θα αζηεηεχεζηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη θ. Σάθα έρεηε δηθαίσκα. Έρεηε, φπσο είρε παιαηφηεξα ν θ.
Οπζηακπαζίδεο θαη πνιινί άιινη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πξνρσξήζνπκε ηψξα ηε δηαδηθαζία;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να δνχκε ε ΑΑΤ πνπ έρεη ζηαιεί, ηη ιέεη ε κειέηε, ηη ιέλε
δηάθνξα πξάγκαηα ηα νπνία είλαη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Φσλάμηε ηνλ θ. Γεσξγακιή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πιέζζα ζαο ζηέιλεη ε θα γνπξάθε ηε κειέηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνλ θ. Γεσξγακιή γηαηί δελ ηνλ θσλάδεηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ δελ κπνξεί λα έξζεη; Φσλάμηε ηνλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ζην παξαθάησ ζέκα κέρξη λα έξζεη.
(Σειεθσληθή επηθνηλσλία)
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θέιεηε λα πξνσζήζσ ζε φινπο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη λα πξνσζεζεί ηψξα δελ κπνξνχκε λα ην δηαβάζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάκε ζην 4ν ζέκα θαη ζα επαλεμεηάζνπκε θ. Σάθα ζα
γπξίζνπκε ζην ίδην ζέκα. Κξαηείηαη γηα ιίγν. Έρσ πεη επαλεηιεκκέλσο απηνί
πνπ εηζεγνχληαη ζέκαηα, λα είλαη εδψ.
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4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ος Ππακηικού ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού
ηος έπγος: «ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΔΤΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ» (A.M: 161/2021)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα δνχκε
φηη ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ αζηηθή αλάπιαζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο
επξείαο πεξηνρήο ηζηνξηθνχ θέληξνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο
ζπκκεηείραλ 8 ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο: ε ΔΤΓΡΟΜΟ ΑΣΔ, ε ΣRITON ACT
Α.Δ., ε ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑΙ ΔΡΓΧΝ Αλψλπκνο Σερληθή
Δηαηξεία, ε ArkTon Α.Δ. Αλψλπκε Σερληθή Καηαζθεπαζηηθή Δκπνξηθή,
Ναπηηιηαθή θαη Σνπξηζηηθή Δηαηξεία, ε Ι.Γ. Υξπζνζπάζεο θαη ΙΑ Ο.Δ., ε
ΣΔΓΡΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, ε Αηηηθή
Γίνδνο

Αλψλπκνο

Σερληθή

θαη

ε

BUILD

& BOND

ΣΔΥΝΙΚΗ

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Π.Δ.
Άξα είρακε 8 ζπκκεηνρέο, απηφ είλαη πάξα πνιχ θαιφ ζεκείν γηα
ηελ φιε πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ.
Μεηαμχ ησλ 8 ππάξρεη κηα εηαηξεία ε ΣRITON ACT Α.Δ. ε νπνία
δελ πξνζεθφκηζε εγγπεηηθή, νχηε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, νχηε
κέζσ ηνπ θνξέα καο, ηνπ Γήκνπ κέζσ ηνπ Πξσηνθφιινπ. Καηά ζπλέπεηα
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. γ2 ηεο δηαθήξπμεο ε πξνζθνξά ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία ΣRITON ACT Α.Δ., απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε θαη απνθιείεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Καηφπηλ απηνχ παξαθαιψ λα εγθξίλνπκε ην πξαθηηθφ ηεο
ηξηκεινχο Δπηηξνπήο ηελ νπνία ηελ απνηεινχλ ν θ. Μαλήο Παλαγηψηεο, ε θα
Μπακπάθνπ Ηιέθηξα, ε θα Κνινβνχ Δχα θαη λα απνθιείζνπκε ηελ απφξξηςε
ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ΣRITON σο απαξάδεθηεο γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ πξνείπα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γπν πξάγκαηα κφλν. Δλλνείηαη πσο φινη καο έρνπκε
πξνζηξέμεη πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα ηειεηψζεη θαη λα επαλέιζεη ζηελ
θαλνληθφηεηά ηεο φιε ε πεξηνρή, επηζεκαίλσ δπν πξάγκαηα κφλν πξνο ηνλ θ.
Γξεηδειηά.
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Σν πξψην, φηη κέζα ζε κηα Δπηηξνπή αλνίρηεθαλ θαη ηα δπν
πξαθηηθά ην νπνίν ην επηηξέπεη βεβαίσο θαηά πεξίπησζε ν 4412 …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλνίρηεθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δειαδή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη βεβαίσο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σελ μέξνπκε δειαδή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ μέξεη ν θ. Γξεηδειηάο θαη ηελ νπνία ηελ αλαθνίλσζε, ζα ζαο
ην πσ ηψξα.
Σν επηζεκαίλσ σο θάηη, ην νπνίν ζα ην βξνχκε μαλά κπξνζηά
καο φηαλ ζε πεξηπηψζεηο ηέηνηεο κπνξνχκε θαη έρνπκε ην δηθαίσκα λα
αλνίγνπκε ηηο πξνζθνξέο ζε κηα Δπηηξνπή.
Απηφ, επεηδή ζα ην δνχκε κπξνζηά καο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε
Γεκνηηθή Αξρή ζα θάλεη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, κελ θαζπζηεξνχκε ζηε ινγηθή
γηαηί θαη πσο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν πξνβιέπεη ν λφκνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν πξνβιέπεη ζην 4412 ππάξρεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άκα ην πξνβιέπεη εληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, γηαηί ην ιέσ ηψξα απηφ. Γηαηί ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο
ζην κέιινλ πνπ κπνξεί λα ην ζπλαληήζνπκε εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο
κελ έρνπκε ηέηνηα πξνβιήκαηα κε θαζπζηεξήζεηο γηαηί αλνίρηεθε ή δελ
αλνίρηεθε, ζα επηθαινχκαη θαη απηή ηελ πξαθηηθή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ λνκίδσ λα ππάξρεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη εγψ ην επηζεκαίλσ ζηα πξαθηηθά. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
πξνβιέπεηαη δελ έρεη ζεκαζία, γηαηί. Πξνβιέπεηαη. Απηφ φκσο πνπ ζεσξψ
αηφπεκα θαη ελέρεη θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο ειπίδσ λα παξαθάκςνπκε, είλαη
φηη ν θ. Γξεηδειηάο βγήθε θαη δηθαίσο επεηδή είρε ηηο πξνζθνξέο θαη
αλαθνίλσζε ηνλ αλάδνρν, ηνλ νπνίν δελ ηνλ μέξνπκε, ν νπνίνο έρεη ηελ
έθπησζε ηνπ 31%.
Απηφ, ελέρεη θηλδχλνπο. Γηφηη αλ έρνπκε θάπνηα έλζηαζε απφ
νπνηνλδήπνηε άιινλ, ζα είρακε πξφβιεκα θαη ζα πήγαηλε ην έξγν δελ μέξσ θη
εγψ πφζνπο κήλεο κεηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε ππάξρεη πξαθηηθφ γη' απηφ πνπ ιέηε;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη. Ο θ. Γξεηδειηάο αλαθνίλσζε κεηά ην ηέινο ηεο Δπηηξνπήο
φηη έρνπκε αλάδνρν κε 31% έθπησζε ζην έξγν. Καη ιέσ: απφ ηε ζηηγκή πνπ
δελ έρεη πεξάζεη θαλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ
έρεη εγθξηζεί, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρνπκε ιάβεη γλψζε νη ππφινηπνη, θαιφ
ζα ήηαλ λα απνθεχγνπκε ηέηνηεο αλαθνηλψζεηο φπνπ ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο
έλζηαζεο απφ νπνηνλδήπνηε. Απηφ ιέσ.
Γεγνλφο είλαη φηη έηξεμαλ νη δηαδηθαζίεο θακία αληίξξεζε, λφκηκα
κε βάζε ηηο εγθπθιίνπο ηνπ 4412 αιιά ην απφηνθν απηήο ηεο ηζηνξίαο ηνπ λα
αλαθνηλψλνπκε πξηλ αθφκε ζπλέιζνπκε εκείο, είλαη θάηη ην νπνίν ελέρεη
θηλδχλνπο. Φπζηθά θαη ειπίδσ φηη δελ ζα έξζεη θαλέλαο λα θάλεη ελζηάζεηο επί
ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ θ. Γξεηδειηά.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξνθαλψο ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ μέξσ πνηνο ήηαλ ν Πξφεδξνο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ήζεια ηνλ ιφγν παξαθαιψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μεηά θ. Σάθα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο: απφ απηέο ηηο 8 εηαηξείεο
πνπ ζπκκεηείραλ έρεη θακία εηαηξεία απφ απηέο δνζνιεςίεο κε ην Γήκν καο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο ηη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να έρεη πάξεη δνπιεηέο κέζσ δηαγσληζκψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηεο είλαη απηέο; Δκείο δελ μέξνπκε ηίπνηα. Αλαθνηλψζηε ηηο λα
μέξνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ ηηο δηάβαζα πξηλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξαλά γηαηί δελ ηηο ζπκάκαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αο πάσ κία – κία κε ηε ζεηξά φπσο είλαη γξακκέλεο.
ΔΤΓΡΟΜΟ ΑΣΔ, έρεη θακία επαθή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη. Δπί δηθήο καο ζεηείαο, φρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Η ΣRITON ACT Α.Δ. έρεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γθξέκηζε ηε ηξνχγγα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα επί ηεο ζεηείαο ζαο είρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα απηή ε εηαηξεία είρε κηα δνζνιεςία;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: 8.000 €.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηή απνθιείζηεθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη θη αιιηψο δελ θαηέζεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δηαβάδσ ηηο 8 πνπ ζπκκεηείραλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα είρε κηα δνζνιεςία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Γελ θαηέζεζε πάλησο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Η ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑΙ ΔΡΓΧΝ Αλψλπκνο
Σερληθή Δηαηξεία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έξρεηαη απφ πίζσ θαη έρεη αλαιάβεη επί θ. Βαζηιφπνπινπ
δηάθνξα έξγα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηε δηθή ζαο ζεηεία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηέ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπί Βαζηιφπνπινπ κφλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ μέξνπκε, κπνξεί λα είλαη θαη πην παιηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ιέκε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σελ είρε απνθαιέζεη «ιαγφ» ν θ. Γξεηδειηάο ηελ εηαηξεία ΔΡΓΧΝ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ζηα θψηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ην ζπκάκαη εγψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπαηε, δελ πεηξάδεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ απνθάιεζα «ιαγνχο» ρσξίο λα νλνκαηίζσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ολνκαηίζαηε θαη ηηο δπν εηαηξείεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν εηαηξείεο ζπκκεηείραλ σο ιαγνί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχ ε κία ήηαλ ΔΡΓΧΝ πνπ είλαη απηή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα δελ ηηο ήμεξα εγψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σηο νλνκαηίζαηε, δελ πεηξάδεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε παξαθάησ. Η ArkTon Α.Δ.;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηελ μέξσ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ι.Γ. Υξπζνζπάζεο θαη ΙΑ Ο.Δ.;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηελ μέξσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ;H ε ΣΔΓΡΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηελ μέξσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Η Αηηηθή Γίνδνο Αλψλπκνο Σερληθή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπί ζεηξά εηψλ πνιιά έξγα ζην Γήκν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έλαο πξνθήηεο κα ηη πξνθήηεο!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα παξαθαιέζσ πάξα πνιχ ν θχξηνο λα ζέβεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σάθα ζαο παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί θαίλεηαη φηη δελ ζέβεηαη νχηε ηνλ εαπηφ ηνπ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Αλαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Η BUILD & BOND ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Δ.Π.Δ.;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιιά έξγα επί πξνεγνχκελεο ζεηείαο. ε εκάο ηη πήξε;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σνλ Ισληθφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ήηαλ δηθή καο δηαθήξπμε, απηέο έξρνληαλ απφ πίζσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οη δηαγσληζκνί έγηλαλ ζε εκάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη δηαγσληζκνί μεθίλεζαλ απφ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη
αλνίρηεθαλ ηα πξαθηηθά ζε εκάο. Γελ ηνλ μεθηλήζακε εκείο ην δηαγσληζκφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα ε 8ε θαηά ζεηξά έρεη πάξεη ηνλ Ισληθφ λα ην πνχκε έηζη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σα ζρνιεία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ε ΣRITON έρεη πάξεη κία, κφλν ηε ηξνχγγα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ηελ θαηεδάθηζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σίπνηε άιιν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σίπνηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ ηη ζρέζε έρεη φιν απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ είλαη επράξηζην φηη δελ έρνπκε θακία δνζνιεςία κε
θακία απφ απηέο ηηο εηαηξείεο, δηφηη εδψ δελ βιέπσ νχηε ηελ ERMONASSA,
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πνπ έρεη ηελ ΑΔΚ γηα λα καο ιέλε έλα ζσξφ, νχηε ηελ Intrakat πνπ
ληαξαβεξίδνληαη κε ηελ ΑΔΚ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο πσ κεηά γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κηα εηαηξεία απφ
απηέο, αιιά φρη ηψξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρσ λα παξαηεξήζσ ηίπνηα άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ξψηεζα θάηη θαη λνκίδσ είλαη εχινγν ην εξψηεκα απφ φ,ηη
θαηάιαβα ην χθνο ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ. Πσο αλαθνηλψλνπκε θάηη, ρσξίο λα
έρνπκε πεξάζεη απφ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή; Απηφ είπα. Δλέρεη θηλδχλνπο ην
γεγνλφο φηη βγαίλεη έλαο πνπ είλαη ζπλεξγαδφκελνο ζην ζέκα ησλ ζπλνδψλ
έξγσλ θαη ιέεη ην απνηέιεζκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν δηαγσληζκφ ηνλ εγγπάηαη ε ηξηκειήο Δπηηξνπή ε νπνία
απηή είδε θαη έθαλε ηα πξαθηηθά ηεο. Ό,ηη θαη λα πεη ν θαζέλαο, δελ αιινηψλεη
θαλέλα απνηέιεζκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κνπ απαληάηε, αιιά δελ πεηξάδεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δηαηξεία αλέθεξε ή έθπησζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ αλέθεξε εηαηξεία ν θ. Γξεηδειηάο, αλέθεξε φηη έρνπκε
αλάδνρν κε 31%.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη απηφ δελ ιέεη θάηη φκσο, δειαδή δελ έρεη
νλνκαηίζεη εηαηξεία, απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ. Καη είλαη 31%;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξνπκε. Δγψ πξέπεη λα εγθξίλσ εδψ ζήκεξα απηφ,
θπζηθά ην εγθξίλσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ δελ έρεη ζρέζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη. Αιιά ιέσ φηη ηδηαίηεξα έλαο άλζξσπνο κε ηε δηθή ηνπ
εκπεηξία ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο ζην ηη ιέεη. Αλ έξζεη εκέλα έλαο ζην
Γήκν θαη κνπ πεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί πξνζπαζείηε πάληα λα βξείηε ζηνηρεία λα κε κεηψζεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ; Σν αληίζεην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε γηαηί επηκέλεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί κε ξψηεζαλ θ. Γξεηδειηά, γη' απηφ. αο πξνζηαηεχσ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζέισ πξνζηαζία. Ο δηαγσληζκφο απηφο δελ είρε έλα κε
δπν ιαγνχο, είρε νθηψ κε έλαλ πνπ απνθιείζηεθε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα,
δελ έθεξε ηελ εγγπεηηθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, εγψ άιιν ζαο ιέσ αιιά δελ πεηξάδεη. Σερλεέλησο
απνθεχγεηε λα απαληήζεηε ζε απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ απνθεχγσ ηίπνηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ φηαλ κε ξσηάεη δεκφηεο «πσο βγαίλεη ν θ. Γξεηδειηάο θαη
αλαθνηλψλεη αλάδνρν» θαη ηνπ ιέσ «δελ μέξσ, γηαηί είλαη κηα άιιε Δπηηξνπή»,
πξνζηαηεχσ εζάο, αληί λα πσ άιια πξάγκαηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζηαζία, πάκε παξαθάησ ηψξα; Σν
εγθξίλνπκε ην πξαθηηθφ απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο. Μηα εξψηεζε ζέιεη λα θάλεη ν θ. Κνζθνιέηνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όπσο κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία θαη θάλνπκε εξσηήζεηο νη
νπνίεο είλαη θηινζνθηθνχ πεξηερνκέλνπ, γηαηί εγψ δελ θαηάιαβα πξαγκαηηθά
πνπ απνζθνπνχζε ην πνηεο είλαη νη εηαηξείεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο
εηαηξείεο έρνπλ εκπινθή κε ην Γήκν εδψ θαη 20-25 ρξφληα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπα ηψξα ηειεπηαία, ζηε ζεηεία απηή.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη ιέσ ινηπφλ φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο εηαηξείεο ηελ
ηειεπηαία 25εηία έρνπλ πάξεη πιεηάδα έξγσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ίγνπξα, ζηελ 25εηία ζα έρνπλ πάξεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η αλαθνξά απηή πνπ απνζθνπεί.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπάξρεη κηα ηξηκειήο Δπηηξνπή ε νπνία απνζθξάγηζε θαη
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξνθαλψο. Δγψ
απηφ ην πξάγκα ζηελ εηζήγεζε δελ ην βιέπσ. Καη ξσηάσ, δελ ζέισ λα
κεηαθξάζσ ην Γήκαξρν, απιά ξσηάσ θαη ιέσ: εζείο είραηε πξφζβαζε ζηα
ζηνηρεία απηά θ. Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πσο αλαθνηλψζαηε ην πνζνζηφ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε γίλεηαη κηα ζπδήηεζε ε νπνία είλαη εθηφο
ζέκαηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθηφο ζέκαηνο δελ είλαη θ. Σνκπνχινγινπ.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κψζηα κνπ επηηξέπεηο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ φ,ηη βιέπσ δελ έρεηε ζπλεηδεηνπνηήζεη αθφκε ηε
ζνβαξφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ζαο ελνριεί πνπ πάεη κε ρίιηα κπξνζηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκάο καο ελνριεί; Δκείο λα μεκπεξδεχνπκε ζέινπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να μεκπεξδεχεηε; Αλ ζέιαηε λα μεκπεξδεχεηε, δελ ζα
έπξεπε λα θάλεηε εθείλα πνπ έπξεπε λα θάλεηε, ηνλ θαηξφ πνπ έπξεπε. Μελ
αλαθεξζψ πεξαηηέξσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε, επεηδή θαηαγξάθνληαη απηά, μέξεηε ην αλέθδνην… Με
ην ζεθψλεηε ην ζέκα, εγψ πήγα πνιχ επγεληθά λα ζαο πσ δπν πξάγκαηα θαη
εζείο ην ζεθψλεηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ην ζεθψλσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ζέιεηε λα ζαο πσ; αλ ην αλέθδνην πνπ άιινο πξνζπαζεί
λα πηάζεη ηελ ειηά θαη ζην ηέινο ηελ έπηαζε έλα ηξίηνο θαη ιέεη «αθνχ ηε
δάιηζα εγψ». Σα βξήθαηε φια έηνηκα θ. Γξεηδειηά. Απηφ ζέιεηε λα αθνχζεηε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα έηνηκα; Απηά έιεγεο ζηνλ Μειηζζαλίδε; Γελ ληξέπεζαη
ιηγάθη; Μελ αλαθεξζψ πεξηζζφηεξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο λα ληξαπείηε, πνπ βξήθαηε κηα ραξακάδα θαη αξρίζαηε
θαη νηθεηνπνηείζηε ην φιν έξγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε ηψξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σελ αληθαλφηεηά ζαο θάιπςα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά επηπρψο ζα ηειεηψζεη απηή ε ηζηνξία θαη λα
πάηε πίζσ απφ εθεί πνπ ήξζαηε. Δπηπρψο ζα ηειεηψζεη απηή ε ηζηνξία κε ην
έξγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ηειεηψζεη νπσζδήπνηε ζέινληαο θαη κε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ είλαη δπλαηφλ! αο ιέσ επγεληθά θάηη θαη κνπ ιέηε γηα
αληθαλφηεηα. Πνηα αληθαλφηεηα; Πελήληα πξάγκαηα είραηε βξεη έηνηκα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θέισ ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξνζπαζψ λα θάλσ κηα εξψηεζε θαη δελ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ είπα ην εμήο: ην ζέκα πνπ θέξλεηε ζήκεξα έρεη
ζρέζε κε φιε απηή ηε θαζαξία πνπ γίλεηαη;
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ νινθιήξσζα ηελ εξψηεζή κνπ, Κψζηα. Δγψ δελ ζαο
δηαθφπησ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με ζπγρσξείο πνπ ζε δηέθνςα, ζπγλψκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κνκπνξξεκνλείηε ηψξα γηα έλα πνπ βξήθαηε! Γηαηί ζεθψλεηε ην
ζέκα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζήθσζα ην ζέκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο ην ζεθψλεηε ην ζέκα. Δπγεληθά ζαο ιέσ θάηη θαη καο ιέηε
γηα αληθαλφηεηα θαη γηα ην ηη θάλακε ηφζα ρξφληα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κξίζεθεο αλίθαλνο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη λαη. Δζείο ηα θάλαηε φια θ. Γξεηδειηά θαη ηελ 7ε κέξα
μεθνπξαζηήθαηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έθαλα ηίπνηα εγψ…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, πεξπαηήζαηε θαη ζηε ζάιαζζα!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνιινί άλζξσπνη ζπλέβαιιαλ ζην λα θηάζνπκε κέρξη
ζήκεξα εδψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνη είλαη απηνί;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ην πεη ε ηζηνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η ηζηνξία ζα ην πεη λαη…!
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κάλε ηελ εξψηεζή κνπ. Δληάμεη νη θνθνξνκαρίεο δελ
ρξεηάδνληαη εδψ κέζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα Κψζηα κνπ βιέπεηο φηη κηιάσ επγεληθά θαη κνπ ζεθψλεη ην
ζέκα μαθληθά λα βγεη ηψξα ν θπξίαξρνο ησλ έξγσλ ηεο ΑΔΚ, πνπ καο έρεη
βγεη ε πίζηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ηη έθαλεο ζηελ ΑΔΚ; Παο θαη βγάδεηο θσηνγξαθίεο,
κφιηο καζαίλεηο φηη γίλεηαη ην α ή ην β. Μφλν γηα θσηνγξαθίεο είζαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη γεινηνπνηείζηε κφλνο ζαο. Γίλεζηε θαηδξφο θαη δελ ζαο
πάεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φαηδξφο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φαηδξφο γίλεζηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φαηδξφο είζηε.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θέιεη ν θ. Κνζθνιέηνο λα ξσηήζεη θάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέγε σηήξε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα ήζεια λα πσ ην εμήο: δελ ζα απαληήζσ ζηνπο
ραξαθηεξηζκνχο ηνπ θ. Γξεηδειηά πεξί αληθαλφηεηαο, γλσξίδεη ν ίδηνο πάξα
πνιχ θαιά ηη βξήθε έηνηκν θαη κε πνην ηξφπν θηλήζεθε, γηα λα επσκηζηεί ηε
δνπιεηά πνπ έθαλαλ άιινη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να εθκεηαιιεπηεί, φρη λα επσκηζηεί.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Με φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Σψξα, ην πνηνο κε πνηνλ κηιάεη
θαη ην πνηνλ ζέιεη λα θέξεη εδψ κέζα λα καο θάλεη ραξαθηεξηζκνχο, λα καο ηα
εμεγήζεη ν ίδηνο. Δγψ δελ θαηαιαβαίλσ. Δδψ είκαζηε ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο –
Υαιθεδφλαο, θ. Γξεηδειηά. Γηαηί θακία θνξά καο μεθεχγνπλ θη άιια ιφγηα.
Δγψ ξσηάσ ην εμήο θαη απηή ηελ εξψηεζε πξνζπάζεζα λα
θάλσ

θαη

επεηδή

κπήθακε

ην

μαλαιέσ

ζε

θηινζνθηθή

ζπδήηεζε,

αλαθνηλψζαηε, δεκνζηνπνηήζαηε ην πνζνζηφ κηαο έθπησζεο. Καη ξσηάσ:
είραηε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ην θάλαηε; Ήζαζηαλ
κπξνζηά φηαλ ε Δπηηξνπή ζπλεδξίαδε; Γλσξίδεηε πνηα είλαη ε εηαηξεία θαη
πνην είλαη ην πνζφ ηεο έθπησζεο; Απηφ, ηίπνηε άιιν. ηε ινγηθή ηεο εξψηεζε
πνπ ν ίδηνο θάλαηε, πνηεο είλαη νη εηαηξείεο θαη αλ έρνπλ εκπινθή κε ην Γήκν.
Απφ εθεί θαη πέξα είλαη θαηαλνεηφ θαη ην θαηαιαβαίλεη ν
νπνηνζδήπνηε

φηη

ζα

Γηνίθεζε

ήξζακε,

μεκπινθάξακε

ην

έξγν,

νινθιεξψζακε ηηο δηαδηθαζίεο, πεξάζακε ηξνπνπνηήζεηο, ηειείσζαλ ηα έξγα
θαη απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ηη έρεη κείλεη. Σν θεξαζάθη ηεο ηνχξηαο πνπ
αθνξά ηα ζπλνδά, ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Καη απηφ έηνηκν ήηαλ θαη απιά
πινπνηείηαη. Γελ είλαη είδεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λνηπφλ ςεθίδνπκε θχξηνη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Όρη δελ «ςεθίδνπκε θχξηνη», ζέισ λα κηιήζσ. Γελ κπνξψ λα
κηιήζσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρεηο απνθαζηζηηθφ ραξαθηήξα, σο δεκφηεο κπνξείο λα
πάξεηο ηνλ ιφγν λαη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Χο δεκφηεο θαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο. Δπηηξέπεηαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Βιέπνπκε φηη έρνπκε δηαγσληζκφ κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή
πξνζθνξάο θαη γη' απηφ δχλαηαη λα αλνίμνπλ θαη ηα δχν πξαθηηθά. Κάηη πνπ
έγηλε θαη πνπ αλαθέξεηαη. ήκεξα ε εηζήγεζε αθνξά κφλν ην έλαλ απφ ηνπο
νθηψ ππνςεθίνπο αλαδφρνπο, πνπ δελ είρε θαηαζέζεη νχηε εγγπεηηθή. Άξα
ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ζα έρνπκε ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ καδί κε
ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Δίλαη ζσζηφ απηφ πνπ ιέσ ή ιάζνο; Ννκίδσ είλαη
ζσζηφ.
Απηφ πνπ έγηλε είλαη λα αλέβνπλ ειεθηξνληθά ηα δηθαηνινγεηηθά
θαη λα γίλεη έιεγρνο γηα ηηο εγγπεηηθέο θαη ηίπνηε άιιν. Απηφ φκσο πνπ είδακε
ζε δεκφζηα ζέα είλαη ην εμήο θχξηνη: είδακε ηνλ θ. Γξεηδειηά λα ιέεη επζέσο φηη
«έρνπκε νθηψ» λα επαίξεηαη γη' απηφ θαη φηη «έρνπκε θαη αλάδνρν κε 31%».
Δγψ ζέισ λα ξσηήζσ απηή ηε ζηηγκή: ή ν θ. Γξεηδειηάο είλαη
πξνθήηεο ή θάπνηνο έρεη θάλεη κεγάιν αηφπεκα. Πσο γλσξίδεη θαη κάιηζηα
αλαθνηλψλεη δεκνζίσο θάηη πνπ δελ δεκνζηνπνηείηαη, παξά κφλν αθνχ έρεη
πξσηνθνιιεζεί έρεη ηεζεί πξνο ςήθηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή; Πσο
γίλεηαη απηφ; Πσο εζείο γλσξίδεηε φρη κφλν πφζνη είλαη νη ππνςήθηνη, αιιά θαη
ηελ έθπησζε, άξα θαη ηνλ αλάδνρν;
Απηέο είλαη κε ζχλλνκεο θαη επηθίλδπλεο πξαθηηθέο, πνπ ζέηνπλ
ζε θίλδπλν ηελ εμέιημε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ην γήπεδν. Θέισ λα
θιεζεί ηψξα ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Έρεηε δεκνζηεχζεη
video δεκφζην ζην YouTube πνπ κπνξεί λα ην δεη νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο
ππνςεθίνπο αλαδφρνπο, ή νπνηνζδήπνηε ζεσξεί φηη έλλνκν ζπκθέξνλ,
κπνξεί

λα

ην

θαηαγγείιεη

σο

δηαβιεηφ,

εμ

αηηίαο

κε

ηήξεζεο

εκπηζηεπηηθφηεηαο.
Τπάξρεη νιφθιεξν ζχζηεκα γηα λα κε δεκνζηνπνηνχληαη ηα
ζηνηρεία ησλ δηαγσληζκψλ θαη λα μεθιεηδψλνπλ κφλν απφ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο θαη εζείο ηα βγάδεηε αλεξπζξίαζηα θφξα παξηίδα ζην δηαδίθηπν, θ.
Γξεηδειηά. Δίκαζηε ζην 1995; ην 2021 είκαζηε. Δίζηε επηθίλδπλνο θ.
Γξεηδειηά, θάλεηε πνιχ κεγάιε δεκηά θαη ζην Γήκν θαη ζηελ ΑΔΚ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, ηειεηψζακε θ. Σάθα. Φεθίδνπκε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπραξηζηψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Υαξαθηεξηζκνί ηνπ ηχπνπ «είλαη επηθίλδπλνο» δελ
επηηξέπνληαη θ. Σάθα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη είλαη θη άιιεο φκσο πνπ έρνπλ ιερζεί θαη δελ πήξαηε ην
κέξνο ην δηθφ κνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη ην πήξα, ην έρσ πάξεη πνιιέο θνξέο. Οχηε εζείο
πήξαηε ηε ζέζε πνπ έπξεπε λα πάξεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ έρσ πάξεη θαη έρσ πξνζηαηεχζεη ηα κέιε πάξα πνιιέο
θνξέο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ην βιέπσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Ση ιέηε ηψξα; Σνλ δηέθνςα θ. Σνκπνχινγινπ. Κχξηε

Σνκπνχινγινπ έρσ πάξεη ην κέξνο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο σο Πξφεδξνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ειιεληθφ ιεμηιφγην είλαη πινχζην, κπνξνχκε λα
πνχκε ην ίδην πξάγκα κε πνιιέο άιιεο ιέμεηο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Η ιέμε «αληθαλφηεηα» Κψζηα ζε θαιχπηεη δειαδή πνπ
άθνπζεο πξηλ απφ δπν ιεπηά. Γελ είδα λα εθξήγλπζαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ θ. Κνζθνιέην ζαο παξαθαιψ, ςεθίδνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν επηθίλδπλνο είλαη ραξαθηεξηζκφο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φεθίδνπκε θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να πσ θάηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Νίθν ςεθίδνπκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μηζφ ιεπηφ έλα πξάγκα ζα πσ. Δκείο έρνπκε ηνπνζεηεζεί
γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη γηα ηε ζνβαξφηεηα ηεο κειέηεο πνπ καο είρε
έξζεη κε ηνλ ηίηιν «…» ππόβλημα ήσος… θαη γηα ηελ νπζία ηνπ φηη δελ
πξνβιέπεη ηα αληηπιεκκπξηθά, ηα μέξεηε.
ε φ,ηη αθνξά ηε ζπδήηεζε

πνπ έγηλε θαηά ηε γλψκε κνπ

πξνθχπηεη ζνβαξφ ζέκα γηαηί δελ ππάξρεη ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηα δηαδηθαζηηθά. Γειαδή αλ έρεη ν θ. Γξεηδειηάο
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θάπνηα πξφζβαζε ζηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί
δελ ηελ έρσ εγψ ή δελ ηελ έρεη ν θ. Μπεξδέζεο ή νπνηνζδήπνηε άιινο.
Τπάξρεη ζέκα πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ππάξρεη ζέκα θπζηθά θαη κε
ηε δηαδηθαζία. Γηαηί αλ ε δηαδηθαζία είλαη fast track δπν ζε έλα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνβιέπεηαη θ. εξεηάθε απηφ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη ηα έρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία
αξκνδηφηεηα, θαηαιαβαίλεηε φηη δεκηνπξγνχληαη αξθεηά εξσηήκαηα. Δγψ
απέρσ απφ απηή ηε δηαδηθαζία γηαηί ηε ζεσξψ δηάηξεηε κε απηά πνπ
αθνχζηεθαλ εδψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο ππέξ, ν θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε απέρεηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Απέρσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θεσξψ κε ην ηη ιέρηεθε ζην ηξαπέδη, ν θ. Κνπηζάθεο ζεσξείηαη
παξψλ θαη ςεθίδεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ έρσ θακία αληίξξεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ ζπκθσλήζεη ην ψκα δελ έρσ θακία αληίξξεζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα έρνπκε νκφθσλα θαη θαηαγξάθεηαη ε απνρή ηνπ θ.
εξεηάθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 1ος Ππακηικού
ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού ηος έπγος: «ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΛΑΖ
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΤΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ
ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΔΑ
161/2021)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ.
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5ο – 6ο ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη παπάηαζηρ ζςμβάζεων ππομήθειαρ ηποθίμων Οκηωβπίος Νοεμβπίος - Γεκεμβπίος έηοςρ 2021 (Α.Μ. 146/2021)
για ηο Α΄ δίμηνο έηοςρ 2022»
«Αποδοσή δωπεάρ πποϊόνηων για ηο Κοινωνικό Πανηοπωλείο
ηος Γήμος»
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ζην ζέκα απηφ απέρσ, γηαηί εκπιέθεηαη
ζπγγεληθφ κνπ πξφζσπν. Σα παξέδσζε ν αδειθφο κνπ νπφηε γη' απηφ δελ
ζέισ λα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππάξρεη ζέκα θ. Σνκπνχινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλ ην ψκα ην δέρεηαη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ηξίκελν πνπ δίλεηο παξάηαζε ε Ννκηθή Τπεξεζία
ην έρεη εγθξίλεη; Δίλαη φξνο πνπ δελ είλαη θαηαρξεζηηθφο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Σν είπα εγψ, κίιεζα εγψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη θαηαρξεζηηθφο ν φξνο, αλ ελλνείο θάηη ηέηνην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ιέσ, ηίπνηε άιιν. Γηαηί είλαη έλα ηξίκελν πνπ
πάεη plus.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δκείο ζην 5ν θαη 6ν ζέκαηα, ιέκε λαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε πεξάζακε ζην 5ν θαη 6ν ζέκαηα, ν θ.
Σνκπνχινγινπ ιέεη λαη, θνηηάμηε ην θη εζείο ζαο παξαθαιψ. Δίλαη κηα
απνδνρή πξνζθνξάο, ε δσξεά γηα ην Κνηλσληθφ παληνπσιείν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ην 5ν ιέκε λαη. ην 6ν ςεθίδνπκε παξψλ θαη ζέισ λα θάλσ
έλα ζρφιην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ ζαο αθνχκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μηαο θαη είλαη ην απαχγαζκα ηεο ππνθξηζίαο. Μηιάκε γηα ην
θπβεξλφλ Κφκκα πνπ επί ζεηείαο ηνπ 3 ζηνπο 10 Έιιελεο θπηνδσνχλ κε 345
€ θαη θνξηψλεη ζπλ 1 δηζεθαηνκκχξην ΦΠΑ, κφλν ΦΠΑ επηπιένλ, ζηνλ
επφκελν ρξφλν θαη έξρεηαη θαη καο θεξλάεη ηα ςάξηα. Γειαδή πξαγκαηηθά δελ
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έρσ ιφγηα. Δγψ ςεθίδσ παξψλ ζε απηφ θαη λνκίδσ φηη αλ θάπνηνο έρεη λα
πξνζθέξεη θάηη ζεηηθφ ζην λα βγεη απφ ηε θηψρεηα ν ειιεληθφο ιαφο, είλαη λα
αλαηξέςεη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηε ρψξα καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνχκε θ. εξεηάθε.
Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη παπάηαζηρ
ζςμβάζεων ππομήθειαρ ηποθίμων Οκηωβπίος - Νοεμβπίος - Γεκεμβπίος
έηοςρ 2021 (Α.Μ. 146/2021) για ηο Α΄ δίμηνο έηοςρ 2022» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ
Σο

6ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Αποδοσή

δωπεάρ

πποϊόνηων για ηο Κοινωνικό Πανηοπωλείο ηος Γήμος» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ και καηαγπάθεηαι 1 παπών.
Σν ζέκα ηεο αλάπιαζεο ηνπ θφκβνπ ηνπ Αγίνπ Κνζκά δελ
κπνξψ λα πάξσ ζέζε κε ηελ έλλνηα φηη ν ελεκεξψζεη, ν θ. Γεσξγακιήο δελ
κπνξνχζε λα έξζεη θαη έζηεηιε ηνλ θ. Κίηζην, ν θ. Κίηζηνο έθπγε. Δάλ
πξνιαβαίλνπκε θ. Πιέζζα ζηελ επφκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα έρνπκε θαη
θάπνηα ζέκαηα πην ζπγθεθξηκέλα κπξνζηά καο ηνπνγξαθηθά θαη κειέηεο…
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα θάλνπκε θη άιιε πξηλ ηηο Γεκαηξεζίεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Αιιά ζα πάκε ζε άιιε ζχλζεζε κεηά φκσο, δελ γίλεηαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα λα ην απνζχξεηε θαη λα ην μαλαβάινπκε ζηελ άιιε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μφλν αλ κνπ πεη ν θ. Κνζθνιέηνο φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα
νηθνλνκηθά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ επηκέλσ, νηθνλνκηθά εδψ ππάξρεη έλα ζέκα. Γηαηί αλ
πεξάζεη θέηνο φπσο είπε ν θ. Γξεηδειηάο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ λα πνχκε θάηη. πκθσλνχκε φηη ζέινπκε λα γίλεη
απηφ γηαηί είλαη παλζνκνινγνχκελν απ' φιεο ηηο Παξαηάμεηο. Σν δήηεκα είλαη
λα βξνχκε ην αληηθιείδη εθείλν πνπ δελ ζα καο πεηάμεη έμσ απφ ην
νπνηνδήπνηε πνζφ έρεη θαηαγξαθεί ην ’21, πνην θαηαλέκεηαη γηα ην ’22 θαη ’23
πφζε ΑΣΑ δειαδή θαηαλέκεηαη.
Αλ απηφ ππάξρεη, λα ην θάλνπκε ηελ άιιε Σεηάξηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί δελ ην θάλνπκε ζήκεξα; Όρη σο πνζφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα σο ζρεδηαζκφ;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Χο ζρεδηαζκφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη απηφ είλαη δεδνκέλν. Γηα λα ην θέξνπκε, είλαη γηα λα
πεξάζεη. Καη δελ κπνξνχκε λα πεξάζνπκε νχηε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά
πνπ αλαθέξεη ζηα 100 ηφζα γηαηί δελ ην ιέεη θαη πνπζελά. Πσο εκείο μέξνπκε
φηη είλαη 100 ηφζα, φηαλ δελ έρεη θαηαγξαθεί ζηνλ θσδηθφ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ δελ ην πάηε ζπλερηδφκελν ζα πάεη κε ην πνζφ ην νπνίν
βάδεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, αιιά δελ ην έρνπκε κπξνζηά καο. Απηφ ιέσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε ζηελ εηζήγεζε έρεηε ηξία πξάγκαηα: ηελ
έγθξηζε ηεο κειέηεο, ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο θαη ηε δηαθήξπμε φξσλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, πάκε ηα δπν απφ ηα ηξία ηφηε. Απηφ κνπ ιεο. Αιιά
Κψζηα, δελ κπνξεί, δελ γίλεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ σο εηζάγεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο εηζάγεηαη ην βάδνπκε, αιιά ην δήηεκα είλαη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη κε ην πνζφ πνπ είλαη θαη απφ εθεί θαη πέξα κνηξάζηε ηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα δελ κπνξεί λα γίλεη. Η πξφζεζε φισλ καο είλαη λα γίλεη, ην
δήηεκα είλαη πσο εηζάγεηαη, κπνξεί λα καο πεηάμεη έμσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ γίλεηαη πνιηηηθή κε πξνζέζεηο, γίλεηαη κε πξάμεηο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χξαία. Δληφο ηνπ ’22 πνπ ζα έξζεη ζα πεξάζεη βάζεη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ςεθηζηεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνζχξεηαη γηα ηελ επφκελε Σεηάξηε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Θα πξνιάβεη κέρξη ηελ Πέκπηε λα έρεη λεψηεξα ζηνηρεία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα κέζσ e-mail ζα έξζνπλ φια απηά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Θα έξζεη ε ΑΑΤ κπξνζηά, λα δνχκε ηη ιέεη ην πνζφ, πνην
είλαη ην πνζφ ην ζπλερηδφκελν, αλ ζπκθσλεί κε ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ
’22.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ ην ππέγξαςα 413; Σα ππέγξαςα εγψ, ην πξνρψξεζα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ήκεξα είλαη Σεηάξηε, αχξην είλαη Πέκπηε. Θα ηα έρνπκε
αχξην;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί λα κελ ηα έρνπκε;

45

ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο, ηη λνκίδεηε Γήκαξρε. Δγψ δελ κπνξψ λα θξίλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κψζηα κνπ, ε πξάμε ηεο ππνγξαθήο κνπ κε ηα 413 ρηιηάξηθα
ζεκαίλεη φηη ν Γήκαξρνο θαη ε «Πνιηηψλ Πνιηηεία» ζέιεη λα ην ηξέμεη. Να ην
ηξέμεη κε έλα ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ καο πεηάμεη έμσ. Απηφ ιέσ. Αθνχ
ππέγξαςα.
Δπραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε
φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΧΣΖΡΗΟ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
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