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ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ" (α/α ΔΖΓΖ 134869) (ΕΚ
3ης ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
2. Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Σαθηνπνηεηηθνύ)
ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε θαη άξζε επηθηλδπλόηεηαο νδηθνύ δηθηύνπ Γήκνπ
Ν. Φηιαδέιθεηαο-Ν. Υαιθεδόλαο» (ΑΜ :130/2020).
3. Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. θαη 2νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝΣΩΝ ΒΡΔΦΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΗΚΩΝ, ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ
ΣΟ ΓΖΜΟ Ν. ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – Ν. ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (Α.Μ.: 22/2019).
4. Καηαθύξσζε

ζύκβαζεο

ζπλνπηηθνύ

δηαγσληζκνύ

ηνπ

έξγνπ

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΘΟΡΩΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ» (Α.Μ.: 114/2021).
5. Καηαθύξσζε

ζύκβαζεο

ζπλνπηηθνύ

δηαγσληζκνύ

ηνπ

έξγνπ:

«ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ Ν.Φ.-Ν.Υ.» (Α.Μ.:113/2021).
6. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 564/2021 απόθαζεο Αληηδεκάξρνπ γηα ηελ
πξνκήζεηα

κε

ηίηιν:

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΚΑΤΗΜΩΝ

ΚΗΝΖΖ

ΟΥΖΜΑΣΩΝ (28 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ – 21 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2021)» (ΑΜ 1402021).
7. Έγθξηζε

επηρνξήγεζεο

Οκνζπνλδία

πνιηηηζηηθνύ

Κσλζηαληηλνπνπιηηώλ»

ζπιιόγνπ
θαη

«Οηθνπκεληθή

εμεηδίθεπζε

ζρεηηθήο

πίζησζεο (επανεισαγωγή).
8. Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
9. Έθδνζε ΥΔΠ θαη νξηζκόο ππνιόγνπ γηα λέα ζύλδεζε ζην δίθηπν
ρακειήο ηάζεο ηνπ Γήκνπ.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη λα αξρίζνπκε.
Να πάξνπκε παξνπζίεο.
Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Παξώλ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Παξώλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Παξώλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξακκέλνο;
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Παξώλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Βαζηιόπνπινο;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Παξώλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξώλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξώλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. εξεηάθεο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Παξώλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη δελ ζα ζαο θνπξάζσ πνιύ ζήκεξα. Ήξζε
έλα επείγνλ έγγξαθν γηα έλα δηθαζηήξην. Σν θαηαζέησ ζηα πξαθηηθά. Πξέπεη
λα θύγσ. Καη επεηδή έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε πάξα πνιύ δύζθνια πξάγκαηα
ζήκεξα, δύζθνια ζέκαηα, απνζύξσ ηα ζέκαηα όια εθηόο από ην 6, ην 8 θαη ην
9, ηα νπνία επείγνπλ. πκθσλείηε;
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έλα ιεπηό θ. Γήκαξρε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζα ηα θάλνπκε δειαδή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πξνιαβαίλσ θ. Γξεηδειηά. Έρσ έλα δηθαζηήξην ην νπνίν
έηπρε λα έξζεη ζήκεξα ην ραξηί θαη είλαη θαη επείγνλ. Σν θαηέζεζα.
Σν 6ν ζέκα είλαη: «Έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 564/2021 απόθαζεο
Αληηδεκάξρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ
ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ (28 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ – 21 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2021)» (ΑΜ
140-2021)».
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κύξηε Γήκαξρε, δελ έρσ ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ην 6ν
ζέκα, επεηδή είρα θάπνηεο ελζηάζεηο. Οη ελζηάζεηο κνπ ήηαλ σο πξνο ην όηη ην
δηάζηεκα Ηνπλίνπ ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζπκάκαη. Σν είραηε ζέζεη θαη από ηελ πεξαζκέλε θνξά θαη
πεξηκέλεηε κηα ελεκέξσζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ έρσ ελεκέξσζε όκσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξόλ ή απέρεηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο πώο ην ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε κήπσο καο ελεκεξώζεη ν θ. Κνπηζάθεο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση λα ζαο πσ!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζέιαηε κηα ελεκέξσζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγώ έγγξαθε ηελ ήζεια, αιιά ελ πάζε πεξηπηώζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Κνπηζάθε, ζέιεη ν θ. Σνκπνύινγινπ κηα ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ηα θαύζηκα. Πεξίκελε κηα ελεκέξσζε από ηελ πεξαζκέλε
εβδνκάδα.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ηαλ …… θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί, κπαίλακε ζηελ
απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζε, γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε θαύζηκα κέρξη ηηο
21.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπαλαιακβάλσ. ηαλ έρνπκε δηαγσληζκό ζε εμέιημε θαη δελ
έρνπκε ηειηθή έθβαζε, κπαίλνπκε ζε κηα απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζε γηα λα
θαιύςνπκε απηό ην θελό.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: «Παξώλ».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξώλ ν θ. Σνκπνύινγινπ.
ηα άιια δύν θ. Σνκπνύινγινπ; Γηα ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη
ηα ΥΔΠ;
Κ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

Γήκαξρε

επεηδή

ήκνπλα

ζηελ

πξνεγνύκελε

ζπλάληεζε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ηνπ θ. Κεξακηδά, ε θαηαλνκή ζα πξέπεη
λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ θαη όρη ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα ζρνιεία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί δελ γίλεηαη έηζη. Δγώ άθνπζα από ην ύιινγν
Γνλέσλ πξάγκαηα απίζηεπηα. Γειαδή ζέινπλ λα πάξνπλ θνπξηίλεο θαη δελ
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κπνξνύλ λα πάξνπλ θνπξηίλεο. Γειαδή είλαη απίζηεπηα απηά ηα πξάγκαηα.
Γειαδή είλαη αζηεία ηα πνζά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλώ καδί ζαο, αιιά λνκίδσ πσο ε θαηαλνκή γίλεηαη κε
βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηα ησλ ζρνιείσλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηαλ καο δεηάλε λα πάξνπλε θνπξηίλεο, καο δεηάλε λα
πάξνπλ θάπνην θσηνηππηθό ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ξσηήζσ γηα λα πιεξνθνξεζώ θαη εγώ. Δλλνείηε ην όηη
δίδνληαη ηα πνζά αιιά δηαλέκνληαη κέζα ζε έλα ζρνιείν θαηά ην δνθνύλ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη αδηαθαλήο ν ηξόπνο πνπ κνηξάδνληαη ηα πνζά.
Απηό ζέισ λα πσ. Γειαδή δελ είλαη μεθάζαξνο. ρη αδηαθαλήο, είλαη ιάζνο
έθθξαζε. Γελ είλαη μεθάζαξνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. Να ην ζέζνπκε ζηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε ηόηε.
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Να πσ θάηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιώ.
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Δίρακε κηα ζπλάληεζε ζηελ Πξσηνβάζκηα ρνιηθή
Δπηηξνπή κε Πξόεδξν ηνλ θ. Κεξακηδά – θ. Σνκπνύινγινπ ζε εζάο
αλαθέξνκαη – θαη εηπώζεθε απηό πεξί ρξεκάησλ ζηα ζρνιεία. Έρεη λα θάλεη,
εάλ θαηάιαβα θαιά, από ην πόζεο αίζνπζεο έρεη, πόζα παηδηά έρεη, γηα ην εάλ
είλαη παιαηόηεξν, ή λεόηεξν ην ζρνιείν. Πνπ θπζηθά αλάινγα κε ηα δεδνκέλα
ηα ζπγθεθξηκέλα δίδνληαη θαη ηα αλάινγα ρξήκαηα. Κάπσο έηζη εηπώζεθε.
Απηά. Δπραξηζηώ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ηνπνζεηεζώ θαη εγώ. ην 6 είκαη θαηά, γηαηί δηαθσλώ κε
ηελ δηαδηθαζία θαη δηαθσλώ επίζεο θαη κε ηελ αηηηνιόγεζε. Ζ αηηηνιόγεζε
αλαθέξεηαη ζε απξόβιεπηα γεγνλόηα πνπ δελ επηηξέπνπλ λα ηεξεζνύλ νη
πξνϋπνζέζεηο. Γελ μέξσ πνηα είλαη απηά ηα απξόβιεπηα, εθηόο αλ ε
παλδεκία κεηά από δπν ρξόληα είλαη απξόβιεπην.
Δπηιέγεηαη ε απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ ηζρπξηζκό όηη ε
εθαξκνγή έθηαθησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ νδήγεζε

ζε αύμεζε

ηεο

θαηαλάισζεο. ηη είρακε αύμεζε ησλ δξνκνινγίσλ γηα ηελ απνθνκηδή
θιαδεκάησλ. Γελ λνκίδσ όηη θέηνο είρακε πεξηζζόηεξα λα θιαδέςνπκε από
πέξζη ή από πξόπεξζη.
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Ννκίδσ όηη ηα επηρεηξήκαηα απηά απιώο επηρεηξνύλ λα
ηεθκεξηώζνπλ κηα θαηάηκεζε ε νπνία επηρεηξείηαη.
ΜΔΛΟ: Μελ μερλάηε ην ρηνληά πνπ ….
Π. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Κύξηε εξεηάθε είρακε ινηπόλ. Σα δξνκνιόγηα απμήζεθαλ
θαηά πνιύ. Γηα λα κελ ζαο πσ όηη ηξηπιαζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηα
πξνεγνύκελα ρξόληα ιόγσ ηνπ ρηνληά. Μέζα ζην άιζνο έγηλε ρακόο. Καη εάλ
πεξάζεηε, δελ μέξσ, κάιινλ ζα έρεηε πεξάζεη, έρεη θαζαξίζεη ηειείσο. Δάλ
είραηε πάεη ινηπόλ εθείλε ηελ πεξίνδν, ήηαλ βνκβαξδηζκέλν ηνπίν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρσ πάεη. Έρσ θαη θσηνγξαθίεο γηα ηνλ θαζαξηζκό από ηε
κεξηά ηεο Ησλίαο, αιιά ηέινο πάλησλ εγώ δελ ζπκθσλώ κε ηε δηαδηθαζία. Ωο
εθ ηνύηνπ θαηαςεθίδσ.
ε όηη αθνξά ην 8ν θαη ην 9ν ππεξςεθίδσ. Θέισ λα ζρνιηάζσ ζε
ζρέζε κε ην 8ν ην εμήο: ζπκθσλνύκε κε ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε. κσο
ζεσξνύκε όηη ν Γήκνο πξέπεη λα δηεθδηθεί ηαθηηθή επηρνξήγεζε, γηαηί ζηελ
νπζία πάιη πιεξώλνπλ νη γνλείο γηαηί είλαη ν δεκνηηθόο θόξνο. Καη επίζεο όηη
ηα ζρνιεία πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ όπσο πξέπεη.
Ζ έθηαθηε επηρνξήγεζε είλαη κηα ίδηα έζνδα ηνπ δήκνπ.
Οπζηαζηηθά νη δεκόηεο δειαδή θαιύπηνπλ ην θνκκάηη ην νπνίν ζα έπξεπε λα
θαιύπηεη ε θπβέξλεζε. Λέσ γηα ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε.
ε όηη αθνξά ηε ζπλεδξίαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, μέξσ όηη
έγηλε ρζεο. Έρσ κηα παξαηήξεζε, δελ έρσ πάξεη θάπνηα απάληεζε. Ή
γίλνληαη νη πξνζθιήζεηο ρσξίο λα ζηέιλεηε θαλέλα έγγξαθν, θακία εηζήγεζε
θαη δελ κπνξνύκε λα παξαθνινπζήζνπκε, ηνπιάρηζηνλ νη εθπξόζσπνη ηεο
Έλσζεο Γνλέσλ πνπ έρνπλ ειεγθηηθό θαη όρη απνθαζηζηηθό ραξαθηήξα, ηηο
δηαδηθαζίεο.
ΜΔΛΟ: Ννκίδσ δελ ήηαλ θάπνηνο από εζάο ….
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ήηαλ ε Υξύζα λνκίδσ. Απηά.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Κ. ΠΛΔΑ: Άξα είλαη νκόθσλα ην 8ν θαη ην 9ν θαη θαηά πιεηνςεθία, 7 ππέξ
θαη 1 θαηά. Δζείο παξόλ θ. Σνκπνύινγινπ «παξώλ».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ ηηκή αλά ιίηξν κεηαμύ δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπκβάζεσο
θαλνληθήο δηαθέξεη;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πόζν κπνξεί λα δηαθέξεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ.
ΜΔΛΟ: Παηδηά πνηέ δελ δηαθέξεη. Ίδηα ηηκή δίλνπλ όινη θαη ζην δηαγσληζκό
θαη ζηελ πξνζθνξά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γη’ απηό ιέσ νη ηηκέο πξέπεη λα είλαη ή ηαπηόζεκεο ή …..
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ή ηαπηόζεκεο, ή απζηεξά παξαπιήζηεο.
ΜΔΛΟ: Αλ είλαη κέζε ηηκή λαη, αλ είλαη …… είλαη ιάζνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηώ πνιύ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλώκε Γήκαξρε, ηελ άιιε Σεηάξηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνθαλώο. Σεηάξηεο πάληα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρσ κηα κηθξή ππνρξέσζε ζηελ επαξρία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνύινγινπ ζα ην ιάβνπκε ππόςε καο θαη αλ
είλαη θάπνην ζέκα θιέγνλ ζα ην θξαηήζνπκε γηα λα είζαζηε παξώλ.
Λύεηαη ε ζπλεδξίαζε. αο επραξηζηώ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΗΩΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΩΝ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΩΝ
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ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
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