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ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ
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ΖΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΖ - ΩΡΑ: 09:45
ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΩΑΝΝΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ
Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Κνπηζάθεο Μηραήι, Κνζθνιέηνο σηήξηνο,

Σάθαο Ζιίαο, Κνπεινχζνο

Υξήζηνο, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο, Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Αθχξσζε θαη επαλαπξνθήξπμε αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ «Πξνκήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ γηα ηε
δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
επηβαηηθνχ θνηλνχ ζηηο εγθεθξηκέλεο γξακκέο (αζηηθέο θαη δεκνηηθέο) ηνπ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» (Α.Μ. 147/2021).

2.

Λήςε απφθαζεο επί ηεο κε αξηζκ. πξση.1526/27.01.2022 αίηεζεο γηα
ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 8/2022 απφθαζεο Ο.Δ. πεξί έγθξηζεο 1νπ
πξαθηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη αλάζεζεο ηνπ έξγνπ: «ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ
ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΣΗΑ ΠΛΔΤΡΑ ΑΛΟΤ ΛΟΓΩ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ»
(Α.Μ. 151/2021).

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

3.

Έγθξηζε

πξαθηηθνχ

δηελέξγεηαο

δηεζλνχο

αλνηθηνχ

ειεθηξνληθνχ

δηαγσληζκνχ γηα ηελ ««ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ
ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΓΟΜΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ
ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ
«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ

ΤΠΟΓΟΜΩΝ

ΣΗ

ΣΖ

ΟΠΟΗΔ

ΠΡΑΞΖ

ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ

ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ
ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» θαη αλάδεημε πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ.
4.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ δηαηξνθήο &
πξψηεο αλάγθεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ κέζσ δηαηαθηηθψλ ζε απφξνπο &
νηθνλνκηθά αδχλακνπο σθεινχκελνπο ησλ Κνηλσληθψλ Παληνπσιείσλ
ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο, δεκφηεο & θαηνίθνπο ηνπ
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
2022» (ΑΜ 169/2021) θαη αλάδεημε νξηζηηθνχ αλαδφρνπ.

5.

3νπ

Έγθξηζε

πξαθηηθνχ

(ειέγρνπ

δηθαηνινγεηηθψλ

θαηαθχξσζεο)

δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΖ ΓΗΑΛΟΓΖ ΣΖΝ ΠΖΓΖ ΚΑΗ
ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ» - (Α.Μ. 59/2021) θαη αλάδεημε νξηζηηθψλ
αλαδφρσλ.
6.

Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ,

δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο
θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
7.

2εο

Έγθξηζε

αλακφξθσζεο

πξνυπνινγηζκνχ

ηεο

Κνηλσθεινχο

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 39/2022
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.

ΘΔΜΑΣΑ εκηόρ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Καηαβνιή ή κε ηέινπο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηελ Ηεξά
Μεηξφπνιε Νέαο Ησλίαο θαη Νέαο Φηιαδέιθεηαο.

2.

Δπηρνξήγεζε αζιεηηθνχ πιιφγνπ ΦΔΑ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ.
Κνπεινχζνο παξψλ, ν θ. Σάθαο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ.
Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο παξψλ.
Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Έρνπκε δπν ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ….,
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε αλ κνπ επηηξέπεηε, επεηδή είλαη ε ηξίηε
ζπλεδξίαζε θαη πεξηκέλσ αθφκε απφ ηνλ θ. αξαληφπνπιν ζην ζέκα πνπ
πεξάζακε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ζε βάζνο πεληαεηίαο ηηο απαηηήζεηο θαη ηα
έγγξαθα ησλ Τπεξεζηψλ θαη δελ έρσ ιάβεη ηίπνηα. Ννκίδσ φηη ηξεηο
Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο έρνπλ πεξάζεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σξεηο εβδνκάδεο είλαη νπζηαζηηθά. Σν γξάθσ εγψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ζέκα είλαη λα ηα δνχκε, θαηαιαβαίλεηε. Ήηαλ
ππνρξέσζή ηνπ φπσο δεζκεχηεθε ν ίδηνο ζε εθείλε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
λα καο ηα θέξεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη θχξηνη ην 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο; Ωξαία.

1ο ΘΔΜΑ εκηόρ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καηαβολή ή μη ηέλοςρ καηάλητηρ κοινόσπηζηος σώπος ζηην
Ηεπά Μηηπόπολη Νέαρ Ηυνίαρ και Νέαρ Φιλαδέλθειαρ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Μεηξφπνιε, βαζηθά ε Σερληθή Τπεξεζία ηεο Μεηξφπνιεο λα
θαηαιάβεη έλα θνηλφρξεζην ρψξν αλ ζπκάκαη θαιά 117,23 ηεηξαγσληθά κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζεη εθεί ην εξγνηάμηφ ηεο.
Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη ε θιαζηθή θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ
δίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Αηηνχληαη λα κελ θαηαβιεζεί ην ηέινο
θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ, ζηε ινγηθή φηη ην νηθφπεδν είλαη δηθφ καο θαη φηη ην
έξγν έρεη πξνθχςεη κεηά απφ ζχκβαζε κε εκάο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο πνηα είλαη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Υσξίο ηέινο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δθ κέξνπο ηεο «Γχλακεο Πνιηηψλ» ηηο ζέζεηο καο ηηο
γλσξίδεηε γηα ην φιν εγρείξεκα, είρακε ηνπνζεηεζεί ιεπηνκεξψο ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην φηη νπζηαζηηθά ν Γήκνο έρεη αλάγθε βξεθηθνχ ζηαζκνχ θαη φρη ελφο
βξεθνλεπηαθνχ. Απφ εθεί θαη χζηεξα ην έξγν πξνρσξάεη θαη βέβαηα δελ
έρνπκε θακία αληίξξεζε γηα ηε δσξεάλ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ
εξγνιάβν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφθεηηαη γηα πξνζσξηλή θαηάιεςε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη απηφ ιέσ, ηελ πξνζσξηλή θαηάιεςε. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κη εκείο ζαλ πλδπαζκφο είρακε απφ ηελ αξρή ζηαζεί
ππέξ απηήο ηεο αλέγεξζεο ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ, ζηα πιαίζηα απηήο
ηεο αγαζηήο ζπλεξγαζίαο κε ηε Μεηξφπνιε πνπ πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα
έρεη ν Γήκνο, εθηηκνχκε φηη δελ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ηέινο απφ ηε
Μεηξφπνιε γηα έλα έξγν πνπ ζα έρεη νπζηαζηηθά νθέιε. Άξα ζεκαίλεη φηη ην
έξγν μεθηλάεη θαη βεβαίσο είκαζηε θη εκείο ζεηηθνί ππέξ ηεο κε θαηαβνιήο
ηέινπο.
Με ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια απφ ηνλ Αληηδήκαξρν
Οηθνλνκηθψλ λα κνπ πεη αλ κπνξεί φρη ζε απηή ηελ ζπλεδξίαζε ζηελ επφκελε
εληφο ηνπ ’21 ηη έρεη θαηαβιεζεί απφ παξφκνηεο πεξηπηψζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
Κ.

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ:

Ση

πνζφ

έρεη

θαηαβιεζεί

γεληθψο

θαη

ζε

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Παξφκνηα εξψηεζε έρσ κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ πην
ζπγθεθξηκέλα ζηα δπν κεγάια έξγα, ην έλα πνπ θάλεη ν θιαβελίηεο θαη ην
άιιν πνπ θάλεη ε Γηθέθαινο Α.Δ. αλ πιεξψλνπλ ηέιε θαηάιεςεο
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφρεηξα κπνξψ λα ζαο πσ γηαηί απηφ ην γλσξίδσ ν θ.
θιαβελίηεο πιεξψλεη. Σν έξγν ηεο ΑΔΚ θαη ζε απηφ ε INTRAKAT ζεσξψ φηη
φιν ην θνκκάηη απηφ πνπ θαηέιαβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο
ππνγεηνπνίεζεο είλαη ζαθέο, αιιά ζα ην δνχκε. Δπηθπιάζζνκαη ζε απηφ.
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Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηαηί είλαη θαηάιεςε ζε νιφθιεξε ηελ Καππαδνθίαο,
είλαη ην άιιν ην πιατλφ θνκκάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηνλ θιαβελίηε ζαο ιέσ λαη, γηα ηελ Καππαδνθίαο θαη ηνπο
γχξσ

ρψξνπο

επηθπιάζζνκαη

λα

ζαο

απαληήζεη

ν

Αληηδήκαξρνο

Οηθνλνκηθψλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
ηεο Φσθψλ; Πνηα θαηάιεςε;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ κίιεζα γηα ηε Φσθψλ, κίιεζα γηα δεκνηηθέο νδνχο
ηελ Καππαδνθίαο, ηελ πιατλή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Καππαδνθίαο δελ έρεη θαηαιεθζεί, ν ρψξνο πνπ είλαη
πέξημ ηνπ γεπέδνπ ν αδηακφξθσηνο είλαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ΑΔΚ.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ζ πφξηα πνπ είλαη ζηελ Καππαδνθίαο θαη δελ κπνξείο
λα πεξάζεηο, δελ έρεη θαηαιεθζεί; Οιφθιεξε πφξηα έρεη, θνξντδεπφκαζηε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ζπκπιεξσκαηηθά, έλαο πνπ βάδεη έλα
θάδν απνξξηκκάησλ ζην δξφκν θη απηφο πξέπεη λα πιεξψλεη ηέινο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηιάηε γηα ηα κεγάια; Ναη, βεβαίσο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ εξψηεζή κνπ είλαη γεληθή γηα φια.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Καηαβολή ή μη
ηέλοςρ καηάλητηρ κοινόσπηζηος σώπος ζηην Ηεπά Μηηπόπολη Νέαρ
Ηυνίαρ και Νέαρ Φιλαδέλθειαρ» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ
Δίλαη έλα έγγξαθν πνπ ήξζε απφ ηε ΦΔΑ, ην νπνίν ην έρεηε
ιάβεη, φπνπ δεηάεη έλα ρηιηάξηθν πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί κέξνο ησλ εμφδσλ
γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηα αγσλίζκαηα θαη λα κελ απνβιεζνχλ απφ ην
πξσηάζιεκα. Έηζη θη αιιηψο έρνπκε θσδηθφ 10.000 € πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ
ελίζρπζε ησλ νκάδσλ ηνπ Γήκνπ, ε εηζήγεζή καο είλαη λα θαηαβιεζεί απηφ ην
ρηιηάξηθν ζηε ΦΔΑ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη' αξρήλ αλ εηζάγεηαη θ. Γήκαξρε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά θ. Αλεκνγηάλλε, ην ζεψξεζα ινγηθφ. Έρεηε δίθην.
Δηζάγεηαη ην ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ η ειζαγυγή ηος εκηόρ ημεπήζιαρ
διάηαξηρ θέμαηορ ζηη ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ.

2ο ΘΔΜΑ εκηόρ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Δπισοπήγηζη αθληηικού ςλλόγος ΦΔΑ
και εξειδίκεςζη ζσεηικήρ πίζηυζηρ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Δπηρνξήγεζε
αζιεηηθνχ πιιφγνπ ΦΔΑ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΩΝΑ

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Ακύπυζη και επαναπποκήπςξη ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού
για ηην «Ππομήθεια για ηην καηαζκεςή και ηοποθέηηζη ζηεγάζηπυν
για ηη δημιοςπγία και αναβάθμιζη ζηάζευν για ηην εξςπηπέηηζη ηος
επιβαηικού κοινού ζηιρ εγκεκπιμένερ γπαμμέρ (αζηικέρ και δημοηικέρ)
ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ»
(Α.Μ. 147/2021)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κπξία Κνινβνχ δηαθσηίζηε καο σο πξνο ηελ αθχξσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ. Να δηεπθξηλίζσ φηη θαιέζακε ηελ θα Κνινβνχ επεηδή είλαη θαη
ζηηο δπν Δπηηξνπέο θαη ζηελ επφκελε, θαη ζεψξεζα θαιφ λα είλαη κφλν ε θα
Κνινβνχ εδψ.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Να μεθηλήζσ, ή ππάξρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο
επί ηεο δηαδηθαζίαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δζείο θα Κνινβνχ.
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Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ο δηαγσληζκφο απηφο ήηαλ ειεθηξνληθφο. Ζ δηαθήξπμε είρε
εγθξηζεί, είρε αλέβεη ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ην βαζηθφηεξν ζέκα
ήηαλ φηη ηελ εκέξα πνπ αλνίμακε εκείο ην δηαγσληζκφ ζαλ Δπηηξνπή …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ είραηε Δπηηξνπή.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη δελ ππήξρε Δπηηξνπή φηαλ αλέβεθε ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ε
δηαθήξπμε. ηε δηαθήξπμε αλαθεξφηαλ ζε δπν δηαθνξεηηθά ζεκεία, ζε έλα
ζεκείν ην άλνηγκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηηο 17 ηνπ κήλα θαη ζην άιιν
ζεκείν αλαθεξφηαλ ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία. Σν άιιν ζέκα ην νπνίν
παξνπζηάζηεθε, ήηαλ φηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο δελ ππήξρε
Δπηηξνπή, γηαηί ε Δπηηξνπή ζπζηάζεθε αξρέο ηνπ 2022 θαη ζαλ Δπηηξνπή
επεηδή δελ έρνπκε φινη νη ππάιιεινη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θσδηθνχο φζνλ
αθνξά ηηο πξνκήζεηεο, έρνπκε γηα δηαγσληζκνχο έξγσλ, εγψ ζπγθεθξηκέλα θαη
ν θ. Κίηζηνο δελ είρακε θσδηθνχο θαη κέρξη λα απνθηήζνπκε ηνπο θσδηθνχο…
Γη' απηφ ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ είλαη λα γίλεη
αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, λα αλέβεη μαλά ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζην ΚΖΜΓΖ ε
δηαθήξπμε κε ηηο ζσζηέο εκεξνκελίεο θαη λα μαλαδεκνπξαηεζεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλνίρηεθαλ πξνζθνξέο;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη, έγηλε άλνηγκα πξνζθνξψλ. Έγηλε ηε ζπγθεθξηκέλε
εκεξνκελία πνπ είρε ζηαιεί ε πξφζθιεζε απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ έγηλε
απνζθξάγηζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλνίρηεθαλ νη πξνζθνξέο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ηηο άλνημε; Αθνχ δελ ππήξρε Δπηηξνπή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνχ δελ ππήξρε Δπηηξνπή θαη θσδηθνί πσο ηηο
άλνημαλ;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Μαο είραλ απνζηαιεί έγγξαθα απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ,
ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ ηνλ ρεηξίδεηαη ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ επεηδή
αθνξά πξνκήζεηα, φρη έξγν. Απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ καο είραλ απνζηαιεί
e-mail θαη έγγξαθα πξσηνθνιιεκέλα, ζην νπνίν καο δεηνχζαλ λα πάξνπκε
θσδηθνχο.
Δκείο ζαλ Δπηηξνπή πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ δελ
έρνπκε κέρξη ηελ εκεξνκελία, νχηε είρακε πξφζβαζε ζηνλ θάθειν ηνπ
δηαγσληζκνχ λα είρακε δηαβάζεη πην λσξίο.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κακία αληίξξεζε. Δζείο δελ είραηε, δελ ππήξραηε άξα δελ
είραηε. ηηο 17 ή ζηηο 20 ηνπ κελφο πνηνο άλνημε ηηο πξνζθνξέο;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: ηηο 17 ηνπ κήλα πνπ αλνίμακε ηηο πξνζθνξέο ηηο
ζπγθεθξηκέλεο…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όηαλ ιέηε «αλνίμακε», πνηνη;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ζ Δπηηξνπή. ηελ Δπηηξνπή ήκνπλ εγψ, ν θ. Κίηζηνο θαη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ππήξρε Δπηηξνπή, ιέηε.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Δίπα φηη ε Δπηηξνπή είρε νξηζηεί ην 2022 αξρέο ηνπ ’22.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη, ην ’22 ηέζεθε ε Δπηηξνπή 3/2νπ.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: 3/2/2022.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 17/1νπ πνπ αλνίμαηε, δελ ππήξρε Δπηηξνπή.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Αθξηβψο. Όρη, εκείο δελ αλνίμακε 17/1νπ. Δκείο αλνίμακε
ηψξα, ηψξα πνπ θάλακε ην πξαθηηθφ. Πξηλ ηξεηο εβδνκάδεο αλνίμακε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηά πνπ είραλ θαηαηεζεί κέρξη ηηο 17;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη.
Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Άξα δελ είραλ αλνίμεη νη πξνζθνξέο. Σψξα αλνίρηεθαλ.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Σψξα αλνίρηεθαλ νη πξνθνξέο. Γελ ζα κπνξνχζαλ λα
αλνίμνπλ πην λσξίο εθφζνλ δελ είρακε θσδηθνχο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη δεηάηε ηψξα πνπ αλνίμαηε, λα αθπξσζεί ιφγσ ησλ
εκεξνκεληψλ;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Λφγσ ησλ εκεξνκεληψλ, γηαηί απηφ είλαη ην βαζηθφ ζθάικα
ηεο δηαθήξπμεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξαθηηθφ πνπ θάλαηε πνπ αλνίμαηε πξνζθνξέο;
Οθείιαηε λα θάλεηε, έζησ θη αλ είλαη άγνλνο.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Πξαθηηθφ δελ θάλακε. Κάλακε έγγξαθν πξνο ηνλ Πξφεδξν
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ην θαηαιαβαίλσ. Ο λφκνο ιέεη φηη απφ ηε ζηηγκή
πνπ αλνίγνληαη νη πξνζθνξέο, πξέπεη λα ππάξρεη θαη πξαθηηθφ, έζησ θη αλ
δελ πξνρσξάεη, λα θαηαγξαθνχλ δειαδή. Δδψ δελ μέξσ γηαηί δελ είλαη
θαηαγεγξακκέλεο νη πξνζθνξέο πνπ αλνίμαηε εζείο θαη ηηο μέξεηε κφλν εζείο
νη ηξεηο. Σν ιέσ ζσζηά;
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Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ναη. Θα ζαο εμεγήζσ. ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα κε ηνπο
θσδηθνχο καο εκείο κπήθακε, καο δφζεθε πξφζβαζε απφ ην Σκήκα
Πξνκεζεηψλ ζηελ Δπηηξνπή πξφζβαζεο ζην δηαγσληζκφ. Σν πξψην πνπ
θάλακε, αλνίμακε ηε δηαθήξπμε γηα λα δνχκε ηνπο φξνπο θαη πνηα είλαη ηα
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα ειέγμνπκε. Οη πξνζθνξέο, κε απηφ ηνλ
ηξφπν δειαδή φηαλ δίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή πξφζβαζε ζην δηαγσληζκφ,
αλνίγνπλ νη πξνζθνξέο, ηηο βιέπνπκε εκείο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.
Όηαλ αλνίμακε ηε δηαθήξπμε θαη δηαβάζακε ηε δηαθήξπμε γηα λα
μέξνπκε ηη πξέπεη λα ειέγμνπκε, δηαπηζηψζακε ηα ζθάικαηα ηα νπνία
ππήξραλ ζηε δηαθήξπμε θαη δελ πξνβήθακε ζηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθνξψλ, δειαδή ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ αλ είλαη ζσζηά ή φρη.
Απηφ έρεη γίλεη θαη απηφ θαηαγξάθηεθε ζην πξαθηηθφ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν θαηάιαβα απηφ, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρεη έζησ
θη αλ δελ πξνρσξάεη κηα θαηαγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ. Γελ ηε βιέπνπκε απηή.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Καηαγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ είλαη απηφ ην έγγξαθν …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ είλαη ην έγγξαθν πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία,
γηα λα επαλαιάβεη, ην πξαθηηθφ δελ ην βιέπνπκε κέζα.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Δίλαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία θέξεη
ππνγξαθέο. Πξαθηηθφ δελ έρνπκε θάλεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα έπξεπε λα ππάξρεη πξαθηηθφ, έζησ θη αλ ν
δηαγσληζκφο δελ πξνρσξάεη. Γηφηη δηαβάζαηε εηαηξείεο, δηαβάζαηε πξνζθνξέο
…
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Όρη – φρη …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνχ ην αλνίμαηε, είλαη πξνο θνηλή ζέα φισλ.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Δίδακε ηηο εηαηξείεο, ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζαθψο ηνπο
βιέπεηο, αιιά ζαο ιέσ φηη δελ κπήθακε ζηε δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ηεο θάζε
κηαο πξνζθνξάο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζνη ζπκκεηείραλ;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Γχν γηα ην ζπγθεθξηκέλν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ δελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ, κνπ θαίλεηαη θάπσο
….
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κνηηάδνληαο ηα έγγξαθα δηαπίζησζα ην εμήο: ν Γήκνο
κε επζχλε πξνθαλψο ηεο Γηνίθεζεο πνιχ θαζπζηεξεκέλα ζπγθξφηεζε ηε
ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή θαη απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ, πνπ πνιχ ζσζηά ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη δελ κπνξεί λα
πξνρσξήζεη.
πγθεθξηκέλα δηαβάδνληαο ηα έγγξαθα πνπ καο ζηείιαηε, ν
δηαγσληζκφο αλέβεθε ζην ΔΖΓΖ 17/1/2022 θαη ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο θαη πξνζθνξάο έπξεπε λα γίλεη ε απνζθξάγηζε 20/1/2022. Ζ
ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή ζπζηάζεθε 3/2/2022 ήηαλ αδχλαην ινηπφλ κηα
Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη 13 κέξεο κεηά, λα έρεη αλνίμεη ηνπο θαθέινπο
20/1/2022. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Σφζν
απιφ θαη ηειηθά απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο ηφζν πξφρεηξν. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζέιεηε λα ξσηήζεηε θάηη;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη δελ ζέισ λα ξσηήζσ θάηη, απιψο ζα ζπκθσλήζσ
κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε, λνκίδσ έλα ζέκα πνπ ζα κπνξνχζε λα κελ ππάξρεη
θαλ, δεκηνπξγήζεθε κε δηθή ζαο επζχλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο ζέιεη θάηη; Ωξαία, ςεθίδνπκε.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ίδην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ίδην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν ίδην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία αθπξψλεηαη ν δηαγσληζκφο.
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2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Λήτη απόθαζηρ επί ηηρ με απιθμ. ππυη. 1526/27.01.2022 αίηηζηρ
για ηην ανάκληζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 8/2022 απόθαζηρ Ο.Δ. πεπί έγκπιζηρ
1ος ππακηικού διαγυνιζμού και ανάθεζηρ ηος έπγος:
«ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΣΗΑ ΠΛΔΤΡΑ ΑΛΟΤ
ΛΟΓΩ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ»
(Α.Μ. 151/2021)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θα Κνινβνχ έρεη ηνλ ιφγν γηα κηα ελεκέξσζε.
Κα

ΚΟΛΟΒΟΤ:

Ο

ζπγθεθξηκέλνο

δηαγσληζκφο

ήηαλ

ειεθηξνληθφο

δηαγσληζκφο κε ηε δηαδηθαζία πξνζθπγήο ζηε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε. Ζ πξφζθιεζε είρε ζηαιεί ζε ηξεηο εηαηξείεο, νη
εηαηξείεο απηέο έρνπλ ππνβάιιεη θαη νη ηξεηο ηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ δηαδηθαζία
ηνπ πξψηνπ πξαθηηθνχ, δειαδή ην 1ν πξαθηηθφ θαη ν έιεγρνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηέιεμε ζην φηη απφ ηηο ηξεηο εηαηξείεο αθπξψζεθαλ νη δχν
ιφγσ έιιεηςεο θάπνησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία ήηαλ επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, αλαθεξφηαλ ζηελ πξφζθιεζε.
πγθεθξηκέλα κηα απφ ηηο εηαηξείεο ε ERMONASSA απφ ηηο
ηέζζεξηο ππεχζπλεο δειψζεηο ηηο νπνίεο έπξεπε λα είρε ππνβάιιεη, νη ηξεηο
έθεξαλ ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπο, ε κία δελ είρε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή. Καη ην άιιν ήηαλ φηη ζην πηζηνπνηεηηθφ δηθαζηηθήο θεξεγγπφηεηαο,
ελψ ζηελ πξφζθιεζε αλαθεξφηαλ φηη πξέπεη λα ππάξρεη κλεία ζρεηηθά κε ηελ
ππαγσγή ζε εθθαζάξηζε, θαη νη δπν εηαηξείεο, ε ERMONASSA θαη ε … δελ
κλεκνλεπφηαλ απηφ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ δηθαζηηθήο θεξεγγπφηεηαο θαη ην 1 ν
πξαθηηθφ θαηέιεμε ζηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη θαηαθπξψζεθε ν
δηαγσληζκφο ζηελ ηξίηε εηαηξεία, κε ηελ επσλπκία Ektoras.
Μεηέπεηηα έρεη ππνβιεζεί απφ ηελ εηαηξεία ERMONASSA
αίηεζε γηα αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ νπνία ηελ αίηεζε απηή ηελ έρνπκε ςάμεη ζαλ
Δπηηξνπή. Καηφπηλ θάπνησλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ γίλεη εθ κέξνπο ηεο
Δπηηξνπήο πξνο ηε Ννκηθή Τπεξεζία, ε νπνία απνθάλζεθε επί ηεο
εγθπξφηεηαο ησλ δχν πηζηνπνηεηηθψλ δηθαζηηθήο θεξεγγπφηεηαο θαη θάλακε
δεθηέο θαη ηηο δπν εηαηξείεο.
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Γειαδή ζηελ νπζία απηή ηε ζηηγκή είλαη ηξεηο εηαηξείεο νη νπνίεο
είλαη σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έπξεπε λα έρνπλ ππνβάιιεη είλαη εληάμεη
θαη ε εηαηξεία ε νπνία έδσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο είλαη ε
εηαηξεία ERMONASSA.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σξεηο εηαηξείεο είλαη ή δπν;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ήηαλ ηξεηο ζηελ αξρή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηέο πνπ ήηαλ εληάμεη;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: ηελ πξψηε θάζε ε κία εηαηξεία ήηαλ εληάμεη, κεηά ηελ
εμέηαζε ηεο αίηεζεο ηεο ERMONASSA γίλνληαη δεθηέο θαη νη ππφινηπεο δπν
εηαηξείεο απφ ηελ Δπηηξνπή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηάβαζα αξθεηά πξνζεθηηθά θαη βιέπσ φηη δηαθξίλεη
κηα δηαθνξά ε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο αίηεζεο απφ ηελ έλζηαζε. Γελ έρσ
θαηαιάβεη απηή ηε δηαθνξά. Γειαδή εδψ εμεηάδνπκε κηα αίηεζε ή κηα έλζηαζε
ηεο εηαηξείαο ERMONASSA;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με βάζε ηελ έλζηαζε γίλεηαη ε αίηεζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αίηεζε. Γελ είλαη έλζηαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ έλζηαζε, πξνεγείηαη ηεο αίηεζεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ
πήξακε, ηη έιεγε;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ζ πξνεγνχκελε απφθαζε αλέθξηλε ην δηαγσληζκφ ζηελ
εηαηξεία Ektoras.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ζε απηή ηελ απφθαζε κεηά ηηο λνκηθέο δηαβνπιεχζεηο
θαη ηα ινηπά, απνθαηαζηάζεθαλ θαη νη άιιεο δχν.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Αθξηβψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη δεηάλε ηελ αλάθιεζε απηήο ηεο απφθαζεο πνπ είρε
εγθξίλεη ηνλ έλαλ.
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Αθξηβψο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνθεηκέλνπ λα;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Να θαηαθπξσζεί ζε απηφλ πνπ έδσζε, ζηελ ERMONASSA ε
νπνία έδσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα, θαηάιαβα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σνπνζέηεζε ζα θάλσ. Δίλαη έλα έξγν αξθεηά κηθξφ ζα
έιεγα, γηαηί κεηέπεηηα ρξνληθά ήξζαλ ηα 2 εθαηνκκχξηα πνπ έρεη λα θάλεη κε ην
γεληθφηεξν ρψξν δηακφξθσζεο γχξσ - γχξσ απφ ην γήπεδν θαη εδψ έρνπκε
έλα δηαγσληζκφ κε πάξα πνιχ κηθξή έθπησζε, δειαδή έλαο δηαγσληζκφο πνπ
έρεη 1% έθπησζε θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ε εηαηξεία πνπ πξνθξίλεηαη
απηή ηε ζηηγκή 2% νπφηε εγψ ζα εμέηαδα απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο
κήπσο ην ελζσκαηψζεηε κε ην κεγάιν έξγν, κήπσο γίλεη επαλαπξνθήξπμε.
Γηαηί βιέπσ φηη απηφ ζα έρεη θη άιιεο ελζηάζεηο. Γειαδή ηψξα
απηφο πνπ αλαθεξχμακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηνλ Ektoras, ζίγνπξα δελ ζα θαζίζεη κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα θαη ζα κπνχκε
ζε κηα δηαδηθαζία θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα, απηφ ην ππνζέησ δελ ην μέξσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ην αθνχσ απηφ αιιά ζεσξψ πσο αλ
ελζσκαησζεί ζε έλα δηαγσληζκφ πνπ ήδε ηξέρεη κε ηα 2 εθαηνκκχξηα, ζα
κπιέμνπκε πεξηζζφηεξν θαη ζα κπνχκε ζε κηα ινγηθή κηαο θαηάηκεζεο πνπ
δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα κπιέμνπκε θαη λα έρνπκε έλα θνπβάξη λα
μεηπιίγνπκε. Δίλαη δπν ηειείσο δηαθνξεηηθά έξγα θαη λνκίδσ πσο ζα
θαζπζηεξήζνπκε πάξα πνιχ θαη απηή ηε ζηηγκή απηφ πνπ ζέινπκε είλαη λα
κπνχκε ζε κηα θαλνληθφηεηα, εηδηθά σο πξνο ην θπθινθνξηαθφ κέξνο ζην
ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ζηελ πεξηνρή πνπ είλαη ζρεδφλ θέληξν, λα κπνξέζνπκε
λα απνθαηαζηήζνπκε ηελ θπθινθνξία λα ηειεηψζνπκε θαη κε ην βφξεην θαη
αλαηνιηθφ πεδφδξνκν θαη φια ηα ζπλαθή θαη ηα ζπλνδά φζν ην δπλαηφ πην
γξήγνξα.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη' αξρήλ δελ είλαη δπλαηφ απηφ θ. Αλεκνγηάλλε λα
ελζσκαησζεί ζε έλα δηαγσληζκφ πνπ ήδε έρεη γίλεη θαη ηειεηψλεη. Σν Διεγθηηθφ
πλέδξην δελ πεξηκέλνπκε; Έρνπκε θαλέλα λέν απφ εθεί;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ θξίλσ ηελ έθπησζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά, θξίλνπκε ηελ έθπησζε αιιά βάιαηε θαη κηα
πξφηαζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίπα ππνζεηηθά εάλ γίλεηαη.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπνζεηηθά ή πξαγκαηηθά, δελ γίλεηαη θαη πξέπεη λα γίλεη
δεθηφ ην αίηεκα σο εηζάγεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γπν εξσηήζεηο ζηελ θα Κνινβνχ. Αλαθέξαηε θάπνηα ζηηγκή φηη
ήηαλ αφξαηε ε ςεθηαθή ππνγξαθή ζηελ ππεχζπλε δήισζε. Μήπσο ήηαλ
αλάγιπθε θαη δελ θαηλφηαλ θαη φρη αφξαηε;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Όρη δελ ήηαλ απηφ ην ζέκα πνπ ιέηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πσο είλαη αφξαηε; Αφξαηε έιεγε, ηη ζεκαίλεη αφξαηε;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Δκείο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ην έρνπκε δεη,
επεηδή δπζηπρψο φρη φινη νη ππνινγηζηέο πνπ έρνπκε ζηα γξαθεία καο, ιφγσ
ησλ πεπαιαησκέλσλ θάπνησλ ζπζηεκάησλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλεηο
απηφ ην ζπγθεθξηκέλν έιεγρν. Γειαδή ζπγθεθξηκέλα ζην δηθφ κνπ ππνινγηζηή
αλ παηήζσ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεχζπλε δήισζε δελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ ε
ςεθηαθή

ππνγξαθή

ηνπ

ζπκκεηέρνληα,

απφ

άιιν

ππνινγηζηή

ηνπ

ζπλαδέιθνπ πνπ έρεη ην πξφγξακκα πην πξφζθαην θαη πην θαηλνχξγην, φηαλ
παηάο πάλσ εκθαλίδεη έλα screen ζην νπνίν θαίλεηαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή.
Ζ. ΣΑΦΑ: Άξα επεηδή είλαη πην πεπαιαησκέλν ην ινγηζηηθφ …
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Αθξηβψο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ωξαία. Όζνλ αθνξά ηε δηθαζηηθή θεξεγγπφηεηα, είρε θαηαζέζεη ε
ERMONASSA εγθαίξσο ην πηζηνπνηεηηθφ. Ναη;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Ζ ERMONASSA είρε ππνβάιιεη, αιιά ζην ζπγθεθξηκέλν
πηζηνπνηεηηθφ ηεο ERMONASSA ην Πξσηνδηθείν αλέθεξε γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ζθέινο φηη δελ κπνξεί λα απαληήζεη γηαηί δελ είλαη αξκφδην. Δλψ ηνπ ελφο
απφ ηνπο ηξεηο, ην πηζηνπνηεηηθφ θεξεγγπφηεηαο ην νπνίν ήηαλ απφ ην
Πξσηνδηθείν ηεο Λάξηζαο ή Λακίαο δελ ζπκάκαη αθξηβψο ηψξα, ην εθδίδεη
απηφ. Δλψ ην Πξσηνδηθείν ησλ Αζελψλ δελ ηα εθδίδεη απηά.
Ζ. ΣΑΦΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Άξα ε κία Τπεξεζία
Πξσηνδηθείνπ είρε απαληήζεη, ελψ ε άιιε…. Απηφ θακηά θνξά ζπκβαίλεη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όπσο είρακε δεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ην ζέκα ην είρακε ςεθίζεη έζησ θαη κε ην κηθξφ πνζνζηφ έθπησζεο
πνπ είρε δνζεί, ιφγσ ζπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ππήξρε θφβνο γηα θάπνην
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αηχρεκα θαη ήηαλ άθξσο επηηαθηηθφ λα γίλεη. Με ηε λέα εμέιημε πνπ θέξλεη
ηψξα ε Δπηηξνπή ηα λέα δεδνκέλα θαη θπζηθά αθνχ έρεη πεξάζεη θαη απφ ηε
Ννκηθή Τπεξεζία δελ έρνπκε ιφγν εκείο λα κελ ην ςεθίζνπκε θαη ζε απηή ηε
κνξθή ηνπ, δειαδή ζην λα αιιάμνπκε ηελ απφθαζή καο θαη λα ςεθίζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Να ζαο ξσηήζσ θάηη θα Κνινβνχ. Γελ πξέπεη λα
πεξηκέλνπκε λα εθδηθαζηνχλ νη ελζηάζεηο θαη λα πξνρσξήζνπκε κεηά;
Κα ΚΟΛΟΒΟΤ: Όρη θ. Οπζηακπαζίδε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. χκθσλα θαη κεηά απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ θαη
κεηά ηηο εμεγήζεηο πνπ έδσζε ε θα Κνινβνχ θαη απφ εκάο σο εηζάγεηαη γίλεηαη
δεθηφ ην αίηεκα. αο επραξηζηνχκε πνιχ θα Κνινβνχ.
Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Λήτη απόθαζηρ επί ηηρ με απιθμ.
ππυη. 1526/27.01.2022 αίηηζηρ για ηην ανάκληζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 8/2022
απόθαζηρ Ο.Δ. πεπί έγκπιζηρ 1ος ππακηικού διαγυνιζμού και ανάθεζηρ
ηος έπγος: «ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΣΗΑ ΠΛΔΤΡΑ ΑΛΟΤ ΛΟΓΩ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ» (Α.Μ. 151/2021)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππακηικού διενέπγειαρ διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού
διαγυνιζμού για ηην ««ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΓΟΜΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ
«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ»
και ανάδειξη πποζυπινών αναδόσυν»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππακηικού
διενέπγειαρ διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην
««ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΓΟΜΔ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΗ
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ΟΠΟΗΔ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟ ΓΖΜΟ ΝΔΑ
ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» και ανάδειξη πποζυπινών
αναδόσυν» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ

4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππακηικού ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ ανοικηού
ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην «Ππομήθεια ειδών διαηποθήρ
& ππώηηρ ανάγκηρ, πος θα σοπηγηθούν μέζυ διαηακηικών ζε απόποςρ
& οικονομικά αδύναμοςρ υθελούμενοςρ ηυν Κοινυνικών
Πανηοπυλείυν ηος Γήμος και ηηρ Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ,
δημόηερ & καηοίκοςρ ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ
για ηο οικονομικό έηορ 2022»
(ΑΜ 169/2021)
και ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππακηικού
ελέγσος

δικαιολογηηικών

καηακύπυζηρ

ανοικηού

ηλεκηπονικού

διαγυνιζμού για ηην «Ππομήθεια ειδών διαηποθήρ & ππώηηρ ανάγκηρ,
πος θα σοπηγηθούν μέζυ διαηακηικών ζε απόποςρ & οικονομικά
αδύναμοςρ υθελούμενοςρ ηυν Κοινυνικών Πανηοπυλείυν ηος Γήμος
και ηηρ Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ, δημόηερ & καηοίκοςρ ηος Γήμος
Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ για ηο οικονομικό έηορ 2022»
(ΑΜ 169/2021) και ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ

5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 3ος ππακηικού (ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ)
διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΖ ΓΗΑΛΟΓΖ ΣΖΝ ΠΖΓΖ ΚΑΗ
ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ» (Α.Μ. 59/2021) και ανάδειξη οπιζηικών αναδόσυν»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ,
είλαη απφ ηα ρξήκαηα πνπ ε Γηνίθεζε Βαζηιφπνπινπ θαη «Γχλακεο Πνιηηψλ»
άθεζε ζην Γήκν 10 εθαηνκκχξηα θαη, γηα θαηαζθεπή πξάζηλνπ ζεκείνπ θαη
αγνξά εμνπιηζκνχ. Υαηξφκαζηε πνπ έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, κεηά απφ 2,5
ρξφληα ν Γήκνο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα εθκεηαιιεπηεί απηά ηα ρξήκαηα
πξηλ ραζνχλ. Οπφηε επεηδή είλαη έλα έξγν δηθφ καο θαη βέβαηα ην
ππεξςεθίδνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη θαη απφ εκάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα δηεπθξίληζε κφλν. Δίλαη ζαθέο φηη απηά ηα ρξήκαηα
ππήξραλ ζηνλ θσδηθφ, ζέισ λα πξνζζέζσ εδψ φηη ε θαζπζηέξεζε δελ
νθείιεηαη θαζφινπ ζηε Γηνίθεζε, έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηηο γξαθεηνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο
ζπλαληεζήθακε κε ην Τπνπξγείν θαη ηνλ θ. Πέηζα θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ.
Ζ πινπνίεζε απηψλ ησλ 10 εθαηνκκπξίσλ ζα έπξεπε λα είλαη
ζηνρεπκέλε θαη λα κελ πεγαίλεη δεμηά θαη αξηζηεξά, πξνθεηκέλνπ λα πνχκε φηη
απηά ηα 10 εθαηνκκχξηα πνπ βξήθακε ζην Σακείν απφ ηε δηθή ζαο Γηνίθεζε
ζα γίλνληαλ ζθνξπνρψξη. Δπνκέλσο ηψξα ζηνρεπκέλα εθκεηαιιεπφκαζηε
απηφ ην πνζφ πξνθεηκέλνπ λα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία νπζηαζηηθήο
πινπνίεζεο.
Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μηα εξψηεζε επεηδή κπνξεί λα κε απαηά ε κλήκε κνπ. Σν είρε
ςεθίζεη

απηφ

ε

«Γχλακε

Πνιηηψλ»

ηελ

πξνκήζεηα

απηψλ

ησλ

απνξξηκκαηνθφξσλ; Σα ρξήκαηα ηα είρακε απφ ηε δηθή ηνπο ζεηεία, είραλ
ςεθίζεη απηή ηελ πξνκήζεηα απηφ ην δηαγσληζκφ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζπκάκαη θ. Σάθα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ννκίδσ πσο φρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σέινο πάλησλ.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Καη κηα αλαθνίλσζε απφ ηνλ θ. Εαραξηάδε πνπ δελ έρεη ήρν. Μνπ
αλαθέξεη

φηη

απφ

ηε

«Λατθή

πζπείξσζε»

ζηε

ζχζθεςε

γηα

ηα

αληηπιεκκπξηθά ζα παξαζηεί ε θα Γθνχκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πηζαλφ λα αλαβιεζεί γηαηί ε ΔΡΓΟΡΟΖ κάιινλ δελ κπνξεί λα
παξαζηεί ζήκεξα θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο επηθεθαιήο. Θα ελεκεξσζνχλ
εγθαίξσο.
Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 3ος ππακηικού (ελέγσος
δικαιολογηηικών

καηακύπυζηρ)

διεθνούρ

ανοικηού

ηλεκηπονικού

διαγυνιζμού για ηην «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΩΘΖΖ
ΣΖ ΓΗΑΛΟΓΖ ΣΖΝ ΠΖΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ» - (Α.Μ. 59/2021)
και ανάδειξη οπιζηικών αναδόσυν» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ

6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος
σπόνος, διάπκειαρ οκηώ (8) μηνών, για ηην κάλςτη αναγκών
ανηαποδοηικού σαπακηήπα ηηρ Γιεύθςνζηρ Καθαπιόηηηαρ,
Ανακύκλυζηρ και Ζλεκηποθυηιζμού ηος Γήμος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη γηα 9 άηνκα. Κχξηε Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγθξίλεηαη. Κάζε θνξά πνπ έξρεηαη πξνζσπηθφ, θαιφ
είλαη λα είλαη κφληκν μέξεηε ηηο απφςεηο καο. Καιφ είλαη λα θηηαρηεί ην
θαηλνχξγην νξγαλφγξακκα γηα ηηο πξνζιήςεηο λα είλαη κφληκν θαη βέβαηα
εγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οκνίσο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε;
Γ. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Ππόζλητη πποζυπικού
με ζύμβαζη ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, διάπκειαρ οκηώ (8)
μηνών, για ηην κάλςτη αναγκών ανηαποδοηικού σαπακηήπα ηηρ
Γιεύθςνζηρ Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ και Ζλεκηποθυηιζμού ηος
Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ
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7ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 2ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηηρ Κοινυθελούρ
Δπισείπηζηρ ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2022, βάζει ηηρ απιθ. 39/2022
απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Πξφεδξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σο

7ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Έγκπιζη

2ηρ

αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηηρ Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ ηος
Γήμος οικ. έηοςρ 2022, βάζει ηηρ απιθ. 39/2022 απόθαζηρ ηος
Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.

Δπραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε
φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΩΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΩΡΓΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ
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