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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Απνδνρή φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιήςε επελδπηηθνχ
ηνθνρξενιπηηθνχ δαλείνπ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ,
ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.427.382,67 €, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Δηδηθφ
Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ», γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν «Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζην Γήκν Νέαο
Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο».

2.

Έγθξηζε πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο δηεζλνχο
αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ««ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
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ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΟΜΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ
ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ

-

ΝΔΑ

ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟ ΓΖΜΟ
ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ

- ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» θαη

αλάδεημε

νξηζηηθψλ αλαδφρσλ.
3.

Έγθξηζε πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθπφλεζεο
ηεο κειέηεο: «Δθπφλεζε Αθνπζηηθήο κειέηεο ζηε Λεσθφξν Κεθηζνχ
ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» - Α.Μ.115/2021.

4.

Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο
«Πξνκήζεηα πιηθψλ πξαζίλνπ» (ΑΜ 150/2021).

5.

Έγθξηζε ππνβνιήο κήλπζεο - έγθιεζεο γηα ηελ θινπή ζράξαο
θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο ηνπ δηθηχνπ ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ.

6.

Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 3519/22 απφθαζεο Γηνηθεηηθνχ
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (ππφζεζε πξνζθπγήο Γήκνπ θαηά Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο πεξί επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξάβαζε πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο).

ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Καηαβνιή

απνδεκίσζεο

γηα

ππεξσξηαθή

απαζρφιεζε

ζηνπο

ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην
έσο Μάξηην 2022.

ΓΖΜΑΡΥΟ:

Καιεκέξα

θχξηνη

ζπλάδειθνη,

παξαθαιψ

λα

πάξνπκε

παξνπζίεο. Ο θ. Κνζθνιέηνο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Σάθαο
παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο
παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο απψλ. Έρνπκε
απαξηία θαη μεθηλάεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
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1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε ζηνπο
ππαιιήινπο ηεο Γηεύζπλζεο ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην
έσο Μάξηην 2022»

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιεκέξα, ρξφληα πνιιά Υξηζηφο Αλέζηε θαη θαιφ
κήλα ζε φινπο. Θέισ λα βάισ έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα
ηεζεί ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα ην ζπδεηήζνπκε θαη
λνκίδσ φηη ζα ζπκθσλήζεηε φινη.
Σν ζέκα αθνξά ηηο ππεξσξίεο ηνπ ΚΔΠ πνπ έδσζε ν Τπνπξγφο
Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ηηο 40 ψξεο κεληαίσο γηα ην 1 ν ηξίκελν ηνπ ’22 πνπ
κε απφθαζε Γεκάξρνπ φπσο νξίδεη ν λφκνο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ. Θέισ λα
πσ φηη ζεσξψ επεηδή είκαζηε ζην Μάην κήλα θαη επεηδή δελ έρεη γίλεη αθφκε
θάηη νπζηαζηηθφ, είλαη επθαηξία λα ην ζπδεηήζνπκε, λα πάξνπκε κηα απφθαζε
πνπ ζα δψζεη αθφκε κεγαιχηεξε ψζεζε, ζην λα απνθαζίζεηε λα δψζεηε
απηέο ηηο ππεξσξίεο, πνπ ν ίδηνο ν λφκνο ην νξίδεη.
Απηφ είλαη ην ζέκα πνπ ζέισ λα βάισ θαη αλ ζπκθσλείηε λα ην
ζπδεηήζνπκε. Όηαλ ζα ην ζπδεηήζνπκε ζα ζαο αλαθέξσ θαη κεξηθά
πξάγκαηα πνπ έρνπλ αμία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ δελ έρσ θακία αληίξξεζε λα ην
ζπδεηήζνπκε, αιιά γηα θάζε απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε, ζα πξέπεη λα έρνπκε
κηα ελεκέξσζε απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. Έρσ εδψ ην ραξηί θαη ησλ
Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ, έρσ εδψ θαη ην ραξηί ηεο Πξντζηακέλεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη' αξρήλ ην ζπδεηάκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ην ζπδεηήζνπκε, αιιά λνκίδσ ε απφθαζε πνπ ζα παξζεί
πξέπεη λα έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη, θακία ζρέζε. Πηζηέςηε κε, επεηδή ην έρσ ςάμεη
θαη ζε άιινπο Γήκνπο δελ ηεξήζεθε απηή ε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ αληίξξεζε ην ζπδεηάκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πκθσλνχκε φινη;
Ζ. ΣΑΦΑ: Μηζφ ιεπηφ ζπγλψκε. Ση λα ζπδεηήζνπκε; Σν αλ ζα πάξνπλ νη
άλζξσπνη ππεξσξίεο; Απηφ ζα θαλνληζηεί ππεξεζηαθά.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σάθα είλαη ζίγνπξν φηη ζα δνζνχλ γηαηί ππάξρεη απφθαζε
ηνπ Τπνπξγείνπ. Ζ ζπδήηεζε πνπ πξνηείλεη ν θ. Σνκπνχινγινπ είλαη
πξνθαλψο γηα ην αλ ππάξρεη πξφζεζε εκείο λα ηηο δψζνπκε. Δίλαη ζαθέο
απηφ θ. Σνκπνχινγινπ θαη ιέσ ην εμήο: εδψ ζχκθσλα κε ην ραξηί πνπ έρνπκε
απφ ην Τπνπξγείν …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξψ λα ζαο θαιχςσ θη εγψ κε απηά πνπ ζα ζαο
πσ, αλ ζέιεηε κε αθνχηε. Όπσο ζέιεηε εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιψο πξέπεη λα ππάξμεη απφθαζε ζπγθξφηεζεο ζπλεξγείνπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη γη' απηφ ζαο ιέσ, ην έρσ ςάμεη. Αθήζηε κε λα ζαο
θαιχςσ φπσο ην έθαλαλ θη άιινη Γήκνη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ θακία αληίξξεζε ζαο ιέσ ηη ιέεη εδψ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη γηα ηνπο κήλεο απφ ηνλ Απξίιην θαη κεηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν Τπνπξγείν ιέεη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ππεξσξηαθή
απνδεκίσζε ζρεηηθά κε ...
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξψ λα ζαο δηαβάζσ ην άξζξν ηνπ λφκνπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθήζηε κε λα ζαο δηαβάζσ απηφ θαη ζα ην ζπδεηήζνπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξαθαιψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ χπαξμε επαξθνχο πίζησζεο ζε ΚΑΔ ηνπ ελ ηζρχ
πξνυπνινγηζκνχ. Απηφ ζέισ λα ζπδεηήζνπκε ζε ζρέζε κε ηηο Οηθνλνκηθέο
Τπεξεζίεο. Θα δνζνχλ. Αιιά πσο θαη πφηε είλαη θάηη ην νπνίν αθνξά ηηο
Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Νφκνπ 4886 άξα είλαη λφκνο δελ είλαη Τπνπξγηθή
Απφθαζε ηνπ ’22.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ην ΦΔΚ 12 Σεχρνο Α 24/1/2022 αλαθέξεη ην εμήο:
«Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Δεκάξρνπ θαη εηδηθά γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ ’22 έσο 31 Μαξηίνπ ηνπ ’22 ν πξνβιεπφκελνο απφ ην
άξζξν 20 ηνπ Νφκνπ 4354/2015 αξηζκφο σξψλ απνγεπκαηηλήο ππεξσξηαθήο
απαζρφιεζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ Κέληξσλ Εμππεξέηεζεο θαζνξίδεηαη έσο
40 ψξεο κεληαίσο γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ, γηα ηε δηεθπεξαίσζε
ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο έλαληη ηνπ
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θνξσλντνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ρνξήγεζεο βεβαίσζεο απφ ηε
Δηεχζπλζε Υπεξεζηψλ κηαο ζηάζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θσδηθψλ δηαπηζηεπηεξίσλ ζηελ εθαξκνγή «Κσδηθνί
Δεκφζηαο Δηνίθεζεο» απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΚΕΠ θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο
ζηε ζπξίδα ηνπ ΚΕΠ ζηελ νπνία ππεξεηνχλ».
Γηαηί ην δηαβάδσ απηφ. Γηαηί ζε απηφ έρσ λα πξνζζέζσ ην εμήο:
λαη, εκείο κπνξεί λα κελ έρνπκε πξνβιέςεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ καο έλα
αλάινγν θσδηθφ, κπνξεί λα ην θάλνπκε κε κηα αλακφξθσζε. Όκσο κπνξνχκε
λα ην πξνρσξήζνπκε θαη έηζη πξνρψξεζαλ απιά κε κηα απφθαζε Γεκάξρνπ.
Να ζαο αλαθέξσ ελδεηθηηθά: ν Γήκνο άκνπ, ν Γήκνο
Καιιηζέαο, ν Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ κε ηε ινγηθή φηη δελ έρεη γίλεη αθφκε
θάηη νπζηαζηηθφ θαη επεηδή ζα ππάξμεη κηα λέα αλακφξθσζε πνπ ζίγνπξα ζα
έξζεη, λα πξνβιεθζεί ν θσδηθφο θαη λα κπνπλ απηέο νη ππεξσξίεο πνπ νη
άλζξσπνη δηθαησκαηηθά ηηο παίξλνπλ. Γηαηί έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηνλ
θφζκν, δνπιεχνπλ θαη άββαηα, δνπιεχνπλ θαη απνγεχκαηα θαη λνκίδσ φηη ην
δηθαηνχληαη.
Καη ζηα πιαίζηα απηά κε απηή ηε ινγηθή ζέισ λα βάινπκε ην
ζέκα θαη εθφζνλ ζαο βξίζθσ θη εζάο ζχκθσλνπο λνκίδσ δηαδηθαζηηθά δελ έρεη
ζέκα, παξά κφλν αλακφξθσζε θαη κία αίηεζε απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε
ηνπ ΚΔΠ, πξνο ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Δπίζεο ιφγσ ηεο Πξσηνκαγηάο ζα δψζνπκε θάπνηεο ππεξσξίεο
ζηνπο αλζξψπνπο ηεο Καζαξηφηεηαο θαη δηθαησκαηηθά. Θεσξψ φηη εθφζνλ
απηνί ηηο παίξλνπλ γηα 3-4 κέξεο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ είλαη πνιχ πην
νπζηαζηηθφ γηα αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ φιν απηφ ην δηάζηεκα ζην COVID
θαη ζην ΚΔΠ φινη καο έρνπκε γλσξίδνπκε ηη αληηκεησπίδνπλ θαη φινη καο
έρνπκε πάεη λα εμππεξεηεζνχκε, λνκίδσ φηη εχινγν θαη δίθαην ην αίηεκα ησλ
ππαιιήισλ -ζαο έρεη έξζεη θαη ζρεηηθφ ραξηί απφ ηε δηεπζχληξηα ηνπ ΚΔΠ- λα
πξνρσξήζνπκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη λα ην θάλεηε άκεζα. Δπραξηζηψ
πάξα πνιχ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Θέισ λα ξσηήζσ φκσο θάηη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζσ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ. Κχξηε Σνκπνχινγινπ
απηφ είλαη εηιεκκέλε απφθαζε …
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο κπνξεί λα δνζνχλ θαη αλαδξνκηθά γηα λα κε
ράζνπκε ην ζέκα φηη έρεη πεξάζεη ην δηάζηεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα, είλαη απφθαζε είλαη λφκνο. Ήηαλ
εηιεκκέλε απφθαζε έηζη θη αιιηψο, εγψ έρσ ζπδεηήζεη θαη κε ηελ θα
Σνκπνχινγινπ ηελ Πξντζηακέλε θαη κε ηνπο ππαιιήινπο.
Σν δηάζηεκα απηφ ην ειάρηζην ηνπ ελφο κελφο απφ ηελ
εηδνπνίεζε πνπ είρακε –ε εηδνπνίεζε πνπ είρακε δελ ηελ έρσ εδψ κπξνζηά
κνπ, αιιά δελ είλαη παξαπάλσ απφ έλα κήλα- ε κφλε πξνυπφζεζε ήηαλ
απιά γηα λα δνχκε ηηο επαξθείο πηζηψζεηο ζε ΚΑΔ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα
ηνλ νπνίν έρνπκε ςεθίζεη. Τπήξρε κηα δηάζηαζε εθεί, είλαη ζαθέο. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ ππάξρεη ν λφκνο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ μέξνπκε πάξα πνιχ θαιά
φηη ην πξνζσπηθφ ησλ ΚΔΠ είλαη ζηελ πξψηε γξακκή εμππεξέηεζεο ησλ
πνιηηψλ, είλαη ππνζηειερσκέλν απφ ππαιιήινπο, πθίζηαληαη φιεο ηηο πηέζεηο
ηνπ εθλεπξηζκνχ …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα ην αλαγλσξίδνπκε φινη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη δεδνκέλν. Γη' απηφ ζαο ιέσ φηη είρακε θη εκείο ζπδεηήζεηο
θαη απιά ην κφλν πνπ έκελε, είλαη λα δνχκε ζε πνηα αλακφξθσζε ζα κπεη.
ηελ αλακφξθσζε πνπ έξρεηαη αχξην, δελ είλαη εχθνιν λα κπεη.
Καη βεβαίσο ππνγξακκίδσ εδψ θαη απηφ πνπ είπαηε κε ηπρφλ θαη
πεξάζνπκε ζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν δελ ζα είρε αλαδξνκηθή
ηζρχ, δελ ην ζπδεηάκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί δελ πξνιαβαίλνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αχξην κπνξεί λα πεξάζεη ζε θαηλνχξγην θσδηθφ θαη λα έρνπκε
δεη….; Αχξην ε αλακφξθσζε έξρεηαη γηαηί ηελ Σεηάξηε έρνπκε Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη γηαηί δελ πξνιαβαίλνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ πξνιάβνπλ νη Τπεξεζίεο δελ έρσ θακία αληίξξεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καλείο δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηηο ππεξσξίεο θαη γηα ην
αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ λχρηα θαη κέξα, θαλείο δελ έρεη αληίξξεζε επί ηεο
νπζίαο.
Τπάξρεη ν λφκνο. Σν κφλν πνπ απνκέλεη είλαη λα απνθαζίζεη
ζήκεξα ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζηελ 1ε αλακφξθσζε πνπ έξρεηαη ε
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Οηθνλνκηθή

Τπεξεζία

λα

εηνηκάζεη

εηζήγεζε

ηξνπνπνίεζεο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ απφδνζε ησλ 40 σξψλ αλά ππάιιειν, δελ μέξσ
πφζνη είλαη εθεί κέζα, έηζη ψζηε λα θαιπθζεί ην ζέκα ησλ ππεξσξηψλ.
Δπηπξφζζεηα βάδσ θαη ην ζέκα ησλ ειεθηξνιφγσλ. Γελ λνείηαη
Πξσηνκαγηά λα αθήλνληαη απ' έμσ απφ ηηο ππεξσξίεο νη ειεθηξνιφγνη, ε
Γηεχζπλζε

Ζιεθηξνθσηηζκνχ.

Γελ

κπνξνχκε

λα

ζπκπεξηθεξφκαζηε

εθδηθεηηθά …
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηφ πνπ ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο δελ ηζρχεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ηζρχεη αιιά δελ πεηξάδεη, λα ηειεηψζεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φαίλεηαη δελ ήμεξεο γηα ηελ Πξσηνκαγηά πσο γηλφηαλ ζηε
Φηιαδέιθεηα, γη' απηφ ηα ιεο απηά. Δθδηθεηηθά ζπκπεξηθέξεζηε ζηε Γηεχζπλζε
Ζιεθηξνθσηηζκνχ ιφγσ ηεο ζηάζεο ηνπο πνπ ηήξεζε κε ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ.
Καιφ είλαη λα πξνβιεθζεί θαη γη' απηνχο.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε έρσ ηνλ ιφγν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνεγείηαη ν θ. Σάθαο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Αξθεί απηέο νη ππεξσξίεο λα έρνπλ γίλεη θαη λα ην βεβαηψλεη ε
Γηεπζχληξηα, δελ ρξεηάδεηαη θάηη άιιν. Οχηε απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ρξεηάδεηαη. Να πξνβιεθζεί ην πνζφ φπσο είπε ν Γήκαξρνο, ε αλακφξθσζε
ρξεηάδεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σάθα δελ ηίζεηαη λα έρνπλ γίλεη νη ππεξσξίεο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σειείσζε ε ππφζεζε, δελ ρξεηάδεηαη θάηη άιιν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχζηε κε θ. Σάθα επεηδή πξνθαλψο δελ έρεη πέζεη ζηα ρέξηα
ζαο ην έγγξαθν, δελ ηίζεηαη ζέκα ππεξσξηψλ. Δίλαη θάηη ην νπνίν δίδεηαη σο
bonus αο ην πνχκε έηζη απφ ην Τπνπξγείν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα Τπεξεζία δνπιεχεη έσο ηηο 7 ην βξάδπ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπάξρνπλ βάξδηεο γη' απηφ. Γελ ζα δνζεί ην bonus.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ δελ ηίζεηαη ζέκα ζπδήηεζεο, ζπκθσλνχκε φινη
φηη απηέο νη ππεξσξίεο δίλνληαη κε ηελ 1ε αλακφξθσζε εθφζνλ νη Τπεξεζίεο
πξνιάβνπλ θ. Κνζθνιέην. Δίλαη εηιεκκέλε απφθαζε θαηαηίζεηαη ζηα πξαθηηθά
απ' φινπο καο θαη έρεη ηειεηψζεη ε ηζηνξία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ζέκα λφκνπ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ην είπακε. Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σέζεθε ην ζέκα ησλ ειεθηξνιφγσλ νη νπνίνη είλαη ζηελ
απφθαζε ηεο Πξσηνκαγηάο φπσο είλαη φινη νη εξγαδφκελνη. Δίλαη θαλνληθά
ζηελ απφθαζε ηεο Πξσηνκαγηάο φπσο είλαη φινη νη εξγαδφκελνη. Σψξα, γηαηί
θαζέλαο ιέεη φ,ηη ζέιεη, είλαη δηθαίσκά ηνπ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί είλαη επαγγεικαηίαο ιατθηζηήο, γη' απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Διάηε θ. Σάθα…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άληε βξε αιήηε!
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μαδέςηε ηνλ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο - Κιεηζηά Πξαθηηθά)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιεκέξα θαη θαιφ κήλα ζε φινπο κε πγεία. Σν ζέκα
πνπ εηζεγείηαη ν θ. Σνκπνχινγινπ απηφ πνπ πξνηείλεη λα κπεη πξν εκεξήζηαο
δηάηαμεο λα πάξνπκε απφθαζε ππέξ νχησο ψζηε λα ππάξρεη κηα δεζκεπηηθή
απφθαζε θαη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ζηελ 1 ε αλακφξθσζε πνπ ζα
κπνξέζεηε λα βάιεηε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα ΚΔΠ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπήθακε ιίγν άηππα γηαηί δελ ξψηεζα θαλ αλ κπαίλεη ζε πξν
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δίλαη ζαθέο φηη κπήθε θαη λνκίδσ είλαη θαη νκφθσλε ε
απφθαζε λα δνζνχλ απηέο νη ππεξσξίεο ζηα ΚΔΠ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκφθσλα ινηπφλ θη εκείο ζηεξίδνπκε. Δπραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Να κηιήζεη ιίγν θαη ν μελνδφρνο, γηαηί άθνπζα ζησηθά ηνπο
πάληεο.
Καη' αξρήλ ζέισ λα πσ φηη ζιίβνκαη κε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο
εηιηθξηλά ην ιέσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ εθεί λα απεπζχλεζηε.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κχξηε Γξεηδειηά έλα ιεπηφ, θχξηε Γήκαξρε ζα

κνπ

επηηξέςεηο έλα πξάγκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη κε ζπγρσξείηε δελ ζα αλερηψ μαλά νπνηαδήπνηε
πξνζβνιή. Γελ ζαο πξνζέβαια, δελ κίιεζα πνηέ ζηνλ ίδην.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ ηνπνζεηνχκαη γηα ηε δηαδηθαζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μαδέςηε ηνπο!
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ κηιάσ γηα ηε δηαδηθαζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λππάκαη γηα ηε ζηάζε ζνπ.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ δελ θάλσ ραξαθηεξηζκνχο κηιάσ γηα ηε δηαδηθαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ είκαη απηφο πνπ θξίλεη αλ θάπνηνο θάλεη ραξαθηεξηζκνχο ή
φρη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μηα εξεκία ινηπφλ γηαηί είλαη θαη πξσί, έρνπκε κπξνζηά
καο κηα κέξα εξγαζίαο, επί ηεο νπζίαο κηιάσ θαη ιέσ ην εμήο: ε θα Μπξαΐκε ε
νπνία ζα καο δψζεη ηηο ψξεο, δειαδή ην Σκήκα ηεο Μηζζνδνζίαο γηα λα
κπνξέζνπκε λα ην εληάμνπκε ζηε 2ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ε
νπνία έξρεηαη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηεο ψξεο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γηα ηα ΚΔΠ. Γη' απηφ δελ κηιάκε; Απηφ δελ είλαη ην ζέκα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ζπγθεθξηκέλεο νη ψξεο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ κπαίλσ ζε δηάινγν, εγψ ελεκεξψλσ φηη ε θα
Μπξαΐκε ε νπνία απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε ζα κπνξνχζε λα καο δψζεη ηελ
εηζήγεζε γηα ηε 2ε αλακφξθσζε θαη ρηεο απνπζίαδε θαη ζήκεξα. Δκείο ηελ
επφκελε Σξίηε έρνπκε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε 2 ε αλακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ε νπνία αλ ζπκάζηε θαιά έπξεπε λα είρε έξζεη ζηε
ζπλεδξίαζε ηεο Μεγάιεο Σεηάξηεο αιιά πεξηκέλακε ηελ απφθαζε ηεο
Απνθεληξσκέλεο θαη γη' απηφ δελ εηζήρζε. Γελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
θαζπζηεξήζνπκε ηε 2ε αλακφξθσζε.
Δάλ ε Τπεξεζία, ε θα Μπξαΐκε πξνιάβεη θαη καο δψζεη ην
θφζηνο ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ζηελ αλακφξθσζε
ηεο Σξίηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δγψ θ. Γξεηδειηά είκαη ππνρξεσκέλνο θαη νη ππάιιεινη λα
θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζσζηά θαη λα καο θέξνπλ κηα εηζήγεζε ζσζηά γηα λα
ην ςεθίζνπκε. Γελ δηαθσλνχκε γηα ην ζέκα ησλ ππεξσξηψλ, νχησο ή άιισο
έρνπκε έλα νηθνλνκηθφ έηνο πνπ θάζε κήλα ζα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ κηα
αλακφξθσζε, κπνξεί θαη δεχηεξε.
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Δπνκέλσο εάλ δελ πξνιάβνπκε απφ ηηο Τπεξεζίεο γηα ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Σξίηεο, ζα έξζεη ζηελ επφκελε. Απηφ ήζεια λα ζαο
ελεκεξψζσ, είλαη ζέκα ρξφλνπ. Αλ δειαδή ε θα Μπξαΐκε ήηαλ εδψ ζήκεξα,
κε ηελ απφθαζή καο ζα θαηεβαίλακε θάησ θαη ζα ηεο ιέγακε λα βγάιεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη κε άδεηα;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δίλαη κε άδεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη πφηε επηζηξέθεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπηζηξέθεη αχξην λνκίδσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Χξαία ηειείσζε ε

ζπδήηεζε

γηα ην

εθηφο εκεξήζηαο

ζπκθσλνχκε, είλαη νκφθσλε ε απφθαζε λα δνζνχλ απηέο νη 40 ψξεο
ππεξσξία.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπραξηζηψ ην ψκα γηα ηελ απνδνρή ηνπ ζέκαηνο θαη
ηελ νκφθσλε απφθαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να είζηε θαιά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Γήκαξρε έρσ λα βάισ έλα ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθηφο εκεξήζηαο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. Έρεη έξζεη ζην Γήκν καο ε ππ’ αξηζκ. 158/22 πξάμε
ηνπ 6νπ θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ε νπνία δπζηπρψο δελ έρεη
δηαλεκεζεί ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Σν πξψην αίηεκά κνπ είλαη θάηη
πνπ αθνξά ηα φξγαλα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Αθνξά ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηεο πφιεο. Παξάθιεζε πξψηε: λα
θάλνπκε ζπδήηεζε πάλσ ζην ζέκα γηαηί είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: ήκεξα; Δδψ ηψξα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σάζζεη κηα δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία ην Διεγθηηθφ
πλέδξην. Πφζεο κέξεο έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ πξσηνθφιιεζή ηνπ;
Μπνξνχκε λα κάζνπκε; Έρεη ζεκαζία απηφ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην δνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ κπνξνχκε λα ην κάζνπκε ηψξα γηαηί έρεη ζεκαζία πφηε
ζα ην θνπβεληηάζνπκε. Παξάθιεζε θ. Γξακκαηέα …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρε έξζεη ν θ. Σνκπνχινγινπ ηελ ψξα πνπ …
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ κε ελδηαθέξεη ηη έρεη ν θ. Σνκπνχινγινπ, εκέλα κε
ελδηαθέξεη ν Γήκνο. Γξακκαηεία δελ έρνπκε εδψ λα ξσηήζνπκε; Σνλ Υάξε ζα
ξσηήζνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή δελ ην έρσ κπξνζηά κνπ, γη' απηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ρσηήζηε. Πέζηε ζηε γξακκαηέα ζαο απ' έμσ λα ξσηήζεη ην
Πξσηφθνιιν. Παξάθιεζε θ. Γξακκαηέα λα θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, σο αίηεκα πνπ ηίζεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, δεθηφ ην αίηεκα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ε πνηεο ελέξγεηεο έρεη πξνβεί κέρξη ζηηγκήο ν Γήκνο; Έρεη
εηνηκαζηεί;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ λνκηκφηεηα θξίζεθε σο απνιχησο ζσζηή. Απηφ πνπ δεηάεη ην
Διεγθηηθφ πλέδξην είλαη θάπνηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηε ζθνπηκφηεηα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα λνκηκφηεηα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Απηφ πνπ δεηάεη ην Διεγθηηθφ
πλέδξην …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε, ε πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ιέεη άιια.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ιέεη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ κπαίλεη θαζφινπ …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ζπδεηάεη ην ζέκα ηεο ζθνπηκφηεηαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ, δελ κπήθε θαλ ζηε λνκηκφηεηα νχηε ζηε
ζθνπηκφηεηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπήθε, αιιά δελ έρεη ζεκαζία δελ ζα δηαθσλήζνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη δπν ιεπηά, γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο –ρσξίο λα ηνπο
αλαθέξσ, είλαη πάξα πνιινί- αλαβάιιεη ηελ νξηζηηθή θξίζε κέρξη ηελ
ππνβνιή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ζθεπηηθφ ηνλ θάθειν ηεο ειεγρφκελεο
ζχκβαζεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθέξεηαη ζηε ζθνπηκφηεηα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ζε θάζε
πεξίπησζε ζέιεηε ην έγγξαθν, κάιινλ δεηάηε ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο έρεη
πξνβεί ε Γεκνηηθή Αξρή ζε ζρέζε κε ηα έγγξαθα πνπ δφζεθαλ ζην Διεγθηηθφ
πλέδξην.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν πξάγκαηα: λα θνηλνπνηεζεί άκεζα γηα λα ιάβνπλ
γλψζε φιεο νη Παξαηάμεηο θαη φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο, πξσηνθνιιεκέλν είλαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ φθεηιε λα είρε γίλεη. Καη δεχηεξνλ λα ζπδεηήζνπκε επί
ηεο νπζίαο δηφηη είκαζηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα
απηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία δεθηφ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφηε πξσηνθνιιήζεθε; Μάζαηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην δνχκε. Να μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μέρξη λα ην δνχκε, λαη.

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ιήςε επελδπηηθνύ
ηνθνρξενιπηηθνύ δαλείνπ από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ,
ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.427.382,67 €, ην νπνίν εληάζζεηαη
ζην Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ»,
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο
ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Δίλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο
δαλείνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ
πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχκε γηα ηελ έληαμε πνπ ππέγξαςε ν
Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ γηα ηελ επηρνξήγεζε 2,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ
πξνκήζεηα ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ.
Απηή είλαη ε δηαδηθαζία, ππάξρεη θαη ην ζρεηηθφ ΦΔΚ ην 1386/144-2020 έρεηε θαη ηηο εηζεγήζεηο φπσο θαίλεηαη θαη ζην ΦΔΚ αλ ζέιεηε λα ζαο
δηαβάζσ ην άξζξν 6 θαη ην άξζξν 7 πνπ αλαθέξεη φηη ε απνπιεξσκή ησλ
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ηηο ζπλνκνινγεζείζεο
δαλεηαθέο ζπκβάζεηο γίλεηαη απφ ην εζληθφ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο
ηνπ ΠΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε κεηαθνξά πνζψλ ζην ινγαξηαζκφ
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο.
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Ζ πιεξσκή ησλ πνζψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην ΣΠΓ ρξεκαηνδνηείηαη αλά εμάκελν απφ ηε
Γηεχζπλζε

Οηθνλνκηθήο

θαη

Αλαπηπμηαθήο

Πνιηηηθήο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ κε βάζε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ νθεηινκέλσλ δφζεσλ πνπ
απνζηέιινληαη απφ ην ΣΠΓ.
Ζ πιεξσκή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 8 ηεο ππ’ αξηζκ. 134453/23-12-2015 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
απφ ηελ αλσηέξσ Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Ζ πιεξσκή ησλ
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ κε βάζε ηε ζπλνκνινγεζείζα δαλεηαθή ζχκβαζε
δηθαηνχρνπ θαη ΣΠΓ γηα ηηο εγθεθξηκέλεο πξάμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ
βαξχλεη ην δηθαηνχρν, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11.
Σν άξζξν 6 θαη ην άξζξν 7, ε πιεξσκή ησλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ πξνο ην ΣΠΓ κέζσ ηνπ ΠΓΔ ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
δηαδηθαζία δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη πνζά γηα πξφσξε εμφθιεζε αθφκε θαη
εληφο πεξηφδνπ ράξηηνο κέξνο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.
Οπζηαζηηθά είλαη ε έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο ζχλαςεο ηεο
δαλεηαθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ ην νπνίν ζα απνπιεξψλεηαη απφ ην ΠΓΔ θαη απφ ην
πξφγξακκα

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ.

Δίλαη

έηζη

ε

δνκή

ηνπ

πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο Σξίηζεο» δειαδή δηαδηθαζηηθά. Απηφ, αλ ζέιεη
θάπνηνο λα ξσηήζεη θάηη πνιχ επραξίζησο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: … πξόβιεκα ήρνπ… είλαη εθ ησλ πζηέξσλ, γηαηί
δηαβάδνληαο ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, ν Γήκνο ζα εθρσξήζεη σο εγγχεζε ηνπο
ΚΑΠ θαη φια ηα έζνδά ηνπ γη' απηφ ην δάλεην. Γειαδή κηιάκε πάιη γηα έλα
δαλεηζκφ θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ αλ ην ΠΓΔ πξνθαηαβάιιεη ή εθ ησλ
πζηέξσλ, ζα πιεξψλεη πξψηα ν Γήκνο θαη κεηά ζα ηα παίξλεη απφ ην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Απηή είλαη ε εξψηεζή κνπ, κεηά ζα
ηνπνζεηεζψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
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Α. ΛΔΚΚΑ: Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ΦΔΚ ε απνπιεξσκή ησλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη απ' επζείαο απφ ην ΠΓΔ
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν ξψηεζε ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη, δελ θαηάιαβα ηελ εξψηεζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγγπήζεηο θαινχκαζηε λα δψζνπκε εκείο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: … δαλείσλ δίλεη ν Γήκνο, δελ δίλεη ην θξάηνο. Γελ μέξσ
αλ έρεηε δηαβάζεη ηε ζχκβαζε.
Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη, είλαη έηζη ε δηαδηθαζία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κπαίλνπκε ζε κηα
δηαδηθαζία δαλεηνδφηεζεο, άζρεηα αλ πιεξψλεη θάπνηνο ηξίηνο, πξνθαλψο ν
δαλεηνδνηνχκελνο …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο Γήκνο εθρσξεί ηνπο ΚΑΠ, απηφ ιέσ.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε κνπ δίλεηε ηνλ ιφγν λα εμεγήζσ θάηη;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη κηα ηνπνζέηεζε θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξψηα νη εξσηήζεηο θ. Αλεκνγηάλλε. Άιινο ζπλάδειθνο έρεη
εξψηεζε; Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηε 2ε ζειίδα ηεο εηζήγεζεο ζην θεθάιαην 5 ιέεη «Αζθάιεηα
δαλείνπ»: εηδηθφηεξα ζηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πεξηιακβάλεηαη ξήηξα
εθρψξεζεο εζφδσλ εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ, δειαδή ηνπ Γήκνπ, πξνο ην
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζε πεξίπησζε κε νξζήο θαη ζχλλνκεο
ρξήζεο ησλ πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δηδηθφηεξα ν Γήκνο εθρσξεί ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ απφ ζήκεξα θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ απ' φια γεληθά ηα
έζνδα ηνπ Γήκνπ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο
Πφξνπο ηνπο ΚΑΠ αθνχ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη θαηά πεξίπησζε εηδηθέο
ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ… ηάδε θαη ηάδε … πνπ νξίδνπλ πνζνζηά ηεο
ππνρξεσηηθήο ηνπο δέζκεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ,
ηαθηηθά θαη έθηαθηα θαη ηα ινηπά.
Ση κνξθή επηρνξήγεζεο είλαη απηή, φηαλ κε ηελ ππνγξαθή ζα
εθρσξήζνπκε φινπο ηνπο ΚΑΠ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιιε εξψηεζε ππάξρεη; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν επηηφθην ζέισ λα μέξσ πφζν είλαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 3,1.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηαζεξφ; Καη ν ρξφλνο απνπιεξσκήο;
Α. ΛΔΚΚΑ: 15εηία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ε ηειηθή έθζεζε ηνπ θιεηζίκαηνο απηνχ
ηνπ έξγνπ απνζηέιιεηαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη
θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΤΠΔ θαη πιένλ ν
δηθαηνχρνο απνδεζκεχεηαη απφ θάζε ππνρξέσζε απνπιεξσκήο ηνπ, ε νπνία
βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ
άξζξνπ 11 22766/9-4-20.
Δκείο θάλακε ηε δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία είλαη απηή θαη ζην
ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο απνζηέιινπκε απηά ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ θαη απαιιαζζφκαζηε απ' φια απηά. Γελ ππάξρεη θακία
δηθαηνινγία δειαδή δηφηη δελ ππάξρεη θαλέλα θφζηνο γη' απηά ηα πξάγκαηα γηα
ην Γήκν καο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν γηα ηνπνζέηεζε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη' αξρήλ δελ έρνπκε θακία αληίξξεζε γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε θαη φιν απηφ ην πξφγξακκα
ην νπνίν έξρεηαη.
Σν δεχηεξν φκσο θαη ην νπζηαζηηθφηεξν είλαη φηη γηα άιιε κηα
θνξά κε ην ζαχκα ηνπ Θενδσξηθάθνπ δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεη ν
Γήκνο, ηηο απνθαζίδνπλ 8-9 άλζξσπνη, ζρεδφλ ελ θξππηψ, πξσί Σεηάξηεο,
ρσξίο λα παίξλεη θακία δεκνζηφηεηα παίξλνπκε έλα δάλεην θαη γη' απηφ ηελ
φιε δηαδηθαζία θαη ηελ αξκνδηφηεηα πνπ έρεη εθρσξήζεη ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ θαηαγγέιινπκε σο απαξάδεθηε.
Ήδε έρεη εγθξηζεί απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πεξηκέλνπκε ηηο
απνθάζεηο ηεο νινκέιεηαο γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη κε απηέο ηηο απνθάζεηο
ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ.
Δκείο σο Παξάηαμε ζα απέρνπκε απφ ηε δηαδηθαζία, αλ θαη
ζπκθσλνχκε μαλαιέσ, κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο πξέπεη λα
είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ πξνο φινπο φηη εγγπεηήο ηνπ δαλείνπ είλαη ν Γήκνο
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κε δέζκεπζε φισλ ησλ εζφδσλ ηνπ, φπσο πνιχ ζσζηά θαη αλαιπηηθά ην
δηάβαζε ν θ. Γξεηδειηάο. Απηά απφ εκέλα, επραξηζηψ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεη θαλείο λα ηνπνζεηεζεί επ’ απηνχ; O θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ
ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη αλ δελ θάλσ ιάζνο ε ειεθηξνθίλεζε
αθνξά ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο.
Α. ΛΔΚΚΑ: Όρη κφλν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Κνπηζάθε κε αθνχηε; Σα 2,5 εθαηνκκχξηα γηα ηελ
ειεθηξνθίλεζε αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηα απηνθίλεηα ηεο Καζαξηφηεηαο, ηνλ
εμνπιηζκφ ηεο Καζαξηφηεηαο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεη θαη Η.Υ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καιά αθήζηε ην, πέληε Η.Υ. δελ ιέεη ηίπνηα. Καη' αξρήλ
αλαγθαζηηθά ζα επηβαξχλεη θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ, ην
δάλεην απηφ. Έζησ θη αλ είλαη 100.000 ην ηνθνρξενιχζην αλ ζπκάκαη θαιά
Κψζηα, θάπνπ εθεί.
Γεχηεξνλ, θακία αληίξξεζε ν εθζπγρξνληζκφο. Αιιά λα
θσηνγξαθίδνπκε θαη πνηνη ζα ηα πάξνπλ, δηφηη απηά ηα απηνθίλεηα πιένλ ηα
ειεθηξνθίλεηα ζα ηα έρνπλ θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
ζα ππνζεθεχζνπκε ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ καο κέζσ απηνχ ηνπ δαλείνπ, έζησ
θαη ππφ ηε κνξθή απηή πνπ επειέγε κε ην «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη εκείο σο
Παξάηαμε ζα θαηαςεθίζνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, θσηνγξαθία δελ ππάξρεη γηαηί ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη
πξνκεζεπηέο ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ, απηφ ζα βγεη κε δηεζλή δηαγσληζκφ ην
μέξεηε έηζη θη αιιηψο θαη είλαη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνπ δελ ηηο
βάδνπκε εκείο. Θέιεη λα ηνπνζεηεζεί θάπνηνο άιινο; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη
ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ε πξφηαζε ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο»
ζίγνπξα νδεγεί πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηφινπ ησλ δεκνηηθψλ
απηνθηλήησλ. Όκσο ζα πξέπεη θαλείο λα θνηηάμεη εάλ πξαγκαηηθά έλαο Γήκνο
έρεη αλάγθε απηφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο παίξλεη απηφ ηνλ
εθζπγρξνληζκφ.
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Γελ μέξσ θαη δελ είδα ζηελ εηζήγεζε αλ ππάξρεη κηα ζρεηηθή
κειέηε απφ ηα αξκφδηα Σκήκαηα. Γειαδή παίξλνπκε απηνθίλεηα. Ξέξνπκε
πνπ ζα ηα δηαζέζνπκε; Γελ ην είδα πνπζελά γξακκέλν απηφ. Αλ πξνθνξηθά ην
πνπλ, δελ μέξσ. Γελ ην είδα γξακκέλν φκσο ζηελ εηζήγεζε. Γειαδή δελ
αξθεί λα ππάξρεη κηα πξφηαζε ειθπζηηθή θαηά ηε γλψκε κνπ ζην «Αληψλεο
Σξίηζεο», πξέπεη λα μέξνπκε αλ πξαγκαηηθά ηελ έρνπκε θαη αλάγθε θαη
βεβαίσο θαη νη φξνη πνπ αθνινπζνχλ απηή ηελ πξφηαζε.
Δγψ ζήκεξα κε απηφ πνπ αθνχσ θαη απφ ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε θαη
απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά εθπιήζζνκαη γηαηί ε δέζκεπζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ
γηα έλα ηέηνην δάλεην πνπ είλαη κελ πξνηεξαηφηεηα, αιιά δελ είλαη πξψηε
πξνηεξαηφηεηα, κε βξίζθεη κε εξσηεκαηηθά. Καηφπηλ απηνχ εγψ ζα δειψζσ
παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απαληψ ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ πξηλ δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θ.
Κνζθνιέην θαη ζηνλ θ. Σάθα, ζπκίδσ φηη ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο»
είλαη έλα πξφγξακκα ηεο Κπβέξλεζεο θαη έλα πξφγξακκα πνπ πξνζπάζεζαλ
λα κπνπλ φρη κφλν ζηελ ειεθηξνθίλεζε γεληθφηεξα ζην πξφγξακκα «Αληψλεο
Σξίηζεο» θαη ζηηο πξνζθιήζεηο 320 Γήκνη. Άξα είλαη θάηη ην νπνίν έρεη
ειεγρζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε.
Χο πξνο ηελ ζθνπηκφηεηα λνκίδσ πσο αλαθεξζήθαηε φινη
αθφκε θη απηνί πνπ δηαθσλνχλ, σο πξνο ηελ πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ φρη
κφλν ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ αιιά θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ Τπεξεζηψλ
ηνπ

Γήκνπ

θαη

ηελ

ςεθηαθή

δηαθπβέξλεζε

θαη

φισλ

απηψλ

πνπ

πεξηιακβάλνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαη νη πξνζθιήζεηο.
Χο πξνο ηελ εξψηεζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ λαη, ξσηήζεθαλ νη
Τπεξεζίεο κία πξνο κία θαη νη Τπεξεζίεο καο έζηεηιαλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο
πνπ αθνξνχλ ηε ζηειέρσζε ησλ νρεκάησλ, είηε απηφ αθνξά ην Πξάζηλν, είηε
αθνξά ηηο δηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο, είηε αθνξά ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, ηελ
Σερληθή Τπεξεζία. Άξα έρνπκε εηζεγήζεηο απφ ηηο Τπεξεζίεο …
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ αλαθέξνληαη νη εηζεγήζεηο ζηε ιήςε απφθαζεο. Ζ ιήςε
απφθαζεο δελ έρεη λα θάλεη κε ην ηη είπαλ νη Τπεξεζίεο. Άξα δειαδή έγηλε
ελδειερήο έξεπλα θαη ελζσκαηψζακε ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ. Γελ έρσ
λα πξνζζέζσ θάηη άιιν, ν θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δπεηδή πξαγκαηηθά γίλνληαη ηνπνζεηήζεηο νη νπνίεο εκέλα
κνπ

δεκηνπξγνχλ

πνιιά

εξσηεκαηηθά.

Κχξηε

Σνκπνχινγινπ,

φηαλ

θαηαζέζακε ηελ πξφηαζε έλα θάθειν πιήξε θαη θαηαξηηζκέλν πξνο ην
ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν «Αληψλεο Σξίηζεο» ππήξραλ κέζα φια απηά ηα
πξάγκαηα, νη ηνπνζεηήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ έρνπλ γίλεη κέζα απφ κειέηεο
απηά ηα πξάγκαηα.
Δίπε ε θάζε Τπεξεζία ηηο αλάγθεο ηεο, βάιακε θάησ πνηα είλαη ε
δηαζεζηκφηεηα, πνηνη είλαη νη πφξνη πνπ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε κέζα απφ
απηφ ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν θαη βάζεη ησλ αηηεκάησλ ησλ Τπεξεζηψλ
θαηαξηίζηεθε ε πξφηαζε ε νπνία πήγε θάησ θαη εγθξίζεθε.
Γεχηεξνλ,

αθνχσ

εδψ

λα

ζπκθσλνχλ

φινη

κε

ηνλ

εθζπγρξνληζκφ αιιά λα ηίζεληαη εξσηήκαηα ηνπ αλ είλαη ζθφπηκν λα έρνπκε
ειεθηξνθίλεζε ην 2022. Απηφ είλαη πνπ δεηάκε. Γελ θαηαιαβαίλσ γηαηί
νλνκάδνπκε

θσηνγξαθηθφ

έλα

δηεζλή

δηαγσληζκφ

ν

νπνίνο

έρεη

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ν νπνίνο γίλεηαη. Δγψ
απεπζχλνκαη γεληθά ζε απηά πνπ αθνχγνληαη ζε απηφ ην ηξαπέδη, κνπ θάλεη
πξαγκαηηθά εληχπσζε πσο είλαη δπλαηφ λα ζέινπκε λα εθζπγρξνληζηνχκε, λα
ζέινπκε λα εμνηθνλνκήζνπκε ελέξγεηα, λα ζέινπκε λα εμνηθνλνκήζνπκε
θφζηε θαη λα κελ μέξνπκε θαλ πνηεο είλαη νη Τπεξεζίεο νη νπνίεο δήηεζαλ.
Απηά ηα έρνπκε πεξάζεη κέζα απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Καη έλα ηειεπηαίν. Σν δάλεην πνπ παίξλνπκε νπζηαζηηθά
ρξεκαηνδνηείηαη ζην 100% κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ
εξγαιείν «Αληψλεο Σξίηζεο». Ο Γήκνο απφ ηε ζηηγκή πνπ νπζηαζηηθά πιεξνί
ηηο πξνυπνζέζεηο δειαδή παίξλεη νρήκαηα ηα νπνία έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο είλαη ε πνιηηηθή νξζήο ρξήζεο πνπ δηάβαζε πξηλ ν θ.
Γξεηδειηάο. Γελ δηαθηλδπλεχεη θάηη.
Δκείο έρνπκε λα ζεθψζνπκε έλα δηαγσληζκφ, λα πάξνπκε ην
πξντφλ γηα ην νπνίν ρξεκαηνδνηνχκαζηε, λα ην δψζνπκε αληαπνδνηηθά ζηνλ
θφζκν ηεο πφιεο θαη απφ εθεί θαη πέξα δελ δηαθηλδπλεχνπκε ηίπνηα. Πάκε έλα
βήκα πξνο ηα κπξνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζε απηφ πνπ δεηήζαηε πξηλ. 28/4 νπ 9549 έρεη
ρξεσζεί ην έγγξαθν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Να πνχκε κεξηθά πξάγκαηα. Αλαθέξεηαη ζαθψο φηη ζε
πεξίπησζε κε νξζήο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δεζκεχνληαη
πφξνη ηνπ Γήκνπ θαη απηφο είλαη φξνο γηα φινπο ηνπο Γήκνπο, δελ θάλακε θάηη
δηαθνξεηηθφ. Δθαξκφζακε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γελ ζα πιεξψζεη φπσο είπε ν θ. Κνζθνιέηνο νχηε έλα επξψ ν
Γήκνο, γηαηί ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη 100%.
Δπίζεο δελ κπνξψ λα κελ μεράζσ ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ είρε κηιήζεη εηξσληθά γηα ηα δπν SUV ηα κηζά
απηνθίλεηα πιένλ πνπ θπθινθνξνχλ είλαη SUV, θ. Αλεκνγηάλλε. Απιά απηά ηα
απηνθίλεηα αλαγθαζηηθά είλαη ιίγν πην νγθψδε γηαηί ρξεηάδεηαη ε κπαηαξία
πνπ θνξηίδεη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σψξα απαληάηε ζε εκέλα γηα ηνλ Βαζηιφπνπιν;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ πεηξάδεη, ηνπνζέηεζε έθαλα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ έθαλα κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θ. Αλεκνγηάλλε κελ θάλνπκε δηάινγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ππάξρεη θεληξηθή πνιηηηθή γεληθφηεξα
λα αλαζεκαηίδνπκε ηελ ειεθηξνθίλεζε, λα αλαζεκαηίδνπκε ηηο αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο, καο πεηξάδνπλ ηα θσηνβνιηατθά γηαηί έρνπλ ππξίηην -πνπ
έρνπλ φια ππξίηην, ηα θηλεηά, νη ππνινγηζηέο, ηα απηνθίλεηα ηα πάληα- καο
πεηξάδνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο.
Έρνπλ θάλεη δέθα βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ πξνζθπγή ελαληίνλ
ηνπ δηαγσληζκνχ ησλ Led ζηξεθφκελνη ελαληίνλ ηεο δηθήο ηνπο λνκνζεζίαο θαη
εδψ λα αλνίμσ κηα παξέλζεζε. Όηαλ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο αλαγθαζηεί ε
Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο λα πιεξψζεη 1 εθαηνκκχξην ην ξεχκα, λα δνχκε
πνηνο ζα έρεη ηελ επζχλε. Έρνπλ ηελ επζχλε απηνί πνπ θαζπζηεξνχλ ην
δηαγσληζκφ.
Καη θάηη ηειεπηαίν. Μίιεζε ν θ. Γξεηδειηάο γηα θσηνγξαθηθνχο
αλαδφρνπο; Ρσηάσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σειεηψζαηε θ. Σάθα;
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίπε θάηη ηέηνην; Ρσηάσ. Με γέιαζαλ ηα απηηά κνπ; Πνηνη
αλάδνρνη είλαη θσηνγξαθηθνί; Γελ κηιάσ γηα ηα θψηα ηψξα, κηιάσ γηα ηα
απηνθίλεηα.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη ην είπα θη εγψ, είπα φηη δελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σψξα ηη ιάζπε είλαη απηή πνπ πεηάεη; Γελ ληξέπεηαη ιίγν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο παξαθαιψ θ. Σάθα. Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δπραξηζηψ. ε έλα κέξνο ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ κε θάιπςε ν θ.
Σάθαο δηφηη ε δέζκεπζε ησλ ΚΑΠ ηνπ Γήκνπ καο έρεη λα θάλεη ζε πεξίπησζε
κε ρξηζηήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ, φπσο γίλεηαη ζε θάζε ρξεκαηνδνηηθφ
εξγαιείν είηε απηφ ιέγεηαη ΔΠΑ, είηε απηφ ιέγεηαη «Αληψλεο Σξίηζεο».
Με ρξηζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηη ζεκαίλεη; Όηη άιιν έρεη
ππνβάιιεη άιιν έρεη εγθξηζεί θαη άιιν θάλνπκε.
Καη δεχηεξνλ, ηα απηνθίλεηα ήηαλ βάζεη ηεο πξφζθιεζεο
ζπγθεθξηκέλα. Γελ κπνξνχζακε λα πάξνπκε φ,ηη ζέινπκε, ήηαλ πέληε κηθξά
θαη πέληε κεγάια. Καη βάζεη απηήο ηεο ινγηθήο ππνβάιιακε θη εκείο ηελ
πξφηαζή καο θαη ε εηζήγεζε γηα ην ηη απηνθίλεηα ζα δεηήζνπκε απφ ην
πξφγξακκα, έρεη γίλεη φηαλ ππνβάιιακε ηελ πξφηαζε δειαδή ηνλ Ηνχλην ηνπ
2021 ε νπνία εηζήγεζε θπζηθά θαη έρεη κνηξαζηεί ζε φινπο θαη ε νπνία
εηζήγεζε έρεη πεξάζεη θαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε νπνία
εηζήγεζε έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ειεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Αληψλεο Σξίηζεο».
Καη έλα ηξίην, πνπ δελ αθνξά θπζηθά εζέλα Κψζηα αιιά ηελ
Παξάηαμε, δηφηη ν επηθεθαιήο ηεο Παξάηαμεο «Πφιε ηεο θαξδηάο καο» ζηελ
νπνία είζαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαηά θαηξνχο έρεη αλαθεξζεί ζην ηη έρνπλ
θάλεη άιινη Γήκνη ζην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» πξηλ αξρίδνπλ λα
εγθξίλνληαη θαη ηα δηθά καο πξνγξάκκαηα, ε νπνία απηή δηαδηθαζία πνπ έρνπλ
πεηχρεη άιινη Γήκνη είλαη αθξηβψο ίδηα κε απηή, πνπ ζήκεξα γίλεηαη εδψ.
Δγθξίλεηαη ην πξφγξακκα θαη ζπλνκνινγείηαη έλα δάλεην κεηαμχ
ηνπ

Γήκνπ

Αγίσλ Αλαξγχξσλ πνπ

είλαη

θαη

αγαπεκέλνο θαη

ηνπ

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί ε δξάζε ε
νπνία εγθξίζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνπιεξσζεί ην δάλεην απφ ην ΠΓΔ θαη
κφλν ζε πεξίπησζε κε ρξηζηήο δηαρείξηζεο, θπζηθά θαη ζσζηά δεηείηαη απφ ην
Γήκν ε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Φεθίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη. Ο θ. Κνζθνιέηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Μπεξδέζεο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απέρσ απφ ηε δηαδηθαζία θαη απαληψληαο θαη ζηνλ θ.
Σάθα ηα SUV είλαη θαηάιιεια γηα νξεηλνχο Γήκνπο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο απνπζηάδεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ θαη 1 θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή όξσλ θαη
πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ιήςε επελδπηηθνύ ηνθνρξενιπηηθνύ δαλείνπ από
ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.427.382,67
€, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ
ΣΡΗΣΖ», γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Πξνώζεζε ηεο
ειεθηξνθίλεζεο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»»
εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ θαη θαηαγξάθεηαη 1 απνρή θαη 1 παξώλ.
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2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο δηεζλνύο
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
««ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΟΜΔ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟ ΓΖΜΟ
ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ»
θαη αλάδεημε νξηζηηθώλ αλαδόρσλ»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πιεπξάο κνπ εγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ έρσ θάπνηα εξψηεζε, λαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Απιά λα πσ εγψ φηη εκείο ην ηξέμακε ζαλ θνηλσληθή
πνιηηηθή φηη είλαη ην πξφγξακκα «Ννηάδνκαη», είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν
ιίκλαδε εδψ θαη πεξίπνπ ηξία ρξφληα αθνξά θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Δίλαη
έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο σθεινπκέλσλ, έηζη ζα βνεζήζεη
πάξα πνιχ φιεο ηηο Τπεξεζίεο λα ελσζνχλ κεηαμχ ηνπο, νη σθεινχκελνη ζα
ηνπο θαηαγξάςνπκε, ζα έρεη απνηειέζκαηα δείθηεο θαη φια ηα ζρεηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνχ ε θνηλσληθή πνιηηηθή νξίδεη ηνπο σθεινχκελνπο
γηαηί δελ κπνξεί απηφκαηα απηφ λα πεξλάεη θαη ζηα έζνδα; Αθνχ ε θνηλσληθή
πνιηηηθή νξίδεη πνηνη είλαη νη σθεινχκελνη, νη θνηλσληθά αδχλακνη γηαηί λα κελ
πεξλάεη απηφκαηα απηφ θαη λα ρξεηάδεηαη αίηεζε θαη φια ηα ζρεηηθά ζε
αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δεκνηηθά ηέιε θαη δεκνηηθνχο θφξνπο πνπ έρνπκε πεη
φηη απαιιάζζνληαη. Θα κπνξνχζε λα γίλεη απηφκαηα θαη λα κελ έξρεηαη ν
πνιίηεο λα θάλεη αίηεζε. Μηα πξφηαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ θαηαιάβεη θ. Σνκπνχινγινπ ηη ελλνείηε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ζην επφκελν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δνχκε ηη ελλνεί ν θ. Σνκπνχινγινπ αιιά ζε κηα επφκελε
δηαδηθαζία.
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Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθνύ
ειέγρνπ

δηθαηνινγεηηθώλ

θαηαθύξσζεο

δηεζλνύο

αλνηθηνύ

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ««ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΟΜΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ
«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ»
θαη αλάδεημε νξηζηηθώλ αλαδόρσλ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθπόλεζεο
ηεο κειέηεο: «Δθπόλεζε Αθνπζηηθήο κειέηεο ζηε Λεσθόξν Κεθηζνύ
ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο» - Α.Μ.115/2021»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ην ηειεπηαίν θνκκάηη πνπ καο ιείπεη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη κέρξη 30/5νπ ε παξάηαζε, 25 κέξεο. Δγθξίλεηαη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιφγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Μηιάκε γηα κηα κειέηε ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απφ πέξζη ηνλ Ηνχλην θαη δελ θαηαιαβαίλσ γηα πνην
ιφγν δίλνπκε ζπλερείο παξαηάζεηο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μία παξάηαζε είλαη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ είλαη ε πξψηε, είλαη ε δεχηεξε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ παξάηαζε είλαη 25 κέξεο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Καιφ είλαη λα πηέζνπκε επηηέινπο ην κειεηεηή λα καο
θέξεη γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε έλα έξγν ην νπνίν ην έρνπκε
δεηήζεη πάξα πνιχ θαηξφ, ην έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ην έρνπκε αλάγθε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, εχινγε ε αλεζπρία ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ, είλαη ε δεχηεξε
παξάηαζε γηα 25 κέξεο, αιιά είλαη θαη ην ηειεπηαίν θνκκάηη. Δγθξίλεηε θχξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πεξηνξηζκέλεο
ρξνληθήο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο: «Δθπόλεζε
Αθνπζηηθήο

κειέηεο

Φηιαδέιθεηαο

-

Νέαο

ζηε

Λεσθόξν

Υαιθεδόλαο»

Κεθηζνύ
-

ζην

Γήκν

Α.Μ.115/2021»

Νέαο

εγθξίλεηαη

ΟΜΟΦΧΝΑ

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο
«Πξνκήζεηα πιηθώλ πξαζίλνπ» (ΑΜ 150/2021)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη παξάηαζε γηα ηξεηο κήλεο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ είκαη θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: «… Ιδηαίηεξα εμ αηηίαο ησλ αληίμνσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ην
θεηηλφ ρεηκψλα, έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη ππνδνκψλ θχιαμεο ησλ πιηθψλ ηεο
ζχκβαζεο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα πινπνηήζνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ
είρακε σο Δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ θαη επηζπκψ ηελ παξάηαζε
ηεο ζχκβαζεο γηα ηξεηο κήλεο», εκείο είκαζηε ππέξ.
Ο θ. Αλεκνγηάλλεο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αληηιακβάλνκαη ην πξφβιεκα ηνπ Πξαζίλνπ, ε
αλαζηάησζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη κε ηε κεηαθφκηζε θαη κε φια απηά ηα
ζέκαηα, νπφηε κφλν θαη κφλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο είκαη ππέξ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Άξα είλαη 7 ππέξ θαη 1 θαηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε παξάηαζεο
ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο «Πξνκήζεηα πιηθώλ
πξαζίλνπ» (ΑΜ 150/2021)» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
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5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ππνβνιήο κήλπζεο - έγθιεζεο γηα ηελ θινπή ζράξαο
θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο ηνπ δηθηύνπ ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ην ζέκα ηεο θινπήο ελφο θξεαηίνπ θαη ν θ. Υήηνο
εηζεγείηαη… Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ππνβνιήο
κήλπζεο - έγθιεζεο γηα ηελ θινπή ζράξαο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο ηνπ
δηθηύνπ ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ.

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. 3519/22 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (ππόζεζε πξνζθπγήο Γήκνπ θαηά Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο πεξί επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξάβαζε πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη νη πξνζθπγέο πνπ θάλνπκε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο…
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη 10.000 πξφζηηκν γηα ην ΜΑ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ράζακε πξσηφδηθα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ράζακε θαη αζθνχκε πξνζθπγή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη απφ εκάο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο θ. Υήηνο ιέεη φρη;
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λέεη φηη δελ ζα επδνθηκήζεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: «Γελ ζα επδνθηκήζεη εη κε κφλν ζα επηθέξεη πεξαηηέξσ
νηθνλνκηθή δεκία ζην Γήκν», ζπκθσλνχκε κε ηνλ θ. Υήην.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πξέπεη λα πνχκε πάιη ηη αθνξά φκσο. Ση αθνξά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κακία αληίξξεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ λνκίδσ πξέπεη λα εμαληιήζνπκε ηα έλδηθα κέζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηα πνην ζέκα; Γηα ην φηη κεηαθέξζεθε εθεί πνπ είλαη ηψξα, ή γηα
ην φηη ήηαλ ην άιζνο; Γελ μέξσ, λα κνπ πεη θάπνηνο.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ Πεξηθέξεηα καο έβαιε ην πξφζηηκν;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Γήκαξρε λα θάλσ ηνπνζέηεζε γηα ην ζέκα;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Αλεκνγηάλλε λα δεηήζσ ηελ παξνπζία ηνπ θ.
Υήηνπ.

ην ζεκείν απηό πξνζήιζε ν θ. Υήηνο

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Υήην, πείηε καο ζρεηηθά κε ην ηειεπηαίν ζέκα πνπ έρεη λα
θάλεη κε ην ΜΑ θαη ην πξφζηηκν πνπ έρεη ππνζηεί ν Γήκνο. Δίλαη ηεο
Πεξηθέξεηαο ην πξφζηηκν, ηα 10 ρηιηάξηθα;
θ. ΥΖΣΟ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έξρνληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη αθνξά ηελ ησξηλή…
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν γθαξάδ δίπια ζηελ ΑΔΚ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνξά ην γθαξάδ ή αθνξά ηα πξφζηηκα πνπ έρεη ππνζηεί ν
Γήκνο ζρεηηθά κε ηα απνξξηκκαηνθφξα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν γθαξάδ δίπια ζηελ ΑΔΚ. ειίδα 9 θάησ - θάησ.
θ. ΥΖΣΟ: Ση ζέιεηε επ’ απηνχ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ην δηεπθξίληζε ν θ. Γξεηδειηάο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ξσηήζσ εγψ θάηη. Όηαλ έγηλε ε πξνζθπγή είρε θχγεη ην
γθαξάδ;
θ. ΥΖΣΟ: Ννκίδσ πσο φρη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ιεο ηψξα φρη ελφςεη ηνπ φηη ηψξα δελ ππάξρεη γθαξάδ,
άξα δελ ππάξρεη ζηαζκφο κεηαθφξησζεο άξα δελ ππάξρεη αηηία θαη αηηηαηφ γηα
ην πξφζηηκν;
θ. ΥΖΣΟ: Απηφ δελ πξέπεη λα ην πνχκε ηψξα αθνχ δελ ππάξρεη πιένλ ην
γθαξάδ; Ση ζα πνχκε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ιέσ. Δπεηδή δελ ππάξρεη ηψξα γηαηί είζαη αξλεηηθφο λα
ππνβάιινπκε πξνζθπγή;
θ. ΥΖΣΟ: Δγψ δελ είκαη αξλεηηθφο, ιέσ είλαη ζηε δηθή ζαο απφθαζε.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ ζέζε ζαο ζα Ννκηθή Τπεξεζία πνηα είλαη; Να θάλνπκε
πξνζθπγή ή λα κελ θάλνπκε.
θ. ΥΖΣΟ: Ζ δηθή κνπ ε ζέζε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
θ. ΥΖΣΟ: Έηζη θη αιιηψο πάληα εκείο είκαζηε ππέξ ηνπ λα γίλνληαη νη
πξνζθπγέο, δηφηη …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλφςεη ηνπ φηη ηψξα έρεη θχγεη θαη ε αηηία.
θ. ΥΖΣΟ: Σν απνηέιεζκα δεδνκέλνπ φηη είλαη αξλεηηθφ, πάκε παξαπίζσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη ελφςεη ηνπ φηη ηψξα δελ ππάξρεη, έρεη εμαιεηθζεί.
θ. ΥΖΣΟ: Δκείο απηφ ζα επηθαιεζηνχκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία εληάμεη, άξα λα θάλνπκε πξνζθπγή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ ε εηζήγεζε εδψ ιέεη φηη ε άπνςε ηεο Ννκηθήο
Τπεξεζίαο είλαη φηη δελ ζα επδνθηκήζεη εη κε κφλν ζα επηθέξεη πεξαηηέξσ
νηθνλνκηθή δεκία ζην Γήκν.
Βέβαηα έρνπκε πάξεη κηα απφθαζε εδψ λα εμαληινχκε φια ηα
έλδηθα κέζα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πέξα απφ ηελ εμάληιεζε πάσ θαη επί ηεο νπζίαο εγψ. Απφ
ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη ιφγσ θαη κε θσηνγξαθίεο δειαδή λα
ηξαβερηνχλ…
θ. ΥΖΣΟ: χκθσλνη, αιιά φηαλ επηβιήζεθε ην πξφζηηκν …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη βξε παηδί ηφηε ππήξρε.
θ. ΥΖΣΟ: Τπήξρε θαη ππνβιήζεθε γηα ηε ρξήζε ηε κεηαγελέζηεξε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηθαίσο επεβιήζε ηφηε, εληάμεη. Σψξα πνπ ζα θάλνπκε λέα
πξνζθπγή εάλ κε ην ππφκλεκα …
θ. ΥΖΣΟ: Έθεζε ζα θάλνπκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη εληάμεη, έθεζε. Πξνζαρζνχλ θαη θάπνηεο θσηνγξαθίεο
ηνπ ρψξνπ …
θ. ΥΖΣΟ: Γελ ακθηζβεηεί θαλείο φηη ζήκεξα δελ πθίζηαηαη ην γθαξάδ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ιέηε εθεί δελ ζα επδνθηκήζεη.
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θ. ΥΖΣΟ: Σν πξφζηηκν επηβιήζεθε κε βάζε ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία, γηαηί
ηφηε ππήξρε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, ην θαηαιάβακε απηφ πάκε παξαπέξα.
θ. ΥΖΣΟ: Ση ζέιεηε λα θάλσ εγψ; Να βγάισ απφθαζε; Ζ εθηίκεζή καο είλαη
απηή φηη απηφ αθνξά ην πξνγελέζηεξν δηάζηεκα, δελ ζα έρεη θακία ηχρε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη παξά ηα λέα γεγνλφηα; Παξά ηα λέα δεδνκέλα;
θ. ΥΖΣΟ: Έρνπκε νςηγελή ζηνηρεία, αιιά απφ εθεί θαη πέξα φκσο ην
πξφζηηκν απηφ αθνξά πξνγελέζηεξν δηάζηεκα, δελ αθνξά ηα κεηαγελέζηεξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πψο λα αθνξά κεηαγελέζηεξα, αθνχ εμαιείθζεθε ε εζηία.
θ. ΥΖΣΟ: Απηφ ζαο ιέσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ρξεηάδεηαη λα καο ην πεηο, ην θαηαιάβακε. Δγψ είκαη
ππέξ ηνπ λα θάλνπκε έθεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε πάξεη έηζη θη αιιηψο κηα απφθαζε ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο λα εμαληινχκε ηα έλδηθα κέζα.
Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε θαη θάηη άιιν. Πνηα πεξίνδν αθνξά;
θ. ΥΖΣΟ: Γελ ζπκάκαη αθξηβψο, είλαη πξηλ γθξεκηζηεί ην γθαξάδ. Σν ιέεη ε
απφθαζε κέζα, ην δηαβηβαζηηθφ πνπ έθαλα, ην ιέεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αο ηνπνζεηεζεί θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 7/8/2018. Απηή ε πεξίπησζε είλαη κηα απφ ηηο πνιιέο
πεξηπηψζεηο πνπ ε ΠΑΔ ΑΔΚ έθαλε θαηαγγειίεο ζην Γαζαξρείν, ζηελ
Απνθεληξσκέλε, ζηελ Πεξηθέξεηα θαη εξρφηαλ ειεγθηέο. ηε πξνθεηκέλε
πεξίπησζε είλαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα.
Δθείλε ηελ πεξίνδν θηηάρηεθε έλα απαληεηηθφ έγγξαθν φηαλ καο
παξαδφζεθε ε έθζεζε ην νπνίν δελ έθηαζε πνηέ φκσο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ.
Ο θ. Γηνχδεο έρεη φια ηα έγγξαθα, εθεί απαληνχζε φηη ππάξρεη θαη ζπλεξγάηεο
γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ειαζηηθψλ πνπ πεξηνδηθά απνκαθξχλνληαη θαη φηη
θάπνηα πξάγκαηα ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζηηγκηαία θαη δελ είλαη δηαξθήο,
κηιάσ γηα ηηο θαηεγνξίεο.
Ο θ. Υήηνο κπνξεί λα αληιήζεη απηά ηα ζηνηρεία θαη λα είλαη πην
ηεθκεξησκέλε ε έθεζε. Δπίζεο ν θ. Υήηνο κπνξεί λα πάξεη ηηο αζσσηηθέο
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απνθάζεηο θαη κάιηζηα ηελ ηειεπηαία πνπ έρσ εγψ θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο ζε
κηα άιιε θαηαγγειία, γηαηί είπακε απηφ ην πξάγκα δελ ηειεηψλεη, εγψ έρσ
αθφκε κηα ζεηξά κε Γηθαζηήξηα κπξνζηά κνπ φπσο θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο,
γηαηί δερφκαζηε ζπλερψο θαηαγγειίεο γηα έλα ΜΑ ην νπνίν ππήξρε εθεί 40
ρξφληα θαη εκείο σο «Υνπληίλη» ζα έπξεπε λα ηνλ εμαθαλίζνπκε κέζα ζε ηξεηο
κήλεο θαη λα αθήζνπκε ηελ πφιε ρσξίο θαζαξηφηεηα.
Πξνηείλσ θη εγψ θαη αλ ζέιεηε θαη ηε ζπλεξγαζία ηε δηθή κνπ σο
Ννκηθή

Τπεξεζία

λα

πξνρσξήζνπκε

ζηελ

έθεζε

νχησο

ψζηε

λα

απαιεηθζνχλ ηα πξφζηηκα ηα νπνία είλαη απνιχησο άδηθα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. ε θάζε πεξίπησζε απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνζπαζνχκε
λα βειηηψζνπκε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ θαη λα γιηηψλνπκε ρξήκαηα ζε απηή
ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, πξνηείλνπκε θη εκείο λα αζθεζεί
έθεζε θαη λα εμαληιήζνπκε φια ηα κέζα πνπ έρνπκε.
Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά
ηεο αξηζ.

3519/22 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ

(ππόζεζε πξνζθπγήο Γήκνπ θαηά Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί επηβνιήο
πξνζηίκνπ γηα παξάβαζε πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο)» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΧΝΑ λα αζθεζεί έθεζε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με απηφ ην ζέκα πνπ είπακε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο έδσζα ην Πξσηφθνιιν ζα ελεκεξσζνχλ νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ην ζέκα πφηε ζα ην θνπβεληηάζνπκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηελ επφκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε
φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
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ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ
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ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΧΡΓΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ
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