ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ
ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΣΡΗΣΖ 7 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2021

ΠΡΑΚΣΗΚΑ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 7εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2021
ΖΜΔΡΑ: ΣΡΗΣΖ - ΧΡΑ: 11:15
ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο
Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Κνπηζάθεο

Μηραήι,

Μπεξδέζεο

ππξίδσλ,

Κνζθνιέηνο

σηήξηνο,

Κσλζηαληίλνο,

εξεηάθεο

Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Γξεηδειηάο Παληειήο.
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Βαζηιφπνπινο

Αξηζηείδεο,

Σνκπνχινγινπ

Νηθφιανο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Έγθξηζε ή κε εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ θ.
Φ.Βάγηα γηα πξφθιεζε δεκηψλ ζε φρεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ απφ πηψζε
δέλδξνπ (ΔΞ ΑΝΑΒΟΛΗ).

2.

Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 7ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021.

3.

Δηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ
θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ έηνπο 2022.
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4.

Δηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπληειεζηψλ ηειψλ δηαθήκηζεο
έηνπο 2022 θαη εθεμήο.

5.

Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ δηάξθεηαο δχν (2) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ
επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηκεηεξίνπ.

6.

Έγθξηζε ζχλαςεο θαη φξσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο
γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο «ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ‘ΔΠΙΚΔΤΗ
ΓΔΦΤΡΑ Α/Γ ΟΓΟΤ ΒΡΤΟΤΛΩΝ ΔΠΙ ΣΗ Δ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ
ΜΔΣΑΞΤ

ΑΓΙΩΝ

ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ

-

ΝΔΑ

ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ’»

-

Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδφλαο γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο.-Οξηζκφο εθπξνζψπνπ κε
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ
άξζξνπ 7 ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο.
7.

α. Έγθξηζε ηεο Μειέηεο θαη ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν

«Αλάπιαζε

δηθηχνπ

θνηλνρξήζησλ

ρψξσλ

Γήκνπ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» Α.Μ. 181/2021 β. Έγθξηζε ππνβνιήο
πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζην Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα
«Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ» γηα ην έηνο 2021, ζηνλ άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο 2 (Α.Π.2) «Αζηηθή αλαδσνγφλεζε & ινηπέο δξάζεηο
πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ», ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξάζηλν
Σακείν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο γ. Έγθξηζε
απνδνρήο ησλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζην
Παξάξηεκα χκθσλν Απνδνρήο Όξσλ Υξεκαηνδφηεζεο (ΑΠΟ) δ.
Έγθξηζε δέζκεπζεο γηα ηελ θάιπςε απφ ηδίνπο πφξνπο ή άιιε πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ θαη ε. Δμνπζηνδφηεζε ηνπ
Γεκάξρνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο.
8.

Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο
αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε
ηίηιν :« ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΠΡΧΣΖ ΑΝΑΓΚΖ, ΠΟΤ
ΘΑ

ΥΟΡΖΓΖΘΟΤΝ

ΜΔΧ

ΓΗΑΣΑΚΣΗΚΧΝ

Δ

ΑΠΟΡΟΤ

&

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΓΤΝΑΜΟΤ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ
ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΧΝ

ΣΟΤ

ΓΖΜΟΤ

ΚΑΗ

ΣΖ

ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΓΖΜΟΣΔ & ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ
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ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ, & ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΔΣΟ 2022» (ΑΜ 169/2021).
9.

Έγθξηζε

επηρνξήγεζεο

πνιηηηζηηθνχ

ζπιιφγνπ

«Οηθνπκεληθή

Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνπνπιηηψλ» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο
(2ε επαλεηζαγσγή).
10. Έγθξηζε ή κε επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ «Α.Ο. Πξφνδνο
Υαιθεδνληθφο» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, o θ. Μπεξδέζεο
παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι απνχζα, ν θ. Γξεηδειηάο
παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη εηδνπνηήζεη απψλ, ν θ. εξεηάθεο καο είπε
φηη ζα έξζεη ν θ. Εαραξηάδεο κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη εκθαληζηεί.
Έρνπκε

έλα

ζέκα

εθηφο

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Δπηβνιή

πξνζαχμεζεο ζε βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο απνζηνιήο
ησλ ζρεηηθψλ εηδνπνηεηεξίσλ ζηνπο νθεηιέηεο». Δηζάγεηαη ην ζέκα θχξηνη
ζπλάδειθνη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη αθξηβψο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη βεβαησηηθνί θαηάινγνη, ην έρνπκε μαλαςεθίζεη εδψ. Απφ
ηηο Τπεξεζίεο δελ εζηάιεζαλ κέζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη έρνπλ
επηβιεζεί πξνζαπμήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ηηο αθπξψζνπκε, λα ηηο
αθαηξέζνπκε επεηδή δελ έζηεηιαλ νη ππεξεζίεο θαλνληθά ζηελ ψξα ηνπο ηα
εηδνπνηεηήξηα. Σν έρνπκε μαλαθάλεη απηφ.
Καη επεηδή λνκίδσ σο δεδηθαζκέλν πξέπεη λα ην ιάβνπκε
ππφςε καο, ε δηθή κνπ πξφηαζε είλαη λα κελ επηβιεζνχλ νη πξνζαπμήζεηο.
πλάδειθνη εηζάγεηαη θαη' αξράο ην ζέκα;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δηζάγεηαη απφ εκέλα θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε εηζάγεηαη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δηζάγεηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δηζάγεηαη θ. Γήκαξρε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δηζάγεηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θαη απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ε ζπδήηεζε ηνπ εθηόο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζέκαηνο.

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπηβνιή πξνζαύμεζεο ζε βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο
ιόγσ θαζπζηεξεκέλεο απνζηνιήο ησλ ζρεηηθώλ εηδνπνηεηεξίσλ
ζηνπο νθεηιέηεο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλσ λα αθνινπζήζνπκε ηελ νδφ ηεο πεξαζκέλεο
απφθαζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηθξνπνζά είλαη θ. Γήκαξρε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη κηθξνπνζά είλαη. Γελ είλαη πνζά πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν
βάξνο. Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ έρεη θακία ηδηαίηεξε πεξίπησζε κέζα, ην πξφβιεκα
έρεη δεκηνπξγεζεί θαζαξά ιφγσ ηνπ φηη ηψξα πάεη λα ζηξψζεη ε ηακεηαθή
Τπεξεζία. Δίρε βεβαηψζεη ην Σκήκα Δζφδσλ θαη θαηαιαβαίλεηε φηη ιφγσ ηεο
θαζπζηέξεζεο, είλαη κηθξνπνζά, δειαδή κηιάκε γηα θιήζεηο θαη ηέηνηα
πξάγκαηα, ηα νπνία έπξεπε λα θχγνπλ. Βεβαηψζεθαλ απφ ην Σκήκα Δζφδσλ
θαη πξέπεη λα θχγνπλ γηα λα κε ραζεί ε δνπιεηά ηνπ Σκήκαηνο Δζφδσλ απφ
ηελ ηακεηαθή Τπεξεζία.
Δπεηδή θαζπζηέξεζαλ θαη έρνπλ επηβιεζεί νη πξνζαπμήζεηο
είλαη άδηθν γηα ηνλ θφζκν θαη γη' απηφ έρεη έξζεη ε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο, ν θ. Κνπηζάθεο θαη ν θ. Γξεηδειηάο
ζπκθσλνχλ λα κελ θαηαινγηζηνχλ νη πξνζαπμήζεηο.
Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπηβνιή πξνζαύμεζεο ζε
βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο ιόγσ θαζπζηεξεκέλεο απνζηνιήο ησλ
ζρεηηθώλ εηδνπνηεηεξίσλ ζηνπο νθεηιέηεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ
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1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ή κε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ
θαη ηνπ θ. Φ. Βάγηα γηα πξόθιεζε δεκηώλ ζε όρεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ
από πηώζε δέλδξνπ»
(ΔΞ ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηε δεκηά πνπ είρε ππνζηεί ην
απηνθίλεην ηνπ ζπλδεκφηε καο εδψ κεηά απφ ηελ πηψζε ελφο δέληξνπ, φπνπ
παξαζχξζεθαλ θάπνηεο θνιψλεο ηεο ΓΔΖ, κηα απφ απηέο έπεζε θαη ζην
απηνθίλεην ηνπ ζπλδεκφηε καο εδψ θαη έρεη θιεζεί πξνθεηκέλνπ λα δνχκε
πσο κπνξνχκε λα δηεπζεηήζνπκε ηελ ππφζεζή ηνπ.
Δίρακε δεηήζεη θάπνηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηά ζαο.
Έρεηε θέξεη θάηη ζπγθεθξηκέλν;
ΠΟΛΗΣΖ: Ναη έρσ θέξεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη απηά ηα δπν πνπ δεηήζακε, ζσζηά.
ΠΟΛΗΣΖ: Οξίζηε θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηά είλαη ην θφζηνο ηεο επηζθεπήο. σζηά;
ΠΟΛΗΣΖ: Ναη.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Πφζν είλαη;
ΠΟΛΗΣΖ: Σν βγάδεη γχξσ ζηα 9.200 €.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη έλα θαηλνχξγην απηνθίλεην. 9.227 € έρεη φια ηα
αληαιιαθηηθά, θαλνπνηία, ρξσκαηηζκφ, θφζηνο εξγαζίαο, ηειηθφ θφζηνο
παξαθαιψ δψζηε ηα ζηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ζηνπο ππφινηπνπο. Δδψ έρνπκε ην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ην νπνίν αλαθέξεη: ζσκαηηθέο βιάβεο, πιηθέο δεκηέο
ηξίησλ αλά αηχρεκα, πιηθέο δεκηέο απφ αλαζθάιηζην φρεκα, κεηαθνξά
νρήκαηνο απφ αηχρεκα, νδηθή βνήζεηα, πξνζσπηθφ αηχρεκα νδεγνχ, ζξαχζε
θξπζηάιισλ, ππξθαγηά, κεξηθή θινπή, θπζηθά θαηλφκελα, ηξνκνθξαηηθέο
ελέξγεηεο θαη αλαηαξαρέο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καη γηα θπζηθά θαηλφκελα έρεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη θπζηθά θαηλφκελα 4.141 απηά είλαη ηα φξηα ηεο επζχλεο,
θαληάδνκαη. Δίλαη θάπνηα κέηξεζε;
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ΠΟΛΗΣΖ:

Σφζν

θνζηνινγεί

ην

απηνθίλεην

βάζεη

παιαηφηεηαο

θαη

ρηιηνκέηξσλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία είλαη κηα αλαινγία. Κχξηε Γξεηδειηά δείηε ην θη απηφ ζαο
παξαθαιψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ππάξρεη κηθηή αζθάιεηα.
ΠΟΛΗΣΖ: Όρη δελ ππάξρεη κηθηή. Απιά εδψ είλαη κηα αλππφγξαθε
πξνζθνξά ελφο ζπλεξγείνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά εληάμεη απηφ είλαη ην ιηγφηεξν, απηφ ελδηαθέξεη
πεξηζζφηεξν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξαγκαηνγλσκνζχλε ππάξρεη;
ΠΟΛΗΣΖ: Απηφ είλαη ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα, δελ είλαη απφ ην ζπλεξγείν.
Δίλαη εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα ζε πνζφ. Απηφ είλαη ην
αζθαιηζηήξην πνπ αλαθέξεη θαη θπζηθά θαηλφκελα θαη’ αλαινγία 4.141 απηφ
δελ ιέεη, φξηα αζθαιηζηήξηνπ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ην ζπκβάλ ππάξρεη θάπνηα πξαγκαηνγλσκνζχλε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζπκβάλ είλαη θαηαγεγξακκέλν …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δδψ κηιάεη γηα δεκηέο. Σν πψο έγηλε, ηη έγηλε θαη πνπ έγηλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζπκβάλ είλαη θαηαγεγξακκέλν, δελ ην έρεηε κπξνζηά ζαο θ.
Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη δελ ην έρσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, ην ζπκβάλ είλαη θαηαγεγξακκέλν.
ΠΟΛΗΣΖ: Σν δήηεζα θαη κνπ ην έθεξαλ γξαπηψο κεηά γηαηί ζηα ςηιά
γξάκκαηα εδψ δελ θαίλεηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν νπνίν πνπ είλαη;
ΠΟΛΗΣΖ: Μπνξψ λα ζαο ην θέξσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ έρεη γίλεη απηφ ην ζπκβάλ;
ΠΟΛΗΣΖ: ηελ νδφ Αλαθνχο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλαθνχο πφζν;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθνχο θαη Πίλδνπ, δχν ηξία ζπίηηα πην εθεί. Ήκνπλ παξψλ,
δειαδή κε εηδνπνίεζαλ θαη πήγα ακέζσο, ήηαλ βνκβαξδηζκέλν ηνπίν, φιε ε
Αλαθνχο ήηαλ κε πεζκέλα θαιψδηα, ζηχινπο, δέληξα, θχιια, απηνθίλεηα
θαηεζηξακκέλα έρσ θαη θσηνγξαθίεο.
ΠΟΛΗΣΖ: Δγψ έρσ ην απηνθίλεην θσηνγξαθίεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έρσ θαη εγψ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μνπ επηηξέπεηε λα πσ θάηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν Μάην κήλα αλ ζπκάκαη θαιά πέθηεη κηα ιεχθα πάλσ
ζηα θαιψδηα ηεο ΓΔΖ θαη ζπκπαξαζχξεη ηξεηο θνιψλεο ηεο ΓΔΖ. Σν δέληξν ε
ιεχθα πέθηεη πάλσ ζην απηνθίλεην ηνπ θπξίνπ θαη ππάξρεη θη άιιε κηα
θαηαζηξνθή ελφο νρήκαηνο πνπ θνιψλα ηεο ΓΔΖ πέθηεη πάλσ ζην
απηνθίλεην, ζε έηεξν φρεκα.
Ήξζε ε ΓΔΖ επηηφπνπ λα θηηάμεη, λα απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε
λνκίδσ φηη δελ είρε έξζεη ε Ππξνζβεζηηθή, ε Τπεξεζία Πξαζίλνπ πήγε θαη'
επζείαλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Ππξνζβεζηηθή είπε φηη δελ ρξεηάδεηαη, ε ΓΔΖ ήξζε κεηά απφ
κηζή ψξα θαη άξρηζε λα θφβεη θαιψδηα, ζηχινπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δδψ απηφ πνπ πξέπεη ηψξα λα δνχκε είλαη φηη αλ ηα
θπζηθά θαηλφκελα δελ ζαο θαιχπηνπλ λα δνχκε κε πνην ηξφπν κπνξνχκε
εκείο λα εμππεξεηήζνπκε ηνλ άλζξσπν. ε δεχηεξε θάζε ππήξρε έλα
έγγξαθν ηεο ΓΔΖ ην νπνίν έιεγε φηη είρε πξφβιεκα ε θνιψλα θαη
δεκηνπξγήζεθε ην φιν ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη απηφ κέζα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ κήπσο πξέπεη λα εμεηάζνπκε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε επεηδή εγψ ήκνπλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή
εθεί σο Πνιηηηθή Πξνζηαζία, εθεί ιφγσ ζενκελίαο έζπαζαλ θνιψλεο θαη
δέληξα πνπ έπεζαλ πάλσ ζηα απηνθίλεηα. Γελ μέξσ αλ ν θχξηνο έρεη
αζθαιίζεη ην απηνθίλεην γηα θπζηθά θαηλφκελα, αιιά ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε αλ δελ ηα έρεη αζθαιίζεη, επζχλεηαη ν Γήκνο δηφηη ην δέληξν έπεζε
θαη παξέζπξε θνιψλα θαη ηα ζχξκαηα ηεο ΓΔΖ θαη έπεζαλ πάλσ ζην
απηνθίλεην.
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Γελ ην ζπδεηάσ δειαδή, δελ μέξσ πφζν είλαη ε δεκηά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε πνπ ζε δηαθφπησ Μηράιε, δηαβάδσ θ. Γξεηδειηά: «ε
ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ην Σκήκα Ηιεθηξνθσηηζκνύ κε ην ηάδε (…)
Πξσηόθνιιν θάλεη έγγξαθν αίηεκα γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ ελ ιόγσ ζηύινπ
επί ηεο νδνύ Αλαθνύο 133 πξνο ηνλ ΓΔΓΓΗΔ θαη έιαβε ηελ απάληεζε ηάδε…
από ην ΓΔΓΓΗΔ όηη έρεη δξνκνινγεζεί ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηύινπ».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δδψ ηη έρεη πέζεη δέληξν ή ζηχινο;
ΠΟΛΗΣΖ: Γέληξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: «… Φξνλνύκε όηη ην αίηεκα απνδεκίσζεο ζα πξέπεη λα
απεπζύλεηαη ζην ΓΔΓΓΗΔ σο ηδηνθηήηε ηνπ ζηύινπ θαη όρη σο πξνο ην Γήκν».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ην ιέεη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ είλαη απφ ηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ηειηθά ηη ιέεη; Όηη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: «…Φξνλνύκε όηη ην αίηεκα απνδεκίσζεο ζα πξέπεη λα
απεπζύλεηαη ζην ΓΔΓΓΗΔ σο ηδηνθηήηε ηνπ ζηύινπ θαη όρη σο πξνο ην Γήκν.
Παξαθαινύκε ηε Ννκηθή Τπεξεζία όπσο γλσκνδνηήζεη …».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ην ππνγξάθεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: «.. Με εθηίκεζε Γηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη
Ηιεθηξνθσηηζκνύ» δελ έρεη φλνκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Υσξίο ππνγξαθή είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηράιε δηθφ ζνπ είλαη απηφ ην έγγξαθν; Με δηθή ζνπ ππνγξαθή
είλαη απηφ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθνχ είλαη απφ ην Σκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνχ άξα είλαη κε
δηθή κνπ ππνγξαθή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε ν Μηράιεο γηαηί ιέεη άιια;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέεη γηα ην δέληξν, δελ ιέεη γηα ηνλ ζηχιν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δδψ είλαη δέληξν. Άξα ην δέληξν αθνξά απηφ πνπ
δηαβάζακε ηψξα. Σφηε ηη ιέεη αθξηβψο ηα αληίζεηα ν Μηράιεο; Ζ αζθαιηζηηθή
δελ ζαο δίλεη ηίπνηα;
ΠΟΛΗΣΖ: Όρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οχηε ηηο 4.500 €;
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ΠΟΛΗΣΖ: Σίπνηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με πνηα αηηηνινγία;
ΠΟΛΗΣΖ: Γηφηη ηα θαηξηθά πξνβιήκαηα δελ ήηαλ ηθαλά γηα λα ξίμνπλ ην
δέληξν. Απηφ πνπ ιέεη θαηξηθά θαηλφκελα κέζα ζαλ θάιπςε, δέρεηαη φηη ζα
πξέπεη λα έρεη ζπειιψδεηο αλέκνπο άλσ ησλ 8 κπνθφξ. Πήξα ραξηί απφ ηελ
ΔΜΤ γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο εθείλεο ηεο εκέξαο ην νπνίν δελ έγξαθε ηφζα
πνιιά κπνθφξ νπφηε ζηελ αζθάιεηα ην απέξξηςαλ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Κχξηε Γήκαξρε ε Ννκηθή Τπεξεζία ηη ιέεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο πσ ηψξα. Γηαβάδσ θαη απφ ηελ ππεξεζία Πξαζίλνπ
έλα έγγξαθν πνπ αθνξά πηα ην δέληξν: «… αο ελεκεξώλνπκε όηη ε πηώζε
ηνπ δέληξνπ ηεο ιεύθαο ζηηο 15/6/2021 πάλσ ζην αλσηέξσ Ι.Υ. επηβαηηθό
όρεκα δελ πξνθιήζεθε από ππαηηηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο, νύηε θαη ζα κπνξνύζε
λα πξνβιεθζεί ε πηώζε ηνπ δεδνκέλνπ όηη ην ελ ιόγσ δέληξν δελ ήηαλ μεξό ή
αζζελέο, νύηε είρε επηθίλδπλε θιήζε θαη όηη αλ ππήξρε ππαηηηόηεηα ηεο
Τπεξεζίαο απηό ζα αλαθεξόηαλ ζηελ από 16/6/2021 αλαθνξά ελεκέξσζεο
ζπκβάληνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ θ. Γξακκέλνπ
ππξίδσλα».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα θη απηνί είλαη αξλεηηθνί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη απηνί είλαη αξλεηηθνί. Σψξα, ε γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ κεραλή ηνπ απηνθηλήηνπ έπαζε ηίπνηα;
ΠΟΛΗΣΖ: Μεραληθά φρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα ην ακάμσκα.
ΠΟΛΗΣΖ: Σν ζαζί, νη πφξηεο δελ θιείλνπλ, φια απφ ιακαξίλεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πσ θάηη, λα κε ζπλερίζνπκε λα δηαβάδνπκε γηαηί δελ
είλαη ππαηηηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Ννκηθή Τπεξεζία έρεη κηα έθζεζε θαη θαηαιήγεη κε bold θαη
ππνγξακκηζκέλα: «… Μεηά ηαύηα θξνλνύκε όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε
απόθαζή ηεο δελ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ θ. Βάγηα Φσηίνπ
πνπ ππεβιήζε κε ηελ ππ’ αξηζκ. ηάδε (…) αίηεζή ηνπ πξνο απνδεκίσζε κε
εμώδηθν ζπκβηβαζκό γηα ηηο θζνξέο πνπ ππέζηε ην όρεκά ηνπ».
Ο θ. Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ θ. Γήκαξρε εδψ, φιεο νη Τπεξεζίεο
είλαη αξλεηηθέο. Γειαδή θαη λα ζέινπκε εκείο απηή ηε ζηηγκή, πνπ έρνπκε φιε
ηελ θαιή δηάζεζε λα δηεπθνιχλνπκε ηνλ ζπλδεκφηε καο πσο ζα πάξνπκε κηα
απφθαζε δηαθνξεηηθή απ' φιεο απηέο ηηο απνθάζεηο; Να πάξνπκε, λα ηνλ
βνεζήζνπκε, πσο ζα αηηηνινγήζνπκε; Όιε ηελ θαιή δηάζεζε έρνπκε εκείο θαη
ην θαηαιαβαίλεηε, αιιά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ γλψκε κνπ είλαη φηη ζα πξέπεη λα ηα παξαβιέςνπκε φια
απηά, δηφηη πξφθεηηαη πεξί θπζηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ ζηελ νπζία μειάθσζε ην
δέληξν. Γηαηί απφ φ,ηη είδα ηελ πηψζε έπεζε φιν ην δέληξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηε ξίδα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ιέσ, ην μειάθσζε απφ ηε ξίδα ηνπ. Δπνκέλσο δελ
είλαη ζέκα ην δέληξν αλ είλαη μεξφ ή καιαθφ, ιφγσ ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ
γηα ηηο νπνίεο δελ θέξεη θακία επζχλε ν παξφδηνο ηδηνθηήηεο, πξνηείλσ λα ηνλ
απνδεκηψζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε, ε πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά είλαη λα
παξαβιέςνπκε φιεο απηέο ηηο γλσκνδνηήζεηο – εθζέζεηο θαη λα απνδεκησζεί
ν ζπλδεκφηεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη κάιηζηα λα ζπκπιεξψζσ γηα ηελ αηηηνινγία ηεο
πξφηαζεο φηη ηα θαηλφκελα απηά είραλ κεγάιε έθηαζε ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα,
είρακε ζε κεγάιε έθηαζε ηέηνηα θαηξηθά θαηλφκελα φπσο πιεκκχξηζαλ θαη
ζρνιεία έηζη ψζηε λα δνκεζεί κηα αηηηνιφγεζε ηέηνηα, πνπ λα κπνξέζνπκε λα
ηθαλνπνηήζνπκε ηνλ ζπκπνιίηε καο. Να κε θαλεί σο κνλνζήκαληε
παξέκβαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζα ζπκπιεξψζσ θαη θάηη άιιν ζε απηφ. Γελ είκαη ηεο
γλψκεο λα πνχκε γηα πιεκκχξεο θαη ηα ινηπά, γηαηί 15-16/6νπ δελ είρακε
ηέηνηα θαηλφκελα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε άιιεο εκεξνκελίεο είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σειείσο. Όκσο έρνπκε γλσκνδνηήζεη ππέξ απνδεκίσζεο
ζπλδεκφηε καο επί ηεο Γεθειείαο κε ην δέληξν πνπ έπεζε έμσ απφ ην
Ζξψδεην θαη ππήξραλ πάιη ηέηνηεο ελζηάζεηο, αιιά ηηο παξαβιέςακε θαη ε
ηδηνθηήηξηα απνδεκηψζεθε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κφπεθε απφ ηηο ξίδεο ην δέληξν γηα λα πέζεη νιφθιεξν
νξηδφληηα πάλσ ζην απηνθίλεην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πηζηεχσ φηη ε απνδεκίσζε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή φ,ηη πξνζνρή θαη λα θαηέβαιιε ν ηδηνθηήηεο γηα λα
ην παξθάξεη, θαηέβαιε θάζε πξνζπάζεηα ην έβαιε εθεί πνπ ην βάδεη φινο ν
θφζκνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

πκπιεξψλσ

ηελ

άπνςε

ηνπ

θ.

Γξεηδειηά

θαη

κε

επηζπλαπηφκελε ηε γλσκνδφηεζε γηα έλα πξνεγνχκελν παξφκνην ζπκβάλ.
Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ πξνζππνγξάθσ απηή ηε ζηηγκή ηελ απνδεκίσζε ηνπ
πνιίηε, γηαηί απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη δπλαηφ λα ιέκε δελ θηαίεη ην δέληξν, δελ
θηαίεη ε θνιψλα, δελ θηαίεη ην έλα δελ θηαίεη ην άιιν. Σν απηνθίλεην εθεί πνπ
βξέζεθε ηπραία, ή κπνξεί λα ήηαλ θαη άλζξσπνο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαιίγν λα ήηαλ ζε πιεξνθνξψ! Γέθα ιεπηά πξηλ είραλ θχγεη
παηδάθηα πνπ έπαηδαλ εθεί κε ηηο κακάδεο ηνπο γηαηί έρεη έλα πιάησκα εθεί
κπξνζηά.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Να απνδεκησζεί ν άλζξσπνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καη εγψ είκαη απηήο ηεο άπνςεο απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε
απνδεκηψζεη παξά ηηο αξλεηηθέο εηζεγήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ πάιη γηα ηελ
ηζηνξία πνπ είρε πέζεη ην δέληξν ζηε Γεθειείαο θαη είρε πιαθψζεη ην
CITROEN θη εθεί πήξακε κηα απφθαζε θαη απνδεκηψζακε. Σν φηη φιν απηφ
εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα εκάο πνπ ζα ςεθίζνπκε, νη δεκφηεο πξέπεη λα
απνδεκησζνχλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη πξέπεη λα γίλεη θάπνηα θαηαγγειία, δελ λνκίδσ. Ο θ.
Κνπεινχζνο έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Θα ζπκθσλήζσ κε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά, φιε ε
θαιή δηάζεζε ππάξρεη, δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία κε ηε κφλε δηαθνξά φηη
ζέισ λα γλσξίδσ απφ πνηα κεξηά κπνξεί λα ππάξρεη, αλ ππάξρεη κηα
έλζηαζε. Απφ ηηο δηθέο καο Τπεξεζίεο ή απφ θάπνπ αιινχ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ θαλέλαλ Υξήζην κνπ, δελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε.
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Μα ην ιέσ, γηα λα θαιχςνπκε 100% ηνλ άλζξσπν λα κελ
ππάξρνπλ ελζηάζεηο. Απφ ηηο απνθάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ ζα γίλεη έλζηαζε;
Οπφηε δελ ην ζπδεηάκε…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ραξηί απηφ πνπ καο θέξαηε κε ην πνζφ, πνηνο ην
ππνγξάθεη;
ΠΟΛΗΣΖ: Ο πξαγκαηνγλψκνλαο ηεο αζθάιεηαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν έρεηε;
ΠΟΛΗΣΖ: Γελ κνπ ην είραλ ζηείιεη ππνγεγξακκέλν, κπνξψ λα ην δεηήζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ λα καο ην θέξεηο, γηα λα γξαθηεί θαη ην πνζφ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Απηφ ήζεια λα πσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν πνζφ βάζεη ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ηεο αζθαιηζηηθήο
εηαηξείαο ην νπνίν θαηαηέζεθε θαη ζηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο – Κιεηζηά Πξαθηηθά)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα εγθξίλεηαη νκφθσλα κε ηελ ηειεπηαία ζπκπιήξσζε φηη
ζέινπκε δπν πξνζθνξέο απφ δπν ζπλεξγεία, ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα έηζη θη
αιιηψο πνπ πηζηνπνηεί ην φηη έρεη γίλεη δεκηά
ΠΟΛΗΣΖ: πγλψκε λα πσ θάηη; Δπεηδή ην απηνθίλεην είλαη ράιηα θαη ζα
θνβφκνπλ λα ην νδεγήζσ επεηδή έρεη πάξεη ζαζί, έρεη ζηξαβψζεη φιν, ζα
ήκνπλ ηθαλνπνηεκέλνο κε έλα κηθξφηεξν πνζφ απηφ πνπ ιέεη ε αζθάιεηα θαη
λα ηειεηψζεη εδψ ην ζέκα. Γειαδή ηα 4.100 €. Γηαηί απηφ ην απηνθίλεην εγψ
θνβάκαη ηψξα λα ην νδεγήζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζα ην θηηάμεηο δειαδή;
ΠΟΛΗΣΖ: Ναη, λα ην δψζσ γηα παιηνζίδεξα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θέιεηο λα αγνξάζεηο έλα κεηαρεηξηζκέλν;
ΠΟΛΗΣΖ: Θα πάξσ έλα αληίζηνηρεο αμίαο λα ηειεηψλσ εθεί. Γηαηί έρσ αξθεηή
ηαιαηπσξία έμη κήλεο, έρσ θάεη αξθεηέο βξνρέο ηψξα κε ην κεραλάθη, έρσ
θάεη θξχα, ηαιαηπσξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα ν ηδηνθηήηεο ηνπ απηνθηλήηνπ καο πξνηείλεη λα ηειεηψζεη
εδψ ε δηαδηθαζία κε ην ρακειφηεξν πνζφ ησλ 4.000 €.
ΠΟΛΗΣΖ: 4.100 θαη θάηη …
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σεο αμίαο ηνπ νρήκαηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζπκθσλψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αο πάκε έηζη.
ΠΟΛΗΣΖ: Δπεηδή έρσ ηαιαηπσξεζεί πάξα πνιχ, λα μεκπεξδεχσ ζέισ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πιέζζα νκφθσλα.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 4.100 €.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
ΠΟΛΗΣΖ: Δίλαη πνιχ ςπρνθζφξν φιν απηφ πξαγκαηηθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπηπρψο πνπ δελ ήζνπλ κέζα!
ΠΟΛΗΣΖ: Απηφ είλαη ην κφλν ζίγνπξν γηαηί ήκνπλ ζε θάζε λα πάσ λα ην
θέξσ, λα ην πάσ πην θνληά ζην ζπίηη πνπ είρε αδεηάζεη έλα parking θαη γηα
ιίγα ιεπηά, δελ πήγα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ γπλαίθα ζνπ ήηαλ έγθπνο;
ΠΟΛΗΣΖ: Όρη, ζην άιιν απηνθίλεην είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, εληάμεη. Δπραξηζηνχκε πνιχ θαιή ζνπ κέξα. Θα
ζπλελλνεζείο κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο κε φιε απηή ηε δηαδηθαζία.
Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ή κε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ
κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ θ. Φ. Βάγηα γηα πξόθιεζε δεκηώλ ζε όρεκα
ηδηνθηεζίαο ηνπ από πηώζε δέλδξνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πήξακε κηα απφθαζε. Να ηελ βάινπκε κέζα ζηελ
αλακφξθσζε πνπ έξρεηαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Γηαηί φρη. ε ηη θσδηθφ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αο πάεη ζηελ επφκελε, γηαηί λα πιεξσζεί αχξην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ έρεη θσδηθφ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Τπάξρεη «Λνηπέο δαπάλεο».
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αλ ζπκάκαη θαιά νη «Λνηπέο δαπάλεο» είλαη 3.750
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη αλ δελ είλαη, ην βάδεηο ζην λέν πξνυπνινγηζκφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη θη αιιηψο Υξηζηνχγελλα έξρνληαη, κε ηίπνηα δελ πξφθεηηαη
λα γίλεη απηφ.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ ην θάλσ πξφηαζε.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 7ε αλακόξθσζε
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίκαζηε ζηελ ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ έηνπο,
νπζηαζηηθά αλακνξθψλνληαη πνζά ηα νπνία αθνξνχλ ΜΑΠ αθνξνχλ
εηζθνξέο ππέξ δεκνζίνπ, εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο. Έρνπκε
κηα αλακφξθσζε πνπ αθνξά ηηο δηελέξγεηεο ησλ rapid test πνπ θάλνπκε γηα
ηνπο δεκφηεο, γηα ηηο Τπεξεζίεο θαη γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο
ππάξρεη έθηαθηε αλάγθε ιφγσ θξνπζκάησλ.
Μηα πξνκήζεηα αιαηηνχ γηα λα είκαζηε έηνηκνη ζε πεξίπησζε
πνπ έρνπκε ηα πεξζηλά θαηλφκελα λα αληηκεησπίζνπκε αθξαίεο θαηξηθέο
ζπλζήθεο. Γεκηνπξγνχκε θάπνηνπο θσδηθνχο πνπ αθνξνχλ ην Κνηκεηήξην, ηα
δψα ζπληξνθηάο, κηα εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αθνξά ηελ Οηθνλνκηθή
Γηεχζπλζε ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζνπκε λα ελεκεξψζνπκε
ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ γχξσ απφ λέα πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ βγεη,
αιιά θαη γηα λα εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ήδε ηξέρνπκε.
Απηά είλαη θαηά βάζε, αλ ππάξρνπλ απνξίεο πνιχ επραξίζησο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ λα ξσηήζσ. Πσο πξνέθπςαλ 437.000 € αχμεζε γηα
εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά Σακεία; Πσο πξνέθπςε έλα ηφζν κεγάιν πνζφ; Γελ
είλαη 10-20.0000 είλαη 437.000 €.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ε απηφ κπνξνχκε λα θσλάμνπκε ή ηελ θα Γεκεηξηάδνπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε παξαθάησ «Πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ», ν θαηξφο είλαη κπάραιν απφ βξνρέο θαη θαηαηγίδεο. Πνπ ζα
πάλε νη 37.000 €
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθπξψζακε φιεο ηηο ζπλαπιίεο θ. Γξεηδειηά γηαηί κε ηηο
εγθπθιίνπο πνπ ήξζαλ, είπακε φηη ζα είλαη δψξν – άδσξν λα θιείζνπκε,
έρνπκε κφλν ην άλακκα ηνπ δέληξνπ, δπν κεγάιεο εθδειψζεηο κε μσηηθά,
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ηαξάλδνπο, Άγηνπο βαζίιεδεο θαη ηα ζρεηηθά, ηα ηξελάθηα ηα νπνία φπσο θαη
πέξζη…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ ζα γίλνπλ απηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη 37.000 € είλαη ην ηαβάλη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο θαηξφο είλαη ράιηα. Ζ ΔΜΤ ιέεη φηη ζα έρνπκε αθφκε
ρεηξφηεξν θαηξφ, πνπ ζα γίλνπλ απηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ απφιπηα καδί ζαο. Θεσξψ φκσο φηη πξέπεη λα
είκαζηε έηνηκνη, κήπσο ηπρφλ γηα ηα παηδηά θαη γηα ηνλ θφζκν κήπσο
αλεβάδνπκε ιίγν ηελ ςπρνινγία ηνπ θφζκνπ. Σν ηαβάλη πνπ έρνπκε βάιεη
εδψ, δελ ζα θαιπθζεί είλαη πνιχ ιηγφηεξν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη πάξα πνιιά ιεθηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βάιακε 37.000 € πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ερεηηθή θάιπςε, κε
ηελ θσηηζηηθή θάιπςε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά, είλαη πάξα πνιιά ιεθηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πξφθεηηαη λα γίλνπλ απηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ πξφθεηηαη λα γίλνπλ, αιιά βάδεηε 37.000 €.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρακε βάιεη 37.000 € γηαηί κέζα θαη ηηο ζπλαπιίεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σψξα κπαίλνπλ. Γελ ηα είραηε βάιεη, ηψξα κπαίλνπλ κε ηελ
αλακφξθσζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα είρακε βάιεη, ιέσ, ηα είρακε πξνζζέζεη απηά ζηηο 37.000 €
γηαηί είρακε κέζα ηηο ζπλαπιίεο. Δπεηδή δελ ζα γίλνπλ νη ζπλαπιίεο,
θξαηήζακε ηηο 37.000 € λα ππάξρεη ζαλ ηαβάλη, δελ πξφθεηηαη λα μνδεπηνχλ
απηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε παξαθάησ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζθεπάζηξνπ
αζιεηηθνχ ρψξνπ ζηε Γσδεθαλήζνπ» βάδεηε 204.952 €. Πφηε ζα γίλεη απηφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνπ πήγεο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ην 18.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη γηα ην κπαιφλη σο ζπλερηδφκελν. Έρεη μεθηλήζεη απφ ηψξα
κε κειέηε πνπ έρεη γίλεη θαη πάεη ζπλερηδφκελν κέζα ζην ’22.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζπλερηδφκελν; Έρεη γίλεη ηίπνηε έσο ηψξα;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη μεθηλήζεη κειέηε ηελ έρεη θάλεη ν Κίηζηνο θαη κέλεη λα δνχκε
αλ ζα γίλεη αεξνυπνζηεξηδφκελνο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη, ή αλ ζα γίλεη
κε ηελ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ην ζέιεηε ζπλερηδφκελν θαη δελ ην εγγξάθεηε σο έξγν
θαηλνχξγην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί είλαη πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε, δελ είλαη έξγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε ην 2022. Σα 52.000 ηα θάλνπκε
…
ΓΖΜΑΡΥΟ: 52 ππάξρνπλ έηζη θη αιιηψο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν μέξσ είλαη ην ππφινηπν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπηζηξέθνπκε ηα ρξήκαηα πίζσ απφ εθεί πνπ ηα πήξακε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξεθηηιίζακε ην κπαιφλη κε ηε δηθή κνπ ηελ άδεηα βέβαηα, πάξε
απφ εδψ – πάξε απφ εθεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όηαλ ιεο «επηζηξέθνπκε ηα ρξήκαηα», ηα έρεηο ηα ρξήκαηα;
Σηο 200.000 €
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: βεβαίσο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα έρεηο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σα έρσ, εδψ είλαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άζηα εδψ. ην Σακείν ζνπ ηα έρεηο ζηελ Σξάπεδα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά, εκείο είρακε έλαλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ
ν νπνίνο είρε έλα πνζφ γη' απηφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ΑΣΑ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη δελ είλαη ΑΣΑ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σέινο πάλησλ. Δπίζεο βιέπσ «Απνδνρέο θαη έμνδα
παξάζηαζεο εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ» ζπλ 160.000 €.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνπ είλαη απηφ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηελ πίζσ ζειίδα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ είλαη έζνδν – έμνδν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη έζνδν – έμνδν, είλαη ζπλ 160.000 €. Οη 623
γίλνληαη 783.000 € θαη 437.000 € ζην θιείζηκν ηνπ ρξφλνπ πξφζζεζε ζε
εηζθνξέο αζθαιηζηηθψλ; Γειαδή ηφζν πνιχ πέζακε έμσ; 35% πέζακε έμσ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν κπαιφλη αο κπεη ζην 2022.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να κείλεη κε ην 52ξη πνπ έρεη κείλεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οχηε κε ην 52ξη ζα βάιεηο ην πνζφ 100-150 φζν ρξεηάδεζαη,
θαηλνχξγηα εγγξαθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ αληίξξεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ ζε δέθα κέξεο ζα ςεθίζνπκε πξνυπνινγηζκφ. Σν λα
ην βάινπκε ηψξα εδψ, γηα πνην ιφγν ην βάδνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ θακία αληίξξεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη πφζν θάλεη απηφ ην κπαιφλη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δμαξηάηαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ ιέηε φηη έρεηε κειέηε. Πφζν ιέεη ε κειέηε απηή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη γχξσ ζηα 250 κε 250. Τπάξρεη έλα θηελφ ην νπνίν φκσο
δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζέξκαλζεο θαη είλαη νπζηαζηηθά θάηη ηεληφπαλα ηα
νπνία εγψ δελ ζπκθσλψ, εγψ δελ έρσ πξφβιεκα απιά …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αλ θαηλνχξγηα εγγξαθή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα ήζεια ζε θακία πεξίπησζε επεηδή ζηάζεθα πάξα πνιχ
ραιαξφο θαη κνπ παίξλαηε ιεθηά απφ εδψ θαη απφ εθεί, κε ηπρφλ θαη δελ ην
θάλνπλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηγά ηα ιεθηά πνπ ζαο πήξακε!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήηαλ 200 ηφζα Παληειή θαη μαθληθά έκεηλαλ 52 ρηιηάξηθα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα γίλεη έλα έξγν ην νπνίν ζα είλαη θαληαζηηθφ γηα ηελ
πφιε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γη' απηφ θαη δελ δηαθψλεζα.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ξερλάηε απφ πνχ πήξακε ηα ρξήκαηα απφ ηνλ θσδηθφ ηνπ
κπαινληνχ θαη πνπ πήγαλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέκε πχξν κνπ θαη είπα φηη ζηαζήθακε ραιαξνί θαη
είπαηε «εληάμεη πάξηε», αιιά κε ηπρφλ θαη ην θάκε ηειείσο ην κπαιφλη.
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δίπακε φηη ζα γίλεη ζπλερηδφκελν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ είπα λα θάκε θαλέλα κπαιφλη. Να γίλεη κηα λέα
εγγξαθή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζηνλ Σερληθφ Πξφγξακκα ζηηο πξνκήζεηεο ηνπ
έηνπο ’22.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζνπ πσ πνηα είλαη ε κφλε κνπ έλζηαζε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε 15 κέξεο ζα ςεθίζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν φηη είλαη ηφζν θνπζθσκέλν ην Σερληθφ Πξφγξακκα πνπ καο
έρεη έξζεη απφ θάησ, πνπ απηέο νη 232.000… εδψ πξνζπαζνχκε λα θφςνπκε
γηαηί είκαζηε 1,5 εθαηνκκχξην απφ ηελ Σερληθέο Τπεξεζίεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί άκα ην βάιεηο ζπλερηδφκελν δελ ζα κπεη κέζα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ λα έρσ θάπνηα ηψξα θαη λα κελ ηα
έρσ κεηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα θφςεηο θάηη άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δσ απφ πνχ ζα θφςνπκε κε ην 1.308 ζε απφθιηζε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν ζέκα είλαη φηη δελ ην βάδνπκε ζην Σερληθφ Πξφγξακκα
ην κπαιφλη, ην αθήλνπκε έηζη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γη' απηφ εγψ θνβάκαη κε ηπρφλ ην θάκε ηειείσο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ μέξσ πσο ην βάδεηε ζηηο πξνκήζεηεο. Έρσ δεηήζεη ηηο
πξνκήζεηεο εδψ θαη δπν κήλεο θαη ζηέθνληαη φηη δελ ππέβαιια αίηεζε. Καη
ηνπο είπα «φηαλ ζα είζηε έηνηκνη θαη ζα ηηο έρεηε έηνηκεο, λα ζαο θαηαζέζσ ηελ
αίηεζε» κέρξη ηψξα δελ έρσ πάξεη ηίπνηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ αλαθαηεχνκαη ζε απηά. Μνπ ην είπεο, ηνπο ην είπα δελ
ην παξαθνινχζεζα, κνπ ην ιεο ηψξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ην έρσ μαλαπεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ. Καη κνπ ην ιεο ηψξα πάιη φηη δελ ηηο έρεηο πάξεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο αξαληφπνπινο ζπλέρεηα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ζέκα αξαληφπνπινπ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηαλνχ είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ηψξα δελ ζέισ έρνπκε αλνηρηά κηθξφθσλα, δελ
ρξεηάδεηαη. Έρνπκε ζπλερφκελεο θξίζεηο εδψ πέξα θάζε κέξα!
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαηηήζεθε ε θνπέια απηή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη, αθφκε. Γπν εξσηήζεηο έρεη ν θ. Γξεηδειηάο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δχα λα ζε ξσηήζσ θάηη. «Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο
θνξείο, Σακεία…» βιέπσ κηα αχμεζε 447.000 €.
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Καη κία ζε έλα θσδηθφ. Δίλαη απφ ηηο εηζθνξέο πάιη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ρσηψ: γηαηί πέζακε ηφζν έμσ ζε απηφ ηνλ θσδηθφ;
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Γελ μέξσ λα ζαο πσ ηψξα, ήηαλ φ,ηη είρε δψζεη πέξζη ην
Σακείν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σηο εηζθνξέο δελ ηηο δίλεη ην Σακείν. Έηζη δελ είλαη; Γειαδή
είλαη κηα απφθιηζε ζην 1.420… 30-32%. Δίλαη ζα λα πξνζιάβακε άιιν 1/3
ηνπ πξνζσπηθνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο κπνξεί λα καο απαληήζεη ζε απηφ ζπγθεθξηκέλα; Αλ φρη
ην Σακείν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν Σακείν θέξλεη εηζήγεζε φηη πξέπεη λα πιεξψζεη απηά
ηα ιεθηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Καηεξίλα Φαξά κήπσο είλαη θάησ;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα είλαη δπλαηφ λα πέθηνπκε ηφζν έμσ; Πφζν πξνζσπηθφ
έρνπκε;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 400.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρνπκε 400, γχξσ ζηνπο 370.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρνπκε δηαθνξνπνίεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλψ γη' απηφ ξσηάσ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξνθαλψο είλαη ιάζνο ππνινγηζκφο ν νπνίνο… Απηά
είλαη ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, δελ κπνξείο λα
κελ ηα δψζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είπακε, νχηε απηά ηα ιεθηά ζα ηα θιέςεη θαλείο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξνθαλψο είλαη ιάζνο ππνινγηζκφο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ παξαηήξεζή κνπ είλαη φηη εδψ έρνπκε κηα απφθιηζε ηεο
ηάμεσο ηνπ 30%. Πξνζιάβακε ζπλ 130 ππαιιήινπο αθφκε γηα πξνζσπηθφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ ζεκαίλεη θάπνην ιάζνο έγηλε ζηνλ ππνινγηζκφ, πνπ ζα
κεηαθεξζεί ελδερνκέλσο θαη ζην λέν πξνυπνινγηζκφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ θνηηάκε λα κε κεηαθεξζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιιε κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. Δχα παξαηηήζεθεο;
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Γπν θνξέο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο ιφγνο; Αλ επηηξέπεηαη.
ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Γελ γίλεηαη λα ηα βγάισ πέξα ην ηκήκα επεηδή έρσ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζηελνρσξηέζαη θνξίηζη κνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο ην είπα, έρεη ζέκα. Μηιάκε γηα θξίζε. Με ςπρνθάξκαθα
είκαζηε, έρνπκε ζέκα.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπάξρεη ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γη' απηφ ζνπ ιέσ δελ είλαη ζέκα αξαληφπνπινπ θαη ην ιέσ
πνιχ θηιηθά. Έρνπκε πνιχ κεγάιν ζέκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ απφ ελδηαθέξνλ, εγψ ηελ έρσ πξνζιάβεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κπνξείο λα θαληαζηείο ηη έθαλε κε εκέλα ρηεο. Καη ν θ.
Πιέζζαο ήηαλ παξψλ, ν θ. Κνζθνιέηνο. Μαο άθνπζε.. ηελ άθνπζε γηαηί εγψ
ήκνπλ ηξπθεξφο, ήκνπλ ήξεκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ηζρπξίδεηαη δειαδή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηη δελ κπνξεί λα ηα βγάιεη πέξα θαη φηη έρεη ζεθψζεη ηα ρέξηα
ςειά. Οχξιηαδε ρηεο. Δγψ αλ ρηεο θεξφκνπλ σο Γήκαξρνο ζα έπξεπε λα έρεη
θχγεη κε θισηζηέο κε απηφ πνπ κνπ έθαλε. Έηζη ήκνπλ εγψ ρηεο, ηελ πήξα,
ηεο ιέσ «Δχα κνπ μέξσ είλαη δχζθνια, ζα ηα θαηαθέξνπκε, φινη καδί…» θαη
αξρίδεη κηα θξίζε. Κξίζε φκσο. Γελ κπνξψ λα αζρνιεζψ. Γη' απηφ ζνπ ιέσ
είλαη ζέκα ζπκπεξηθνξψλ άιισλ αλζξψπσλ θαη φρη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ή
φπνηνπ άιινπ. Απηφ ηψξα δελ γίλεηαη λα ζπλερηζηεί.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρνπκε δνπιεηά φκσο λα θάλνπκε θαη άκα ζηαζνχκε ζε
απηφ ηψξα, θαήθακε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ δελ ην ιχζεηο, δελ ζα έρεηο νχηε δνπιεηά νχηε
πξνυπνινγηζκφ. Γελ ζα έρεηο ηίπνηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ πξνζπαζψ λα θάλσ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα επί ηεο αλακφξθσζεο Παληειή;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απέρσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνρή ν θ. Γξεηδειηάο.
Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 7ε
αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκό ηειώλ ρξήζεο
πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ έηνπο 2022»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα κελ θνπξαδφκαζηε πξνηείλεηο ηα ίδηα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη. Μφλν κία αιιαγή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ είλαη απηή;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηή ε αιιαγή αθνξά ζηελ θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ ησλ
νηθνδνκψλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηα κπάδα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη. Καη ζηα πεξίπηεξα …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή πξνηείλεηο πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ληγφηεξα. Γηαηί κηιάκε γηα έλα εμαληιεηηθφ ηέινο. Γειαδή
θάπνηνο γηα λα θιείζεη 20 ηεηξαγσληθά, πξέπεη λα πιεξψλεη 400 € ην κήλα
ζην Γήκν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνηείλεηο 15 €;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μάιηζηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απφ 20 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ηψξα ζηηο θαληίλεο. Πνπ πξνβιέπνληαη θαληίλεο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη ζηηο θαληίλεο, ηηο θαληίλεο δελ ηηο αιιάμακε, νη θαληίλεο
είλαη ζηελ Πεξηθέξεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ ππάξρνπλ θαληίλεο ζην Γήκν Φηιαδέιθεηαο; Οη ζέζεηο.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ζέζεηο θαληίλαο; Απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη θακία ζε
ιεηηνπξγία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιιν ιέσ. Πνπ πξνβιέπνληαη ρψξνη γηα θαληίλα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηφ ζα καο ην απαληήζεη ε Πεξηθέξεηα γηαηί είλαη πιένλ
ζηηο δηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή αλ έξζεη θάπνηνο κεζαχξην θαη ζηήζεη …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απζαίξεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά. Δθφζνλ δελ μέξνπκε ηνλ ρψξν πσο ζα πνχκε
φηη είλαη απζαίξεηα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε, δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο
ζέζεηο θαληηλψλ ζην Γήκν καο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οχηε απφ ηελ Πεξηθέξεηα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οχηε απφ ηελ Πεξηθέξεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί έρσ αζρνιεζεί εγψ, έρσ κηιήζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπεηδή αθνχγνληαη δηάθνξα πεξίεξγα γη' απηφ ξσηάσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρσ κηιήζεη γηα ην πφζεο θαληίλεο πξνβιέπνληαη γηα ην Γήκν,
γηαηί ηηο βγάδεη ε Πεξηθέξεηα θαη είλαη αλάινγα κε ηελ πιεζπζκηαθή ζρέζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζεο πξνβιέπνληαη πεξίπνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σέζζεξηο ή πέληε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γχν.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Παιαηφηεξα πξέπεη Γήκαξρε λα έρνπκε πάξεη κηα
απφθαζε απφ ηελ πξνεγνχκελε Γηνίθεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ζέκα δηθψλ καο απνθάζεσλ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καζηεξψζεθε γηα ηελ Πεξηθέξεηα πιένλ.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καη κάιηζηα είρακε βγάιεη δχν ή ηξεηο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Βάζεη πιεζπζκνχ πάεη.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Δίρακε βάιεη ζηελ πιαηεία Παηξηάξρνπ αλ ζπκάκαη
ζσζηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σέινο πάλησλ. εκαζία έρεη απηή ηε ζηηγκή φηη δελ έρνπκε
θακία, πεξηκέλνπκε ην έγγξαθν απφ ηελ Πεξηθέξεηα λα καο επηηξέςεη δπν πνπ
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ιέηε εζείο, εκέλα ν Παηνχιεο κνπ είρε πεη κπνξεί θαη ηέζζεξηο ή πέληε
αλάινγα κε ηελ πιεζπζκηαθή ζρέζε. Καη κεηά Παληειή ζα απνθαζίζνπκε ηνλ
ρσξνηαμηθφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνβιέπεηαη φκσο ην ηέινο γηα ηηο θαληίλεο εδψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ιέηε 1 επξψ αλ δελ θάλσ ιάζνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη έρεη βάιεη εδψ ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. Αλά ηεηξαγσληθφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ πξνηείλσ λα γίλεη πνιχ πςειφηεξν, έηζη ψζηε λα είλαη
παξάδεηγκα πξνο απνθπγή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πφζν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όηαλ έρνπκε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ
ιηκνθηνλνχλ, δειαδή άκα θαηέβεηο απφ… θαη θάησ δελ ιεηηνπξγεί θαλέλα θαη
επί ηεο Γεθειείαο, δελ ζαο ιέσ κέζα ζηα ζνθάθηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πφζν πξνηείλεηο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να κπεη πςειφηεξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: 5;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα θαληίλα πφζν ρψξν πηάλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δμαξηάηαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οη θαληίλεο ζπλήζσο είλαη γχξσ ζηα 16-17 ηεηξαγσληθά,
ην ακάμσκα ελλννχκε ηψξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ληγφηεξν, θέξλνπλ θαη κηθξέο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πέξα απφ ην ακάμσκα, ππνηίζεηαη φηη έρνπλ θαη 1-1,5
κέηξν κπξνζηά γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. Πξνζκεηξάηαη θη απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζνπ ιέσ: λα είλαη 10 ηεηξαγσληθά; Να είλαη 10
ηεηξαγσληθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πφζν είλαη απηφ ην γξαθείν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 30 ηφζα κέηξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα θαληίλα ηφζν πηάλεη.

23

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή έρσ θάλεη θαληίλεο. Οη θαληίλεο είλαη ην ακάμσκα
γχξσ ζηα 15 ηεηξαγσληθά κέηξα, ζπλ ην ρψξν εμππεξέηεζεο θνηλνχ άιια 5
ηεηξαγσληθά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να βγάινπκε έλα απαγνξεπηηθφ πνζφ έηζη ψζηε λα κελ
αξρίζεη θαη ζηήλνληαη. Γηαηί αχξην ζα ηειεηψζεη ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ, παιηά
θαληίλα πξνβιεπφηαλ εθεί πνπ είλαη ε έμνδνο ηνπ Τπφγεηνπ δεμηά θαη είρε έλα
ηξηγσλάθη. Αχξην ζα αξρίζνπλ λα εκθαλίδνληαη ζα ηα καληηάξηα. Να έρνπκε
έλα ηέηνην πνζφ, απαγνξεπηηθφ. Γφμα ησ Θεψ ε πφιε έρεη καγαδηά
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο… νπβιαηδίδηθα; Να θάλε θαη νη θφηεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην ζπδεηάκε. Ση πξνηείλεηο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη θξίκα έλαο επαγγεικαηίαο παξαδείγκαηνο ράξηλ ζην
ζνθάθη εδψ απφ πίζσ ή ζηε Υαιθεδφλα λα ιηκνθηνλεί γηα πειάηε θαη λα
έξρεηαη έλαο λα ζηήλεη εθεί θαη λα πιεξψλεη 1 επξψ, άξα 15 επξψ ηελ εκέξα,
άξα ζην κήλα 500 επξψ θαη ζα βγάδεη 500 κε 1.000 επξψ ηελ εκέξα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη δνπιεχνπλ θαη 24 ψξεο ην 24σξν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, απηφ ιέσ. Πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα βάινπκε έλα
πνζφ απαγνξεπηηθφ. Γελ πάεη λα πεη ε Πεξηθέξεηα 15 κεξηέο; Μάιηζηα. Αλ
βάινπκε 5 επξψ ην κέηξν, ηα 10 κέηξα γίλεηαη 50 επξψ ηελ εκέξα, ηα 15
κέηξα γίλνληαη 75, δειαδή 2.000 €. Να βγεη έλα πνζφ ηέηνην, πνπ λα είλαη
απαγνξεπηηθφ. Γελ μέξσ αλ ζπκθσλείηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να μεθηλήζνπκε απφ θάηη βαζηθφ. Δγψ είκαη ππέξ απηήο
ηεο άπνςεο, φκσο δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε φηη αλ θάπνηνο ζηήζεη
κηα θαληίλα, είλαη απζαίξεηνο. Σέινο. Γειαδή αλ ηνλ γξάςεη ε Γεκνηηθή
Αζηπλνκία μεθηλάεη απφ ηελ αξρή κε έλα πξφζηηκν ησλ 600 € ηψξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ξσηήζσ θάηη. Απηφ πνπ πξφηεηλε ν θ. Γξεηδειηάο αθνξά ηηο
λφκηκεο. ΄
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Νφκηκεο απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηαλ ζα ππάξμνπλ. Σηο παξάλνκεο έηζη θη αιιηψο ηηο θαηαξγείο
εθείλε ηε ζηηγκή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ζαο πσ ην εμήο: ηα πεξίπηεξα φια απηή ηε ζηηγκή είλαη
παξάλνκα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη, δελ είλαη φια.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όια ηα πεξίπηεξα απηή ηε ζηηγκή είλαη παξάλνκα. Γηαηί;
Έλα πεξίπηεξν πνπ παίξλεη κηα λφκηκε άδεηα, δηθαηνχηαη έλα ςπγείν αξηζηεξά,
έλα δεμηά, εθαπηφκελα δπν ςπγεία. Πέζηε κνπ πνην πεξίπηεξν έρεη δπν. Γη'
απηφ ζαο ιέσ, είλαη φια παξάλνκα.
Πάκε ηψξα ζηελ Καλάθε, απηφ πνπ κεηαθέξακε. Σν έρεηε δεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Μίλη κάξθεη!
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ επηθηλδπλφηεηα πνπ θφβεη φιε ηε ζέα ηνπ πεδφδξνκνπ γηα
ηνπο πεδνχο…. κηα θνξά ζα ζπκβεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έρνπκε επηζεκάλεη. Κχξηε Γξεηδειηά λα επηζπεχδνπκε ιίγν
ηε δηαδηθαζία;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ιέσ λα βάινπκε 5-6 επξψ ην ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη ζε
πεξίπησζε παξάλνκεο ην δηπιάζην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν θαζνξίδεη ν λφκνο νχησο ή άιισο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, πέληε. πκθσλείηε θχξηνη κε 5 € ην ηεηξαγσληθφ ζηηο
θαληίλεο; Κχξηε Κνπηζάθε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ναη, θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε ζπκθσλνχκε 5 € ην ηεηξαγσληθφ ζηηο θαληίλεο,
φηαλ θαη εθφζνλ ππάξμνπλ; Ναη.
Σν

3ν

ζέκα

εκεξήζηαο

επαλαθαζνξηζκό

ηειώλ

δηάηαμεο
ρξήζεο

«Δηζήγεζε

ζην

πεδνδξνκίσλ

Γ..
θαη

γηα

ηνλ

ινηπώλ

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ έηνπο 2022» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ κε ηελ
ηξνπνπνίεζε.

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκό ζπληειεζηώλ ηειώλ δηαθήκηζεο
έηνπο 2022 θαη εθ' εμήο»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση πξνηείλνληαη εδψ; Σα ίδηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα ίδηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ξσηήζσ θάηη. Ση εηζπξάηηνπκε απφ ηέιε δηαθήκηζεο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη ζηάληαξη έλα πνζφ 9.980 ην ρξφλν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 10.000 €.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα ηξφιετ ηη καο πεξηιακβάλνπλ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρσ ηελ αίζζεζε… ηίπνηα. Σα δηεξρφκελα ηξφιετ. Απηφ
πξέπεη λα ην ειέγμνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ είλαη ρνληξφ πνζφ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όηαλ ηέιε δηαθήκηζεο ην ρξφλν έρνπκε 10 ρηιηάξηθα πάγηα
γηα ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ζηηο ζηάζεηο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη θαη νη ζηάζεηο δελ είλαη ζε αλζεξή θαηάζηαζε, πνπ
θαη πνπ έρεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη' αξρήλ νη ζηάζεηο είλαη παξάλνκεο λα μεθηλήζνπκε
απφ ην βαζηθφ. Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε δηαθήκηζε εληφο, εηζπξάηηνπκε
παξάλνκα νχησο ή άιισο δειαδή βάζεη ηεο λνκνζεζίαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Υάλνπκε πνιιά έζνδα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γεληθά ζα έιεγα φηη ράλνληαη έζνδα απφ ηηο δηαθεκίζεηο θαη
πάξα πνιιέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κε δηαθεκηδφκελνπο έρνπλ λα
θάλνπλ θαη κεηαθξάδνληαη θπξίσο ζε κηα ραιαξφηεηα πνπ έρνπκε κε απηνχο,
ζε κηα θηιηθή δηάζεζε πνπ ζπλήζσο θαηαηίζεηαη ζε φπνηεο ζπλαιιαγέο
γίλνληαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φηιηθή δηάζεζε, γηαηί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέσ φηη ην έρνπκε δεη ραιαξά. Δγψ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα
δεκηνπξγεζεί –δελ έρνπκε θαη ην πξνζσπηθφ- έλα ζπγθεθξηκέλν Σκήκα, ην
νπνίν ζα κπνξνχζακε λα ην νλνκάζνπκε Σκήκα Υνξεγηψλ θαη Γηαθεκίζεσλ
γηα λα κπνξείο κε ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη κε ηε ζχγρξνλε αληηκεηψπηζε
ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ησλ εηαηξεηψλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα
δεκηνπξγήζεηο έλα ηέηνην Σκήκα marketing θαη λα έρεηο έζνδα.
Αιιά απηφ ηψξα δελ έρνπκε πξνζσπηθφ. Γειαδή ζα κπνξνχζεο
πξαγκαηηθά λα έρεηο έλα Σκήκα κε δπν ηξεηο αλζξψπνπο θαη λα αζρνινχληαη
κε ρνξεγίεο θαη δηαθεκίζεηο. Απηφ ηψξα έηζη φπσο ην έρνπκε δεη είλαη απιά
ζηε ινγηθή ηνπ δεκνζίνπ, εληάμεη ήξζε εδψ δηαθεκίδεηαη έλαο, βάδνπκε θαη
δπν πηλαθίδεο ζηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία πνπ δελ ηηο βάδνπκε έηζη θη αιιηψο,
ή ζηα ηξφιετ ή ζηα ιεσθνξεία.
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Δπνκέλσο είλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη λα ην δνχκε ζθαηξηθά θαη
ελδειερψο απφ ηελ αξρή κάιινλ. Πξνο ην παξφλ αο πάκε ζε απηή ηε ινγηθή
ηεο πξφηαζεο θαη κέζα ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξνχκε λα
πξνζαξκφζνπκε φιν απηφ ην θνκκάηη, ηνπ marketing λα ην πσ ζηε ινγηθή ηεο
ζχγρξνλεο γιψζζαο ηεο νηθνλνκίαο. Γηαηί ην γεγνλφο φηη είκαζηε δεκφζην δελ
ζεκαίλεη θάηη. Γειαδή επηηξέςηε κνπ λα πσ φηη φηαλ αλέβεθα πάλσ ζην
Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ ήηαλ ην Κξαηηθφ, δεκηνχξγεζα θάηη
ηέηνην, απέζπαζα δπν ππαιιήινπο πνπ είραλ ζπνπδάζεη θάηη ηέηνην θαη είρα
ρνξεγίεο θαη δηαθεκίζεηο είρακε 220.000 € ζηνλ πξψην ρξφλν ελφο ηέηνηνπ
ηκήκαηνο.
Θα κνπ πεηο είλαη ζέαηξν, έρεη άιιε εκβέιεηα, έρεη άιιε
ζηφρεπζε. Ναη, γηαηί φρη θαη ην δεκφζην. Ζ πξφηαζή κνπ είλαη λα ζπλερίζνπκε
κε απηή ηε ινγηθή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξψλ θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:
Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκό
ζπληειεζηώλ ηειώλ δηαθήκηζεο έηνπο 2022 θαη επηκόξθσζε εμήο»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ θαη θαηαγξάθεηαη ην παξώλ ηνπ θ. Γξεηδειηά.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ
επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηκεηεξίνπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξεηάδεηαη εδψ λα εηζεγεζνχκε θάηη, έρεη ηξαπκαηηζηεί ην
Κνηκεηήξην, έθπγαλ ηα 8κελα, παιέςακε ζε πνιιά Γηθαζηήξηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί πάκε ζε δίκελα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κπνξνχκε παξαπάλσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε, ξσηάεη ν θ. Γξεηδειηάο γηαηί πάκε ζε δίκελα
γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Κνηκεηεξίνπ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίρακε, αιιά κε απφθαζε Γηθαζηεξίνπ έθπγαλ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα μέξνπκε απηά, ηα είπακε. Σν παιέςακε, παιέςακε ζε
αιιεπάιιειεο δηθαζηηθέο αίζνπζεο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μέρξη λα βξνχκε ηξφπν λα πάξνπκε κφληκν πξνζσπηθφ,
πξνζθεχγνπκε ζε απηή ηε ιχζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ρσηάεη ν θ. Γξεηδειηάο γηαηί δίκελν θαη φρη παξαπάλσ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηα λα γίλεη φζν γίλεηαη πην ζχληνκα ε δηαδηθαζία, πξέπεη
λα γίλεη δίκελν. Γηαηί αιιηψο φιεο νη άιιεο δηαδηθαζίεο είλαη ρξνλνβφξεο θαη ην
λεθξνηαθείν έρεη άκεζε αλάγθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ηεηξάκελν είλαη ρξνλνβφξν;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηράιε ζε δπν κήλεο, ηνλ Φιεβάξε, ζα ζέινπκε πάιη
εξγάηεο. Ση ζα θάλνπκε;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Θα δνχκε πσο ζα γίλεη. αο είπα, πξνζπαζνχκε λα
θάλνπκε φ,ηη γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν

γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε

εξγαδφκελνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέιεη θαη ν θ. Γξεηδειηάο ιέκε γηαηί δελ πάκε ζε κεγαιχηεξεο
ζπκβάζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 8κελν ή 10κελν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αλ είλαη, λα γίλεη ηεηξάκελν. Ρσηήζηε ηελ Τπεξεζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά εληάμεη, εγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κη εγψ ζέισ, πξνθαλψο απφ θάησ καο έρνπλ βάιεη ην φξην ηνπ
δηκήλνπ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γήκαξρε είπακε φηη είλαη ζέκα θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο. Οη
ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη έραζαλ ην Γηθαζηήξην θαη γηα άιινπο δπν κήλεο…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ πάκε ζε άιιεο ζπκβάζεηο πξέπεη λα αιιάμνπκε θαη
πξφζσπα. Δκείο πξέπεη λα θξαηήζνπκε ηνπο ίδηνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σψξα είλαη θαιφ, αθνχ ηνπο παιέςακε ζηα Γηθαζηήξηα θαη ηνπο
θάλακε δπν αιιεπάιιειεο παξαηάζεηο, αο πάξνπκε ηνπο ίδηνπο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ξέξεηε ζε πνηα θαηάζηαζε είλαη ην λεθξνηαθείν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ μέξσ; Αθνχ πεξλάσ ζπρλά, παξαθαιάσ λα
απνζπάζνπκε… ηψξα κελ κπνχκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ γίλεηαη ιεηηνπξγία κε απηέο ηηο ζπλζήθεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ην ζπδεηήζνπκε απηφ ηψξα, γηαηί έρσ άπνςε γηα ην
θνηκεηήξην.
Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ, γηα ηελ
αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ηνπ
Σκήκαηνο Κνηκεηεξίνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο «ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ‘ΔΠΙΚΔΤΗ
ΓΔΦΤΡΑ Α/Γ ΟΓΟΤ ΒΡΤΟΤΛΩΝ ΔΠΙ ΣΗ Δ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ
ΜΔΣΑΞΤ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ - ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ’» Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδόλαο γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο.-Οξηζκόο εθπξνζώπνπ κε
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ
άξζξνπ 7 ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέισ λα ζπκίζσ ην ηζηνξηθφ εδψ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να αθήζνπκε ην ηζηνξηθφ, ην μέξνπκε ην ηζηνξηθφ, λα πάκε
ζηε λνκηκφηεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαθέξακε θαη πεξάζακε ηηο επηζθεπέο ησλ γεθπξψλ ηεο
εζληθήο νδνχ ηνπιάρηζηνλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζηελ Πεξηθέξεηα. Σψξα
έξρεηαη ν θ. Παηνχιεο ε Πεξηθέξεηα θαη καο ιέεη «πάκε λα θάλνπκε ηελ
πξνγξακκαηηθή γηα λα αξρίζνπκε ηηο επηζθεπέο θαη ηε ζπληήξεζε ηεο γέθπξαο
Βξπνχισλ». Ννκίδσ πσο δελ ηίζεηαη ζέκα φηη πξέπεη λα ην απνδερηνχκε
απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση δνπιεηά έρνπκε εκείο ζην εζληθφ Γίθηπν; Απηφ είλαη
παξάλνκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε πιεξνθνξψ φηη …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρεη αιιάμεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα. Γελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε
αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. Καλελφο Γήκνπ ηεο Διιάδαο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: ε πιεξνθνξψ κέρξη λα ην παιέςνπκε θαη λα ην απνδερηεί ε
Πεξηθέξεηα…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνην λα απνδερηεί; Όηη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά θάλακε εμαληιεηηθνχο ειέγρνπο γηα λα
δνχκε πνπ αλήθεη ε γέθπξα. Γηαηί ε Πεξηθέξεηα καο απάληεζε φηη αλήθεη ζην
Γήκν. Σν έρσ ςάμεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ήκνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ θάλακε θ. Γξεηδειηά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πιένλ φιεο νη γέθπξεο πνπ είλαη πάλσ απφ ηελ εζληθή
νδφ, αλήθνπλ ζηνπο Γήκνπο. Θεσξνχλ φηη δελ είλαη ζην εζληθφ νδηθφ Γίθηπν.
Μπήθακε ζηε ινγηθή φηη εδξάδεηαη ε γέθπξα….
Βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη κεηά απφ εθηελή έιεγρν κε
ηελ Σερληθή Τπεξεζία πέξζη σο Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θάλακε
αιιεπάιιεια έγγξαθα ζηελ Πεξηθέξεηα γηα λα επηζθεπαζηεί ε γέθπξα ηεο
Βξπνχισλ. Γηαηί αληηκεησπίδνπκε ην πξφβιεκα πξψηνλ φηη θάησ ζηελ
νξνθή…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξάθιεζε. Με κπνχκε ζην πξφβιεκα …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αθήζηε κε λα κηιήζσ. θχξηε Γξεηδειηά κνπ δεηήζαηε λα
αλνίμσ ην κηθξφθσλν, ζα ηνπνζεηεζψ φπσο ζέισ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχζηε. Μάζε λα αθνχο παηδί κνπ ιίγν. Πεξί ηνπ
πξνβιήκαηνο δελ δηαθσλνχκε. Πεξί ηεο λνκηκφηεηαο δηαθσλνχκε, ζε απηφ λα
ζηαζνχκε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Αλ κε αθήζεηε λα νινθιεξψζσ, ζα θαηαιάβεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά επεηδή ήκνπλ παξψλ ζε δπν ηνπιάρηζηνλ
ζπλαληήζεηο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γήκαξρε ζε παξαθαιψ είλαη αλάγθε, πξέπεη λα κηιήζσ,
δεηψ ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνλ έρεηο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Χξαία. ηα αιιεπάιιεια έγγξαθα πνπ έγηλαλ, ππάξρεη
έλαο λφκνο ηνπ 2016 ή ’18 δελ ζπκάκαη, ν νπνίνο έρεη ππνγξαθεί απφ ην
Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, ν νπνίνο παξαδίδεη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ γεθπξψλ νη
νπνίεο είλαη ππεξθείκελεο ηεο εζληθήο νδνχ, ζηνπο Γήκνπο. Απηφ είλαη
δεδνκέλν.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ είλαη ην έγγξαθν απηφ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ηελ Σερληθή Τπεξεζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη ζηελ Σερληθή. Παξάθιεζε, θέξηε ην εδψ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ηελ Σερληθή Τπεξεζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηφηη εδψ θαίλεηαη φηη ζηελ Πεξηθέξεηα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ξαλαιέσ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άθεζέ ηνλ λα νινθιεξψζεη γηαηί θη εγψ ήκνπλ παξψλ ζε απηέο
ηηο ζπδεηήζεηο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ε φιε ηελ αιιεινγξαθία πνπ θάλακε κε ηελ Πεξηθέξεηα
δεηψληαο λα επηζθεπάζεη ηε γέθπξα …
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Μπνξεί λα άιιαμαλ νη δηαδηθαζίεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση άιιαμε βξε παηδηά; Μπνξνχκε λα βάινπκε εκείο
ζθαισζηέο λα θηηάμνπκε ηε γέθπξα Βξπνχισλ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηαηί αξλείζηε λα αθνχζεηε θ. Γξεηδειηά; Αθήζηε κε ιίγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ δελ ππάξρεη ιφγνο ηψξα γηα έλα απιφ ζέκα λα
ζεθψλνπκε ηνπο ηφλνπο. Υξήζην κνπ, ήκνπλ θη εγψ παξψλ ζηε ζπλάληεζε κε
ηνλ Παηνχιε.
πλέρηζε θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα λα δψζσ κηα ηειηθή εηθφλα, ζηα αιιεπάιιεια έγγξαθα
πνπ θάλακε κε ηελ Πεξηθέξεηα, ε Πεξηθέξεηα καο απαληνχζε ζε φ,ηη έγγξαθν
θη αλ θάλακε πνπ είλαη πάλσ απφ πέληε νη επηζηνιέο πνπ εζηάιεζαλ,
ηνπιάρηζηνλ επί ησλ εκεξψλ κνπ θαη επί ηνπ Γεκήηξε Καληαξέιε είραλ γίλε
έγγξαθα, φηη ε επηζθεπή αλήθεη ζην Γήκν, βάζεη λνκνζεζίαο.
Απηφ πνπ θαηαθέξακε θαη πεηχρακε ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ
θάλακε κε ηνλ Γήκαξρν θαη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, είλαη λα κπεη ε ζπγθεθξηκέλε
γέθπξα καδί κε άιιεο πέληε ζε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε έξγνπ ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη λα επηζθεπαζηεί κε απηφ ηνλ ηξφπν. Γηαηί δηαθνξεηηθά
είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηελ επηζθεπάζνπκε εκείο θαη φλησο δελ έρνπκε ηα
κέζα λα ην θάλνπκε. Βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μνπ επηηξέπεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ει. 3 «… έρνληαο ππόςε ην ππ’ αξηζκ. 805683/29-9-2021
έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο κεηξνπνιηηηθώλ ππνδνκώλ Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο,

πεξί δπζρέξεηαο

αλάζεζεο

κειέηεο

επηζθεπήο

ηεο

γέθπξαο

Βξπνύισλ. Η Πεξηθέξεηα δειώλεη όηη έρεη πξόβιεκα θνξεζκνύ λα θάλεη ηε
κειέηε επηζθεπήο ηεο γέθπξαο Βξπνύισλ. Με ην 25384/19-11-2021 έγγξαθν
ηνπ

Γήκνπ

Φηιαδέιθεηαο

-

Υαιθεδόλαο

ζπκθσλεί

κε

ηελ

ζύλαςε

πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ Πεξηθέξεηαο θαη ηεο λέαο κεηξνπνιηηηθήο
Αηηηθή Α.Δ. γηα ηε κειέηε».
Καη έξρνληαη ζην ηέινο, κε ιίγα ιφγηα ζε θακία πεξίπησζε δελ
αλήθεη ζην Γήκν. Φαληαζηείηε ην εζληθφ Γίθηπν πνπ έρεη παξαρσξεζεί ην
πεξηζζφηεξν θαη ζε ηδηψηεο, λα πεγαίλεη ν θάζε παξφδηνο Γήκνο λα ζηήλεη
ζθαισζηέο, λα θάλεη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα λα επηζθεπάζεη απηφ πνπ
λνκίδεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρεηε απφιπην δίθην, ην ίδην αληηκεηψπηζα αιιά ππάξρεη ε
λνκνζεζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ λα νινθιεξψζσ. Πνπζελά δελ πξνθχπηεη φηη
είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ, ηα δηάβαζα θαη ηα έρσ ζεκεηψζεη κε θφθθηλν.
Καη ζην ηέινο ηαθηηθά κέιε νξίδνληαη… θαη ηα ινηπά, ην ηαθηηθφ
κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Μπαιάθαο Γεψξγηνο θαη
ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο Λνγνζέηε Αηθαηεξίλε, απέρνπλ ηεο ςεθνθνξίαο
ζην ελ ιφγσ ζέκα.
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Καηζηθάξεο
Γεκήηξηνο θαη Μεζπκάθε Άλλα θαηαςεθίδνπλ ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πεξί πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν ηαθηηθφ κέινο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Σπκπιαιέμεο Γξεγφξηνο απέρεη απφ ηελ
ςεθνθνξία.
Κπξίεο θαη θχξηνη δελ έρνπκε θακία αξκνδηφηεηα λα αλαζέζνπκε
εκείο ιφγσ ηνπ φηη είλαη θνξεζκέλε ε Πεξηθέξεηα. Απηή ε εηαηξεία
αλαπηπμηαθή, ε λέα κεηξνπνιηηηθή… πνηα είλαη απηή; Γελ είλαη ηδηψηεο, ζε
πνηνλ αλήθεη; ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ; ηελ Πεξηθέξεηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηελ Πεξηθέξεηα. Δκείο δελ έρνπκε θακία ζρέζε κε απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη γηαηί δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Πεξηθέξεηα ην αλαθέξεη, ε Πεξηθέξεηα ην βάδεη ζηε ζχκβαζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βάδεη ζηε ζχκβαζε λα αλαζέζνπκε εκείο, ζε απηήλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πσο φρη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ έγθξηζε ζχλαςεο θαη νξσλ ηνπ ζρεδίνπ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έγθξηζε ζχλαςεο φξσλ ηνπ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο παξνρή ππεξεζίαο, λα καο θάλεη κειέηε θαη ηα ινηπά.
Δμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο θαη νξηζκφο εθπξνζψπνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Πεξηθέξεηα ιέεη «ζα ζαο
ηε θηηάμσ εγψ ηε γέθπξα, ζα ηε θηηάμνπκε κε ηνλ Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ
Νέα Μεηξνπνιηηηθή» πνπ κπνξεί αλ είλαη ζπγαηξηθή θαη θνξέαο ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη γηαηί δελ ην αλαζέηεη ε ίδηα ζηε ζπγαηξηθή ηεο; Πάξε
99.000 πνπ ιέεη εδψ θαη θάλε ηε κειέηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ξαλαιέσ: απηή ε δνπιεηά είλαη λα ηελ θάλνπκε εκείο βάζεη
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν αθνχζακε απηφ, εληάμεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δκείο παξαρσξνχκε ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ζηελ
Πεξηθέξεηα ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέζεη θαη λα ηειεηψλεη. Δκάο δελ ελδηαθέξεη
λα ιπζεί ην πξφβιεκα απηή ηε ζηηγκή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ζέισ λα πσ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Βξπνχισλ έρεη
θαηαζηεί επηθίλδπλε, θεχγνπλ ηζηκέληα, ν θέξσλ νξγαληζκφο έρεη αξρίζεη θαη
εκθαλίδεηαη, ηα ζίδεξα είλαη ζηξεβιά, εκέλα απηή ηε ζηηγκή κε ελδηαθέξεη λα
απνθαηαζηαζεί ε δεκηά ηεο Βξπνχισλ γηα πάξα πνιινχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα
έλα αθφκε: αλ πξάγκαηη ν Γήκαξρνο θαη ηα κέιε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ,
ησλ Οηθνλνκηθψλ, έρνπλ επζχλε γηα έλα πηζαλφ ζπκβάλ γηα έλα δπζηχρεκα
πνπ ζα γίλεη …
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρνπλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκέλα απηή ηε ζηηγκή δελ κε ελδηαθέξεη θαζφινπ αλ έξζεη ε
Πεξηθέξεηα θαη κνπ ιέεη «θάλε εζχ απηή ηε ζχκβαζε θαη ηελ πιεξψλσ εγψ».
Καζφινπ δελ κε ελδηαθέξεη. Δκέλα κε ελδηαθέξεη λα θχγεη απφ πάλσ ε
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επζχλε θαη λα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά ηεο γέθπξαο. Καη σο εθ ηνχηνπ ςεθίδσ
ππέξ απηήο ηεο πξφηαζεο πνπ έρνπκε κπξνζηά καο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κχξηε Γήκαξρε πνηνλ πξνηείλεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο έρεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πξέπεη λα κπεη φλνκα γηα ηελ Δπηηξνπή, κε αλαπιεξσηή
αηξεηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Κχξηε

Κνπηζάθε

ζπκθσλείο

λα

πξνρσξήζνπκε

ηελ

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
δεκηψλ ηεο Βξπνχισλ;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Βέβαηα θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Καη βέβαηα ζπκθσλψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πξέπεη λα νξίζεηε έλαλ αηξεηφ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί απφ ηελ Οηθνλνκηθή θαη φρη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αθνχ ζαο ιέσ αηξεηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οξηζκφο εθπξνζψπνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δπεηδή ξψηεζα εγψ ηελ θα γνπξάθε, πξέπεη λα είλαη
αηξεηφο. Πξέπεη λα κηιήζεηε καδί ηεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο σο Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καη αλαπιεξσκαηηθφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αηξεηφο θη απηφο;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δλλνείηαη απφ είλαη ν ηαθηηθφο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ηνλ θ. Κνπεινχζν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ θαηαςεθίδσ δηφηη είλαη παξάλνκε απηή ε ζρέζε, δηφηη
δελ έρνπκε θαλέλα λφκηκν δηθαίσκα παξέκβαζεο ζην εζληθφ Γίθηπν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα 5 ππέξ – 1 θαηά, θαηά πιεηνςεθία
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ππνηίζεηαη φηη ζα γίλεη κέζα ζην ρξφλν. Απηφ δελ ιέεη; Όρη,
ελ πάζε πεξηπηψζεη. Ο έρσλ ην πξφζηαγκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ν
Αληηδήκαξρνο.
Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ηνπ
ζρεδίνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο
«ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ‘ΔΠΙΚΔΤΗ ΓΔΦΤΡΑ Α/Γ ΟΓΟΤ ΒΡΤΟΤΛΩΝ ΔΠΙ
ΣΗ Δ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ - ΝΔΑ
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ’» - Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν.
Υαιθεδόλαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο.Οξηζκόο εθπξνζώπνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή
Παξαθνινύζεζεο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο»
εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«α. Έγθξηζε ηεο Μειέηεο θαη ησλ Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ
κε ηίηιν «Αλάπιαζε δηθηύνπ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γήκνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο» Α.Μ. 181/2021
β. Έγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ
ζην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ»
γηα ην έηνο 2021, ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 2 (Α.Π.2) «Αζηηθή
αλαδσνγόλεζε & ινηπέο δξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ»,
ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξάζηλν Σακείν ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο
γ. Έγθξηζε απνδνρήο ησλ όξσλ ρξεκαηνδόηεζεο, ζύκθσλα
κε ην ζπλεκκέλν ζην Παξάξηεκα ύκθσλν Απνδνρήο Όξσλ
Υξεκαηνδόηεζεο (ΑΠΟ)
δ. Έγθξηζε δέζκεπζεο γηα ηελ θάιπςε από ηδίνπο πόξνπο ή άιιε πεγή
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνύ θαη ε. Δμνπζηνδόηεζε
ηνπ Γεκάξρνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηεο είλαη νη δξάζεηο πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηή είλαη ε πξφηαζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ;
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ΓΖΜΑΡΥΟ:

Ναη.

Φαξδηά

πεδνδξφκηα,

Εψλεο

πεδψλ,

απξφζθνπηε

πξνζπέιαζε, θπθινθνξία πεδψλ, δψλε απξφζθνπηεο πνξείαο αηφκσλ
κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο θαη ζηνηρείσλ δηεπθφιπλζεο ..
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα εληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απξφζθνπηε φδεπζε ηπθινχ, πιαθφζηξσζε κε αληηνιηζζεηηθφ
δάπεδν πςειήο αληνρήο εληαίνπ χθνπο, αλαβάζκηζε, αζηηθφο εμνπιηζκφο,
θάδνη απνξξηκκάησλ, πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαηαζθεπήο δαπέδνπ … είλαη
θαηαγεγξακκέλα θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; Οκφθσλα.

Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «α. Έγθξηζε ηεο Μειέηεο θαη ησλ
Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπιαζε δηθηύνπ
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»
Α.Μ. 181/2021 β. Έγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ
έξγνπ ζην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ
Ηζνδπγίνπ» γηα ην έηνο 2021, ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 2 (Α.Π.2)
«Αζηηθή αλαδσνγόλεζε & ινηπέο δξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ»,
ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξάζηλν Σακείν ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο γ. Έγθξηζε απνδνρήο ησλ όξσλ
ρξεκαηνδόηεζεο, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζην Παξάξηεκα ύκθσλν
Απνδνρήο Όξσλ Υξεκαηνδόηεζεο (ΑΠΟ) δ. Έγθξηζε δέζκεπζεο γηα
ηελ θάιπςε από ηδίνπο πόξνπο ή άιιε πεγή ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ
ππεξβάιινληνο πνζνύ θαη ε. Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα πξνβεί
ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο»
εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ
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8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε
ηίηιν :« ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΠΡΧΣΖ ΑΝΑΓΚΖ, ΠΟΤ ΘΑ
ΥΟΡΖΓΖΘΟΤΝ ΜΔΧ ΓΗΑΣΑΚΣΗΚΧΝ Δ ΑΠΟΡΟΤ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ
ΑΓΤΝΑΜΟΤ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΧΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΓΖΜΟΣΔ &
ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ,
& ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2022» (ΑΜ 169/2021)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξαλαέξρεηαη έλα ζέκα ην νπνίν ηξέρακε ελάκηζε κήλα πξηλ λα
ην θέξνπκε σο θαηεπείγνλ θαη βέβαηα νη Τπεξεζίεο καο πέηαμαλ ην κπαιάθη
μαλά πίζσ. Δίλαη φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηηο δηαηαθηηθέο. Δίρακε
πεη λα κπνπλ ζηε ινγηθή κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη αληί λα αιιάμνπκε απηφ θαη
λα ην μαλαθέξνπκε, καο μαλαέθαλαλ έλα αίηεκα θαη ην μαλαπεξλάκε ηψξα,
ρσξίο ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση αιιάδεη δειαδή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλψ είπακε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, άιιαμαλ θάηη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση άιιαμαλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ πξνζπαζψ λα δσ ηψξα. Ο θ. Μπεξδέζεο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Απιά ε πξνεγνχκελε κειέηε αλέθεξε θαη ην ’21 κέζα θαη
απφ ηε ζηηγκή πνπ αθαηξείηαη ην ’21 θαη πάεη ζε εηήζην θαη είλαη κφλν γηα ην
’22 ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη φια ηα ζρεηηθά παξακέλεη ε ίδηα δελ έρεη
αιιάμεη θάηη άιιν. Δίλαη ην ίδην πξάγκα, ην ίδην πνζφ, ίδηεο πνζφηεηεο, ηα
πάληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη ίδηνη φξνη.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Οη ίδηνη φξνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθαηξέζεθε δειαδή ην ’21 θαη πάκε κφλν γηα ην ’22;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Πάκε κφλν γηα ην ’22, λαη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 27 Οθηψβξε είλαη ηφηε πνπ πήξαηε. Ήηαλ δίκελν ηνπ ’21. Σν
αθαηξείηαη θαη είλαη ην ’22.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ηη γίλεηαη ζε απηφ ην δηάζηεκα;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν γλσζηφ. Γελ θαηαιαβαίλεηο ηη ζα γίλεη ηψξα; Πάιη ζα πάκε
ζηε ινγηθή κε δίκελα.
πχξν, πσο ζα θαιχςνπκε ην θελφ απηφ;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Θα έρνπκε ηειεηψζεη Γήκαξρε γηαηί είλαη θαιπκκέλνη κέρξη
ηηο 31 ηνπ κήλα, κέρξη ηηο 31 Γελάξε ηνπ ’22.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ
κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν :« ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΠΡΧΣΖ ΑΝΑΓΚΖ, ΠΟΤ ΘΑ ΥΟΡΖΓΖΘΟΤΝ
ΜΔΧ ΓΗΑΣΑΚΣΗΚΧΝ Δ ΑΠΟΡΟΤ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΓΤΝΑΜΟΤ
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ, ΓΖΜΟΣΔ & ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ, & ΓΗΑ ΣΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2022» (ΑΜ 169/2021)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε επηρνξήγεζεο πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ «Οηθνπκεληθή
Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνπνπιηηώλ» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο»
(2η επανεισαγωγή)
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δίλαη

γλσζηή

ε

ηζηνξία

κε

ηνπο Κσλζηαληηλνπνιίηεο,

επαλεξρφκαζηε γηα άιιε κηα θνξά. Έρεη ζεθσζεί ζθφλε γηα έλα ζέκα ην νπνίν
φινη καο ην έρνπκε δεη κε αιηξνπηζκφ θαη βξίζθακε αλάρσκα θαη εκπφδην ζην
ζέκα ηεο λνκηκφηεηαο.
Δπεηδή έρνπκε φινη καο ζε κηθξφ ή ζε κεγάιν βαζκφ ηξσζεί
απφ απηή ηελ ηζηνξία θαη επεηδή θαη αηξεηνί θαη απφ ηα πκβνχιηα ησλ
ππνινίπσλ

θνξέσλ

καο

εγθαινχλ

ζηε

ινγηθή

ηεο

βνήζεηαο

ησλ

Κσλζηαληηλνππνιηηψλ μαλαθέξλσ ην ζέκα θαη επηκέλσ ζηε ινγηθή ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ άξζξνπ πνπ αλαθέξεη ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο
ηνπο
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Δπεηδή αλαθέξεηαη θαη σο πνιηηηζηηθφο θνξέαο πηζηεχσ απηά ηα
4,5 ρηιηάξηθα φηη κπνξνχλ λα δνζνχλ γηα ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπο θαη
απφ εθεί θαη πέξα αο ηα θαηαλείκνπλ απηνί θαηά ην δνθνχλ. Δγψ δελ κπνξψ
λα πξνηείλσ θάηη άιιν, κάιηζηα είρα πεη ηηο πξνάιιεο φηη αο θέξνπλ νη
ζχκβνπινη εδψ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνηάζεηο πνπ λα είλαη
λνκφηππεο θαη λα ζπλδξάκνπλ βέβαηα ζε απηέο ηηο 13 ςπρέο πνπ ζα βξεζνχλ
ζην δξφκν. Γελ έρσ λα πσ θάηη άιιν.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Με βάζε ην παιηφ αίηεκα θαη ην παιηφ πνζφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με βάζε ην παιηφ αίηεκα, ην παιηφ πνζφ θαη επαλαθέξσ ηελ
πξφηαζή κνπ, δελ κπνξψ λα θάλσ θάηη άιιν. Γλσξίδνληαο φηη αθφκε ην
Καηαζηαηηθφ ηνπο δελ έρεη αιιάμεη, γλσξίδνληαο φηη δελ έρεη γίλεη αθφκε ην
Παξάξηεκα, γλσξίδνληαο φηη ε έδξα δελ είλαη αιιάμεη, δελ κπνξψ λα ζεθψζσ
εγψ ζηηο πιάηεο κνπ απηή ηε ζθφλε πνπ έρεη ζεθσζεί, πνπ καο ραξαθηεξίδεη
φινπο εδψ ζπιιήβδελ αλάιγεηνπο.
Κχξηε Κνπηζάθε ζέιεηε λα πείηε θάηη;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ο θ. Γξεηδειηάο ηη ιέεη γη' απηφ ην ζέκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα έξζσ κεηά ζηνλ θ. Γξεηδειηά, επεηδή έρεηε επαθή κε ην
αληηθείκελν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Θέισ λα αθνχζσ ηνλ θ. Γξεηδειηά ηη ιέεη γη' απηφ ην ζέκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κψζηα λα θαηαγξαθεί ε ζέζε κνπ φρη απιά ζηα πξαθηηθά,
αιιά θαη ζηελ απφθαζε.
Ζ επηρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιιφγνπ θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπν θαη αηηηνινγία είλαη πέξα γηα πέξα παξάλνκε. Γηφηη ην ζπγθεθξηκέλν
σκαηείν δελ έρεη έδξα εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ – δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο. Καη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηχρεη φισλ
εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα ληφπηα σκαηεία.
Σν κφλν πνπ κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε είλαη ε ζίηηζε θαη ε
βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο, ηηο δνκέο ηνπ
Γήκνπ καο. Θα παξαθαιέζσ λα γξαθηεί θαη ζηελ απφθαζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οπφηε ςεθίδεηε θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο είλαη θαηά ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ νίθνπ θαη
παξακέλεη ζηε ζέζε πνπ είρε φηη ζηηίδνπκε ηνλ θφζκν απηφλ, ηνπο
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πξνζθέξνπκε φπνηα βνήζεηα κπνξνχκε κέζσ ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ,
αιιά πέξαλ ηνχηνπ νηηδήπνηε άιιν ζα ζεσξεζεί παξάλνκν.
Κχξηε Κνπηζάθε έρεηε ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε εάλ δελ είλαη πνιηηηζηηθφο χιινγνο ηεο
πφιεο, δελ κπνξεί λα επηρνξεγεζεί. Δθφζνλ απηή ηε ζηηγκή έρνπκε δεηήζεη
εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ λα γίλεη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ψζηε λα
κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ, απηνί δελ έρνπλ θάλεη ηίπνηα. Δγψ έρσ ηε
δηάζεζε βάδσ έλα 500ξηθν απφ ηελ ηζέπε κνπ λα θάλνπκε έλα έξαλν φινη
κεηαμχ καο λα ζηαζνχλ απηνί νη άλζξσπνη. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ είλαη
λφκηκν γηα λα κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηίζεηαη εδψ ζέκα θηιαλζξσπίαο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αλ απηή ηε ζηηγκή θάπνηνη ιππνχληαη ηνπο αλζξψπνπο θαη
θαιά θάλνπλ θαη ηνπο ιππνχληαη, εγψ είκαη ζηε δηάζεζε λα θάλσ έλα έξαλν
θαη λα βξεζνχλ ηα ιεθηά. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ κπνξεί λα γίλεη, είλαη
παξάλνκνο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα ηη ςεθίδεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηά. Κχξηε Μπεξδέζε;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γήκαξρε, επεηδή μέξεηο πάξα πνιχ θαιά φηη ην έςαμα ην
ζέκα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν μέξσ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γπζηπρψο είλαη παξάλνκν θαη ζα καο έξζεη θαηαινγηζκφο
99,5%. Δίλαη παξάλνκν, δπζηπρψο.
Καη φρη κφλν απηφ, άληε θαη ςεθίδνπκε ηψξα ηα 3,5 ρηιηάξηθα,
ηνπο θαιχπηνπκε νπζηαζηηθά γηα ηξεηο κήλεο λνίθηα. Γειαδή ζε ηξεηο –
ηέζζεξηο κήλεο Φιεβάξε – Μάξηε πάιη ζα έρνπκε ην ίδην ζέκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλνίγεηε ηέηνηα πιεγή χζηεξα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν μέξσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάπνπ πξέπεη ε Απηνδηνίθεζε λα ιέεη φρη. Γηα λα κελ θάλεη
ηξνπνπνίεζε πάεη ζηε Φηινζέε πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ έρνπλ μεθηλήζεη ηε κεηαθνξά. Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ό,ηη αθξηβψο είπαλ θαη νη πξνιαιήζαληεο.
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Θέισ λα ζαο πσ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη είραλ θάλεη αίηεκα γηα
αδεηνδφηεζε απφ ην θξάηνο, γηα λα πάξνπλ άδεηα μελψλα. Οπζηαζηηθά
απνξξίθζεθε γηα έλα θαη κφλν ιφγν: ν ιφγνο ήηαλ επεηδή ήζειαλ λα
παξακείλνπλ ζαλ χιινγνο Κσλζηαληηλνππνιηηψλ. Απηφ θάληαδε ιίγν…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ηδηαίηεξν γηαηί φηαλ είζαη μελψλαο είζαη γηα φινπο, φρη κφλν γηα
Κσλζηαληηλνππνιίηεο.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ ήζειαλ νπζηαζηηθά λα είλαη γηα φινπο, γη' απηφ ηνλ ιφγν
απνξξίθζεθε. Σν επαθφινπζν φκσο είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ηψξα θαη
επηκέλσ εγψ θαη ιέσ ην εμήο: λαη, λα ην θάλνπκε αλ ζπκθσλήζνπκε φκσο
φινη. Όινη. Γηαηί δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα καο έξζεη θαηαινγηζκφο θαη ζε
ηξεηο – ηέζζεξηο κήλεο ζα έρνπκε πάιη αθξηβψο ην ίδην πξφβιεκα. Γειαδή ηα
4,5 ρηιηάξηθα είλαη κηα πξνζσξηλή ιχζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δκέλα κε θάιπςαλ νη πξνιαιήζαληεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
δελ έρνπλ έδξα ζην Γήκν καο θαη δελ έρνπλ γίλεη θαη ελέξγεηεο γηα λα
απνθηήζνπλ έδξα ζην Γήκν καο, δελ κπνξνχκε λα ζπλδξάκνπκε κε ηνλ
ηξφπν πνπ δεηείηαη, κε ηε ρξεκαηηθή θαηαβνιή. Παξά κφλν κε ηηο δνκέο πνπ
ππάξρνπλ ζην Γήκν ηηο νπνίεο κπνξεί ν θάζε πνιίηεο λα εμππεξεηεζεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπεινχζν;
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Γήκαξρε θη εγψ ην ίδην ζα ζπκθσλνχζα, δελ λνκίδσ φηη
κπνξνχκε λα πνχκε θάηη άιιν. Μαθάξη λα ππήξρε θάπνην παξαζπξάθη, λα
ππήξρε θάηη πνπ λα καο αηηηνινγεί. Γελ καο αηηηνινγεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθηφο απφ ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Κνπηζάθε πνπ νπζηαζηηθά απηή
ε πξφηαζε κεηαθξάδεηαη ζε έλαλ έξαλν αλ θαηάιαβα θαιά, ππάξρεη θάπνηα
άιιε ζθέςε πξνθεηκέλνπ απηνί νη άλζξσπνη λα κε βγνπλ ζην δξφκν; Έρεηε
θάηη ζην κπαιφ ζαο εδψ, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ζ πξφηαζή κνπ γηα βνήζεηα, κήπσο ζα κπνξνχζακε κε
θάπνην χιινγν Πνληίσλ, Κξεηψλ ή νηηδήπνηε, λα θαηεβάζνπλ απηνί έλα
αίηεκα επηρνξήγεζεο γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα είλαη ζνβαξά πξάγκαηα απηά; Να βάινπκε έλα άιιν
χιινγν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ γίλεηαη απηφ.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε θάζε πεξίπησζε λα έξρεηαη πάληα έλαο άιινο χιινγνο
λα…
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δληάμεη θ. Γξεηδειηά κηα ιχζε ςάρλνπκε λα βξνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη θαζφινπ ιχζε, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ. Γηφηη
θαη’ απηή ηελ έλλνηα ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε ζε κηα έκκεζε παξαλνκία.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Απνζχξεηέ ην ζαλ πξφηαζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Χξαία, ή λα επηκείλεηε ζηελ πξνεγνχκελε απφθαζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνξξίπηεηαη ην αίηεκα ηνπ πιιφγνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Να

επαλέιζεη

ην

αίηεκα,

αθνχ

αιιάμνπλ

έδξα

νη

Κσλζηαληηλνππνιίηεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνξξίπηεηαη θαη αλ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, έρνπλ ην
δηθαίσκα λα θάλνπλ αίηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηαηχπσζε λα είλαη ηέηνηα, πνπ λα ηνπο δίλνπκε ην παξάζπξν
λα ηνπο αλνίγνπκε έλα παξάζπξν, φπσο ηνπο έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλα.
Απιψο ζέισ ηε δηαηχπσζε φηη ε δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο θαζίζηαηαη λφκηκε
εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη ηεο κεηαθνξάο ηεο έδξαο.

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ή κε επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ
«Α.Ο. Πξόνδνο Υαιθεδνληθόο» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αηηείηαη ηελ επηρνξήγεζε απφ ην Γήκν ην πνζφ ησλ 3.000 € γηα
ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ γηα ηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν 2021-2022 θαη έμνδα ηκαηηζκνχ. Έρεη επηζπλαθζεί απφ ηνλ θ. Γάξα
ην αίηεκα, λα πξσηνθνιιεζεί πξνο Γήκαξρν, Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ θαη
εληεηαικέλν αζιεηηζκνχ θ. Κνπεινχζν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σν

10

ζέκα

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

ή

κε

επηρνξήγεζεο ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ «Α.Ο. Πξόνδνο Υαιθεδνληθόο»
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.
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Δπραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, λα είζηε θαιά θαη θαιή
ζπλέρεηα ζε φ,ηη θάλεηε. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.
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