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ΖΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΖ - ΧΡΑ: 09:45
ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ
Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Κνπηζάθεο Μηραήι, Σάθαο Ζιίαο, Μπεξδέζεο ππξίδσλ, Αλεκνγηάλλεο
Γηώξγνο,

Γξεηδειηάο

Παληειήο,

Σνκπνύινγινπ

Κσλζηαληίλνο,

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1. Καηάξηηζε όξσλ αλνηθηήο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ
ζύλαςε

ζύκβαζεο

πεξηζπιινγήο

εγθαηαιειεηκκέλσλ

νρεκάησλ

(Ο.Σ.Κ.Ε.) εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ κεηαμύ απηνύ θαη
εηαηξείαο επεμεξγαζίαο θαη αλαθύθισζεο νρεκάησλ - επηζήκνπ κέινπο
ηνπ δηθηύνπ Δ.Γ.Ο.Δ..
2. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ
έξγνπ: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ζηνπο
αύιεηνπο ρώξνπο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδόλαο» (A.M.: 32/2021).
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3. Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη παξάηαζεο
ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε & επηζθεπή θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» (Α.Μ.: 31/2020).
4. Έγθξηζε παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Αλαβάζκηζε
θιεηζηνύ

γπκλαζηεξίνπ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο

“ΗΧΝΗΚΟ”»

(Α.Μ.:

90/2020).
5. Έγθξηζε 2εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ΠΠΗΔΓ νηθ. έηνπο 2022,
βάζεη ηεο αξηζ. 11/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ.
6. Έγθξηζε

3εο

αλακόξθσζεο

πξνϋπνινγηζκνύ

ηεο

Κνηλσθεινύο

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 89/2022
απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ.

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θύξηνη ζπλάδειθνη θαη θαιό κήλα, παξαθαιώ λα
πάξνπκε παξνπζίεο. Ο θ. Κνζθνιέηνο παξώλ, 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 απώλ.
Να ελεκεξώζσ όηη παξαθνινπζεί ηε ζπλεδξίαζε ν θ. Εαραξηάδεο.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Καηάπηιζη όπυν ανοικηήρ θανεπήρ πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ
για ηην ζύνατη ζύμβαζηρ πεπιζςλλογήρ εγκαηαλελειμμένυν οσημάηυν
(Ο.Σ.Κ.Ε.) ενηόρ ηυν διοικηηικών οπίυν ηος Γήμος μεηαξύ αςηού
και εηαιπείαρ επεξεπγαζίαρ και ανακύκλυζηρ οσημάηυν επιζήμος μέλοςρ ηος δικηύος Δ.Γ.Ο.Δ.»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδσ απηό ην ζέκα δελ ζέιεη εηζήγεζε, είλαη θάηη ην νπνίν
εζηκηθό δηθαίσ ζπλάπηνπκε ζπκβάζεηο, ε πξόηαζε έρεη γίλεη θαη από ηε
Γεκνηηθή Αζηπλνκία. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξώηα απ' όια δελ είλαη εζηκηθό δηθαίσ είλαη
αλαγθαηόηεηα γηαηί έρνπκε πνιιά εγθαηαιειεηκκέλα. Δίλαη κηα ζύκβαζε πνπ
γίλεηαη, βέβαηα εδώ ππάξρεη έλα θελό ππήξρε πάληα δελ είλαη δηθό ζαο, είλαη
ηα εγθαηαιειεηκκέλα κνηνπνδήιαηα. Ση έρεη ζθνπό λα θάλεη ε Γηνίθεζε γη'
απηό ην ζέκα.
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. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δκείο ηα κεραλάθηα ηα απνζύξνπκε, είηε ιόγσ ηνπ όηη είλαη
παξαηεκέλα θαηξό, είηε είλαη παξαηεκέλα ζε νηθόπεδα ηα ζηέιλνπκε ζηελ
Αζηπλνκία θαη όηαλ θάπνηνο δελ ηα αλαδεηά, εκείο ηα παίξλνπκε, ηα
καδεύνπκε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γειαδή κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε θαιύπηνπκε εκείο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Ναη ηα παίξλνπκε, ηα θαιύπηνπκε. Δίλαη θάηη πνπ γίλεηαη
θάζε ρξόλν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη ηη ρξήκαηα παίξλεη ν Γήκνο από απηό;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με πξόιαβε ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ζα ήζεια λα μέξσ
πέξζη ηη έζνδα είρακε από απηή ηελ θίλεζε, αλ είρακε. Καη επίζεο κπνξεί
απηό λα ηαθηνπνηεζεί ιέγνληαο παληόο είδνπο ηξνρνθόξνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξόηαζε ηνπ θ. Σνκπνύινγινπ είλαη λα ζπκπεξηιεθζεί κηα
θξάζε «παληόο είδνπο ηξνρνθόξνπ».
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Παληόο είδνπο ηξνρνθόξνπ….
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: (Παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ)
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιόγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ζ πξνεγνύκελε ζύκβαζε πνπ έγηλε πξηλ από δπν ρξόληα,
ήκνπλ ηόηε ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία πεξηειάκβαλε νρήκαηα ηα νπνία ηα
παίξλεη κηα εηαηξεία θαη ηα πεγαίλεη ζηνλ ΔΓΟΔ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ηα αγνξάδεη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Πιεξώλεηαη γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο, λα ην πσ έηζη. Απηό,
δελ αθνξά όια ηα νρήκαηα γηαηί ζπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά είρακε αληηκεησπίζεη
ζέκα κε κηα βάξθα ηελ νπνία δελ ηελ παίξλεη ν ΔΓΟΔ, πάεη αιινύ. Δκείο
θάλνπκε ζύκβαζε

κε κηα εηαηξεία, γίλεηαη δηαγσληζκόο όπνηα δώζεη ηελ

πξνζθεξόηεξε ζην Γήκν ηηκή, παίξλεη ηα νρήκαηα ηα απηνθίλεηα ηα ζπιιέγεη
θαη καο δίλεη κηα ηηκή.
Αλ ζπκάκαη θαιά γηα λα απαληήζσ θαη ζηελ εξώηεζή ζαο, γηα
θάζε όρεκα ήηαλ γύξσ ζηα 110 €.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ξέξνπκε ηη έζνδα είρακε πέξζη;
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. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Απ' έμσ όρη δελ ην μέξνπκε, αλ ζέιεηε λα ζαο απαληήζσ
ηελ επόκελε θνξά.
. ΜΠΔΡΓΔΖ: 120 € ην όρεκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιόγν.
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ζπλήζσο ηα κεραλάθηα ηα καδεύνπκε κε
ηελ Καζαξηόηεηα. Σα πάκε ζην αζηπλνκηθό Σκήκα ή ζηνλ ΔΓΟΔ αιιά
ρξεζηκνπνηνύκε ζπλήζσο ηα νρήκαηα ηεο Καζαξηόηεηαο. Γη' απηό ηνλ ιόγν
δελ κπνξνύκε λα βάινπκε ζηε ζύκβαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηώ θ. Κνπηζάθε. Τπάξρεη πεξίπησζε λα γλσξίδεη
θαλείο ηη έζνδα είρακε πέξζη από απηέο ηηο απνζύξζεηο;
. ΜΠΔΡΓΔΖ: Αλ ζπκάκαη θαιά ήηαλ πεξίπνπ ζηηο 7.500 € 50 νρήκαηα θαη
ηόζν πξνβιέπεηαη θαη θέηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, έρεη θαλείο άιινο θάηη λα πεη; Φεθίδνπκε. Κύξηε
Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ, απιά λα πξνβιεθζεί θαη από ην Γήκν ε ζπιινγή
όισλ ησλ ππνινίπσλ θαιή ώξα όπσο είπε ν θ. Κνζθνιέηνο βάξθεο,
κεραλάθηα θαη νηηδήπνηε εγθαηαιειεηκκέλν ππάξρεη ζην Γήκν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλσ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο ιείπεη, νπόηε νκόθσλα.
Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Καηάπηιζη όπυν ανοικηήρ θανεπήρ
πλειοδοηικήρ δημοππαζίαρ για ηην ζύνατη ζύμβαζηρ πεπιζςλλογήρ
εγκαηαλελειμμένυν οσημάηυν (Ο.Σ.Κ.Ε.) ενηόρ ηυν διοικηηικών οπίυν
ηος Γήμος μεηαξύ αςηού και εηαιπείαρ επεξεπγαζίαρ και ανακύκλυζηρ
οσημάηυν - επιζήμος μέλοςρ ηος δικηύος Δ.Γ.Ο.Δ.» εγκπίνεηαι
ΟΜΟΦΧΝΑ

4

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 8/6/2022

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη αποηελέζμαηορ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού
ηος έπγος: «Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ ζηιρ κηιπιακέρ ςποδομέρ
και ζηοςρ αύλειοςρ σώποςρ ζσολικών μονάδυν ηος Γήμος
Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ»
(A.M.: 32/2021)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη πξνϋπνινγηζκνύ 411.010 € κε ΦΠΑ 24% ππνγεγξακκέλν
από ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ην ζεκείν απηό πξνζήιζε ν θ. Οπζηακπαζίδεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Από ό,ηη καο είπε πξνεγνπκέλσο πξηλ μεθηλήζνπκε ηε
ζπλεδξίαζε ν θ. Πιέζζαο, ηνλ πιεξνθόξεζε ε Δπηηξνπή όηη πξέπεη λα γίλεη
δεύηεξν πξαθηηθό.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ηη ιέεη; Θεσξώ όηη ζε κηα
ζπλεδξίαζε ην ηη απνθαζίδεη έλα πξαθηηθό δελ ην πεξηνξίδεη. Έρνπκε
ηεθκεξησκέλε άπνςε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαβάδσ εδώ κηζό ιεπηό, δελ ιέεη θάηη γηα ην 2ν ζην
δηαγσληζκό, ιέεη απιώο γηα ηελ απόξξηςε ηνπ 1νπ. Δκάο ηη καο εκπνδίδεη
αθνύ έηζη θη αιιηώο λνκηκνπνηνύκεζα λα δερηνύκε ηελ εηζήγεζε ηεο
Δπηηξνπήο θαη αθπξώζνπκε ηνλ 1ν; Καη εξρόκαζηε ηελ άιιε Σεηάξηε θαη
θαηαθπξώλεηαη ν δηαγσληζκόο ζην 2ν.
Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδώ ήξζε ηππσκέλν ζηα ρέξηα καο έλα πξαθηηθό κε
αξηζκό Πξσηνθόιινπ 11854/27-5 πνπ νπζηαζηηθά καο ιέεη όηη αλάδνρνο είλαη
έλαο κε 40,50% θαη όηη απνθιείνληαη νπζηαζηηθά δπν, έλαο Υαξίηνο Μηραήι θαη
ε άιιε εηαηξεία «Ρεζηνύξν», όπνπ ν Υαξίηνο Μηραήι είλαη 46,25% έθπησζε
απιά ηνπ έιεηπαλ θάπνηα δηθαηνινγεηηθά.
Με ηνλ ίδην αξηζκό Πξσηνθόιινπ κε ηελ ίδηα εκεξνκελία έξρεηαη
ε νξζή επαλάιεςε όπνπ δελ γίλεηαη θακία κλεία γηα ηνλ Υαξίην όηη όια
βαίλνπλ θαιώο, ελώ ζην 1ν πξαθηηθό πνπ ιέηε όηη είλαη ην ιάζνο απιά
απνξξίπηεη ην «Ρεζηνύξν». Απηό ζεκαίλεη όηη ηελ ίδηα ζηηγκή κηα Δπηηξνπή
απνθάζηζε δπν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.
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Λππάκαη πνπ ζα ην πσ, αιιά απηό δελ είλαη θπζηνινγηθό. Σελ
ίδηα ζηηγκή ν ζπγθεθξηκέλνο ν Υαξίηνο λα ηνπ ιείπνπλ δπν δηθαηνινγεηηθά θαη
ηελ ίδηαο ζηηγκή λα πεξλάεη. Κάηη δελ πάεη θαιά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιόγν.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρεη ζπκβεί αξθεηέο θνξέο ζην παξειζόλ ε Σερληθή
Τπεξεζία όηαλ ζηέιλεη κηα νξζή επαλάιεςε ελόο ζέκαηνο λα ρξεζηκνπνηεί ην
ίδην Πξσηόθνιιν. Γελ μέξσ ε ηδηαηηεξόηεηα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη κηιάκε
γηα ην πξαθηηθό κηαο Δπηηξνπήο, αιιά έρεη ζπκβεί πνιιέο θνξέο ζην
παξειζόλ θαη ζε αλακνξθώζεηο θαη ζε δηάθνξα αηηήκαηα πνπ θάλεη ε Σερληθή
Τπεξεζία, όηαλ ρξεζηκνπνηεί ην ίδην Πξσηόθνιιν θαη ιέεη νξζή επαλάιεςε.
Πνηνο είλαη ν ιόγνο ηεο αιιαγήο ηνπ εγγξάθνπ απηό δελ ην
γλσξίδσ, αο πάξνπκε ηνλ θ. Μαλή λα καο πεη. Αιιά ην ηππηθό ηνπ ζέκαηνο
πνπ αθνξά ην Πξσηόθνιιν είλαη ζα έιεγα πάγηα ηαθηηθή ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κύξηε Κνζθνιέην ζα ζπκθσλήζσ απόιπηα καδί ζαο,
απιά κηιάκε γηα κηα απόθαζε πνπ εγθξίλεη πνηνο ζα πάξεη ην δηαγσληζκό.
Οπόηε έζησ θαη γηα ηππηθνύο ιόγνπο ζα έπξεπε λα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό
Πξσηνθόιινπ θαη ίζσο θαη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία.
Γειαδή
δηθαηνινγεηηθά

πνπ

αλ

ν

ζπγθεθξηκέλνο

ηνπ

έιεηπαλ

θαη

ε

δηαγσληδόκελνο
δηαγσληζηηθή

έθεξε

ηα

δηαδηθαζία

ην

δηθαηνινγνύζε απηό λα ην θάλεη εθ ησλ πζηέξσλ, θαιώο έγηλε. Αιιά δελ
κπνξεί λα καο έξρεηαη γηαηί δεκνζηνπνηήζεθε ην ιάζνο… θαηαιάβαηε ηη ιέσ;
Έθηαζε ζηα ρέξηα καο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη αλεπίηξεπην λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην Πξσηόθνιιν,
κελ ην μαλαπείηε πάγηα ηαθηηθή. Δίλαη πέξα γηα πέξα ιαζεκέλν.
(ηηλεθυνική επικοινυνία)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θ. Μαλή. Δίκαζηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη
ζέινπκε θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην 2ν ζέκα πνπ αθνξά ηηο εξγαζίεο
ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ζηνπο αύιεηνπο ρώξνπο ησλ ζρνιείσλ.
κ. ΜΑΝΖ: Κνηηάμηε, ην 1ν πξαθηηθό ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ζπληάζζεηαη
κε βάζε ηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαη κόλν. Βέβαηα κε ηελ
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πξόζθαηε δηαθήξπμε, ε πην παιηά ειέγρακε θαη ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά
θαη ηνπο απνξξίπηακε όινπο.
Τπάξρεη έλαο ζπκκεηέρσλ κηα εηαηξεία ε νπνία δελ έρεη
ππνβάιιεη θαλ εγγπεηηθή επηζηνιή. Απηή ε εηαηξεία πξέπεη λα απνθιεηζηεί ζε
πξώηε θάζε θαη κεηά λα πάκε λα ειέγμνπκε ηνπο ππόινηπνπο ηα
δηθαηνινγεηηθά. Βέβαηα εκείο ζαλ Δπηηξνπή έρνπκε δεη θη άιιε κηα εηαηξεία ε
νπνία είλαη κάιηζηα θαη πξώηε, αιιά δελ κπνξνύκε λα ην θάλνπκε ζε απηό ην
πξαθηηθό, ζα ην θάλνπκε ζην επόκελν, ε νπνία θη απηή έρεη ειιείςεηο όρη όκσο
σο πξνο ηελ εγγπεηηθή, ε νπνία είλαη άξηζηε θαη όια ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά,
κόλν σο πξνο ην πηπρίν επεηδή είλαη κεραλνιόγνο.
Αιιά απηόλ δελ κπνξνύκε λα ηνλ απνξξίςνπκε ζε απηό ην
πξαθηηθό, γηαηί ιέεη κέζα ε δηαθήξπμε όηη εθόζνλ ππάξρεη πξόβιεκα κε
εγγπεηηθή, πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηό πξαθηηθό. Απηό ην πξαθηηθό πνπ έρνπκε
ππνβάιιεη είλαη ην μερσξηζηό πξαθηηθό ζηελ νπζία. Γελ μέξσ αλ έγηλα
αληηιεπηόο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη ζηηγκήο λαη, κηα εξώηεζε από ηνλ θ. Σνκπνύινγινπ. Σν
ιέεη ε δηαθήξπμε απηό πνπ καο ιέηε ηώξα σο πξνο ην όηη πξέπεη λα ππάξρεη
έλα μερσξηζηό πξαθηηθό;
κ. ΜΑΝΖ: Αλ κνπ δώζεηε ιίγν ρξόλν λα πσ απηνιεμεί πσο ην ιέεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα πείηε καο.
κ. ΜΑΝΖ: Γώζηε κνπ έλα ιεπηό λα κπσ ζην αξρείν θαη λα ζαο ην δηαβάζσ
όπσο ην ιέεη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ην ζέκα θξαηείηαη θαη πεξλάκε ζην 3ν ζέκα.

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 1ος Ανακεθαλαιυηικού Πίνακα Δπγαζιών
και παπάηαζηρ σπόνος πεπαίυζηρ ηος έπγος
«ςνηήπηζη & επιζκεςή κηιπιακών εγκαηαζηάζευν ζσολείυν»
(Α.Μ.: 31/2020)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο αλάδνρνο δεηάεη κηα παξάηαζε ε νπνία γηα εκέλα είλαη
εμσπξαγκαηηθή, θαηά 9 κήλεο. Ζ Σερληθή Τπεξεζία αιιά θαη από ό,ηη
ελεκεξώζεθα θαη ζπδήηεζα κε ηνπο αξκόδηνπο θαη ηα κέιε θαη ηνπο
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ππαιιήινπο, ε Τπεξεζία ζεσξεί όηη είλαη κελ δίθαηε απηή ε παξάηαζε πνπ
δεηάεη ν αλάδνρνο αιιά εηζεγείηαη θαη ζπκθσλώ ηελ παξάηαζε θαηά 3 κήλεο.
Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πνηα είλαη ε εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Τπεξεζία σο δηεπζύλνπζα θαηά ηξεηο κήλεο ζεσξεί όηη είλαη
δίθαηε ε παξάηαζε πνπ δεηάεη, αιιά όρη θαηά ελληά θαη ζεσξώ θη εγώ όηη είλαη
εμσπξαγκαηηθό λα θηάζνπκε ζηα Υξηζηνύγελλα θαη αθόκε ν αλάδνρνο λα
δνπιεύεη ζηα ζέκαηα απηά.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πληάζζνκαη κε ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη εγώ. Γηαηί αλ θηάζνπκε λα δνπιεύεη απηόο κεηά ζα δεηήζεη
θη άιιε παξάηαζε πξνθαλώο θαη ζα ιέεη όηη ηώξα πνπ θιείλνπλ ηα ζρνιεία ηα
Υξηζηνύγελλα λα μαλαδνπιέςνπκε. Όρη, είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζην
θαινθαίξη λα νινθιεξώζεη ηηο δνπιεηέο ηνπ κέρξη 30/9νπ.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε κε ηη έθπησζε ην είρε πάξεη απηό;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζπκάκαη.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πάλησο ζπλερώο έρεη ληαξαβέξηα κε ην Γήκν καο
απηή ε εηαηξεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή έξρεηαη από πίζσ θ. Σνκπνύινγινπ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη ζπλέρεηα, γηαηί είδα θαη ζηνλ πξνεγνύκελν
δηαγσληζκό είρε δώζεη πξνζθνξά, είλαη γλώξηκε ηεο πεξηνρήο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη κηα εηαηξεία ε νπνία είρε ζπλάςεη αξθεηέο ζπκβάζεηο κε ην
Γήκν θαη πξηλ ηε δηθή καο αλάιεςε θαζεθόλησλ θαη ππνρξεώζεσλ. Κύξηε
Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σξεηο κήλεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σο

Ανακεθαλαιυηικού
πεπαίυζηρ

ηος

3ο

θέμα

Πίνακα
έπγος

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

Δπγαζιών

και

«ςνηήπηζη

&

«Έγκπιζη

παπάηαζηρ
επιζκεςή

σπόνος
κηιπιακών

εγκαηαζηάζευν ζσολείυν» (Α.Μ.: 31/2020)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ
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4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη παπάηαζηρ σπόνος πεπαίυζηρ ηος έπγος: «Αναβάθμιζη
κλειζηού γςμναζηηπίος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ “ΗΧΝΗΚΟ”»
(Α.Μ.: 90/2020)»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνζθνιέηνο έρεη ηνλ ιόγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ ίδηα εηαηξεία είλαη πάιη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, αιιά εδώ έρσ κηα έλζηαζε ζα ζαο ηελ πσ κόιηο κηιήζεη ν
θ. Κνζθνιέηνο.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Δδώ ππάξρνπλ θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία είλαη ηα εμήο:
δηαβάδσ ζην έγγξαθν πνπ έρεη θαηαζέζεη ε εηαηξεία όηη αηηείηαη ηε ρξνληθή
παξάηαζε γηα έμη κήλεο γηα δπν ιόγνπο. Πξώηνλ γηαηί νη εξγαζίεο ζα πξέπεη
λα γίλνπλ ιόγσ ηεο ρξήζεο ηνπ γεπέδνπ, πνπ απηό όλησο έηζη είλαη δειαδή
από όζν γλσξίδνπκε έρεη γίλεη κηα πξνηξνπή θαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ησληθό λα γίλνπλ ηνπο ζεξηλνύο κήλεο νη εξγαζίεο.
Σν δεύηεξν, ιέεη «αλακέλνπκε ηε κειέηε ηεο ζηαηηθήο ελίζρπζεο
ηνπ θηηξίνπ, ώζηε λα μεθηλήζνπλ νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο».
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή είλαη ν θ. Μαλήο λα θάλνπκε κηα δηαθνπή γηα λα
ηειεηώζνπκε ην πξνεγνύκελν ζέκα;
(Σηλεθυνική επικοινυνία)
κ. ΜΑΝΖ: ηε ζει. 9 ηεο πξνθήξπμεο όπσο απηή έρεη ππνβιεζεί ζην
ΚΖΜΓΖ γξάθεη ξεηά «ε πξνζθνξά νηθνλνκηθνύ θνξέα πνπ παξέιεηςε ήηαλ
λα πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνύκελε πξσηόηππε εγγπεηηθή ζπκκεηνρή ζε
πεξίπησζε πνπ πεξίπησζε έγραξηεο ήηαλ λα ππνβάιιεη ηελ απαηηνύκελε
εγγπεηηθή έθδνζε από νηθείν ειεθηξνληθό ππνθάθειν (είλαη απηή ε πεξίπησζή
καο) απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά από γλώκε ηεο Δπηηξνπήο
δηαγσληζκνύ (είλαη απηό ην πξαθηηθό καο δειαδή) ε νπνία ζπληάζζεη
πξαθηηθό ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλσηέξνπ ειέγρνπ
θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή (ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δειαδή) ην
ζρεηηθό

ειεθηξνληθό

ππνζπζηήκαηνο

πξνο

αξρείν

κέζσ

έγθξηζε

ηεο

θαη

πξνζθνξάο».
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Καη ιέεη κεηά «κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο έγθξηζεο ηνπ
αλσηέξσ πξαθηηθνύ γηα ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ε αλαζέηνπζα Αξρή
θνηλνπνηεί …. Ζ απόθαζε απόξξηςεο πξνζθνξάο εθδίδεηαη πξηλ από ηελ
έθδνζε

νπνηαδήπνηε

άιιεο

απόθαζεο

ζρεηηθά

κε

ηελ

αμηνιόγεζε

πξνζθνξώλ ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο». Γειαδή πξώηα απνξξίπηνπκε
θάπνηνλ πνπ δελ είλαη ζπλεπήο κε ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο θαη ζε άιιν
πξαθηηθό απνξξίπηνπκε θάπνην άιινλ πνπ ελδερνκέλσο δελ είλαη ζπλεπήο
σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ηεο πξνθήξπμεο γηα ην δηαγσληζκό.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δκέλα κε θάιπςε απηό.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Δληάμεη

θαιπθζήθακε

θ.

Μαλή,

επραξηζηώ

πνιύ.

Να

ςεθίζνπκε, θ. Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ είκαη, απιά γηα ηππηθνύο ιόγνπο εγώ ζα ήζεια λα
είρε αξηζκό Πξσηνθόιινπ, απιά ζαο ην ιέσ γηα ηελ ηζηνξία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξώλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Οπζηακπαζίδε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Όπσο ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 7 ππέξ, 1 θαηά θαη θαηαγξάθεηαη έλα παξώλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να θαηαγξαθεί γηα ην παξώλ όηη ζπκθσλώ κε απηό πνπ
είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο ππάξρεη κηα δπζαξκνλία ζηα έγγξαθα θαη ζηε
δηαδηθαζία πξνώζεζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
ΓΖΜΑΡΥΟ: ε ζέκαηα Πξσηνθόιινπ …
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή θπθινθόξεζε ην έγγξαθν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαλνεηό.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν παξώλ απηή ηελ έλλνηα έρεη γηα εκέλα, όηη ππάξρεη
κηα δπζαξκνλία ζηε δηαδνρή ησλ εγγξάθσλ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη αποηελέζμαηορ
ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού ηος έπγος: «Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ
ζηιρ κηιπιακέρ ςποδομέρ και ζηοςρ αύλειοςρ σώποςρ ζσολικών μονάδυν
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ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ»» εγκπίνεηαι καηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Ξαλαγπξίδνπκε ζην επόκελν ζέκα. ζπλερίζηε θ. Κνζθνιέην.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: ην έγγξαθν πνπ έρεη θαηαζέζεη ε ίδηα εηαηξεία, ε …
9804/5-5 δεηάεη εθηόο από ην εμάκελν θαη απηά ηα νπνία είπα πξηλ, λα
αλακέλνπκε ηε κειέηε ζηαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ θηηξίνπ, ώζηε λα μεθηλήζνπλ νη
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηεο ζύκβαζεο. Από όζν ζπκάκαη, δελ αλαθέξεηαη
πνπζελά νύηε ζηα ηεύρε, νύηε ζην δηαγσληζκό …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μήπσο πεηξάδεη θέξσλ νξγαληζκό;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Όρη δελ πεηξάδεη ηίπνηα. Δπίζεο θαη γη' απηό ζα πξέπεη ιίγν
λα ην δνύκε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία, βιέπσ από ην έγγξαθν ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο πξνο εκάο ιέεη «όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθώλ
εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηελ απμαλόκελε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν
ηα ηειεπηαία έηε ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα θξίλεηαη απαξαίηεηε πξηλ ηελ εθηέιεζε
απηώλ ε έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Οινθιήξσζε
εθπόλεζεο πξνγξάκκαηνο Πξσηνβάζκηνπ θαη Γεπηεξνβάζκηνπ πξνζεηζκηθνύ
ειέγρνπ» πξνθεηκέλνπ κέζσ απηήο λα γίλεη απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο
ηθαλόηεηαο ηνπ θηηξίνπ θαη λα πξνζδηνξηζηνύλ ηπρόλ κέηξα.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μεηά ην ραξηί ηεο εηαηξείαο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ναη.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πνιύ σξαία.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Οπόηε ππάξρεη έλα εξσηεκαηηθό.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκπιεξώλσ εγώ ηώξα ηνλ θ. Κνζθνιέην.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σελ 2ε ζειίδα ηεο εηζήγεζεο πνηνο ηελ ππνγξάθεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Ο θ. Γεσξγακιήο. Μόλν έλα πξάγκα λα πσ εγώ Γήκαξρε
γηα λα θιείζσ. Ζ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο γίλεηαη εθόζνλ ππάξρεη έλα ζέκα
κε έλα θηίξην ή αλ απαηηείηαη από ηηο εξγαζίεο, ή αλ νη εξγαζίεο πέθηνπλ πάλσ
ζηνλ θέξνληα νξγαληζκό θαη απαηηείηαη ιόγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο
ζηαηηθήο επάξθεηαο. Δδώ δελ ζπκβαίλεη ηίπνηε από ηα ηξία. Μηιάκε γηα έλα
θηίξην ζπλάζξνηζεο θνηλνύ ζην νπνίν γίλνληαη επεκβάζεηο ζπληήξεζε, ζέισ λα
πσ όηη ζε θάζε πεξίπησζε νη εξγαζίεο δελ έρνπλ ζέκα ζηαηηθόηεηαο, νύηε
δεκηνπξγνύλ ζέκα ζηαηηθόηεηαο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζπκπιεξώζσ ηνλ θ. Κνζθνιέην. Δδώ ππάξρεη ην εμήο
παξάδνμν: ν ζπγθεθξηκέλνο αλάδνρνο γλώξηδε όηη έρεη πάξεη όιε ηελ
εξγνιαβία ζηε ινγηθή ηνπ όηη ζα έπξεπε λα έρεη κπεη από ηνλ Γελάξε κέζα αλ
δελ θάλσ ιάζνο, κπνξεί θαη πην λσξίο.
Σόηε δελ ππήξρε θάπνην εξσηεκαηηθό σο πξνο ηε ζηαηηθή
επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ; Σηο ζεηζκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηηο γλσξίζακε ηνλ ηειεπηαίν
κήλα; Γελ γλσξίδνπκε όηη γεληθά ππάξρεη κηα έμαξζε ηεο ζεηζκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο; Καη πσο ηόηε δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζην έξγν θαη κειέηε πνπ
λα αθνξά ηε ζηαηηθή επάξθεηα;
Τπάξρεη αλαθνινπζία εδώ θ. Αλεκνγηάλλε, ζην όηη απηόο γλώξηδε
ην έξγν ην έρεη πάξεη από ηνλ Γεθέκβξε – Γελάξε, παξαθάιεζε ζε ζρέζε κε ηε
ζπκθσλία πνπ έθαλε κε ηνλ Ησληθό λα κπεη αξγόηεξα, πξνθεηκέλνπ λα κε
δηαηαξαρηνύλ νη αγσληζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ησληθνύ θαη ζπκθώλεζε ν
Ησληθόο λα κπεη ην θαινθαίξη.
Έξρεηαη ηώξα, πνπ ζα έπξεπε ήδε λα έρεη μεθηλήζεη από ηελ
πεξαζκέλε Παξαζθεπή καο είπε όηη ζα κπνξνύζε λα είλαη κέζα, ε ηειεπηαία
εθδήισζε ηνπ Ησληθνύ ήηαλ ηελ πεξαζκέλε Παξαζθεπή θαη έξρεηαη ηώξα έλα
έγγξαθν πνπ ιέεη «ζέισ ζηαηηθή κειέηε γηα λα κπσ λα αλαιάβσ ηηο εξγαζίεο
πνπ εγώ έρσ σο αλάδνρνο». Τπάξρεη παξάδνμν εδώ.
Πξνηείλσ λα ην αλαβάιινπκε θαη λα δεηήζνπκε δηεπθξηλίζεηο ζε
ζρέζε κε ην όηη πξνέθπςε ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα ηώξα; Όηη ζηηο κειέηεο όιεο
απηέο πνπ έπξεπε λα έρνπλ γίλεη θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζηαηηθή
επάξθεηα πξνθεηκέλνπ λα κπεη ζε δηαδηθαζία αλαδνρήο δελ ηηο γλώξηδε ν
αλάδνρνο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Γήκαξρε, ν αλάδνρνο επηθαιείηαη ηελ ππνζεκείσζε ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο. Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηώξα έρεη αλεζπρίεο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: αθώο. Λέσ λα αλαβάιινπκε θαη λα δεηήζνπκε δηεπθξηλίζεηο
από ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο πσο απηό δελ είρε πξνβιεθζεί πξηλ από έλα
εμάκελν ή πξηλ από έλα ρξόλν.
Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ Σερληθή Τπεξεζία επηθαιείηαη κηα επηζηνιή ηνπ
Ησληθνύ.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνπ Ησληθνύ, σο πξνο ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνύζηε ηη ιέεη: «Θα πξέπεη απζηεξά λα αξρίζνπλ θαη
λα νινθιεξσζνύλ ζην παξαθάησ ρξνληθό δηάζηεκα…» αλ δηαβάδσ ζσζηά,
δείηε ην ραξηί θη εζείο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά ην δηαβάδεηε.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 22/5 έσο 31/8νπ;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα απηό είλαη, κέρξη εθεί κπνξνύκε λα δώζνπκε
παξάηαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κηιάκε γηα παξάηαζε ηώξα. Δδώ κηιάκε όηη θάπνηνο έξρεηαη
θαη δεηάεη ζηαηηθή κειέηε πξνθεηκέλνπ λα κπεη γηα λα αξρίζεη ηηο εξγαζίεο θαη λα
ηηο νινθιεξώζεη κέρξη 31/8νπ.
Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιόγν.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν «δεηάσ κηα ζηαηηθή κειέηε» είλαη ζε ηη δεηάσ λα ην
θάλσ, ζε ηη πεξηβάιινλ. Με ηνλ ησξηλό αληηζεηζκηθό; Με ηόηε πνπ ρηίζηεθε ν
Ησληθόο; Με ηη; Άκα ην θάλσ κε ησξηλνύο επξσθώδηθεο ζα κνπ βγάιεη
εληζρύζεηο. Πσο ζα ην ιύζσ; Γειαδή θάζε θηίξην είλαη λόκηκν από ηελ αξρή θαη
ρηίδεηαη κε έλα αληηζεηζκηθό πνπ αθνινπζείηαη. Δίδε θάπνηεο βιάβεο θαη ην είπε;
Οη εξγαζίεο πνπ ζα θάλνπλ πεηξάδνπλ ην ζηαηηθό θνξέα; Να καο πνπλ απηά ηα
πξάγκαηα. Πνιύ ζσζηά ιέηε λα αλαβιεζεί θαη λα καο πνπλ ηη ελλννύλ θαη ν
έλαο θαη ν άιινο θαη ε Σερληθή Τπεξεζία θαη ε εηαηξεία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδώ βιέπσ όηη βάδνπκε απηνγθόι. Γειαδή θάλεη έλα
έγγξαθν ν ζπγθεθξηκέλνο ν νπνίνο από ό,ηη θαίλεηαη από ηα ππόινηπα δελ είλαη
θαη ν πιένλ αμηόπηζηνο, κηιάσ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, ε νπνία
πξνζπαζεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη λα
πξνρσξήζεη ην έξγν.
Δξρεηαη ε Σερληθή Τπεξεζία θαη επηπρώο είλαη εηζήγεζε πξνο
εκάο θαη δελ θνηλνπνηείηαη θάπνπ αιινύ, ειπίδσ λα κελ έρεη θηάζεη απηό ην
έγγξαθν θαη ζηνλ αλάδνρν θαη ζπκθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή εηαηξεία.
Δλώ όπσο καο δηαβεβαηώλεη ν θ. Κνζθνιέηνο δελ ππάξρεη θακία ππνρξέσζε
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θαη δελ ζα ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα ζηαηηθόηεηαο, δελ είλαη αλαγθαίν δειαδή
γηα λα πξνρσξήζεη ηηο εξγαζίεο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα νη εξγαζίεο αλ έρεηε παξαθνινπζήζεη δελ έρνπλ θακία ζρέζε
κε ηε ζηαηηθόηεηα.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδώ ζα πξέπεη λα θαιέζνπκε ηελ Σερληθή καο Τπεξεζία
λα καο αηηηνινγήζεη γηαηί ζπκθσλεί κε ην αίηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαδόρνπ
θαη όινη καδί λα ζπλεξγαζηείηε γηα λα έρνπκε έλα θαιύηεξν θαη νπζηαζηηθόηεξν
απνηέιεζκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία «όινη καδί λα ζπλεξγαζηείηε…»!
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση λα ζαο πσ ηώξα ….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Αλεκνγηάλλε πξνζπάζεζα ηελ θα γνπξάθε θαη κέρξη
ζήκεξα ην πξσί δελ έρεη απαληήζεη. πκθσλνύκε λα αλαβιεζεί ην ζέκα θαη λα
δεηήζνπκε ηηο δηεπθξηλίζεηο απηέο; Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιόγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαθσλώ. Γελ κε ελδηαθέξεη ηη ιέεη ν Ησληθόο. Δδώ ππάξρεη
κηα δηαθήξπμε βάζεη ηεο νπνίαο απηόο ν θύξηνο ε εηαηξεία απηή πήξε απηό ην
δηαγσληζκό. σζηά;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ζέκα Ησληθνύ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί βιέπσ πόηε ιέεη ν Ησληθόο, πόηε ιέεη ν παπάο ηεο
ελνξίαο, λα ξσηήζνπκε θαη ηνλ παπά ηεο Παλαγίηζαο λα καο πεη πόηε πξέπεη
λα αξρίζνπκε!
Από ηε ζηηγκή πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη θαη πήξε απηή ηε δνπιεηά,
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνπο θαλόλεο ηνπ λόκνπ. Γηθαηνύηαη κηα
παξάηαζε ε νπνία πέθηεη κέζα ζην θαινθαίξη θαη πξέπεη λα δώζνπκε ηξεηο
κήλεο θαη κόλν. Από ηώξα, κέρξη ηέινο Οθηώβξε. Καη ζε πεξίπησζε πνπ δελ
αληαπνθξηζεί, γηαηί βιέπσ λα ςάρλεηαη πώο λα απνθύγεη ηε δνπιεηά, λα ηνλ
θεξύμνπκε έθπησην.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, κηα δηεπθξίληζε ζηνλ θ. Γξεηδειηά. Δδώ, δελ ηίζεηαη ζέκα
ηεο πξνζεζκίαο, εγώ ζαο ιέσ λα ηε δώζνπκε κέρξη 31/8νπ αλ δεηάεη ε Σερληθή
Τπεξεζία κέζσ απηνύ, ή απηόο κέζσ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο κειέηε ζηαηηθή,
κόλν ε ζηαηηθή κειέηε αλ παξαδνζνύκε ζε απηό ην αίηεκα, ζέιεη ηνπιάρηζηνλ
ηξεηο κήλεο. Άξα ην 31/8νπ δελ ηνπ θηάλεη.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάλεηε ιάζνο γηα ηξεηο κήλεο, ζα ρξεηαζηεί πνιύ
πεξηζζόηεξνο ρξόλνο, ζα ππεξβνύκε θαη ηα δπν ηξία ρξόληα θαη ζα ραζνύλ θαη
ηα ιεθηά. Από ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία έρνπκε ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο πξέπεη
λα ηνπο ηεξήζνπκε. Δθ ηνπ λόκνπ ιόγσ παλδεκίαο, ιόγσ… βξίζθνπλ θάπνηεο
δηθαηνινγίεο, παίξλνπλ κηα παξάηαζε άπαληεο, όπσο θαη δώζακε ηξίκελα,
δίκελα θαη ηα ινηπά.
Σν εμάκελν πέθηεη πάιη ζε αγσληζηηθνύο κήλεο θαη ζα αξρίζεη
πάιη ν Ησληθόο λα ιέεη ύζηεξα όηη είλαη αγώλεο, δελ κπνξεί λα γίλεη δνπιεηά θαη
ηα ινηπά. Σν θαινθαίξη πξνζθέξεηαη. Σν θαινθαίξη αξρίδεη ηώξα, λα δώζνπκε
ηξεηο κήλεο παξάηαζε, δειαδή Ηνύλην, Ηνύιην, Αύγνπζην άληε κέρξη επηέκβξε.
Όρη παξαπάλσ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Μέρξη 30/9νπ ιέηε δειαδή;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγώ πξνηείλσ ηελ αλαβνιή απιά γηα ηηο δηεπθξηλίζεηο θαη κόλν
γηα κία εβδνκάδα. Δξώηεζε πξνο όινπο καο: ηε κειέηε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο
θαη όισλ απηώλ πνηνο ζα ηελ αλαιάβεη;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ απαηηείηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα καο ην πνπλ ζε κηα εβδνκάδα, γη' απηό ιέσ λα αλαβιεζεί.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη πξνϋπόζεζε ηεο δνπιεηάο πνπ πήξε ν θύξηνο;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηό ιέκε ηώξα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη δελ είλαη.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Σερληθή Τπεξεζία απηό ιέεη.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα Σερληθή Τπεξεζία; Ζ δηαθήξπμε ηη ιέεη; Όπσο ν άιινο
καο είπε ην άξζξν 11 ιέεη απηό θη εθείλν, εδώ ππάξρεη θάπνπ όηη….
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδώ ε παγίδα είλαη ε απνδνρή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
όηη ρξεηάδεηαη κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο. Ξέξεηε ηη ζεκαίλεη απηό νη ππόινηπνη
θαη θ. Γξεηδειηά; Όηη ζε πξώηε θάζε ζα δεηήζεη απηνύο ηνπο ελληά κήλεο θαη
κεηά ζα επηθαιείηαη ην έγγξαθν απηό πνπ ήξζε ζήκεξα ζε εκάο γηα ην κέιινλ
θαη ζα πάεη ηα επόκελα ηξία – ηέζζεξα ρξόληα. Απηό ην έγγξαθν ζα πξέπεη
θαηά πάζα πηζαλόηεηα λα ην αλαθαιέζεη ε Σερληθή Τπεξεζία καο, κε νξζή
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επαλάιεςε κε άιιν αξηζκό Πξσηνθόιινπ θαη λα κελ θηάζεη πνηέ ζηα ρέξηα
ηνπ αλαδόρνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλνπκε ηελ αλαβνιή ….
Ζ. ΣΑΦΑ: Καη ζα ήζεια θαη ηε γλώκε ηνπ αξκόδηνπ Αληηδεκάξρνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη όηη ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη έλα έγγξαθν ην νπνίν
αθνξά απηή ηε δηεπθξίληζε.
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ήζεια λα κηιήζσ αιιά κε θάιπςε ν θ. Αλεκνγηάλλεο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα ην ζέκα αλαβάιιεηαη, ην απνζύξεηε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Γελ ην απνζύξνπκε, ηελ άιιε εβδνκάδα …
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Παξνπζία ηεο Σερληθήο Τπεξεζία εδώ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα θξνληίζνπκε λα έρνπκε ή έγγξαθν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
πνπ λα καο θαιύπηεη ζε απηά ηα εξσηήκαηα, ή λα είλαη εδώ θαη λα καο
δηεπθξηλίζεη.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Κύξηε Γήκαξρε ην απνζύξεηε ηειηθά; Ζ αλαβνιή έρεη κηα
απόθαζε, έρεη ζεκαζία.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαβνιή γηα ηελ επόκελε εβδνκάδα, όρη απόζπξζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλαβνιή θαη….;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπαλεηζαγσγή ζηελ επόκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηηο
απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε είλαη πην αζθαιέο λα απνζπξζεί ην ζέκα.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ απνζπξζεί ζα έρνπκε ζέκαηα.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί ιέεη όηη ε αλαβνιή ζα έρεη απόθαζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Πιέζζα εγώ ζέισ λα αλαβιεζεί, λα επαλεηζαρζεί ηελ
επόκελε Σεηάξηε …
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αλ ην βάιεηε ηελ επόκελε Σεηάξηε, πξέπεη κέρξη ηελ
Παξαζθεπή λα έρεηε εηζήγεζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηό ιέσ. Δίλαη ηόζν θνβεξό λα απαληήζνπλ ζε δπν …;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ ρξεηάδεηαη εηζήγεζε, λα βγάινπλ απηό ην πξάγκα πνπ
πξνθαλώο έρεη γξαθηεί εθ παξαδξνκήο.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γελ ζα ζηείινπλ θάηη άιιν; Γελ ζα ζηείινπλ κηα άιιε
εηζήγεζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζηείινπλ ηελ Παξαζθεπή κε ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο
πάλσ ζηα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πγλώκε κε ηελ θα Κνινβνύ δελ κπνξνύκε λα
κηιήζνπκε;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγώ ςεθίδσ παξάηαζε κέρξη θαη επηέκβξε, 30/9νπ
δηαθσλώ ζηελ αλαβνιή. Με απηή ηε δηαδηθαζία, ζα θύγεη ην θαινθαίξη.
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κύξηε Γξεηδειηά, αλ κνπ επηηξέπεηε λα ζαο πσ θάηη εάλ
ςεθίζνπκε ζήκεξα ηελ παξάηαζε, είλαη ζα λα παξαδερόκαζηε ην έγγξαθν ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο.
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε απηό έρεη δίθην ν θ. Κνζθνιέηνο.
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αλ ηνπ δεηήζνπκε ζήκεξα ηελ παξάηαζε, δελ ζα θηηαρηεί
ηνπιάρηζηνλ γηα επόκελα ρξόληα ην γήπεδν ηνπ Ησληθνύ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλώ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απελαληίαο εάλ ςεθίζνπκε ηελ παξάηαζε, δελ δερόκαζηε ηηο
απόςεηο απηέο θαη δερόκαζηε ηηο απόςεηο ηεο δηαθήξπμεο.
(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο)
ΓΖΜΑΡΥΟ: Φεθίδνπκε θύξηνη δελ ρξεηάδεηαη λα καθξεγνξνύκε. Κύξηε
Αλεκνγηάλλε;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή επηζπκώ λα θηηαρηεί ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ην
γήπεδν ηνπ Ησληθνύ, ςεθίδσ ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηηο δηεπθξηλίζεηο ηεο ππεξεζίαο. Κύξηε Γξεηδειηά;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζπκθσλώ κε ηελ αλαβνιή θαη ςεθίδσ ηελ παξάηαζε
κέρξη θαη ηέινο επηεκβξίνπ.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πληάζζνκαη κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Οπζηακπαζίδε;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αλαβνιή θαη κε δηεπθξηλίζεηο από ηελ Σερληθή Τπεξεζία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 8 ππέξ ηεο αλαβνιήο θαη παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ θαη 1 ππέξ
ηεο ηεηξάκελεο παξάηαζεο.
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη παπάηαζηρ
σπόνος πεπαίυζηρ ηος έπγος: «Αναβάθμιζη κλειζηού γςμναζηηπίος
Νέαρ Φιλαδέλθειαρ “ΗΧΝΗΚΟ”» εγκπίνεηαι καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 2ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ΠΠΗΔΓ οικ. έηοςρ 2022,
βάζει ηηρ απιθ. 11/2022 απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ηος ςμβοςλίος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: (Σνπνζέηεζε εθηόο κηθξνθώλνπ) … Απμάλνπκε ην πνζό ζηνπο
παξαθάησ θσδηθνύο θαηά 2.000 €, κεηώλεηαη ην πνζό ζηνπο παξαθάησ
θσδηθνύο, ηνπο έρεηε. Σν απνζεκαηηθό καο είλαη … ζπλ – πιελ είκαζηε κέζα
ζηνπο

ηζνινγηζκνύο

ηνπ

Γηνηθεηηθνύ

πκβνπιίνπ.

Δγθξίλεηε

θύξηνη

ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

5ο

Σο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Έγκπιζη

2ηρ

αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ΠΠΗΔΓ οικ. έηοςρ 2022, βάζει ηηρ απιθ.
11/2022

απόθαζηρ

ηος

Γιοικηηικού ηος

ςμβοςλίος»

εγκπίνεηαι

ΟΜΟΦΧΝΑ

6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη 3ηρ αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηηρ Κοινυθελούρ
Δπισείπηζηρ ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2022, βάζει ηηρ απιθ. 89/2022
απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος»
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θύξηνη ζπλάδειθνη;
ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε.
ΓΖΜΑΡΥΟ:

Σο

6ο

θέμα

ημεπήζιαρ

διάηαξηρ

«Έγκπιζη

3ηρ

αναμόπθυζηρ πποϋπολογιζμού ηηρ Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ ηος
Γήμος οικ. έηοςρ 2022, βάζει ηηρ απιθ. 89/2022 απόθαζηρ ηος
Γιοικηηικού ηηρ ςμβοςλίος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ
αο επραξηζηώ πνιύ θύξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε
όινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΧΝ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΧΡΓΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
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