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Κνπηζάθεο Μηραήι, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Σάθαο Ζιίαο, Μπεξδέζεο
ππξίδσλ,

Αλεκνγηάλλεο

Γηψξγνο,

Οπζηακπαζίδεο

Ησάλλεο,

Κψζηαο

Σνκπνχινγινπ.

ΑΠOΝ ΜΔΛΟ
Γξεηδειηάο Παληειήο.

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνπο νηθνλνκηθά αδχλακνπο
ζπκπνιίηεο καο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε δηαηαθηηθψλ θαη γηα ηνπο
σθεινχκελνπο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε
ηελ ππ’ αξηζκφλ 169 ηνπ 2021 κειέηε, θαζψο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ
αληίζηνηρνπ πνζνχ αλά νηθνγέλεηα γηα ην έηνο 2022.
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζηελ ππ’ αξ. Πξση. 78944 Πξφζθιεζε
ΥΗΗ ζην Πξφγξακκα "ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ" µε ηελ θαηάζεζε πξφηαζεο µε
ηίηιν

«ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΤΝΣΡΟΦΗΑ

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ

ΣΟΝ

ΓΖΜΟ

ΝΔΑ

ΑΓΔΠΟΣΧΝ

ΕΧΧΝ

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ

ΝΔΑ

ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» θαη έγθξηζε ηερληθψλ κειεηψλ πξφηαζεο.
2. Α. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κε Α.Μ.32/2021 κειέηεο ηνπ
έξγνπ «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ζηνπο
αχιεηνπο ρψξνπο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο

Υαιθεδφλαο»

Β.

Καηάξηηζε

φξσλ

δεκνπξάηεζεο

ηνπ

δηαγσληζκνχ θαη Γ. πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.
3. Έγθξηζε 1εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ΠΠΗΔΓ νηθ. έηνπο 2022,
βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ.
4. Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 1ε Αλακφξθσζε Οινθιεξσκέλνπ
Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) σο πξνο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηνπ
Γήκνπ θαη ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. έηνπο 2022.
5. Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηελ 2ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022.
6. Α. Δπηθαηξνπνίεζε αξηζ. 323/21 απφθαζεο Ο.Δ. πεξί έγθξηζεο
έθηαθηεο επηρνξήγεζεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
θαη

εμεηδίθεπζεο

ζρεηηθήο

πίζησζεο.

Β.

Έγθξηζε

έθηαθηεο

επηρνξήγεζεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.
7. Έγθξηζε ρνξήγεζεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε απφξνπο θαη
νηθνλνκηθά αδχλακνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ.
8. Απνδνρή δσξεάο α) βηβιηνζεθψλ πξνο ηελ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Νέαο
Φηιαδέιθεηαο θαη β) πξντφλησλ πξνο ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ
Γήκνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο
παξψλ, ν θ. Σάθαο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο
παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ.
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Καη παξαθνινπζνχλ ηε ζπλεδξίαζε ν θ. Εαραξηάδεο θαη ν θ.
Καιακπφθεο.
Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
1ο ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ππακηικοω ηηρ Δπιηποπήρ για ηοςρ οικονομικά αδωναμοςρ
ζςμπολίηερ μαρ ζσεηικά με ηη σοπήγηζη διαηακηικϊν και για ηοςρ
υθελοωμενοςρ ηος Κοινυνικοω Πανηοπυλείος ηος Γήμος, ζωμθυνα με
ηην ςπ’ απιθμψν 169 ηος 2021 μελέηη, καθϊρ και ηον καηαμεπιζμψ ηος
ανηίζηοισος ποζοω ανά οικογένεια για ηο έηορ 2022»

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξεζίαο πεξί «έγθξηζεο πξαθηηθνχ
ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνπο νηθνλνκηθά αδχλακνπο ζπκπνιίηεο καο ζρεηηθά κε ηε
ρνξήγεζε

δηαηαθηηθψλ

θαη

γηα

ηνπο

σθεινχκελνπο

ηνπ

Κνηλσληθνχ

Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 169 ηνπ 2021 κειέηε,
θαζψο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ αλά νηθνγέλεηα γηα ην έηνο
2022».
Δηζάγεηαη ην εθηφο εκεξεζίαο; Δηζάγεηαη θ. Πιέζζα.
Κχξηε Μπεξδέζε εάλ έρεηε θάηη λα καο πείηε πέξαλ απηψλ πνπ
θαηαγξάθνληαη εδψ ζηελ έγθξηζε. Έγθξηζε πξαθηηθνχ είλαη νπζηαζηηθά. Γελ
έρεη λα αλαιχζνπκε ηίπνηα.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: πλεδξίαζε ε Δπηηξνπή θαη εθεί αλαγξάθνληαη ηα πνζά ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηελ ηζηνξία αλαθέξσ φηη ε Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ θ.
Μπφδα, ηελ θπξία Ρσκαλνχ θαη ηνλ θ. Παπαληθνιάνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Μπεξδέζε, κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. Σα
πνζά είλαη αλειαζηηθά; Γελ κπνξνχλ λα πάλε πξνο ηα πάλσ θαζφινπ; Γηαηί
είλαη πάξα πνιχ κηθξά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ ηα πνζά είλαη αλειαζηηθά γηαηί ζεσξεί φηη είλαη ζρεηηθά
ρακειά. Δάλ κπνξνχλ λα αλέβνπλ πξνο ηα πάλσ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθξηβψο.
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπάξρνπλ νηθνγέλεηεο πνπ πεγαίλαλε θαη παίξλαλε κηα
ζαθνχια κε 35 €, 37 €, αιιά έρνπλ ηέζζεξα παηδηά θαη πάλσ, ηνπο δίλνπκε 60
€. Γειαδή είπακε λα δψζνπκε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζε απηνχο πνπ είλαη
πεξηζζφηεξα άηνκα ζηελ νηθνγέλεηα. Απηνί πνπ έρνπλ απφ 3 παηδηά θαη πάλσ
είλαη 50 €, απηνί πνπ είλαη ζηα 2 – 3 παηδηά ζα πάξνπλ 40 €. 35 € ηα δπν
άηνκα θαη 25 € ην έλα άηνκν.
Δπεηδή είλαη ε πξψηε θνξά πνπ δίλνπκε δηαηαθηηθέο, ζέινπκε λα
δνχκε πψο ζα πάεη φιε απηή ε ηζηνξία θαη ζίγνπξα ζα θνηηάμνπκε λα πάκε
πξνο ηα πάλσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη. αο επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάπνηνο άιινο εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εθηφο εκεξεζίαο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ πνπ είπε θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ. Σν πνζφ είλαη
πεληρξφ. Γειαδή είλαη αζηείν. Δίλαη ζαλ λα θνξντδεπφκαζηε. Θα πξέπεη ν
Γήκνο λα θξνληίζεη απηφ ην πξάγκα λα πνιιαπιαζηαζηεί, φρη απιά λα
απμεζεί, γηαηί είλαη ειεεκνζχλε. Γειαδή ηίπνηα.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δάλ δείηε πην θάησ θ. Αλεκνγηάλλε θέξλσ άιιν έλα ζέκα
πάιη γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο 13.000 €. Πην θάησ ππάξρεη έλα ζέκα πάιη γηα
ηνπο νηθνλνκηθά αδχλακνπο. 13.000 € πνπ νη ίδηνη άλζξσπνη κε ηα ίδηα
θξηηήξηα ζα πάξνπλ θαη απηά ηα ρξήκαηα. Σν γλσξίδνπκε θαη γη’ απηφ ην ιφγν
θέξλσ θαη ην απφ θάησ ζέκα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δκείο είκαζηε ππέξ, αιιά θαη εζείο θαη εκείο ζα πξέπεη
λα ηνλίζνπκε φηη ζε απηή ηε θάζε κε ηελ αθξίβεηα πνπ ππάξρεη ζα πξέπεη λα
θάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ θαη εκείο θαη ε θπβέξλεζε νχησο ψζηε απηνί νη
άλζξσπνη λα εληζρπζνχλ.
Γειαδή

δελ κπνξεί

λα

βγαίλνπλ πξνγξάκκαηα,

ζα

ηα

θνπβεληηάζνπκε παξαθάησ, γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη ν θφζκνο λα πεηλάεη. Γηαηί
ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο νη νπνίεο πεηλάλε ζήκεξα ζηελ θπξηνιεμία. Καη ζε απηφ
πξέπεη λα είκαζηε καδί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίκαζηε καδί θ. Αλεκνγηάλλε. Δίλαη ζαθέο ην φηη πξνζπαζνχκε.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γη’ απηφ ην ιφγν θέξλνπκε θαη πην θάησ ην άιιν ζέκα γηα λα
δψζνπκε ρξήκαηα.
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. Η. Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ είκαη απέλαληί ζαο ζε απηφ πνπ θάλεηε. Σνλίδσ
φηη ε πνιηηηθή γεληθφηεξα θαη ηεο θπβέξλεζεο θαη φισλ αθήλεη κηα νκάδα
αλζξψπσλ πνπ βάδεη ζην πεξηζψξην. Απηφ ιέσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίκαζηε ζχκθσλνη ζε απηφ. Δίκαζηε ζχκθσλνη θαη πξνο ηελ
ίδηα θαηεχζπλζε. Σν φηη πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα εληζρπζνχλ νη δήκνη
κε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα λα κπνξνχλ λα δηαλείκνπλ θαη πεξηζζφηεξα
ρξήκα. Δίλαη κηα βνήζεηα ε νπνία είλαη πεληρξή. Δίλαη νπζηαζηηθά απιά γηα λα
απνηππψλεηαη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ ην φηη βνεζάκε, αιιά απηή ε
βνήζεηα λα κελ είλαη – ζε εηζαγσγηθά – θαη λα είλαη νπζηαζηηθή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μηα εξψηεζε δηεπθξηληζηηθή ήζεια λα θάλσ.
Γηεπθξηληζηηθή γηα κέλα πην πνιχ. Σα ρξήκαηα απφ πνχ αληινχληαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα ρξήκαηα θ. Μπεξδέζε είλαη απφ ηδίνπο πφξνπο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ναη, απφ ηδίνπο πφξνπο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ καο είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, είλαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Κχξηε Οπζηακπαζίδε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πξηλ κπνχκε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο νθείισ κηα
απάληεζε ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ γηα ηα ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. Γηα ην
2021 απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα έρνπκε εηζπξάμεη 24.650,31 € θαη απφ ηα
νηθνδνκηθά έρνπκε εηζπξάμεη 3.902,60 €. Δίρακε δηακνξθσκέλν 2.892 θαη
εηζπξάμακε θαη παξαπάλσ. Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ νξγηάδεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπάξρεη αλάιπζε ζε απηά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ση αλάιπζε;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ πνχ είλαη ην 3.902.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη. αθψο. Απφ θάπνπ έρνπκε εηζπξάμεη. Απιά είλαη
ηειείσο δηαθνξεηηθφ ην λα κπνχκε ζηε ινγηθή ηεο αλάιπζεο θαη ηειείσο
δηαθνξεηηθφ …. Δζείο γηα πνζφ κνπ είπαηε. Σα πνζά είλαη απηά.

5

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ςποβολήρ ππψηαζηρ ζηην ςπ’ απ. Ππυη. 78944 Ππψζκληζη
ΥΗΗ ζηο Ππψγπαμμα "ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ" µε ηην καηάθεζη ππψηαζηρ µε ηίηλο
«ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΣΟΝ
ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» και έγκπιζη
ηεσνικϊν μελεηϊν ππψηαζηρ.

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεξλάκε ζην 1ν ζέκα. Κχξηε Κνπηζάθε εάλ έρεηε ηελ θαινζχλε
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο γηα ηα αδέζπνηα. Τπάξρεη έλα
έξγν ην νπνίν αθνξά εμνπιηζκφ ηεο πεξηζπιινγήο κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη
θαη κηα ηερληθή κειέηε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηφ πνπ θάλνπκε. Δίλαη κηα ….
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Να ζπκπιεξψζσ,

έλα

θηλεηφ

θηεληαηξείν.

Δπίζεο λα

ζπκπιεξψζσ γηα ην ππνέξγν πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θαηαθπγίνπ ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο. Δίλαη
ηδηαίηεξα αλαιπηηθή απηή ε πξφηαζε θαη ην ππνέξγν 3 πνπ βεβαίσο αθνξά ηε
κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ
ππεξεζίεο γηα ζηεηξψζεηο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε κηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. Καη κεηά λα θάλσ
θαη ηνπνζέηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ην ππνέξγν 1 πνπ είλαη ε αγνξά ηνπ θηλεηνχ
θηεληαηξείνπ, ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ εηζεγεηή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνλ
θ. Κνπηζάθε, εάλ είλαη επηιέμηκν. Γηαηί δηαβάδνληαο ηελ πξφζθιεζε δελ ην
βιέπσ επηιέμηκν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη επηιέμηκν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίζηε ζίγνπξνο θ. Κνπηζάθε; Ζ πξφζθιεζε ιέεη αγνξά
νρήκαηνο πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη
ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δδψ δελ κηιάκε γηα αγνξά νρήκαηνο πεξηζπιινγήο
αδέζπνησλ. Μηιάκε γηα αγνξά θηεληαηξείνπ.
Έρσ ηελ άπνςε φηη θαηά 99% απηφ πνπ πάηε λα θάλεηε δελ είλαη
επηιέμηκν. Δίλαη θαξασληθφ κελ, είλαη κεγαιεπήβνιν. Έλα απηνθίλεην 6 ηφλσλ
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κε φιν απηφ ηνλ εμνπιηζκφ ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε, δελ λνκίδσ
φηη ηαηξηάδεη πνπζελά ζην δήκν καο. Απεπζχλεηαη ζε δήκνπο πνπ έρνπλ ρσξηά
γχξσ – γχξσ, ζε επαξρηαθνχο δήκνπο, φπνπ ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα λα
θπθινθνξεί έλα ηέηνην απηνθίλεην θαη γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηελ πεξίζαιςε
ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ θαη γαηψλ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη κηα πξφηαζε εληππσζηαζκνχ
θαη ηίπνηε άιιν. Σν πξψην θνκκάηη πνπ αθνξά ην φρεκα θαηά ηελ άπνςή καο
δελ είλαη επηιέμηκν θαη ζα ην δείηε ζηελ πνξεία. Σα άιια δπν πνιχ θαιά
γίλνληαη. Δκείο ζα ηα ςεθίζνπκε θαη ηα ηξία, αιιά ζα ηνλίζσ θαη ζηελ
ςεθνθνξία φηη απηφ πνπ πάηε λα θάλεηε δελ είλαη επηιέμηκν θαη δελ
θαηαιαβαίλσ θαη ηε ζθνπηκφηεηα.
Δδψ έρνπκε αλάγθεο ζαλ Γήκνο γηα κειέηεο ζπληήξεζεο ησλ
απηνθηλήησλ ηεο θαζαξηφηεηαο θαη δελ έξρνληαη. Γειαδή πέξζη δελ έγηλε
εηζήγεζε γηα ζπληήξεζε θαη μαθληθά βιέπσ κηα εηζήγεζε θαξασληθή γηα
αγνξά ελφο απηνθηλήηνπ 220.000 €, 6 ηφλσλ ην νπνίν ζα θπθινθνξεί απφ ηε
Βιάρνπ κέρξη ην Κάησ Κνπθιάθη. Γειαδή είλαη γηα λα βάινπκε ηα γέιηα. Ζ
εηζήγεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη γηα λα γειάεη ν θφζκνο καδί καο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζσ ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε.
Έρεηε απφιπην δίθην σο πξνο ην κέγεζνο πνπ εκθαλίδεηαη,
εηδηθά ηέηνηεο επνρέο. Γπν πξάγκαηα ζα αλαιχζσ. Σν έλα αθνξά ηε
ζθνπηκφηεηα. Ζ ζθνπηκφηεηα είλαη δεδνκέλε. Γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά ην
φηη ην Κίλεκα ην θηινδσηθφ έρεη ρηππήζεη ην δελίζ ηεο θιίκαθαο. Άξα
βξηζθφκαζηε ζπλερψο απέλαληη ζε θάπνηνπο νη νπνίνη ππεξβάινπλ ζην
κέγηζην βαζκφ πξνθεηκέλνπ λα ρηππήζνπλ ηελ αλαιγεζία θάπνησλ, είηε
δεκνηψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν, είηε ζε επίπεδν δεκνηηθψλ αξρψλ.
Γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά ηη ηξαβάκε ηψξα δπν ρξφληα κε ην
θηινδσηθφ θαη πψο απηή ηε ζηηγκή κπνξεί λα έρνπκε ραιάζεη πάλσ απφ
40.000 € πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θαηαθχγην ηέηνην πνπ λα
εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ δψσλ.
Γλσξίδεηε ηηο πεξηπέηεηεο πνπ έρνπκε κε ην Τπνπξγείν, κε ην
Γαζαξρείν. Γελ ζέισ λα ηα αλαιχζσ φια εδψ, αιιά έηζη θη αιιηψο είλαη
γλσζηά θαη απφ ηα δεκνζηεχκαηα, αιιά θαη απφ απηά πνπ πθίζηαηαη ε
δεκνηηθή αξρή απφ ηηο πηέζεηο ησλ θηιφδσσλ.
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Σνλίδσ εδψ φηη θηιφδσνη είκαζηε φινη, ηνπιάρηζηνλ φζνη είκαζηε
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, εγψ έρσ 2 ζθπιηά θαη 3, 4 γάηεο. Απηφ ην ηνλίδσ
γηα ηα πξαθηηθά γηαηί πνιιέο θνξέο κεηαθξάδνληαη απηά πνπ ιέκε.
Σψξα, σο πξνο ην θαξασληθφ πνπ ιέηε, δελ πθίζηαηαη απηφ.
Γηαηί ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο εγθχθιηνη θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο απφ
ηνπο λφκνπο πηα, φπνπ νξηνζεηνχλ, βάδνπλ φξηα ην ηη ζεκαίλεη έλαο θηλεηφο
θηινδσηθφο θνξέαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη θηεληαηξείν. Καη έξρνκαη
ινηπφλ ζε απηά, αλαγθαζηηθά ζα ηα δηαβάζσ γηα λα θαηαγξαθνχλ ζηα
πξαθηηθά.
Απηφ δελ είλαη έλα απηνθίλεην ην νπνίν απιά πεξηζάιπεη. Δίλαη
έλα απηνθίλεην ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπκππθλσηή νμπγφλνπ, ζηαηφ νξψλ,
θηάιε νμπγφλνπ κε ξπζκηζηή ξνή θαη πγξαληήξα, ζεξκαηλφκελν ππφζηξσκα
θηεληαηξηθφ ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ, έλα πιήξεο θηεληαηξηθφ ζεη πνπ ζα
απνηειείηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ ξηλνζθφπεην, θεθαιέο νθζαικνζθνπείνπ,
σηνζθνπείνπ, γισζζνπηέζηξνπ.
πζηνηρία ηνπιάρηζηνλ 5 θινπβηψλ πξνζσξηλήο παξακνλήο.
Νηπηήξα παξνρήο δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο,
πηπζζφκελα γξαθεία, θαξέθια ζην δάπεδν ηνπ νρήκαηνο παθησκέλε,
θηεληαηξηθφ

ρεηξνπξγηθφ

ειεθηξηθφ

ηξαπέδη,

νδνληηαηξηθφ

θηεληαηξηθφ

κεράλεκα. Με ζαο θαζπζηεξψ. Θα θαηαγξαθνχλ απηά ζηελ πξφηαζε ζηα
πξαθηηθά.
Δίλαη έλα θηλεηφ ηαηξείν. Γελ είλαη απιά έλα απηνθίλεην ην νπνίν
πεξηθέξεηαη θαη καδεχεη ηξία αδέζπνηα. Θεσξψ ινηπφλ εηδηθά σο πξνο ηε
ζθνπηκφηεηα είλαη ζαθέο φηη ν λφκνο καο νδεγεί εθεί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δχρνκαη λα είλαη ε ίδηα επαηζζεζία θαη γηα ηα
αλζξψπηλα φληα απηήο ηεο πφιεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο θαη ζπκθσλψ. Έρσ εηζεγεζεί απφ ηνπο πξψηνπο
κήλεο πνπ είρακε έξζεη εδψ, είρα πεη φηη ζα ήζεια, επηζπκψ, επηζπκνχκε λα
έρνπκε θαη απηφλνκα αζζελνθφξα κφλν γηα ην Γήκν Υαιθεδφλαο –
Φηιαδέιθεηαο. Γελ καο έρεη πξνθχςεη κέρξη ζηηγκήο θαη δπν ηξεηο πξνηάζεηο
πνπ θάλακε ζε απηνχο πνπ ρνξεγνχλ ζην Ίδξπκα Νηάξρνο θαη ζε θάπνηνπο
άιινπο ηέηνηνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ επεηδή δελ είρακε ηε δπλαηφηεηα ηφηε,
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ηνπιάρηζηνλ νχηε κέζσ ηνπ Φηιφδεκνπ, λα πάξνπκε θάπνηα ηέηνηα ηαηξηθά
εξγαιεία – ζε εηζαγσγηθά – πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχκε ηνπο δεκφηεο.
Έξρεηαη απηή ε πξφηαζε απφ ην Φηιφδεκν, κπνξνχκε λα ηνλ
εθκεηαιιεπηνχκε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ εξψηεζή κνπ είλαη αλ φιν απηφ έγηλε ζε ζπλελλφεζε
κε ην Φηινδσηθφ, ή είλαη κηα πξσηνβνπιία πνπ πήξαηε κφλνη ζαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία πξσηνβνπιία. Ξέξεηε φηη νη ζρέζεηο καο κε ηελ θπξία
Καξαζαλάζε έρνπλ γίλεη ηδηαίηεξα ζηελέο ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα κε ηνλ έλαλ
ή κε ηνλ άιιν ηξφπν ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη ήηαλ απφ ηα πξάγκαηα πνπ
επηβξάβεπζε ε θπξία Καξαζαλάζε θαη νη θπξίεο ζην Φηινδσηθφ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γειαδή είλαη ζε γλψζε ηεο θπξίαο Καξαζαλάζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηη αγνξάδεηαη φρεκα θηεληαηξηθφ θαη γίλεηαη έλα θηεληαηξηθφ
θηλεηφ λνζνθνκείν. Βεβαίσο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ινηπφλ επηκέλσ φηη απηφ δελ είλαη επηιέμηκν. Ζ
εηζήγεζε είλαη γηα ιφγνπο εληππσζηαζκνχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα πψο εληππσζηαζκνχ; Δδψ ππάξρεη νιφθιεξν …. Δληάμεη,
εληάμεη, ζπγλψκε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο θαζέλαο έρεη ηελ άπνςή ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θ. Αλεκνγηάλλε έρεηε δίθην.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν απνηέιεζκα ζα δηθαηψζεη ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ. Δγψ
κε απηφ πνπ ιέσ απηή ηε ζηηγκή εθηίζεκαη. Σν πξψην θνκκάηη ζα δειψζσ
παξφλ θαη ηα άιια δχν ζα ηα ςεθίζσ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ζέισ λα επηζεκάλσ δπν πξάγκαηα. Σν πξψην
είλαη φηη φπνην απηνθίλεην επηιεγεί λα αγνξαζηεί ζα πξέπεη λα έρεη
επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Έλα πξψην είλαη φηη πξέπεη λα έρεη επξσπατθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζε φια ISO.
Σν δεχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί
φηη απηφ ην απηνθίλεην γηα λα θηλεζεί ζα πξέπεη λα έρεη θαη ην αλάινγν
πξνζσπηθφ. Γειαδή δελ κπνξεί λα θηλεζεί απφ έλαλ νδεγφ πνπ είλαη ζην
πξάζηλν, ή ζηελ θαζαξηφηεηα. Γειαδή ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί. Γελ είλαη λα
πάξνπκε έλα απηνθίλεην απιά γηα λα ην έρνπκε, ζα πξέπεη λα έρεη θαη ην
θαηάιιειν πξνζσπηθφ.
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Γη’ απηφ έρεηε ζθεθηεί πψο ζα ην αληηκεησπίζεηε εθφζνλ ην
πάξνπκε; Καη λα ζπκπιεξψζσ φηη εκείο είκαζηε θαη’ αξρήλ ζχκθσλνη ζε φιν,
άζρεηα εάλ είλαη ππεξβνιηθφ ην πνζφ θαη εγψ ην ζεσξψ ππεξβνιηθφ, αιιά
παξ’ φια απηά απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη έλα πνιχ ζνχπεξ απηνθίλεην.
Μαθάξη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δθεί είλαη ην εξψηεκά κνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην ζέκα ηεο ζηειέρσζεο έρνπκε ζχκβαζε κε θηελίαηξν έηζη
θη αιιηψο. Σν ζέκα ηνπ νδεγνχ είλαη ζηε ζθέςε καο, είλαη ζην κπαιφ καο κε ην
πνπ εκθαλίδεηαη, πινπνηείηαη απηφ ην πξφγξακκα, απηή ε έγθξηζε, ζηε
ζπλέρεηα ζα κπνχκε θαη ζε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο γηα ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ.
Δπραξηζηψ.
κ. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γήκαξρε, ηη πξνζσπηθφ ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα
θηλεηή θηεληαηξηθή θιηληθή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έλαο θηελίαηξνο θαη ν νδεγφο κέρξη ζηηγκήο. Δάλ έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα έρνπκε θαη δπν θηεληάηξνπο θαη νη ζπκβάζεηο καο ζηα ρξήκαηά
καο θαη νη θσδηθνί καο θηάλνπλ, αθφκα θαιχηεξα.
κ. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ: Γηαηί θαληάδνκαη φηη ζα πάξνπκε έλα απηνθίλεην πνπ δελ
ζα κπνξνχκε λα ην ιεηηνπξγνχκε. Γηαηί ν θηελίαηξνο λα θπλεγάεη, λα
θαηεβαίλεη θαη λα πηάλεη ηα δσάθηα θιπ, κνπ θαίλεηαη ιηγάθη απίζαλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζαο ζπκίζσ φηη απηή ηε ζηηγκή έρνπκε κεδέλ αδέζπνηα ζην
Γήκν

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο

–

Νέαο

Υαιθεδφλαο.

Σν

θηεληαηξείν

ην

απηνθηλνχκελν …. έρνπκε απηή ηε ζηηγκή θαηνξζψζεη θαη δελ έρνπκε θαλέλα
αδέζπνην.
Σν ζέκα ηεο ζηειέρσζεο έπεηαη. Δίλαη ζην κπαιφ καο, είλαη ζην
ζρεδηαζκφ καο, κέλεη λα δνχκε ηα νηθνλνκηθά καο θαη φηαλ έξζεη κε ην θαιφ ην
απηνθίλεην ζα έρνπκε θαη ηε ζηειέρσζε ηελ απαηηνχκελε. Γελ ζα αθήζνπκε
απηνθίλεην λα ζαπίδεη γηαηί ην έρνπκε αληηκεησπίζεη θαη απηφ ζε άιινπο
δήκνπο, φρη βέβαηα κε θηεληαηξεία απηνθηλνχκελα, αιιά θαη κε άιια
απηνθίλεηα πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ηνλ εμνπιηζκφ άιισλ θνξέσλ. Γεκνηηθέο
ζπγθνηλσλίεο θαη πάεη ιέγνληαο.

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία
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Φεθίδνπκε.
Κχξηε Αλεκνγηάλλε παξφλ ζην πξψην είπαηε, λαη ζηα άιια δχν.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
(Κιεηζηά πξαθηηθά)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Οκφθσλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ςποβολήρ
ππψηαζηρ ζηην ςπ’ απ. Ππυη. 78944 Ππψζκληζη ΥΗΗ ζηο Ππψγπαμμα
"ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ" µε ηην καηάθεζη ππψηαζηρ µε ηίηλο «ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΑΓΔΠΟΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΝΔΑ
ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» και έγκπιζη ηεσνικϊν μελεηϊν
ππψηαζηρ» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. Καηαγπάθεηαι ένα παπψν ζηο ππϊηο
ζκέλορ.

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Α. Έγκπιζη ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν ηηρ με Α.Μ. 32/2021 μελέηηρ ηος
έπγος «Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ ζηιρ κηιπιακέρ ςποδομέρ και ζηοςρ
αωλειοςρ σϊποςρ ζσολικϊν μονάδυν ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ –
Νέαρ Υαλκηδψναρ» Β. Καηάπηιζη ψπυν δημοππάηηζηρ ηος διαγυνιζμοω
και Γ. ςγκπψηηζη Δπιηποπήρ Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμοω»

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο δελ παξίζηαηαη πξνθεηκέλνπ λα καο
δηαθσηίζεη πηζαλά εάλ ρξεηαζηεί λα καο απαληήζεη ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. Ζ
Δπηηξνπή έρεη ζπλέιζεη, έρνπλ κπεη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εδψ. Δδψ
ζπγθεθξηκελνπνηψ, ην έρνπκε μαλαπεί ζην παξειζφλ ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, ην μαλαβάδσ, φηη ην έξγν αθνξά ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ην 1ν
Νεπηαγσγείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ην 3ν Νεπηαγσγείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ην
4ν Νεπηαγσγείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ην 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο Νέαο
Φηιαδέιθεηαο, ην 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ην 1ν Γπκλάζην
θαη 1ν Λχθεην Νέαο Φηιαδέιθεηαο.
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ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ εξσηήζεηο γηαηί απηά; Γηαηί απηά
ηεξαξρήζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη έπνληαη βεβαίσο θαη ηα ππφινηπα
ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζνχλ φρη απφ απηφ ην έξγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απηή ε κειέηε αθνξά – εάλ δελ θάλσ ιάζνο – ηελ
πξφζθιεζε Α.Σ. 10 ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο».
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη ε πξψηε πξφζθιεζε πνπ έξρεηαη θαη πεγαίλεη πξνο
κειέηε. Σα ζρνιεία πνπ έρνπλ ππαρζεί κέζα ζηελ ΑΣ 10, ζαο ην ιέσ γηαηί ην
ρεηξηζηήθακε πέξζη κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ζηελ ΑΣ 10 κπνξνχζακε λα
εληάμνπκε κφλν ζρνιεία ηα νπνία ηδηνθηεζηαθά αλήθνπλ ζην Γήκν καο θαη φρη
ζηελ ΚΣΤΠ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιχ ζσζηά.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γη’ απηφ ην ιφγν έρνπλ κπεη κφλν απηά ηα ζρνιεία, γηαηί
δελ είρακε ηε δπλαηφηεηα λα εληάμνπκε πεξηζζφηεξα ηα νπνία δελ καο
αλήθνπλ ηδηνθηεζηαθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έβαδε φξνπο ην «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη κφλν σο πξνο ην
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καη γηα ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο είρακε κε ην Γήκαξρν
πέξζη πνιχ πηεζηηθά δεηήζεη απφ ηελ ΚΣΤΠ λα θάλεη πκβνχιην θαη λα καο
παξαρσξήζεη θαηά ρξήζε ην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ γηα λα ην εληάμνπκε έηζη
ψζηε λα κπνξέζνπκε θαη ην πνζφ λα απμήζνπκε θαη ηηο παξεκβάζεηο ζηα
ζρνιεία λα ηηο θάλνπκε πνιχ πεξηζζφηεξεο. Παξ’ φια απηά είηε ιφγσ ηνπ
covid, είηε ιφγσ ηνπ φηη είραλ άιια ζέκαηα λα πξνηάμνπλ, απφθαζε Γήκαξρε
λνκίδσ δελ ήξζε πνηέ πάλσ ζην αίηεκά καο.
Καη γηα λα κε ράζνπκε ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν εληάμακε
κφλν ηα ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ηδηνθηεζηαθά ζε εκάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έλα είλαη απηφ. Γεχηεξν. Μηα ελδειερή επεηδή καο αθνξά πάξα
πνιχ ην ζέκα ησλ ζρνιείσλ θαη έρνπκε θάλεη επαλεηιεκκέλσο ζπλαληήζεηο
θαη κε ηελ εγεζία ηεο ΚΣΤΠΑ, αιιά θαη βεβαίσο πξφζθαηα πάιη είδα ηνπο
Γηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απηφ αθνξά θαη απνηππψλεη θαη ην
ελδηαθέξνλ πνπ έρνπκε φινη καο.
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ην βαζκφ πνπ καο αλαινγεί σο πξνο ηα νηθνλνκηθά πάληα θαη
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν λα εμππεξεηήζνπκε θαη
λα ζπληεξήζνπκε ηα ζρνιεία. Απηφ είλαη ην έλα.
Σν άιιν ζην πξαθηηθφ θνκκάηη επεηδή πνιιέο θνξέο έρνπκε
θαηεγνξεζεί φηη νη δηαγσληζκνί είλαη ιίγν πεξίεξγνη θαη

απηά πνπ

απνδεηθλχνληαη βεβαίσο εθ ησλ πζηέξσλ φηη κφλν πεξίεξγνη δελ είλαη, εγψ
πξνθεηκέλνπ λα θάλσ πνιχ πην αλνηρηφ ην δηαγσληζκφ, εκείο κάιινλ
πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε πνιχ πην δεκνθξαηηθφ ην δηαγσληζκφ, εηζεγνχκαη
πεγαίλεηε ζην 22Δ ζηε ζειίδα 38, ππάξρεη θάπνηα πξφηππα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.
Τπάξρνπλ

θάπνηεο

ζηελέο
ε

απνηππσκέλεο
ε

πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο, εηδηθά ε 4 , ε 5

πεξηπηψζεηο

ε

θαη ε 6 , ζεσξψ πσο είλαη

πηζηνπνηεηηθά πνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχλ θαη ζηελεχνπλ ην εχξνο ηεο βεληάιηαο
πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη έλαο δηαγσληζκφο. Δπηηξέςηε κνπ λα πσ φηη απφ
φζν μέξσ εηδηθά ην 5, ην πηζηνπνηεηηθφ ISO πεξί ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο
ελέξγεηαο, ή ηζνδχλακν ζπκκεηέρνληα ην νπνίν λα έρεη δνζεί απφ
δηαπηζηεπκέλν θνξέα, απηφ δελ ππάξρεη πηα. Έρεη αξζεί.
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην 2018.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ. Έρεη αληηθαηαζηαζεί κε θάηη θ. Σάθα;
Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεη αληηθαηαζηαζεί. Γελ ππάξρεη απηφ ην άξζξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πσο επίζεο θαη ην 4 θαη ην 5, εηδηθά σο πξνο ην ζέκα ηεο
δηαρείξηζεο ηζνδχλακα, είλαη ζπγθεθξηκέλα ISO πνπ ζηελεχνπλ, αλ ζέιεηε,
ζηξαγγαιίδνπλ ην δεκνθξαηηθφ δηαγσληζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη απηή ε
έγθξηζε. Απηφ είλαη ην έλα πνπ εγψ εηζεγνχκαη λα αθαηξεζεί.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη απηά πνπ έρνπλ φιεο νη ζπκβάζεηο θαη πξνβιέπνπλ λα κελ
έρεηο πνηέ θαηαδηθαζηεί, λα κελ θάλεηο πνηέ ρεηξαγψγεζε δηαγσληζκψλ, γηαηί
ζέιεη θαη ISO; Σν άιιν, ην 50.001 έρεη ιήμεη θαη εδψ έρνπκε κφλν νηθνδνκηθά
θαη δελ λνκίδσ φηη ην ηειεπηαίν ISO πξέπεη λα κπεη. Πνηφηεηαο δηαρείξηζεο λαη.
ζνλ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο λαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο πξνο απηφ, απηφ πνπ έιεγε ν θ. Σάθαο ζρεηηθά θ.
Σνκπνχινγινπ κε ην ζέκα ηεο δσξνδνθίαο, ην επξσπατθφ εληαίν έγγξαθν
ζχκβαζεο ….
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Ζ. ΣΑΦΑ: 22 Α1 ζειίδα 33.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζπγθεθξηκέλν, ην επξσπατθφ εληαίν ζχγγξαθν ζχκβαζεο,
αλαθέξεηαη επηγξακκαηηθά ζε ζέκαηα δσξνδνθίαο. Γελ ρξεηάδεηαη λα ην
βάδνπκε. Πξνβιέπνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, δειαδή αιιάδεηε ηνπο φξνπο ηνπ …;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθαηξψ απηά πνπ είλαη πεξηηηά ή ιεγκέλα, δελ ηζρχνπλ.
Πξνθαλψο εθ παξαδξνκήο νη άλζξσπνη έρνπλ πάξα πνιχ δνπιεηά ….
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ζνλ αθνξά ηα ιεγκέλα ζπκθσλψ, αιιά γηα ηα
ππφινηπα γηαηί ην θάλεηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζνπ πσ γηαηί. ην 6 ζην εληαίν έγγξαθν ….
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί δελ θάλαηε ην ίδην κε ην δηαγσληζκφ ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ην ιέηε εζείο θαη ζα απνδεηρζεί κε ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, ζα καο ηαιαηπσξεί ν ειεθηξνθσηηζκφο
κέρξη λα κπνχλε ηα θψηα. ηαλ κπνχλε ζα πάςεη λα ηζρχεη. Ο δηαγσληζκφο
γηα ηα θψηα δελ είρε θαλέλα ISO, είρε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Έλα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ μαθληθά ην αλνίγνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν θιείλνπκε. Δγψ εηζεγνχκαη απηά ηα ηξία απφ ηε ζηηγκή πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηνλ επξσπατθφ εληαίν έγγξαθν ζχκβαζεο δελ ρξεηάδεηαη λα
κπαίλνπλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ, πνηνο ν ιφγνο λα ηα μαλαβάδνπκε;
Γηαηί λα ηα βάινπκε; Δάλ κνπ εμεγήζεηε ην γηαηί.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε έρσ κηα πξφηαζε. Απηή ηελ αιιαγή
ησλ πξνδηαγξαθψλ λα γπξίζεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη λα ηηο θάλεη εθείλε,
πνπ είλαη θαη ε θαζ’ χιελ αξκφδηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε ππνζηεί κηα επίζεζε εηδηθά απφ ηα ζρνιεία. Κάζε θνξά,
ν θ. Εαραξηάδεο αθνχεη, είλαη εδψ. Κχξηε Εαραξηάδε έρεη κηα πξφηαζε ν θ.
Σνκπνχινγινπ, ιέεη λα επηζηξαθεί κε ηηο πξνηάζεηο καο θαη ηηο πξνηάζεηο
απηέο λα ηηο αθαηξέζεη ε Σερληθή Τπεξεζία.
Δγψ ιέσ έρνπκε ππνζηεί κηα επίζεζε ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ,
ή ηελ αλαιγεζία πνπ καο δηέπεη ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία. Δδψ ζηηο δηαθνπέο
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ηνπ Πάζρα θαη απηέο πνπ έπνληαη, είλαη επθαηξία ηα ζρνιεία πνπ είλαη θιεηζηά
λα δηνξζσζνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ …..
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με ην βάδεηε εθβηαζηηθά Γήκαξρε. Δίκαζηε ππέξ ησλ
ζρνιείσλ θαη ην μέξεηε πην θαιά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ινη καο. Γηαηί λα θαζπζηεξήζνπκε ινηπφλ; Ση ελνριεί; Γελ ην
βάδσ

εθβηαζηηθά.

Σνπνζεηνχκαη

απέλαληη

ζηνλ

θ.

Εαραξηάδε

πνπ

επαλεηιεκκέλσο ν θ. Εαραξηάδεο θαη ε παξάηαμή ηνπ ζέηεη ζέκα ζρνιείσλ θαη
ηψξα πνπ έξρεηαη ην ζέκα ησλ ζρνιείσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπνπ έξρεηαη έρνπκε
ηα ρξήκαηα, έρνπκε ηηο κειέηεο θαη πάκε λα ην θαζπζηεξήζνπκε πεξηζζφηεξν
κε βάζε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπάξρεη κηα εηζήγεζε κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο λα
πξνρσξήζεη έηζη θαη αιιηψο. Καλείο δελ έρεη αληίξξεζε λα πάξνπκε ηα
ρξήκαηα απφ ην «Σξίηζε» θαη λα θηηάμνπκε ηα ζρνιεία. Καλέλαο φκσο. Αιιά
θαλέλαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ παξάηαμε Πνιηηεία εηζεγείηαη απηά ηα ηξία λα αθαηξεζνχλ θαη
αθήζηε ηελ Σερληθή Τπεξεζία λα απνθαζίζεη ηη ζα θάλεη εθείλε, αιιά εκείο σο
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγψ δελ κπνξψ λα δερηψ ην φηη ππάξρνπλ ηξία
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηα νπνία ζηελεχνπλ θαη ζηξαγγαιίδνπλ ην δηαγσληζκφ. Ση
άιιν λα ζαο πσ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε ζπγλψκε, εζείο θέξαηε ηελ εηζήγεζε. Γελ ηα
βιέπαηε πξηλ ηε δείηε; Δζείο θέξαηε ηελ εηζήγεζε. Γελ ην βιέπαηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ εηζήγεζε πνπ έξρεηαη έρεη θάπνηα αλάιπζε. Δγψ νθείισ λα
ςάμσ απηά πνπ κνπ εηζεγείηαη ε Σερληθή Τπεξεζία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ιέσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη Κψζηα κνπ μέξεηο πνιχ θαιά, θεχγσ 11.00 ε ψξα ην βξάδπ
απφ εδψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σελ εηζήγεζε εζείο ηε θέξαηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θ. Κνπηζάθε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ Οη φξνη δηακνξθψλνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ην
μέξνπκε φινη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ είλαη ιάζνο θ. Κνπηζάθε πνπ ιέηε. Γελ έρνπκε
ηελ ηερληθή γλψζε λα δηακνξθψλνπκε φξνπο εκείο. Δίλαη ιάζνο απηφ πνπ
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ιέηε. Μήπσο είζηε απφθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ, Πνιπηερλείνπ; Γηαηί εγψ δελ
είκαη. Με αθνχσ φηη δηακνξθψλνληαη ζηελ Δπηηξνπή.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, εγψ δελ ην έπαημα πνηέ νχηε
πάλζνθνο, νχηε επηζηήκνλαο. Δίκαη φκσο πνιχ θαιφο ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε θαη μέξσ ην πψο απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγεί ε Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε. αο ιέσ ινηπφλ φηη νη φξνη δηακνξθψλνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή. Καη έρεη δηθαίσκα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα δηακνξθψζεη φξνπο.
Δίηε ην ζέινπκε, είηε φρη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έρνπκε θάλεη θαη άιιεο θνξέο θ. Κνπηζάθε.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηή είλαη ε δηαδηθαζία. Αλ ζε θάπνηνλ αξέζεη, ή δελ
αξέζεη, απηφ είλαη δηθαίσκά ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε έρεηε λα καο πείηε θάηη επ’ απηνχ πνπ
έρεηε κηα επαθή κε ηα ISO θαη εζείο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: ρη δελ έρσ λα πσ θάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ δελ είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ απηά πνπ ιέηε θαη
γη’ απηφ δελ κπνξψ λα έρσ άπνςε. Γελ έρσ ηερληθέο γλψζεηο γηα λα μέξσ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πσο εηζεγήζεθαλ νη ηερληθέο ππεξεζίεο. Απηφ ςεθίδσ
εγψ, θακία αιιαγή. ,ηη εηζεγήζεθε ε εηζήγεζε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Ναη
ζην έξγν. Ναη ζηελ εηζήγεζε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Πνιηηψλ Πνιηηεία εηζεγείηαη σο έρεη πιελ ηνπ 4, 5, 6.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη άξζξν 22Δ. αθαηξείηαη ην 4, πηζηνπνηεηηθφ ISO 22301/20212
επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα. Σν 50001/2011 ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο.
Σν 4, 5, 6. Καη ην 6 ην νπνίν είλαη 37001 γηα δσξνδνθία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ζαο είπα, ςεθίδσ ηελ εηζήγεζε ησλ ηερληθψλ
ππεξεζηψλ. Ναη ζην έξγν. πσο είλαη ε εηζήγεζε ρσξίο θακία αιιαγή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χο έρεη.
Ο θ. Οπζηακπαζίδεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη, κε ηηο αιιαγέο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πείηε κνπ θ. Σνκπνχινγινπ;
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, φπσο ήξζε ε εηζήγεζε. Καη λα ηε δηνξζψλαηε θαη
λα εξρφηαλ ζσζηά φπσο ηε ζέιαηε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πάλησο λα ζεκεηψζσ θάηη, επεηδή ιέεη ηα παξαπάλσ
πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα έρνπλ πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ
έξγσλ, απηφ λα ηζρχζεη γηα ηα απφ πάλσ, γηα ηα 1, 2 θαη 3. Μελ αθαηξεζεί.
Γηαηί είλαη ζηελ παξάγξαθν 5 πνπ ιέεη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηχπσζέ ην ζηνλ θ. Πιέζζα.
Ζ. ΣΑΦΑ: ην 5 δελ αθαηξείηαη ε πξφηαζε πνπ ιέεη ηα παξαπάλσ
πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα έρνπλ πεδίν εθαξκνγήο ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ
έξγσλ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Ζ. ΣΑΦΑ: Δλψ εζείο πνπ είραηε 18,7% θαη δηνηθνχζαηε κε 19 ζπκβνχινπο
δελ είδακε πνηέ λα εθαξκφδεηε απιή αλαινγηθή ζην πκβνχιην απφ κφλνη
ζαο.
(Κιεηζηά πξαθηηθά)

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ηρ αναμψπθυζηρ πποχπολογιζμοω ΠΠΗΔΓ οικ. έηοςρ
2022, βάζει ζσεηικήρ απψθαζηρ ηος Γιοικηηικοω ηος ςμβοςλίος»

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε 1ε Αλακφξθσζε ηνπ ΠΠΗΔΓ;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, απφ ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε.
Σο

3ο

θέμα

ηηρ

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ:

«Έγκπιζη

1ηρ

αναμψπθυζηρ πποχπολογιζμοω ΠΠΗΔΓ οικ. έηοςρ 2022, βάζει ζσεηικήρ
απψθαζηρ ηος Γιοικηηικοω ηος ςμβοςλίος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.
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4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο Γ.. για ηην 1η Αναμψπθυζη Ολοκληπυμένος
Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) υρ ππορ ηοςρ πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηος
Γήμος και ηος Π.Π.Η.Δ.Γ. έηοςρ 2022»

ΓΖΜΑΡΥΟ: 4ν ζέκα.
Κχξηε Κνζθνιέην;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δλαξκνλίζεηο είλαη. Γελ είλαη θάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δξσηήζεηο;
Απέρεη ν θ. Σνκπνχινγινπ. Θα ηνπνζεηεζεί ζην Γ..
Κχξηε Οπζηακπαζίδε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ: «Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο
Γ.. για ηην 1η Αναμψπθυζη Ολοκληπυμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.)
υρ ππορ ηοςρ πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηος Γήμος και ηος Π.Π.Η.Δ.Γ. έηοςρ
2022», εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ με μία αποσή.

5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τποβολή ειζήγηζηρ ζηο Γ.. για ηην 2η αναμψπθυζη
πποχπολογιζμοω ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2022»

ΓΖΜΑΡΥΟ: 5ν ζέκα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Σν 5ν ζέκα απνζχξεηαη ιφγσ ηνπ φηη δελ καο έρεη γπξίζεη
αθφκα …. Ζ Τπεξεζία είλαη έηνηκε, ν δήκνο έρεη αλάγθε απηή ηελ
αλακφξθσζε. Δίλαη ζέκα θαζπζηέξεζεο απφ ηελ απνθεληξσκέλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε θ. Σνκπνχινγινπ. Αλ δελ έρεη
επηζηξέςεη ε 1ε αλακφξθσζε δελ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηε 2 ε. Οη
ππεξεζίεο είλαη έηνηκεο.
Σο 5ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ: «Τποβολή ειζήγηζηρ
ζηο Γ.. για ηη 2η αναμψπθυζη πποχπολογιζμοω ηος Γήμος οικ. Έηοςρ
2022» ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ.
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6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Α. Δπικαιποποίηζη απιθ. 323/21 απψθαζηρ Ο.Δ. πεπί έγκπιζηρ έκηακηηρ
επισοπήγηζηρ 1ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ και
εξειδίκεςζηρ ζσεηικήρ πίζηυζηρ. Β. Έγκπιζη έκηακηηρ επισοπήγηζηρ 1ηρ
σολικήρ Δπιηποπήρ Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ και εξειδίκεςζη ζσεηικήρ
πίζηυζηρ»

ΓΖΜΑΡΥΟ: 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. Γηα ηα ζρνιεία είλαη. Γηα ηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Κχξηε Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδψ πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ. Τπάξρεη κηα απφθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο απφ 22/12/2021. Απηά ηα ρξήκαηα δελ δφζεθαλ εθεί πνπ
έπξεπε λα δνζνχλ; Καη έξρεηαη σο δηνξζσηηθφ απηφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2022;
Γειαδή δελ εθαξκφζηεθε ε απφθαζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη απφ εκάο φκσο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αιιά;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, είρακε πάξεη απφθαζε ζην ηέινο ηνπ
έηνπο θαη φπσο ζπκάζηε θαιά, δελ ππήξρε ΠΟΤ ζην Γήκν, κε απνηέιεζκα
απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο γηα λα ππνγξάςεη
ηελ ΑΑΤ, δελ θαηεβιήζεθε ην πνζφ θαη νπζηαζηηθά επηθαηξνπνηνχκε ηελ
απφθαζε ηνπ ηφηε γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαβάινπκε ην πνζφ ζηελ
Πξσηνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Γ.

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:

Σνπνζέηεζε

εθηφο

κηθξνθψλνπ

Γειαδή

πάιη

παίξλνπκε ……. 100% ζην 2022, γηαηί εγψ δηάβαζα άιια πξάγκαηα. Κάλσ
ιάζνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη επηθαηξνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαβάινπκε ην πνζφ. Καη εάλ ζπκάζηε
θαιά κέζα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηφηε είρακε ςεθίζεη θαη έλα πξφζζεην
…. Δίρε ςεθηζηεί απφ ηε ζχλζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηφηε θαη έλα
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πξφζζεην πνζφ γηα ην 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν χςνπο 8.000 € ην νπνίν θαη απηφ
είλαη πξνο θαηαβνιή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ είλαη λαη.
Κχξηε Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδψ βιέπσ έλα κηθξφηεξν πνζφ βξε παηδηά. Βιέπσ
13.198 ζε ζρέζε κε ηνλ 12ν ηνπ 2021. Δγψ βιέπσ ην 11/3/2022 ηεο 1εο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηψξγν είλαη ην Α’ θαη Β’. Γεο ην Α’ θαη ην Β’. Δίλαη 6Α θαη 6Β.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Άξα πάλε αζξνηζηηθά απηά ηα δπν. Απηφ κνπ ιέηε.
Γειαδή πάεη αζξνηζηηθά ην 19.400 ζπλ ην θαηλνχξγην πνπ έξρεηαη εδψ πέξα.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη 19.000 + 8.000 ε επηθαηξνπνίεζε ζηηο 27.000
δειαδή θαη ην ππφινηπν πνζφ, ην Β’ είλαη έθηαθηε ησξηλή.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Άξα πάεη παθέην φιν καδί.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: χλνιν 40.000 πεξίπνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πεξίπνπ 40.000.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ΟΚ. πκθσλνχκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη ν θ. Αλεκνγηάλλεο, λαη ν θ. Σνκπνχινγινπ. Κχξηε
Οπζηακπαζίδε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίπα πξηλ λαη Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε δελ ην άθνπζα.
Σο 6ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ: «Α. Δπικαιποποίηζη
απιθ. 323/21 απψθαζηρ Ο.Δ. πεπί έγκπιζηρ έκηακηηρ επισοπήγηζηρ 1 ηρ
σολικήρ Δπιηποπήρ Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ και εξειδίκεςζηρ ζσεηικήρ
πίζηυζηρ. Β. Έγκπιζη έκηακηηρ επισοπήγηζηρ 1ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ
Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ και εξειδίκεςζη ζσεηικήρ πίζηυζηρ» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΩΝΑ.
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7ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη σοπήγηζηρ έκηακηηρ οικονομικήρ ενίζσςζηρ ζε απψποςρ και
οικονομικά αδωναμοςρ καηοίκοςρ ηος Γήμος»

ΓΖΜΑΡΥΟ: 7ν ζέκα.
Απηφ είλαη κηα plus ελίζρπζε, γηαηί φπσο ζσζηά είπαηε είλαη ιίγα
ηα πνζά πνπ κπαίλνπλ ζηε δηαηαθηηθή, πξνζζέηνπκε 13.000,00 πεξίπνπ εάλ
δελ θάλσ ιάζνο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη απφ εκάο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη απφ ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη θαη απφ εκέλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη.
Ξέραζα λα ζαο πσ πξνεγνπκέλσο φηη φζνλ αθνξά ηηο
δηαηαθηηθέο, ζα δψζνπκε 6 κήλεο καδεκέλνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήζεια λα ην πξνζζέζσ απηφ. Γειαδή απηφο πνπ είλαη λα πάξεη
50,00 € ην νπνίν ζεσξνχκε φηη είλαη πεληρξφ, ζα πάξεη 300,00 € καδεκέλα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Φαληάδνκαη κεηά ην Πάζρα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδσ ηψξα. Οη δηαηαθηηθέο ηψξα.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: ήκεξα, αχξην, κεζαχξην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν έρνπλ ζπλελλνεζεί ν θ. Μπεξδέζεο κε ηηο ππεξεζίεο.
Σο 7ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ: «Έγκπιζη σοπήγηζηρ
έκηακηηρ οικονομικήρ ενίζσςζηρ ζε απψποςρ και οικονομικά αδωναμοςρ
καηοίκοςρ ηος Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ.
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8ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Αποδοσή δυπεάρ α) βιβλιοθηκϊν ππορ ηην Γημοηική Βιβλιοθήκη Νέαρ
Φιλαδέλθειαρ και β) πποφψνηυν ππορ ηο Κοινυνικψ Πανηοπυλείο ηος
Γήμος»

ΓΖΜΑΡΥΟ: 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ θπξία Μαδαξάθε καο
γλσζηνπνηεί ηελ επηζπκία ηεο θαη δσξίδεη 12 μχιηλεο βηβιηνζήθεο γηα ηε
Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε.
Κχξηε Σνκπνχινγινπ λαη;
Κχξηε Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 8ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ: «Αποδοσή δυπεάρ α)
βιβλιοθηκϊν ππορ ηην Γημοηική Βιβλιοθήκη Νέαρ Φιλαδέλθειαρ και β)
πποφψνηυν ππορ ηο Κοινυνικψ Πανηοπυλείο ηος Γήμος», εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΩΝΑ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε φινπο. Με ππάξρνληνο
άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΩΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ
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ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΩΝ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΩΡΓΟ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ

ΚΩΣΑ ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ
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