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ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Κνπηζάθεο Μηραήι, Σάθαο Ηιίαο, Μπεξδέζεο ππξίδσλ, Αλεκνγηάλλεο
Γηώξγνο,

Γξεηδειηάο

Παληειήο,

Σνκπνύινγινπ

Κσλζηαληίλνο,

Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο, Λέθθαο Αζαλάζηνο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1.

Απνδνρή επηρνξήγεζεο πνζνύ 848.355,00 € από ην Πξάζηλν Σακείν γηα
απαιινηξίσζε θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο ησλ Μεηζόπνπινπ θ.ι.π. κε
ΚΑΔΚ 05105111501 πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Κ.Υ. 1 θαη ζε ηκήκα ηνπ Κ.Υ. 2
ηεο πεξηνρήο Μπξηηάληα ζηε Γ.Δ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο.

2.

Έγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο ηνπ Γήκνπ γηα έληαμε ζην Υξεκαηνδνηηθό
Πξόγξακκα «Γξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ» 2021 ηνπ Πξάζηλνπ
Σακείνπ, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 (Α.Π. 2) γηα ηελ εθπόλεζε
«Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλόρξεζησλ θαη
θνηλσθειώλ ρώξσλ - Δ..Δ.Κ.Κ.»
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3.

Τπνβνιή θαηαζηάζεσλ εζόδσλ - εμόδσλ κελώλ Ινπιίνπ 2020Γεθεκβξίνπ 2020 (επανειζαγωγή).

4.

Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο.

5.

Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ.

6.

Απνδνρή πνζνύ 81.560,00 επξώ Β’ δόζεο 2022 επηρνξήγεζεο
Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθώλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζηηο

ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ,
θαηαλνκή πνζνύ 81.437,66 επξώ

Β’ δόζεο 2022 θαη εμεηδίθεπζε

ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ, βάζεη ηεο αξηζ. 5/2022 απόθαζεο – εηζήγεζεο ηεο
ΓΔΠ.
7.

Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ησλ αξηζ. 7/2021, 8/2021 θαη 11/2022
απνθάζεσλ Δηξελνδηθείνπ Νέαο Ισλίαο (αγσγέο δηθεγόξσλ θ.θ. Μ.
Παπαδεκεηξίνπ θαη Υ. Υήηνπ - Κηάκνπ θαηά ηνπ Γήκνπ - δηαδηθαζία
πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ).

ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Έγθξηζε επηρνξήγεζεο αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ «ΦΔΑ» θαη εμεηδίθεπζε
ζρεηηθήο πίζησζεο.

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θύξηνη ζπλάδειθνη θαη θαιό κήλα, παξαθαιώ λα
πάξνπκε παξνπζίεο. Ο θ. Κνζθνιέηνο είλαη δηθαηνινγεκέλα απώλ, ν θ.
Κνπηζάθεο παξώλ, ν θ. Σάθαο παξώλ, ν θ. Μπεξδέζεο παξώλ, ν θ.
Αλεκνγηάλλεο παξώλ, ν θ. Γξεηδειηάο παξώλ, ν θ. Σνκπνύινγινπ παξώλ, ν
θ. Οπζηακπαζίδεο παξώλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, πξηλ μεθηλήζνπκε ζέισ λα ζπιιππεζώ θαη
πξνζσπηθά θαη σο Παξάηαμε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θ. Κσλζηαληηλίδε γηα ηελ
απώιεηα ηνπ παηέξα ηνπ θαη λα ηνλ ζπκνύληαη πάληα ζηα θαιύηεξά ηνπ. Ο θπξ
Μαλώιεο ήηαλ κηα εκβιεκαηηθή θπζηνγλσκία ηεο πόιεο, δπζηπρώο δελ
ελεκεξσζήθακε εγθαίξσο …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ούηε εκείο Γηώξγν, δειαδή ην κάζακε…
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: αο ην ιέσ, ζέισ λα θαηαγξαθεί, γηαηί πξαγκαηηθά
ήηαλ…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γεθηό θη εκείο ην βξάδπ αξγά ην κάζακε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κύξηε Γήκαξρε, ζέισ θη εγώ λα ζπκπιεξώζσ. Φπζηθά
θάζε απώιεηα θάζε αλζξώπνπ είλαη δπζάξεζηε, ε δσή είλαη απηή, εύρνκαη
θαιό Παξάδεηζν ζηνλ άλζξσπν, δελ ηνλ ήμεξα θαη λα κεηαθέξεηε θαη από
εκάο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ ηα ζεξκά ζπιιππεηήξηα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ηε ζέζε ηνπ θ. Κνζθνιέηνπ, αλαπιεξσκαηηθό κέινο είλαη ν θ.
Λέθθαο θαη ν νπνίνο είλαη παξώλ.
Έρνπκε απαξηία θαη μεθηλάεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο. Έρνπκε έλα ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξόθεηηαη γηα έλα
αίηεκα ηεο ΦΔΑ γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε, εηζάγεηαη πξνο ζπδήηεζε θύξηνη
ζπλάδειθνη;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε ζα ήζεια ηνλ ιόγν. Έρεη γίλεη θαζεζηώο απηό
ην πξν εκεξήζηαο, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. Ννκίδσ όηη ζα Γηνίθεζε ζα πξέπεη
λα ην δείηε, γηαηί έξρνληαη ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ζηε
ξέγνπια ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ήξζε εθηάθησο θ. Αλεκνγηάλλε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρέ κνπ ηα εθηόο εκεξήζηαο ην μέξεηο θαη ην
μέξνπκε, κεηαμύ καο κηιάκε είλαη κόλν ηα θαηεπείγνληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη θαηεπείγνλ …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ είλαη, γηαηί ζα κπνξνύζε λα είρε έξζεη ζηε ξέγνπιά
ηνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ κπνξνύζε, γηαηί ην ζέκα απηό πξνέθπςε όηαλ
πξνθξίζεθε ε νκάδα ηεο ΦΔΑ γηα λα παίμεη έλα ηειεπηαίν παηρλίδη. Έθαλε ηξία
απαλσηά πξνθξηκαηηθά, νη αγώλεο απηνί αθνξνύζαλ ηελ άλνδν ηεο νκάδαο
ζηελ Α2 επνκέλσο δελ μέξακε θαηά πόζν ζα πξνθξηζεί, κέρξη ην ηειεπηαίν
παηρλίδη πνπ ήηαλ ζην Βόιν. Γελ ην γλσξίδακε.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Γελ μέξακε πνηα νκάδα ζα ήηαλ, κπνξεί λα ήηαλ ζην Βόιν,
κπνξεί ζηε Θεζζαινλίθε, κπνξεί ζηα Σξίθαια.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, δελ ην μέξακε.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγώ ην βάδσ γεληθόηεξα όηη ηα πξν εκεξήζηαο έρνπλ
θαζηεξσζεί θαη ζα πξέπεη ιίγν λα ην δνύκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. Σν παηρλίδη απηό πξνέθπςε κεηά από ηελ πξόθξηζε ηεο ΦΔΑ, νη
άλζξσπνη έβαιαλ από ηελ ηζέπε ηνπο γηα λα πάλε ζηνλ Βόιν λα παίμνπλ, δπζηπρώο
ελώ πήγαηλαλ κε 15 πόληνπο κπξνζηά έγηλε κηα απηνθηνληθή δηαρείξηζε ηνπ
παηρληδηνύ θαη έραζε ε ΦΔΑ. Θα κπνξνύζακε λα έρνπκε ηε ΦΔΑ ζηελ Α2 θαηεγνξία
πνπ ζα ήηαλ έλα πνιύ κεγάιν γεγνλόο γηα ηελ πόιε καο. ε θάζε πεξίπησζε ην
ρηιηάξηθν απηό έρνπκε θσδηθό …

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Οθείισ λα ζαο πσ όηη δελ έρεη θιείζεη ην θεθάιαην απηό
αθόκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη; Ση έγηλε;

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Αλ ηειηθά, επεηδή ν Ισληθόο Νηθαίαο έρεη νηθνλνκηθά ζέκαηα
αλ θύγνπλ 5 νκάδεο από ηελ Α1 θαη πάλε ζηελ Α2 ππάξρεη πεξίπησζε λα
αλέβνπλ δπν νκάδεο θαη ε δεύηεξε ζα είλαη ε ΦΔΑ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιύ σξαία. ε θάζε πεξίπησζε ην ρηιηάξηθν απηό θαιύθζεθε από
ηνπο παξάγνληεο ηεο νκάδαο, δειαδή έβαιαλ από ηελ ηζέπε ηνπο. Καη' αξράο
εηζάγεηαη θύξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε.

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ πξνο ζπδήηεζε ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ην 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε επηρνξήγεζεο αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ «ΦΔΑ» θαη εμεηδίθεπζε
ζρεηηθήο πίζησζεο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θεσξώ όηη από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη θσδηθόο κπνξνύκε ην
ρηιηάξηθν απηό λα ην δώζνπκε ζηε ΦΔΑ. Θέιεη θάπνηνο ηνλ ιόγν;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καιή επηηπρία ζηελ νκάδα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνύκε πνιύ, είλαη κεγάιν θαηόξζσκα όηη απηή ε νκάδα
κε ην νηθνγελεηαθό θιίκα κπόξεζε θαη έθηαζε κέρξη εδώ. Δγθξίλεηε θύξηνη
ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Πξόεδξε.
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ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σν

1ν

ζέκα

εθηόο

εκεξήζηαο

δηάηαμεο

«Έγθξηζε

επηρνξήγεζεο αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ «ΦΔΑ» θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο
πίζησζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή επηρνξήγεζεο πνζνύ 848.355,00 € από ην Πξάζηλν Σακείν
γηα απαιινηξίσζε θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο ησλ Μεηζόπνπινπ θ.ι.π.
κε ΚΑΔΚ 05105111501 πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Κ.Υ. 1 θαη ζε ηκήκα ηνπ Κ.Υ. 2
ηεο πεξηνρήο Μπξηηάληα ζηε Γ.Δ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο Γήκνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η επηρνξήγεζε καο ήξζε από ην Πξάζηλν Σακείν 848.000 € γηα
ηελ απαιινηξίσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηδηνθηεζηώλ ΚΥ1 θαη ΚΥ2. Γελ έρσ λα
πξνζζέζσ θάηη, από εζάο αλ έρεηε θάπνηα ηνπνζέηεζε, ζηε δηάζεζή ζαο ν
ιόγνο. Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δθείλν πνπ ζα ήζεια λα ξσηήζσ είλαη ην εμήο: έρνπκε
έξζεη ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ηδηνθηήηεο; Έρνπλ ζπκθσλεζεί ηα πνζά; Γηαηί
δελ ην μέξσ. Καη είλαη δπν ηδηνθηεζίεο ή κία;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γπν θαη θάηη κέρξη ζηηγκήο, ην ΚΥ2 είλαη θνκκέλν ζηε κέζε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή ζα απνδεκηώζνπκε ηξεηο ηδηνθηήηεο θαηά
θάπνην ηξόπν; σζηά θαηαιαβαίλσ; Όρη εκείο, ην Πξάζηλν Σακείν θπζηθά,
γηαηί από ηελ εηζήγεζε δελ θαίλεηαη θάηη ηέηνην. Απηό ζέισ λα ξσηήζσ θαη
βέβαηα ε ρξήζε ηνπ κεηά ζα είλαη κόλν γηα πξάζηλν, ελλνείηαη. Υώξνο
πξαζίλνπ δελ ζα είλαη ε ρξήζε ηνπ εθόζνλ απαιινηξησζεί; Καη πεξηέρεηαη
ζηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. Η άιιε εξώηεζε είλαη όηη κεηά ηελ απαιινηξίσζε
απηόο ν ρώξνο έξρεηαη σο πεξηνπζία ζην Γήκν. Σν ιέσ θαιά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη έηζη θη αιιηώο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη κε απνθιεηζηηθή ρξήζε πξαζίλνπ. Γελ ην
πεξηγξάθεη κέζα ε εηζήγεζε γη' απηό ην ξσηάσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρσ κηα ελεκέξσζε από ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο, απηή θνηηάδσ.
Ζ. ΣΑΦΑ: 2.274 ηεηξαγσληθά είλαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ξώηεζα απηό θ. Σάθα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγώ ην ξώηεζα.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Απαληάσ ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ην ΚΥ1 είλαη ηδηνθηεζία Μεηζνπνύινπ όιν …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη απηό πνπ δηακνξθώλεηαη ζηνλ ρώξν, έηζη δελ είλαη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη είλαη απηό πνπ δηακνξθώλεηαη ηώξα θ. Γξεηδειηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη θηάλεη κέρξη ηνλ Γθέζνπξα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή πηάλεη από ηε γσλία …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιά, κέξνο ηνπ ΚΥ3 ην νπνίν είλαη Γθέζνπξαο κόλν, αθνξά
θαη κέξνο ηνπ ΚΥ2 πνπ αθνπκπάεη ζηελ πξνεγνύκελε απόθαζε, γη' απηό ιέεη
κέξνο ηνπ ΚΥ2.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο Γθέζνπξαο δελ είλαη κέζα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη, ν Γθέζνπξαο κε ηίπνηα θαη κάιηζηα ππάξρεη κηα
θαζπζηέξεζε εθεί σο πξνο ηελ απαιινηξίσζε.
Μηζό ιεπηό λα ηα βάινπκε ζε κηα ζεηξά γηαηί εθεί είλαη έλα
ηεξάζηην κπέξδεκα από πνιύ παιηά, είλαη πάξα πνιιά νηθόπεδα. Ο
Γθέζνπξαο απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε ζπλελλόεζε καδί καο κέζσ ηνπ
δηθεγόξνπ ηνπ θ. άκπαινπ σο πξνο ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ πέζεη
ζην ηξαπέδη.
Η κία είλαη λα αγνξαζηεί όιν ην αθίλεην θαη ην νηθόπεδν, ε άιιε
είλαη λα κπεη ζε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο πνπ έρεη κπεη από ηηο Σερληθέο
Τπεξεζίεο θαη ην ηξίην είλαη λα ελνηθηαζηεί κέρξη λα βγεη ε απαιινηξίσζε.
Πεξηκέλνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ ηδηνθηεηώλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ηηο έρεη θάλεη ηηο πξνηάζεηο απηέο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωο πξνο ην αλ ζην ΚΥ2 εκπιέθεηαη θη άιινο νηθνπεδνύρνο, δελ
ην γλσξίδσ θαη πξνζπαζώ λα ην βξσ θαη δελ ην βξίζθσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σηο πξνηάζεηο πνηνο ηηο έρεη θάλεη;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο άκπαινο, ν πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνο ην Γήκν καο είλαη νη πξνηάζεηο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη από εκάο δελ έρνπλ πέζεη ηέηνηεο πξνηάζεηο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Από ηνλ ηδηνθηήηε πξνο ην Γήκν;
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνο ην Γήκν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. Να ην λνηθηάζνπκε λα ην θάλνπκε, ηη δειαδή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ ζέινπκε ηνλ ρώξν απηό κέρξη λα βγεη ε απαιινηξίσζε λα
ηνλ εθκεηαιιεπηνύκε ή σο αθίλεην, ή αλ ζέινπκε ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο
Γθεζνπξίηεο λα ην γθξεκίζνπκε θαη λα γίλεη έλαο ρώξνο επίπεδνο. Απηό έρεη
πέζεη ζην ηξαπέδη ελλνείηαη πσο ζα ην θέξνπκε ζην Γ.., ζηε ινγηθή λα
ζπλαπνθαζίζνπκε γηα ην πώο απηό ην πξάγκα ζα πξνρσξήζεη.
Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ε απαιινηξίσζε πξνθξίλεηαη, γηαηί
λνκίδσ πσο όιε απηή ε πεξηνρή ζα κπνξνύζε λα γίλεη εθκεηαιιεύζηκε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πάκε ζην ππάξρνλ. Απηά ηα 2 ζηξέκκαηα θαη θάηη, κε πνηα
δηαδηθαζία ζα απαιινηξησζνύλ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπλ ήδε κπεη ζε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο, «Απνδνρή
επηρνξήγεζεο γηα απαιινηξίσζε».
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπάξρεη κηα αθύξσζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη αξζεί. Γηαβάδσ: «… να εξοςζιοδοηηθεί ο Ππόεδπορ ηος
Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος Ππάζινος Ταμείος να πποβεί ζε κάθε ενέπγεια για
ηην ςλοποίηζη ηηρ παπούζαρ απόθαζηρ ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Ππάζινος Ταμείος…» άξα απηό έρεη πξνρσξήζεη θαη κπαίλνπκε ζηε ινγηθή
«… ηηρ Οικονομικήρ Υπηπεζίαρ πος πποβαίνει ζε ανηίζηοιση ηποποποίηζη
ηος πποϋπολογιζμού ηος ’22 με ηη δημιοςπγία νέος Κ.Α. ωρ εξήρ…» θαη
εγγξάθεηαη ην πνζό γηα ηελ απαιινηξίσζε. Άξα δειαδή είλαη δεδνκέλν όηη
εκείο απνδερόκαζηε ηα 848.000 € ηα δίλνπκε θαη ν ρώξνο πεξηέξρεηαη ζηε
δηθή καο δηθαηνδνζία.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όηαλ ιέηε «ηα δίλνπκε», δελ ζα πξνζδηνξηζηεί ηηκή
κνλάδαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Από όζν γλσξίδσ από ηε ζηηγκή πνπ απαιινηξηώλεηαη κέζσ
ηέηνησλ δηαδηθαζηώλ, δελ κπαίλεη ζέκα δηθαζηηθήο αληηπαξάζεζεο. Απηή ηελ
εληύπσζε έρσ θαη δηνξζώζηε κε αλ θάλσ ιάζνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο πξνζδηνξίδεη ην ύςνο ηεο αμίαο δειαδή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Η απαιινηξίσζε έρεη γίλεη κε βάζε ηελ αληηθεηκεληθό αμία πνπ
ζέηνπλ νη δηάθνξεο Τπεξεζίεο, ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ελλνώ. Γηνξζώζηε κε
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αλ θάλσ ιάζνο γηαηί είλαη θάηη ην νπνίν αληηκεησπίδσ εγώ ηνπιάρηζηνλ ζηε
δηθή κνπ ζεηεία γηα πξώηε θνξά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο, νπόηε
ζηνπο ηδηνθηήηεο δελ ιέεη θάηη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κνηλόρξεζηνο ή ρώξνο πξαζίλνπ;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν ίδην ιέκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη δελ είλαη ην ίδην.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη ραξαθηεξηζκέλνο σο θνηλόρξεζηνο, ν νπνίνο ζα
γίλεη ρώξνο πξαζίλνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνθαλώο. Γεληθά ν πεξηβάιισλ ρώξνο ζα είλαη έλαο ρώξνο
ςπραγσγίαο, πξαζίλνπ κε παγθάθηα, θσηηζηηθά, γθαδόλ θαη ηα ζρεηηθά. Αιιά
επεηδή είλαη θάηη πνπ αληηκεησπίδνπκε γηα πξώηε θνξά ζηε δηθή καο ζεηεία
σο πξνο ην ζέκα ηεο απαιινηξίσζεο, ζεσξώ πσο ε απαιινηξίσζε γίλεηαη κε
βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ησλ γεσηεκαρίσλ απηώλ.
Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιόγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεκέξα θαη από εκέλα θαη θαιό κήλα, λα πσ θάηη κήπσο
βνεζήζσ. Αλεμαξηήησο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ή ησλ ηερληθώλ ή λνκηθώλ
δεηεκάησλ, όηαλ ην Πξάζηλν Σακείν ή νπνηνζδήπνηε θνξέαο απνθαζίζεη λα
ρξεκαηνδνηήζεη θαη λα δεζκεύζεη πνζό πίζησζεο γηα ην Γήκν καο 850.000 €
απηό ζπκβαίλεη γηα νπνηνδήπνηε Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα δηαδηθαζία
απαιινηξίσζεο,

γηαηί

απηόο

είλαη

ν

ζθνπόο

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

πξνγξάκκαηνο, ζεκαίλεη όηη όιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ ειεγρζεί από ηελ
αξκόδηα Αξρή, πνπ ε αξκόδηα Αξρή γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε είλαη ην Πξάζηλν
Σακείν.
Αλ θάπνπ ππήξρε θάπνην θελό, ζα είραλ επηθνηλσλήζεη από ην
Πξάζηλν

Σακείν

κε ηηο

Τπεξεζίεο καο,

πξνθεηκέλνπ

λα

ππάξμνπλ

νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο πξηλ πάξεη απόθαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ
Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιόγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: …. Πξόβιεκα ήρνπ…. Θέισ λα ξσηήζσ θάηη
Γήκαξρε, εθεί ππάξρνπλ δπν ηξεηο ηδηνθηεζίεο δπν ηνπ Μεηζόπνπινπ ΚΥ1,
ΚΥ2,

ππάξρεη

ηδηνθηεζία

ηνπ

Γθέζνπξα

8

δίπια

πνπ

είκαζηε

ζε

ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ – 1/6/2022

δηαπξαγκαηεύζεηο από ό,ηη θαηαιαβαίλσ θαη ππάξρεη θαη κηα ηνπ θ.

Νηηλαπόγηα όπσο μέξνπκε. Ο θ. Νηηλαπόγηαο έρσ κάζεη όηη έθαλε έλα
εξώηεκα ηη γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ … ην νπνίν ζα είλαη ζε δξόκν πάλσ…
Έρνπκε απαληήζεη; Δίκαζηε πξόζπκνη λα θάλνπκε θάηη; Δάλ ν θύξηνο …
αξλεζεί θαη θάλεη κηα έλζηαζε …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηάλλε δελ αθνύγεζαη, θάλεη δηαθνπέο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: … πξόβιεκα ήρνπ … έρεη βγεη έλαο λόκνο ηνλ 12ν
ηνπ 2020 θαη κάιηζηα γη' απηό είρε ηξέμεη ν θ. Καληαξέιεο λα θάλεη ηελ
επηθαηξνπνίεζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο, όηη αλ δελ έρεη ηειεζηδηθήζεη ζε
θάπνηα ρξόληα ζα απνδεκησζεί ζε 5 ή 15 ρξόληα, ζα αίξεηαη απηνδηθαίσο ε
απαιινηξίσζε.
Θέισ λα ηα δνύκε κε ηε Σερληθή Τπεξεζία λα δνύκε ηη γίλεηαη,
κε δερηεί ν Μεηζόπνπινο, δερηεί ν Γθέζνπξαο θαη ν Νηηλαπόγηαο δελ δερηεί.
Θα κείλεη έηζη δειαδή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Οπζηακπαζίδε βάδεηε έλα ηξίην ζέκα ηώξα, ζε θάζε
πεξίπησζε αο θάλεηε εζείο πξνζσπηθά αλ ζέιεηε, ή εκείο γεληθόηεξα ζαλ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνο ηελ Σερληθή Τπεξεζία έλα εξώηεκα λα καο
ελεκεξώζνπλ ηη γίλεηαη κε ηελ πεξίπησζε ηνπ θ. Νηηλαπόγηα απηό αλ

θαηάιαβα θαιά ξσηάηε. σζηά; Ωξαία απηό είλαη έλα άιιν ζέκα θ.
Οπζηακπαζίδε πνπ αθνξά ηνλ θ. Νηηλαπόγηα, εδώ δελ ηίζεηαη ηέηνην
ζέκα.
Να θάλνπκε έλα εξώηεκα ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία πνπ
βξίζθεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θ. Νηηλαπόγηα. σζηά; Αλ θαηάιαβα θαιά
απηό ξσηάηε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Με θαιύςαηε Γήκαξρε, απιά δελ είλαη άιιν ζέκα,
είλαη ε ζπλέρεηα ζηελ ίδηα πξάμε εθαξκνγήο, είλαη ίδηεο απαιινηξηώζεηο. Να
ην δνύκε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία λα δνύκε ηη γίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ε πξάμε εθαξκνγήο ήδε πξνσζείηαη κε ηελ Πιαλεηηθή ηνπ
θ. Αλησλίνπ, ην μέξεηε απηό θ. Οπζηακπαζίδε.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιόγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηή ηε ζηηγκή σο γλσζηόλ ν ρώξνο απηόο κπαδώλεηαη.
Πιελ όκσο πξνο ηε κεξηά ηνπ Γηακπνπξιά δελ έρνπλ ιεθζεί ηα θαηάιιεια
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κέηξα αληηζηήξημεο θαη θνβνύκαη κελ έρνπκε πξνβιήκαηα δηόηη ήδε ζηελ
πιεπξά Γθέζνπξα παξνπζηάζηεθε ην πξώην πξόβιεκα κε ηελ πξώηε βξνρή
πνπ έγηλε πξνρζέο γηαηί βνύιηαμε, έθπγε ν ηνίρνο ηνπ ππνγείνπ θαη θάζηζε ην
κπάδσκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αιήζεηα είλαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όπσο θαηαιαβαίλεηε ζα έπξεπε θαζ' όιν ην κήθνο ηνπ
Γηακπνπξιά από ηε ύιεο κέρξη Γθέζνπξα λα πξνϋπάξμεη ιηζνδνκή έηζη
ώζηε λα ππάξμεη αληηζηήξημε ησλ ρσκάησλ πνπ έρνπλ πέζεη θαη έρνπλ έξζεη
ζην ύςνο ηεο Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. Να ελεκεξώζσ πάλσ ζε απηό πνπ ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο,
πνιύ ζσζηά ηίζεηαη ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο. Ήδε έρνπλ εγθξηζεί 100 κέηξα
ππνζηήξημεο ησλ πξαλώλ ηνπ Γηακπνπξιά από ηε Γηεύζπλζε Υσξνηαμίαο
Πεξηβάιινληνο, πξνρζέο είρακε ξαληεβνύ κε ηνλ θ. Καηζηγηάλλε Θαλάζε εδώ
ζην γξαθείν όπνπ αηηεζήθακε θαη έγηλε δεθηό άιια 100 κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
πηάζνπκε, θ. Γξεηδειηά, όιν ην πξαλέο από ηελ αξρή ζρεδόλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιια 100 δειαδή; Πόζν ζπλνιηθά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: 200 κέηξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα μεθηλήζεη από ηε ύιιεο δειαδή;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβώο, είλαη από ηε κεξηά ησλ επηρσκαηώζεσλ πνπ θάλνπκε.
Δδώ ήηαλ ν θ. Υαηδεγηάλλεο ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, δηεθδηθήζακε θαη
κάιινλ …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα πξέπεη λα γίλεη ηώξα ην θαινθαίξη…
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σώξα πξέπεη λα γίλνπλ ζαθώο γηαηί αλ πηάζνπλ νη βξνρέο…
απηά θαη σο πξνο ην ζέκα πνπ έζεζε ν θ. Γξεηδειηάο. Πάκε ζε ςεθνθνξία
θύξηνη ζπλάδειθνη;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Από πιεπξάο καο, λαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ; Ναη, από ηνλ θ. Σνκπνύινγινπ. Κύξηε
Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκόθσλα Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή επηρνξήγεζεο
πνζνύ 848.355,00 € από ην Πξάζηλν Σακείν γηα απαιινηξίσζε
θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο ησλ Μεηζόπνπινπ θ.ι.π. κε ΚΑΔΚ 05105111501
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πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Κ.Υ. 1 θαη ζε ηκήκα ηνπ Κ.Υ. 2 ηεο πεξηνρήο
Μπξηηάληα ζηε Γ.Δ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδόλαο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε ππνβνιήο πξόηαζεο ηνπ Γήκνπ γηα έληαμε
ζην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα «Γξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ»
2021 ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 (Α.Π. 2)
γηα ηελ εθπόλεζε «Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε
θνηλόρξεζησλ θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ - Δ..Δ.Κ.Κ.»»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιόγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Αθνξά κηα πξόζθιεζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ε νπνία ζαο έρεη
ζηαιεί θαη ζηελ εηζήγεζε, είλαη θαη απηό 100% ρξεκαηνδόηεζε από ην
Πξάζηλν Σακείν ζην πνζό ησλ 40.000 € πιένλ ΦΠΑ, είλαη δειαδή ην αλώηεξν
πνζό ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ζα πάξνπκε από ην Πξάζηλν Σακείν.
Η εηζήγεζε κέζα πνπ αλαθέξεη ηελ έγθξηζε θάιπςεο ηνπ
επηπιένλ πνζνύ από ηδίνπο πόξνπο ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνϋπνινγηζκόο
ηεο ππνβαιιόκελεο πξόηαζεο είλαη κεγαιύηεξνο από ην αλώηαην πνζό
ρξεκαηνδόηεζεο, είλαη θνκκάηη ηεο εηζήγεζεο. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο πνπ
ελδερνκέλσο σο Γηνίθεζε έρνπλ ππνβάιιεη παιαηόηεξα πξνηάζεηο, είλαη
ζηάληαξλη δεδνκέλν απηό ην θνκκάηη ζε θάζε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, δηόηη έηζη εμαζθαιίδεηαη ν θνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ζε πεξίπησζε
ππεξβάιινληνο πνζνύ.
Αθνξά ηελ εθπόλεζε κειέηεο θαη ηνλ ζρεδηαζκό ζρεηηθά κε ηελ
εμαζθάιηζε θνηλόρξεζησλ θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ ζην Γήκν καο πνπ ζε
δεύηεξν ρξόλν, κεηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ην Πξάζηλν Σακείν ζα βγάιεη
θαη πξόζθιεζε γηα ηελ απόθηεζε απηώλ ησλ θνηλόρξεζησλ θαη θνηλσθειώλ
ρώξσλ, πνπ ζα έρνπλ θαηαγξαθεί κέζα από ηε κειέηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να κηα εξώηεζε θ. Λέθθα. Οπζηαζηηθά ην Πξάζηλν Σακείν καο
ρξεκαηνδνηεί ηε κειέηε πνπ ζα θάλεη θάπνηνο ζρεηηθά κε απηνύο ηνπο ρώξνπο
πνπ ζα είλαη πξνο απαιινηξίσζε θαη ραξαθηεξηζκό θαληάδνκαη σο
θνηλνρξήζησλ, ή πξαζίλνπ.
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Α. ΛΔΚΚΑ: σζηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγώ ζέισ λα ξσηήζσ ηε Γηνίθεζε πνηνη είλαη νη
άμνλεο εθείλνη πνπ ζα πξνηείλεη ζηε κειέηε λα πξνηαζνύλ, δειαδή ηη έρεηε
ζην κπαιό ζαο; Η κειέηε ζα γίλεη βάζεη θάπνηνπ ζρεδίνπ πνπ έρεηε, θάπνηνπ
νξάκαηνο πνπ έρεηε. Γειαδή έρεηε ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο λα καο πείηε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζαο απαληήζσ θ. Σνκπνύινγινπ. Απηή ηε ζηηγκή απηόο πνπ
ζα αλαιάβεη ηελ θαηαγξαθή είλαη απηόο πνπ ζα καο δηεπθνιύλεη λα δνύκε ηη
κπνξνύκε λα απαιινηξηώζνπκε, πξνθεηκέλνπ λα κπνύκε ζε δηαδηθαζία
ηέηνησλ ζθέςεσλ πνπ ζα καο δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πνύκε απηόο ν
ρώξνο κπνξεί λα απαιινηξησζεί, κπνξεί λα γίλεη ζηίβνο, απηόο ν ρώξνο
κπνξεί λα γίλεη ΚΑΠΗ ή νηηδήπνηε άιιν.
Άξα πξέπεη πξώηα λα θαηαγξάςνπκε ηνπο ρώξνπο απηνύο θαη
ζηε ζπλέρεηα λα ζθεθηνύκε πσο κπνξνύκε λα ηνπο εθκεηαιιεπηνύκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ έρεηε απηή ηε ζηηγκή θάπνηα θαηεπζπληήξηα
Οδεγία ζην κειεηεηή λα δώζεηε όηη καο ελδηαθέξνπλ απηνί νη ρώξνη, απηό ην
θνκκάηη ηεο Φηιαδέιθεηαο, απηό ην θνκκάηη ηεο Υαιθεδόλαο. Έρεηε θάηη ηέηνην;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο πσ γηα έλα κεγάιν πνπ κπνξνύκε λα εθκεηαιιεπηνύκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλώκε είπαηε γηα ΚΑΠΗ, λνκίδσ ην Πξάζηλν Σακείν
ΚΑΠΗ δελ θηηάρλεη, δελ απαιινηξηώλεη γηα ΚΑΠΗ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ θηηάρλεη ην Πξάζηλν Σακείν. Δκείο ζα θαηαγξάςνπκε
ηνπο ρώξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κπνύκε… λαη, ην ΚΑΠΗ ην αλέθεξα σο
παξάδεηγκα. Αιιά πξέπεη λα δνύκε πσο κπνξνύκε λα εθκεηαιιεπηνύκε ηνπο
ρώξνπο.
Παξάδεηγκα: έλα πνιύ κεγάιν ρώξν ηνλ νπνίν ηνλ έρνπκε
ζπδεηήζεη θαη καδί, είλαη ν ρώξνο Θενραξάθε, δίπια ζηελ εζληθή νδό. Απηό
είλαη γύξσ ζηα 14 ζηξέκκαηα, είλαη έλαο ρώξνο ν νπνίνο πξαγκαηηθά είλαη
εθκεηαιιεύζηκνο. Πσο; Γελ μέξνπκε. Γηαηί είλαη παξαπνηάκηα πεξηνρή, έρεη
δηάθνξεο δεζκεύζεηο. Θα δνύκε θαηά πόζν κπνξνύκε λα κπνύκε ζηε
δηαδηθαζία ηεο απαιινηξίσζεο κέζσ απηήο ηεο κειέηεο.
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Έλαο άιινο ρώξνο είλαη απηόο πνπ έρεη εγθαηαιεηθζεί δίπια
ζηελ BSB έλα αθίλεην πνπ έρεη κείλεη ζηα κπεηά. Να δνύκε πσο απηόο ν
ρώξνο κπνξεί λα γίλεη εθκεηαιιεύζηκνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπάξρεη πξόβιεκα εθεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη πξόβιεκα γη' απηό θαη έρεη ζηακαηήζεη. Αλ δελ ηα
δνύκε όια απηά, βεβαίσο έρνπκε ζηε δηάζεζή καο έλα ζρεδηαζκό λα
θηηάμνπκε θνηλσθειείο ρώξνπο, ρώξνπο θνηλήο σθέιεηαο. Αο δνύκε πξώηα ηη
έρνπκε ζηε δηάζεζή καο κέζσ απηήο ηεο κειέηεο θαη ζηε ζπλέρεηα εδώ
είκαζηε λα ζπδεηήζνπκε καδί κέζσ θαη ησλ δηαβνπιεύζεσλ πνπ κπνξνύλ λα
πξνθύςνπλ. Άιισζηε μέξεηε πνιύ θαιά όηη δελ έρνπκε θαη πνιινύο ρώξνπο
θ. Σνκπνύινγινπ, ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ είκαζηε ζηε Φηιαδέιθεηα.
Τπάξρεη άιιε εξώηεζε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε ην Πξάζηλν Σακείν ρξεκαηνδνηεί κόλν
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ρώξνπο πξαζίλνπ, δειαδή ε αλαβάζκηζε ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβώο. Αιιά πξέπεη λα δνύκε πνηνη είλαη απηνί.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οπόηε δελ ρξεκαηνδνηεί θάηη γηα λα θάλνπκε ΚΑΠΗ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπα απηό.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί αλαθέξαηε γηα ΚΑΠΗ αλ δελ θάλσ ιάζνο, πνπ
κάιινλ δελ θάλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιιν είπα. Αο δνύκε ηνπο ρώξνπο θαη κεηά εκείο ζα δνύκε πσο
ζα εθκεηαιιεπηνύκε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ό,ηη
κπνξεί λα ρξεηαζηνύκε. Γελ είπα όηη ην Πξάζηλν Σακείν ζα ρξεκαηνδνηήζεη
ζπγθεθξηκέλε ζθέςε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηό πνπ ξώηεζε ν θ. Σνκπνύινγινπ είλαη πνην είλαη ην
όξακά ζαο, ην ζρέδηό ζαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: αο είπα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οπζηαζηηθά είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο θαη ρώξνπο πξαζίλνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπα, θνηλήο σθέιεηαο.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ε ζεκεία ηεο πόιεο ηα νπνία αζθπθηηνύλ από ηε
δόκεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά θαη ην είπα. Οηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε θνξείο θνηλήο
σθέιεηαο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα πνηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία κπνξεί λα
πξνθύςνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ηα πινπνηήζνπκε. Αλ δελ δνύκε ηνπο ρώξνπο
δελ κπνξνύκε λα πνύκε ηίπνηα, γηαηί ππάξρνπλ θαη δεζκεύζεηο, ζαο ιέσ ην
κεγάιν ηνπ Θενραξάθε 14 ζηξέκκαηα έρεη θάπνηεο δεζκεύζεηο, είλαη
παξαπνηάκηα πεξηνρή δελ μέξσ ηη άιιν κπνξεί λα πξνθύςεη.
Αο δνύκε πνηνη είλαη απηνί νη ρώξνη θαη ζηε ζπλέρεηα εδώ
είκαζηε λα ζπδεηήζνπκε από θνηλνύ ηη άιιν κπνξεί λα πξνθύςεη από ηηο
ζθέςεηο απηέο πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα ηνπο ρώξνπο απηνύο. Άιισζηε
πόζνη κπνξεί λα είλαη απηνί νη ρώξνη; Διάρηζηνη. Τπάξρεη έλαο ρώξνο ηώξα
πνπ κνπ ήξζε ζην κπαιό, απηόο πνπ από ηε δηθή ζαο πξνεγνύκελε Γηνίθεζε
είραηε ζρεδηάζεη έλα ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο πίζσ από ηε Robert Di Kappa.
σζηά;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, ζηνλ ειαηώλα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μαθάξη απηό.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ δηθήο καο Γηνίθεζεο, απηό είρε μεθηλήζεη από ηνλ
Κόλην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάλεηε πνιύ κεγάιν ιάζνο.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπί Γξεηδειηά ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο ν ρώξνο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν μερξεώζεθα εγώ, εληάμεη δελ ην ρξέσζα ζσζηά.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γέζηε ηνλ ζρεδηαζκό ηεο Μπξηηάληα κε ην ΦΔΚ πνπ βγήθε,
πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθό ζρνιείν ζηελ πεξηνρή ηεο Μπξηηάληα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία ζπκθσλήζακε όινη όηη ε παηξόηεηα αλήθεη ζηνλ θ.
Γξεηδειηά, θαιώο ην ζπλέρηζαλ νη άιιεο Γηνηθήζεηο θαη θηινδνμνύκε λα ην
ζπλερίζνπκε θη εκείο. Δγθξίλεηε θύξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ππνβνιήο
πξόηαζεο ηνπ Γήκνπ γηα έληαμε ζην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα
«Γξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ» 2021 ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, ζηνλ
Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 (Α.Π. 2) γηα ηελ εθπόλεζε «Δπηρεηξεζηαθνύ
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ρεδίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλόρξεζησλ θαη θνηλσθειώλ ρώξσλ Δ..Δ.Κ.Κ.»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Τπνβνιή θαηαζηάζεσλ εζόδσλ - εμόδσλ κελώλ
Ηνπιίνπ 2020 - Γεθεκβξίνπ 2020»
(επανεισαγωγή)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη από εκάο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, γηαηί έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα ζηνηρεία πνπ
έιεηπαλ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οκόθσλα θ. Γήκαξρε. Οκόθσλα, αιιά λα ην
καδέςνπκε ιίγν ην Σακείν γηαηί είλαη ηνπ ’20.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Τπνβνιή θαηαζηάζεσλ
εζόδσλ - εμόδσλ κελώλ Ηνπιίνπ 2020 - Γεθεκβξίνπ 2020» εγθξίλεηαη
ΟΜΟΦΩΝΑ

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο»
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ππάξρεη εμεηδίθεπζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Από ηνλ ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό εμεηδηθεύνπκε πξόγξακκα
γηα ζίηηζε γηα ην 1ν Γεκνηηθό.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη ην δεθαηηαλό ζηα δεκνηηθά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μάξηηνο – Απξίιηνο, Γελάξεο – Φιεβάξεο θαη 1.700 €
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξέπεη λα κεγαιώζεη Γήκαξρε.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θαη από ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε. Κύξηε Σνκπνύινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε κηα εξώηεζε κόλν. Γελάξε – Φιεβάξε ηνπ
’22 κηιάκε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: 28/2/2022 είλαη Γελάξεο, Φιεβάξεο ηνπ ’22.
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ωξαία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε έθηαθηεο
επηρνξήγεζεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ
Θα ζαο πσ θάηη παξελζεηηθά, δελ εηζεγνύκαη ηώξα θάηη απιώο
πξνο ζθέςε. Θέισ λα εληζρύζνπκε ηηο επηρνξεγήζεηο πξνο ηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο κε έλα θαη κόλν ζηόρν: λα απαγθηζηξσζνύλ νη ππνρξεώζεηο ηεο
Καζαξηόηεηαο θαη ηνπ Πξαζίλνπ πνπ αθνξνύλ ηνπο αύιεηνπο ρώξνπο ησλ
ζρνιείσλ, λα δώζνπκε θάηη παξαπάλσ ζηα ζρνιεία θαη ηα ζρνιεία από κόλα
ηνπο λα θξνληίδνπλ ηηο απιέο ηνπο, ηα μερνξηαξηάζκαηα θαη ό,ηη έρεη ζρέζε κε
ηνλ θαιισπηζκό θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ αύιεησλ ρώξσλ.
Γηαηί απαζρνινύκε πνιύ πξνζσπηθό θαη αθήλνπκε ηελ πόιε κε
θάπνηα θαζπζηέξεζε ζε ό,ηη αθνξά ηα μερνξηαξηάζκαηα θαη ηελ θαζαξηόηεηα.
Κάπνηα ζηηγκή ζα εηζεγεζώ λα εληζρύζνπκε ηα νηθνλνκηθά ησλ ρνιηθώλ
Δπηηξνπώλ θαη λα απηελεξγνύλ σο πξνο ηνλ θαιισπηζκό θαη ηε ζπληήξεζε
ησλ αύιεησλ ρώξσλ. Ννκίδσ πσο είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε νύησο
ώζηε απηνί από κόλνη ηνπο λα απνθαζίδνπλ πόηε ζα έξζεη ν θεπνπξόο ηνπο,
πόηε ζα έξζεη ν νπνηνζδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηηο εξγαζίεο ησλ αύιεησλ
ρώξσλ. Απηό σο ηξνθή πξνο ζθέςε.

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βιέπσ κηα επαλαιακβαλόκελε αηηηνιόγεζε, «δελ είλαη
θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο». Αλαδεηνύκε λέν θάηνρν ή ηα δηαγξάθνπκε ηειείσο;
Απηή είλαη ε εξώηεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαδεηείηαη ν λένο θάηνρνο κέζα από θάπνηεο δηαδηθαζίεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απιώο ιέσ λα ην γξάθνπκε απηό όηη αλαδεηείηαη ν
λένο θάηνρνο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δδώ είλαη δηαγξαθέο, νπόηε αλαθέξεζαη κόλν ζηε
δηαγξαθή.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηαγξαθήο
ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Απνδνρή πνζνύ 81.560,00 επξώ Β’ δόζεο 2022 επηρνξήγεζεο
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ
ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
ηνπ Γήκνπ, θαηαλνκή πνζνύ 81.437,66 επξώ Β’ δόζεο 2022
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ,
βάζεη ηεο αξηζ. 5/2022 απόθαζεο – εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θύξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή πνζνύ 81.560,00
επξώ Β’ δόζεο 2022 επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθώλ γηα

θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, θαηαλνκή πνζνύ 81.437,66 επξώ Β’
δόζεο 2022 θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ, βάζεη ηεο αξηζ. 5/2022
απόθαζεο – εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ησλ αξηζ. 7/2021, 8/2021 θαη 11/2022
απνθάζεσλ Δηξελνδηθείνπ Νέαο Ησλίαο
(αγσγέο δηθεγόξσλ θ.θ. Μ.Παπαδεκεηξίνπ θαη Υ.Υήηνπ - Κηάκνπ
θαηά ηνπ Γήκνπ - δηαδηθαζία πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ)»
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση αθνξά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα πνζά πνπ ηνπο νθείινπκε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση πνζά είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: 7.000 άκεζα θαηαβιεηά ...
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλεηαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε λα ηα θάλνπκε άκεζα θαηαβιεηά ή ζε δπν δόζεηο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε δπν δόζεηο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Η πξνζσξηλή δηαηαγή είλαη άκεζα. Σν ππόινηπν λα δείηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ππόινηπν είλαη 21.000 €;
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν έρνπκε πεη ζε δόζεηο εδώ θαη πάξα πνιύ θαηξό, από
πξόπεξζη. Καιό είλαη λα πιεξσζνύλ άκεζα λα ηειεηώλνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγώ ζα πξνηηκνύζα λα έρνπκε έλα καμηιαξάθη λα ηα βάινπκε ζε
δόζεηο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη άκεζα θαηαβιεηά, Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα 21 είλαη άκεζα θαηαβιεηά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη 300 ηα έμνδα Γηθαζηεξίσλ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγώ πξνηείλσ λα πιεξσζνύλ όια γηαηί πνιύ ην ηξαβήμακε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Σνπνζέηεζε εθηόο κηθξνθώλνπ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν.
Γ.

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ:

(Σνπνζέηεζε

εθηόο

κηθξνθώλνπ)

Έρνπκε

έλα

πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη έλα θσδηθό γη' απηέο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Από
απηό ηνλ θσδηθό ινηπόλ ζα βγνπλ απηά ηα ρξήκαηα γηα λα πιεξσζεί … Αλ
απηόο ν θσδηθόο δελ θηάλεη, ζα πξέπεη λα γίλεη αλακόξθσζε θαη αθνξά ηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ λα κπνπλ ρξήκαηα εθεί.
Η άπνςή κνπ είλαη όηη ζα πξέπεη εθόζνλ είκαζηε αθόκε ζην
μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο, γηαηί ζήκεξα ε απόθαζε πνπ ζα πάξνπκε είλαη αλ ζα
πάκε ζην Δθεηείν ή όρη, ζα έξζνπκε ζε έλα εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό κε ηνπο
δηθεγόξνπο, λα έξζεηε σο Γηνίθεζε, λα δείηε ν πξνϋπνινγηζκόο ζαο ηη ζεθώλεη
γηα λα πιεξώζεη θέηνο θαη ηη ζεθώλεη γηα λα πάεη παξαπέξα. Απηή είλαη ε
πξνζσπηθή κνπ άπνςε θαη λνκίδσ όηη είλαη κηα ηζνξξνπεκέλε άπνςε θαη ζε
ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ πνπ θαληάδνκαη όηη δελ είλαη …
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία λα απαληήζσ ζηνλ θ. Σάθα θαη ζε εζάο θ. Αλεκνγηάλλε.
Σν λα κπνύκε ζε κηα δηαδηθαζία από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ δεδηθαζκέλα,
λνκίδσ πσο είλαη ρξνλνβόξν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είπα απηό εγώ.
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα κπνξνύζακε λα πάκε ζηε δηαδηθαζία λα θάλνπκε
έθεζε θαη λα απνθαζίζνπκε ζήκεξα όηη πάκε ζην Δθεηείν. Άξα δελ ππάξρεη
θαλέλα δεδηθαζκέλν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα απηά είλαη δεδνκέλα όηη πξέπεη λα δνζνύλ θ. Αλεκνγηάλλε.
Πνπ λα πάκε ζε Δθεηείν; Να θεξδίζνπκε ηη; Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιόγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνξώ κε ηνλ Αλεκνγηάλλε πνπ κηιάεη, κήλα Ινύλην 1ε
Ινπλίνπ αλ είλαη ηζνξξνπεκέλνο ν πξνϋπνινγηζκόο γηα λα πιεξώζεη 31.000 €.
Σόηε είκαζηε άμηνη ηεο ηύρεο καο! Να ζηακαηήζνπκε, λα κελ θάλνπκε έθεζε θαη
λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ απηώλ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπεηδή απηέο νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο δελ πξόθεηηαη λα θεξδεζνύλ
… αλά δηεηίεο, κε ην λα θάλνπκε έθεζε ζα θεξδίζνπκε ρξόλν, αιιά ζην ηέινο
ζα ράζνπκε ηε δίθε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε θαη ζα έρνπκε θη άιινπο ηόθνπο.
Απηό πνπ ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε θαη ίζσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ην
επηθνηλσλήζνπκε κε ηνπο δηθεγόξνπο, είλαη λα ηνπο πνύκε ην άκεζα εθηειεζηό
πνζό, λα πάεη κε δόζεηο κέρξη ηνλ Γεθέκβξην θαη ρσξίο λα πξνζθύγνπλ νη ίδηνη
όηη ηα ζέινπλ ηώξα. Γειαδή ηα 21.200 € λα πάλε κε δόζεηο κέρξη ηνλ
Γεθέκβξην γηα λα κελ πληγεί ν πξνϋπνινγηζκόο. Σα ππόινηπα όρη άκεζα
εθηειεζηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δξώηεζε. Δίλαη λόκηκν από ηε ζηηγκή πνπ είλαη άκεζα εθηειεζηή
απηή ε απόθαζε λα κπνύκε ζε δόζεηο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Αλ ζέινπλ ην δέρνληαη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο είλαη πάλσ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη νη δπν. Έξρνληαη, κηζό ιεπηό λα ηνπο θαιέζσ.
Α. ΛΔΚΚΑ: Μηα εξώηεζε κπνξώ λα θάλσ; Δκείο ζαλ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πξνζθύγνπκε ή είλαη ζηε δηθή καο δηαθξηηηθή
επρέξεηα; Αλεμαξηήησο αλ ην απνηέιεζκα είλαη πξνδηαγεγξακκέλν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είλαη ππάιιεινη, είλαη δεδηθαζκέλα απηά.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δληάμεη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηό ήζεια λα πσ. Ο θ. Σάθαο είρε άιιε άπνςε ζηηο
αξρέο …
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο – Κιεηζηά Πξαθηηθά)
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Λίγν ηελ πξνζνρή. Δίρε βγάιεη έλα πξόγξακκα ε ΓΔΗ ηηο
πξνάιιεο γηα νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ πξόβιεκα κε ηε ΓΔΗ θαη ηνπο είραλ θόςεη
ην ξεύκα, κηιάκε γη' απηνύο πνπ ηνπο είραλ θόςεη ην ξεύκα. Ήξζαλ ζε εκάο έμη
– επηά νηθνγέλεηεο ηέινο πάλησλ ηαθηνπνηήζακε θάπνηα πξάγκαηα.
Κάλακε όκσο παξάιιεια έλα ραξηί θαη πήξακε κηα παξάηαζε
κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ, επεηδή νη άλζξσπνη κπνξεί λα κελ έρνπλ πξόζβαζε ζην
δηαδίθηπν εκείο ηα αλαθνηλώλνπκε βγαίλνπλ ζηε ζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη όια ηα
ζρεηηθά, αλ πξαγκαηηθά γλσξίδεηε κηα νηθνγέλεηα πνπ έρεη πξόβιεκα κε ηε ΓΔΗ
θαη ηεο έρνπλ θόςεη ην ξεύκα έζησ θαη κηα θνξά γηα θάπνην ιόγν, λα
απεπζπλζνύλ ζηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία κέρξη 6.000 € κπνξνύκε λα
θαιύςνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Μπεξδέζε απηό αθνξά κόλν ηε ΓΔΗ; Γηαηί ππάξρνπλ θαη
νηθνγέλεηεο πνπ ηνπο έρνπλ θόςεη ην λεξό.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: ηελ παξνύζα θάζε κόλν ηε ΓΔΗ. Κάλνπκε θη άιιεο
ελέξγεηεο, αιιά ζηελ παξνύζα θάζε έρνπκε ηε ΓΔΗ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ην ζεκείν απηό πξνζήιζε ε θα Γξόζνπ.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Η ΓΔΗ ηα εμνθιεί από κόλε ηεο, ηα ζβήλεη ζαλ ρξένο. Από 6
κέρξη 12.000 € θόβεη ην 50% θαη ηα ππόινηπα ηα θάλεη ζε πνιύ καθξηλέο
δόζεηο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξόθεηηαη γηα νηθηαθνύο θαηαλαισηέο.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Με ρακειά εηζνδήκαηα. Αλ γλσξίδεηε θάπνηνλ …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Η κηζή Φηιαδέιθεηα ζα είλαη!
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία, παξέλζεζε ήηαλ απηό, πξνζήιζε ε θα Γξόζνπ θαη ν θ.
Υήηνο. Έρνπκε δπν πεξηπηώζεηο ηεο άκεζα εθηειεζηήο γηα ηα 21 ρηιηάξηθα, ζπλ
ηα 8 πνπ πξνέθπςαλ κεηά, ππάξρεη κηα πξόηαζε από ηνλ θ. Σάθα πνπ έρεη λα
θάλεη κε ηα άκεζα εθηειεζηά. Σα άκεζα εθηειεζηά πνπ είλαη 21.000 € πξνηείλεη
λα ηα δώζνπκε αλ ζπκθσλείηε ζε δόζεηο θαη λα κπνύκε θαη ζηε δηαδηθαζία ησλ
8.000 € ακέζσο κεηά.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί έρνπλ θαη έλζεκα όια απηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή είλαη ε πξόηαζε ηνπ θ. Σάθα, εάλ ηα 21 ρηιηάξηθα πνπ είλαη
άκεζα εθηειεζηά, αλ κπνξνύλ λα θαηαβιεζνύλ ζε δόζεηο, ζε εζάο. Τπάξρεη θαη
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ε πξόηαζε ηνπ θ. Γξεηδειηά θαη ε δηθή κνπ ζπκθώλεζα κε ηνλ θ. Γξεηδειηά λα
είλαη άκεζα εθηειεζηά όια καδί, λα ηειεηώλνπκε θαη λα μεκπεξδεύνπκε.
Υ. ΥΖΣΟ: Ννκίδσ όηη θαη ε πξόηαζή καο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε
πνξεύεηαη, δηόηη έρνπκε παξαηηεζεί ησλ ηόθσλ, έρνπκε παξαηηεζεί ησλ εμόδσλ
ηηο ακνηβέο ησλ δηθεγόξσλ κόλν θαη κόλν γηα λα εμνθιεζεί ηνπιάρηζηνλ ην
πξνζσξηλά εθηειεζηό ην νπνίν ην ιέεη θαη ε απόθαζε είλαη άκεζα θαηαβιεηό.
Αλ πάκε ζηηο δόζεηο …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν άκεζα εθηειεζηό δελ λνκηκνπνηείηαη λα γίλεη θαη’ απηό ηνλ
ηξόπν δόζεσλ. Δίλαη άκεζα εθηειεζηό.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη εγώ απηή ηελ εληύπσζε είρα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα κπνξνύζαλ λα πάλε ζε δόζεηο, αιιά δελ αμίδεη ηνλ θόπν,
ιόγσ πνζνύ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθηόο ησλ άιισλ, κνηξαία θαη ινγηθά νη δηθεγόξνη καο ζα κπνπλ
ζε δηαδηθαζία δηεθδίθεζεο θαη ησλ ηόθσλ θαη ησλ εμόδσλ.
Υ. ΥΖΣΟ: Γελ ζέινπκε λα ην θάλνπκε απηό. Γειαδή ζα κπνξνύζακε λα
έξζνπκε θαη λα ηα πάξνπκε όπσο ηα πήξαλ νη άιινη από ηελ Σξάπεδα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σνπνζεηνύκαη επί ηνπ ζέκαηνο. Σν ζέκα είλαη άζθεζε ή
κε έθεζεο, εκείο ινηπόλ ιέκε ζαλ Παξάηαμε όρη άζθεζε έθεζεο, λα είλαη
άκεζα εθηειεζηά θαη λα δνζνύλ ηα ρξήκαηα σο ν λόκνο νξίδεη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ επηκέλσ, ζπκκνξθώλνκαη κε ό,ηη πείηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνύκε θ. Σάθα. πκθσλνύκε νκόθσλα;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άκεζα θαηαβιεηά όια.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, άκεζα. Κύξηε Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αλ ππάξρνπλ ρξήκαηα ζην Γήκν λα εμνθιεζνύλ, δελ ην
ζπδεηώ. Απηό ην μέξεηε εζείο όκσο όρη εγώ. Καιά δελ ηα ιέσ θ. Σάθα;
Ζ. ΣΑΦΑ: Καιά ηα ιέηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία ζπκθσλήζακε. Να είζηε θαιά, επραξηζηώ πνιύ θ. Υήην
θαη θα Γξόζνπ.
αο επραξηζηώ πνιύ θύξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε
όινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
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