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ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 

 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΗ 16εο ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2022 

ΗΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΗ - ΩΡΑ: 09:45 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο  

Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

Κνπηζάθεο Μηραήι, Σάθαο Ζιίαο, Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Κνπεινχζνο 

Υξήζηνο, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, 

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο. 

 

ΑΠΟΝ ΜΔΛΟ 

Γξεηδειηάο Παληειήο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Δηζήγεζε πξνο ην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ 

θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ έηνπο 2023. 

2. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα 

ην Α' ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» (Α.Μ. 134/22 - επανεισαγωγή). 

3. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

γηα ην Α' ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» (Α.Μ. 135/22 - επανεισαγωγή). 
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4. Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ 

ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟ ΥΑΡΣΗ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ» (Α.Μ. 142/2022) 

φζνλ αθνξά ηελ νκάδα Β΄ (ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ). 

5. Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. - ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΓΧΓΧΝ ΤΝΓΔΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ» (Α.Μ.: 

90/2019). 

6. Έγθξηζε 3εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο: «Μειέηε 

θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο- Νέαο Υαιθεδφλαο (Φάζε Α’ - 

Δθπφλεζε Μειεηψλ)»   (Α.Μ.123/2020). 

7. Απνδνρή δηάζεζεο ππνινίπσλ Πξντφλησλ  ηεο Απνζήθεο ΣΔΒΑ απφ 

ηελ Κνηλσληθή χκπξαμε - 40 (κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο- Σκ. 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο) ζηελ Κνηλσληθή Γνκή  πζζηηίνπ ηνπ Γήκνπ. 

 

ΘΔΜΑΣΑ εθηόο ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Έγθξηζε ππ’ αξηζκ. 26802/14-11-2022 πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο 

δηελέξγεηαο αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

εππξεπηζκνχ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ηεο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη ζάθσλ απνξξηκκάησλ θαη ρεκηθνχ πγξνχ γηα 

θάδνπο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο αιιά θαη 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο 

γηα ην 2022-2023» (Α.Μ.: 111/2022) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. 

2. Απνδεκίσζε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο αηξεηψλ εθηφο έδξαο ηνπ Γήκνπ 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηεμαγσγή εηήζηνπ ηαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηνλ Βφιν 

21-23 Ννεκβξίνπ 2023 ζηνλ εθζεζηαθφ ζπλεδξηαθφ πνιπρψξν ηνπ 

Γήκνπ Βφινπ θαη εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2022. Παξαθαιψ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. 
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Κσλζηαληηλίδεο παξψλ, ν θ. Σάθαο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. 

Κνπεινχζνο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο απψλ, ν θ. 

Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο παξψλ, Τπάξρεη απαξηία, 

αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

  Ξεθηλάκε κε ην 1ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ππ’ 

αξηζκ. 26802/14-11-2022 πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο αμηνιφγεζεο 

δηαγσληζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ 

θαη ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη ζάθσλ απνξξηκκάησλ θαη 

ρεκηθνχ πγξνχ γηα θάδνπο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο αιιά 

θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο γηα 

ην 2022-2023» (Α.Μ.: 111/2022) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. 

  Δηζάγεηαη ην ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη;  

ΜΔΛΗ: Ναη, θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη νκόθσλα ε ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 

ηνπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγθξηζε ππ’ αξηζκ. 26802/14-11-2022 πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο 

δηελέξγεηαο αμηνιόγεζεο δηαγσληζκνύ ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο  

θαη εππξεπηζκνύ ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη ηεο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο, θαζώο θαη ζάθσλ απνξξηκκάησλ θαη ρεκηθνύ πγξνύ  

γηα θάδνπο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο  

αιιά θαη Ηιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδόλαο γηα ην 2022-2023» (Α.Μ.: 111/2022)  

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε έρεηε θάηη λα καο πείηε επ’ απηνχ;  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Δίλαη έλαο δηαγσληζκφο πνπ ηνλ θάλεη ε Τπεξεζία 

Πξαζίλνπ θαη αθνξά φιεο ηηο Τπεξεζίεο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ππνγξάςεη. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Δίλαη ην πξαθηηθφ δηελέξγεηαο κε δηεζλή αλνηρηφ 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ 

ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη ζάθσλ 

απνξξηκκάησλ….» θαηφπηλ πξφηαζεο βέβαηα ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. 

  Έρεη ηνπο πξνκεζεπηέο… ζέιεηε θάηη λα ξσηήζεηε; Καινχκαζηε 

λα εγθξίλνπκε δειαδή ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δπεηδή έξημα κηα καηηά ζην δηαγσληζκφ, δηαπίζησζα ην 

εμήο: ζην Σκήκα 14 νπζηαζηηθά είλαη ε πξνκήζεηα γηα ηελ 1ε ρνιηθή 

Δπηηξνπή, ν πξνυπνινγηζκφο είλαη 15.005,64 € θαη ε πξνζθνξά ηνπ θ. 

θνπξηηά είλαη 17.466,65 €. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πξνζθνξά είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

  Κάηη, ην νπνίν αλ θάηζεη θαλείο λα δεη θαη ηα πξντφληα γηαηί 

κπήθα θαη είδα ην δηαγσληζκφ θαη έρεη πάξα πνιιά, είλαη ηα ίδηα κε ηε 2ε 

ρνιηθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ν πξνυπνινγηζκφο είλαη 12.156,98 € θαη κε 

ηελ έθπησζε πάεη 11.984,10 € πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έθπησζε εθεί. Κάηη 

δελ πάεη θαιά κε ην ηκήκα 14. Μηιάκε γηα ηα ίδηα πξάγκαηα, ζηε κηα 

πεξίπησζε έρνπκε έθπησζε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, έρνπλ 

θνζηνινγεζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν, γηαηί ηα θαηέβαζα απφ ην δηαγσληζκφ δελ ηα 

έρεηε ζηελ εηζήγεζε νη ππφινηπνη δελ ηα βιέπεηε απηή ηε ζηηγκή αιιά ηα έρσ 

εδψ θαη ζα ηα δψζσ γηα ηα πξαθηηθά. Θα ήζεια λα θαιέζνπκε ην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ λα καο εμεγήζεη γηαηί ππάξρεη απηή ε ηζηνξία, δειαδή έρνπκε έλα 

ζέκα παηδηά.  

  Σν έλα ζέκα είλαη φηη έρνπκε κηα πξνζθνξά πάλσ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ απηφ δελ είλαη λφκηκν, πξέπεη λα ιέεη «ελδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο» αιιά δελ είλαη λφκηκν θαη ην δεχηεξν ζέκα πνπ έρνπκε είλαη 

φηη ζπγθξηηηθά ε 1ε κε ηε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή κε ηα ίδηα θαηά 95% πξάγκαηα 

ηα έρσ εδψ κπξνζηά κνπ, έρεη πάξεη έθπησζε θαη κε ηηο ίδηεο ηηκέο, δειαδή ην 

έρεη πξνυπνινγίζεη ε Τπεξεζία κε ηνλ ίδην ηξφπν αθξηβψο θαη ηελ 1ε θαη ηε 2ε 

θαη ζηε κηα πεξίπησζε ν θ. θνπξηηάο έρεη δψζεη έθπησζε θαη είλαη θάησ απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηε 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε πάκε 

2.500 πάλσ, ην 14 θαη ην 16. 
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Γη' απηφ επεηδή είλαη ζέκα λνκηκφηεηαο θαη κπνξεί λα ηηλάμεη ηελ 

πξνκήζεηα ζηνλ αέξα, θαιφ είλαη λα ην δνχκε πξηλ πξνρσξήζεη.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα θξαηείηαη, κέρξη λα έξζεη ν Πξντζηάκελνο ησλ 

Πξνκεζεηψλ λα καο εμεγήζεη γη' απηφ πνπ αλέθεξε ν θ. Αλεκνγηάλλεο. 

  Σν 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδεκίσζε δαπαλψλ 

κεηαθίλεζεο αηξεηψλ εθηφο έδξαο ηνπ Γήκνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δηεμαγσγή εηήζηνπ ηαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ 

Διιάδαο ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηνλ Βφιν 21-23 Ννεκβξίνπ 2023 ζηνλ 

εθζεζηαθφ ζπλεδξηαθφ πνιπρψξν ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαη εμεηδίθεπζε ηεο 

ζρεηηθήο πίζησζεο». Δηζάγεηαη ην ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη;  

ΜΔΛΗ: Ναη, θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη νκόθσλα ε ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 

ηνπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

2ν ΘΔΜΑ εθηόο ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Απνδεκίσζε δαπαλώλ κεηαθίλεζεο αηξεηώλ εθηόο έδξαο ηνπ Γήκνπ 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηεμαγσγή εηήζηνπ ηαθηηθνύ πλεδξίνπ  

ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηνλ 

Βόιν 21-23 Ννεκβξίνπ 2023 ζηνλ εθζεζηαθό ζπλεδξηαθό πνιπρώξν  

ηνπ Γήκνπ Βόινπ θαη εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Πξνζηίζεηαη ζηελ απφθαζε φηη ζην πλέδξην 

πξνηίζεηαη λα παξαζηνχλ ν θ. Γήκαξρνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, νη θ.θ. 

Αληηδήκαξρνη Λέθθαο Αζαλάζηνο, σηήξεο Κνζθνιέηνο φπσο ππάξρεη ζηελ 

εηζήγεζε, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο, ν θ. Ησάλλεο 

Οπζηακπαζίδεο σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη ν θ. Πέηξνο Λαδαξίδεο σο 

δεκνηηθφο ζχκβνπινο. 

  ηελ αξρή… «ζην πλέδξην πξνηίζεηαη λα παξαζηνχλ ν θ. 

Γήκαξρνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο…» πξηλ ην «νη θ.θ. Αληηδήκαξρνη» λα κπεη ν 

θ. Αξηζηείδεο Βαζηιφπνπινο, νη θ.θ. Αληηδήκαξρνη… θαη ηα ινηπά. 

  Δπίζεο ζην ηέινο ηεο εηζήγεζεο λα πξνζηεζνχλ ηα ίδηα ζην έλα, 

δηνξζψλεηαη δειαδή ζηελ εηζήγεζε θαη ιέκε «Σελ έγθξηζε κεηαθίλεζεο θαη 
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ηελ απνδεκίσζε δαπαλψλ ησλ θ.θ. Αληηδεκάξρσλ Λέθθα Αζαλαζίνπ θαη 

σηεξίνπ Κνζθνιέηνπ, ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ Γεσξγίνπ Αλεκνγηάλλε, 

Ησάλλε Οπζηακπαζίδε θαη Πέηξνπ Λαδαξίδε». 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Απφ εκάο εγθξίλεηαη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαθέξεηαη ν Γήκαξρνο θαη ζηηο δπν 

πεξηπηψζεηο πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Γελ αλαθέξεηαη ν θ. Γήκαξρνο εδψ, έγθξηζε 

κεηαθίλεζεο ιέκε. Δθεί είλαη νη Αληηδήκαξρνη, δελ απνδεκηψλεηαη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δληάμεη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδεκίσζε 

δαπαλώλ κεηαθίλεζεο αηξεηώλ εθηόο έδξαο ηνπ Γήκνπ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηεμαγσγή εηήζηνπ ηαθηηθνύ πλεδξίνπ ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηνλ Βόιν 

21-23 Ννεκβξίνπ 2023 ζηνλ εθζεζηαθό ζπλεδξηαθό πνιπρώξν ηνπ 

Γήκνπ Βόινπ θαη εμεηδίθεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

  Δπαλεξρφκαζηε ζην 1ν ζέκα. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δίκαζηε ζηηο πξνκήζεηεο ησλ πιηθψλ κε ηα Σκήκαηα. 

Δδψ ζην 14 έρνπκε έλα πξνυπνινγηζκφ 15.005,64 € θαη ε πξνζθνξά ηνπ θ. 

θνπξηηά είλαη 17.466,65 € δειαδή ππεξβαίλεη θαηά 2.500 ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Όια ηα πνζά είλαη ρσξίο ΦΠΑ. 

  Δδψ έρνπκε έλα ζέκα. απηέο νη δπν θαηεγνξίεο, ε 14 θαη ε 16 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο δπν ρνιηθέο Δπηηξνπέο. Ζ πξψηε πεξίπησζε είλαη ε 

1ε ρνιηθή Δπηηξνπή πνπ ηα πιηθά ηεο 1εο κε ηε 2ε είλαη θαηά 95% ηα ίδηα, ηα 

έρεηε θνζηνινγήζεη σο Τπεξεζία κε ηνλ ίδην ηξφπν, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ν 

θ. θνπξηηάο ζαο έρεη δψζεη έθπησζε θαη ν πξνυπνινγηζκφο πνπ ήηαλ 

12.156,98 € ε πξνζθνξά είλαη 11.984 € δειαδή είλαη πνιχ θνληά, αιιά 

ππάξρεη έθπησζε. 

  Δδψ θεχγνπκε 2.500 € παξαπάλσ, ηα πξνυπνινγηζζέληα. 

Θέισ λα καο πείηε αλ είλαη ιάζνο θαη ηη έρεη ζπκβεί κε απηή ηελ ηζηνξία. 

Γ. ΝΑΡΛΗ: Να δσ κήπσο έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο. 



ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 16/11/2022 

 

 

7 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Κάηη ιάζνο έρεη γίλεη, θάηη δελ πάεη θαιά. Καη εδψ ζαο 

έρσ απφ ην ΔΖΓΖ ηππψζεη θαη ηα πξάγκαηα ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

θαη ηα πξάγκαηα ηεο 2εο, ηα έρεηε βέβαηα θη εζείο θαη έρεηε θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξα, βιέπεηε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη κπνξψ λα δσ εγψ, αιιά 

ηέινο πάλησλ ηα έρσ θαη ζπγθξηηηθά κπνξείηε λα δείηε φηη θαηά 95% νη 

αλάγθεο ηνπο είλαη ίδηεο φζνλ αθνξά ην ηη ζα πάξνπλ, αιιάδνπλ νη πνζφηεηεο. 

Αιιά νη ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ίδηεο αθξηβψο. Γελ κπνξεί 

ζηε κηα πεξίπησζε λα έρνπκε έθπησζε θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε λα 

ππεξβαίλνπκε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαηά 2.500 €.  

Γ. ΝΑΡΛΗ: Θα θνηηάμσ ηη έρεη ζπκβεί. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπί δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα ε εξψηεζε θπξίσο. Έρεη 

ηξεηο ζπλεδξηάζεηο ε Δπηηξνπή, είλαη ζχλεζεο θαη επηηξέπεηαη λα είλαη ζην ίδην 

πξαθηηθφ; Γηαηί ζεσξψ φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά πξαθηηθά ε θάζε 

ζπλεδξίαζε. 

Γ. ΝΑΡΛΗ: Μπνξεί λα αλνίμνπλ ην πξαθηηθφ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν πξνβιέπεη ν λφκνο; 

Γ. ΝΑΡΛΗ: Ναη. Μπνξεί λα αλνίμνπλ ην πξαθηηθφ ηνπο θαη λα ην ηειεηψζνπλ 

φπνηε …. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Λέσ, φηη έρεη ηξεηο ζπλεδξηάζεηο θαη ε θάζε 

ζπλεδξίαζε έρεη απηνηειέο πξαθηηθφ. 

Γ. ΝΑΡΛΗ: Έλα πξαθηηθφ ζα θαηαζέζνπλ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ην μέξσ, γη' απηφ ην ξσηάσ εάλ ν λφκνο ην 

επηηξέπεη λα είλαη ηξεηο δηαδνρηθέο ζπλεδξηάζεηο ζε έλα πξαθηηθφ. Απηφ 

ξσηάσ.  

Γ. ΝΑΡΛΗ: Αλ δελ έρεη νινθιεξσζεί …  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: … ζπκκεηνρήο μερσξηζηά νη νηθνλνκηθέο, γη' απηφ ην 

ιέσ. 

Γ. ΝΑΡΛΗ: Πιένλ κε ην λέν λφκν αλνίγνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη νηθνλνκηθέο 

θαη νη ηερληθέο. Όια καδί, ηα βιέπνπλ φια. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Έρεη αιιάμεη ν λφκνο απφ εθεί πνπ φηαλ ήηαλ κφλν 

έλαο… Παιηά ίζρπε απηφ, αιιά φηαλ ήηαλ κφλν έλαο ν πξνζθέξσλ. 

Γ. ΝΑΡΛΗ: Σψξα είλαη γηα φινπο. 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 8 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σψξα ηζρχεη γηα φινπο; 

Γ. ΝΑΡΛΗ: ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε αλνίγνπλ θαη ηα δχν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα ήζεια λα κνπ ην πείηε απηφ, επραξηζηψ πνιχ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία, θξαηείηαη ην ζέκα κέρξη λα καο δηεπθξηλίζεη ν Αξγχξεο ηη 

έρεη ζπκβεί κε απηέο ηηο δηαθνξέο ζην πνζφ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ην ζεκείν ηνπ λφκνπ πνπ ιέεη απηφ πνπ είπαηε. 

Γ. ΝΑΡΛΗ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απφ πιεπξάο κνπ δελ ζέισ λα θνιιήζσ ην 

δηαγσληζκφ, θαηαιαβαίλσ φηη ππάξρεη αλαγθαηφηεηα. Απιά ην ζέκα είλαη λα 

δνχκε ην ζέκα ηεο λνκηκφηεηαο … 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Να πνχκε κε επηθχιαμε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γελ είλαη επηθχιαμε, δελ κπνξνχκε λα ην 

απνθαζίζνπκε γηαηί είλαη θαη παξάλνκν. Όηαλ ππεξβαίλεηο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ... 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Να πξνηείλσ θχξηνη ζπλάδειθνη; Αο θαηέβεη ν Αξγχξεο ζην 

γξαθείν θαη αλ κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο έρεη …. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Αλ ν θ. θνπξηηάο έρεη δψζεη πξαγκαηηθά, αλ κέζα ζην 

θάθειν ηνπ ΔΖΓΖ είλαη απηή ε πξαγκαηηθή ηνπ πξνζθνξά, ζεκαίλεη φηη ε 

Δπηηξνπή πξέπεη λα αιιάμεη ηελ απφθαζή ηεο.  

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Μνπ ιεο ηα δπν πνζά λα δεηο πνπ είλαη ην ΦΠΑ απηφ;  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Μπνξείο λα κελ είζαη πξνπέηεο;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αξγχξε κνπ, θαηέβα θάησ ζην γξαθείν θαη αλ κέρξη ην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο έρνπκε βξεη άθξε, έρεη θαιψο. Κξαηείηαη πξνο ην παξφλ, πάκε 

ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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1ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Δηζήγεζε πξνο ην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκό ηειώλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ 

θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ έηνπο 2023»  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Δπραξηζηψ θ. Γήκαξρε. Κχξηνη ζπλάδειθνη δελ είλαη 

αιιάμεη φπσο βιέπεηε ηελ πξφηαζε ηεο Γηνίθεζεο, δελ ππάξρεη πξφηαζε γηα 

αιιαγή ησλ ηειψλ, ε κφλε δηαθνξνπνίεζε είλαη ε νδφο Φσθψλ πνπ είρε 

εμαηξεί απφ ηελ Α δψλε, γίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε εδψ, βιέπσ φηη ζηελ 

εηζήγεζε δελ έρεη πεξάζεη ε δηαγξαθή, δηαγξάθεηαη ζηε ζειίδα πνπ ιέεη «γηα 

ην έηνο 2023 πξνηείλνπκε… ε νδφο Φσθψλ εμαηξείηαη απφ ηελ Α δψλε». 

Θπκίδσ φηη είρε εμαηξεζεί ε νδφο Φσθψλ, ηφηε κε ηελ ππνγεηνπνίεζε ήηαλ 

θιεηζηφο ν δξφκνο. Πιελ απηήο ηεο αιιαγήο, δελ αιιάδεη θάηη. Αλ ππάξρεη 

θάπνηα εξψηεζε, επραξίζησο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ηζρχεη ε εηζήγεζε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Ηζρχεη ε εηζήγεζε, βιέπσ φκσο εδψ ζηελ εηζήγεζε 

φηη δελ έρεη δηαγξαθεί ην «ε νδφο Φσθψλ εμαηξείηαη απφ ηελ Α δψλε». 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε εγψ βιέπσ θη άιιεο αιιαγέο, ζηα 

πεξίπηεξα, ζηηο ηηκέο ησλ πεξηπηέξσλ, ζηηο Εψλεο, βιέπσ αξθεηέο αιιαγέο, 

κέζα ζηελ εηζήγεζε ηε δηθή ζαο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Γηα πείηε κνπ θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σα πεξίπηεξα πάλε Α δψλε 60 € ελψ ήηαλ 80 €. Β δψλε 

30 € ελψ ήηαλ 40 €, Γ δψλε 20 € ελψ ήηαλ 25 €, ε Γ δψλε 15 € ελψ ήηαλ 20 €, 

ην Κνηκεηήξην παξέκεηλε ην ίδην. Οη αδεηνδνηήζεηο… εμφθιεζε αθηλήηνπ 15 € 

θαη ήηαλ 20 €, ζαο ιέσ ηα πεξζηλά κε ηα θεηηλά, ζαο δηαβάδσ ηελ εηζήγεζή 

ζαο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Κνηηάσ θ. Αλεκνγηάλλε κήπσο έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο 

ζηελ εηζήγεζε πνπ ζαο εζηάιε. Κχξηε Γήκαξρε λα πάξνπκε ηνλ θ. Ναξιή; 

Δίλαη εχθνιν;  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Καη θάηη άιιν πνπ ζέισ λα ξσηήζσ, επεηδή είλαη 

αθαζφξηζην κε ηηο νδνχο ζε πνηα δψλε αλήθεη ν ρψξνο πνπ είλαη γχξσ απφ ην 

γήπεδν. Γηαηί θαηαιαβαίλσ φηη κε ηφζε αλάπηπμε ηνπιάρηζηνλ ζηελ Α ή 

πξέπεη λα θηηάμνπκε κηα Α plus. 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 10 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Να θξαηεζεί ιίγν θη απηφ. 

(Κιεηζηά Πξαθηηθά) 

Γ. ΝΑΡΛΗ: … ζήκεξα δελ ππάξρνπλ έξγα. 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Καη ζα ρξεσζεί ν νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο γηα έλα 

κήλα νιφθιεξν ην έηνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δίλαη γηα ηελ επφκελε ρξνληά. Λνηπφλ, ε εξψηεζε είλαη 

φηη βιέπσ εδψ φηη έρνπκε θάπνηεο αιιαγέο ζηα πεξίπηεξα. Ηζρχνπλ; Γειαδή 

ην πεξζηλφ ήηαλ γηα ηα πεξίπηεξα 80 € έγηλε 60 €, 40 € θαη έγηλε 30 €, 25 € θαη 

έγηλε 20 €, 20 € θαη έγηλε 15 € ζηηο Εψλεο ησλ πεξηπηέξσλ, ζε ζρέζε κε ηα 

πεξζηλά, ηελ εηζήγεζε δηαβάδσ. Δδψ είλαη ην πεξζηλφ θαη εδψ ην θεηηλφ. 

Γ. ΝΑΡΛΗ: Όρη είλαη ιάζνο, ηζρχεη φ,ηη ζαο έρνπκε δψζεη εκείο. Δίλαη ηα ίδηα 

κε πέξζη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Μα απηφ καο δίλεηε γηα θέηνο. 

Γ. ΝΑΡΛΗ: Ό,ηη ζαο έρνπκε δψζεη θέηνο, ηζρχεη θαη γηα πέξζη. Γη' απηφ κνπ 

θαίλεηαη πνπ δελ έρεη θχγεη ε Φσθψλ … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Αλ θαηαιαβαίλσ θαιά έρνπκε ιάζνο εηζήγεζε, 

Γήκαξρε; Έιενο φκσο, κηιάκε γηα ηέιε. Γήκαξρε λα κε κηιήζσ! Δζχ λα 

κηιήζεηο, εθεί πνπ πξέπεη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη κηα εηζήγεζε αλ ζέιεηε λα ηελ πεξάζεηε ζηελ 

εκπνξνπαλήγπξε, ζα είλαη φ,ηη ηζρχεη γηα ηνπο θαηαιεςίεο ησλ πεδνδξνκίσλ, 

ζξεζθεπηηθέο είλαη 15 € θάληε ην 10. 

(Κιεηζηά Πξαθηηθά) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηνη λα ηξαβερηεί ην ζέκα πίζσ ζαο παξαθαιψ, κέρξη λα 

έξζεη ε θαλνληθή εηζήγεζε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απνζχξεηαη, λα δηνξζσζεί θαη λα επηζηξέςεη. Αιιά λα 

δνχκε Γήκαξρε θαη ηε δψλε γχξσ απφ ην γήπεδν. Σν γήπεδν ήξζε, έθεξε 

αλάπηπμε ζηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, έρνπλ θηηαρηεί πάξα πνιιά καγαδηά 

γχξσ - γχξσ, ππάξρνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα, λνκίδσ φηη νπσζδήπνηε πξέπεη 

λα πάεη ζηε δψλε Α. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Να ιεθζεί ππφςε ε παξαηήξεζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε απφ ηηο 

Τπεξεζίεο. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Καη λα κελ πσ Α plus. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Καη κηα παξαηήξεζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … ηελ παξ. 6 πνπ 

πξνηείλεηαη ζηηο εκπνξνπαλήγπξεηο, έρεηε ηελ Πξσηνκαγηά πνπ θαζνξίδεηαη 

κε Γεκνηηθφ πκβνχιην ζσζηά θαη έρεηε θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο πνπ είλαη 

15 ηεηξαγσληθά εκεξεζίσο. Δγψ ζα έιεγα λα κπεη 10, λα ελαξκνληζηεί κε ην 

απφ θάησ, ην 7 πνπ είλαη επνρηαθψλ εκπνξεπκάησλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία, άξα λα ιεθζνχλ απηά ηα έζνδα απφ ηνλ θ. 

Κσλζηαληηλίδε. 

Γ. ΝΑΡΛΗ: ην πξψην ζθέινο λα θηηάμεηε, δελ κπνξεί λα κπεη έηζη. Γηαηί 

έηζη ηα βάιαηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ράζακε φιεο ηηο Εψλεο, ή ζα 

θηηάμεηε ρσξηζηή θαη ζα είλαη Φσθψλ θαη κχξλεο ρσξηζηή, δελ κπνξείηε λα 

ηε ρψζεηε ζε κηα άιιε κέζα, γηαηί απηά είλαη ζε έλα ράξηε πνπ απνηππψλεηαη 

έλαο θχθινο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Να ηνπνζεηεζεί δειαδή σο εμαίξεζε. 

Γ. ΝΑΡΛΗ: Ή σο εμαίξεζε κηα λέα δψλε … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Α1 – Α2. 

Γ. ΝΑΡΛΗ: Γελ κπνξψ λα ιέσ είλαη δψλε Α ε Δηξήλεο, ή ε Ησλίαο… 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απφ Γεθειείαο κέρξη ην θνκκάηη πεξηκεηξηθά, λα εηπσζεί 

Δ  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ζσζηφ απηφ. 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … δελ είλαη δίθαην λα 

είλαη νη δξφκνη θαη ε πιαηεία, λα είλαη θνηλνί. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δγψ δελ είκαη εθπξφζσπνο θαλελφο καγαδηνχ θ. 

Οπζηακπαζίδε.  

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Οχηε εγψ είκαη εθπξφζσπνο θαλελφο καγαδηνχ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Οη Εψλεο ζα πξέπεη λα θηηαρηνχλ δίθαηα. 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Αλαθάιεζε φκσο, ληξνπή απηφ πνπ είπεο. Γελ είλαη ην 

ίδην λα είζαη κπξνζηά ζην δξφκν ζηε ιεσθφξν θαη ην ίδην κπξνζηά ζηελ 

πιαηεία, ζπγλψκε δειαδή θηφιαο. 

(Κιεηζηά Πξαθηηθά) 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Γηα λα κε καθξεγνξνχκε, ζα ην επεμεξγαζηνχλ νη Τπεξεζίεο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Θα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη θαη ην γχξσ - γχξσ απφ ην 

γήπεδν, κε έλα ηξφπν. αλ πιαηεία; αλ πεδφδξνκνο; αλ ηη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Πιαηεία.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σελ πιαηεία κπξνζηά απφ ηνλ αεηφ. Χο Φσθψλ ιέγεηαη; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί πηα σο πιαηεία, δελ κπνξεί λα 

ζπλερίδεηαη κηα νδφο ε νπνία βγαίλεη ζε κηα πιαηεία. Απηφ ιέσ.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Γελ έρεη φλνκα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Να ιέγεηαη πιαηεία αεηνχ… γηα λα ζπγθεθξηκελνπνηνχκε 

θάπνηα πξάγκαηα. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Γελ ηεο  έρνπκε αιιάμεη φλνκα, απηφ ιέσ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Να ε επθαηξία λα βγάινπκε θη έλα φλνκα ζην θνκκάηη 

απηφ, ζηελ πιαηεία.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Χο Φσθψλ ηψξα είλαη απηή.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αιιά γηα λα κε καθξεγνξνχκε, απνζχξεηαη ιακβάλνληαη 

ππφςε απηά πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο απφ ηηο Τπεξεζίεο θαη λα δνχκε θαηά 

πφζν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ δψλε Δ σο πξνο ην ζέκα πνπ έζεζε ν θ. 

Σνκπνχινγινπ. αο επραξηζηνχκε πνιχ θ. Ναξιή. Παξαθαιψ φζν ην δπλαηφ 

πην ζχληνκα ε θαλνληθή εηζήγεζε.  

 

2ν – 3ν ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα 

ην Α' ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» (Α.Μ. 134/22) 

 (επανεισαγωγή) 

«Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

γηα ην Α' ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» (Α.Μ. 135/22) 

(επανεισαγωγή) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Μηα εξψηεζε έρσ γηαηί δελ έρσ πάξεη ηελ εηζήγεζε, κε 

πνην ηξφπν ζα βγεη ν αλάδνρνο. Δίλαη κε βάζε ηε κέζε ηηκή ηεο Πεξηθέξεηαο; 

Κχξηε Πιέζζα κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε;  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε, εξψηεζε απφ ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Αλ ν δηαγσληζκφο είλαη κε έθπησζε κε βάζε ηε κέζε 

ηηκή πνπ δίλεη ε Πεξηθέξεηα. Απηφ ξσηάσ, γηαηί δελ έρσ δηαβάζεη ηελ 

εηζήγεζε, γηαηί ήξζε ζήκεξα ην πξσί θαη είλαη 50 ζειίδεο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … Σν πεηξέιαην 

ππνινγίδεηαη κε 1,83 … 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη, ξσηάεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο αλ είλαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο 

Πεξηθέξεηαο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Ναη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη ηηκή αληιίαο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Όρη. Δίλαη ηηκέο Πεξηθέξεηαο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Με βάζε ηε κέζε ηηκή πνπ βγάδεη ε Πεξηθέξεηα.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Φεθίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη. 

 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Τπέξ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ, κφλν ζέισ λα θαηαγξαθεί θ. Γήκαξρε έξρνληαη 

70 ζειίδεο μεκεξψκαηα. Γειαδή πψο λα δηαβάζεη θαλείο θαη λα έρεη θαη ηελ 

θαιή δηάζεζε λα ην θάλεη. Σξία ρξφληα ην ιέκε. Κάηη πξέπεη λα αιιάμεη ζε 

απηφ ην Γήκν.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε; 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: ε ζρέζε κε πέξζη πνπ θάλακε δηαγσληζκφ ηνλ 4ν ζα 

κπνξνχζακε λα έρνπκε αλάδνρν ηνλ 6ν αιιά θάλακε κέρξη ην 10ν αλαζέζεηο, 

λαη ππέξ. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη 

θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ην Α' ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 

2023» (Α.Μ. 134/22)» θαη ην 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε όξσλ 

κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ην Α' 

ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» (Α.Μ. 135/22)» εγθξίλνληαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

4ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζύκβαζεο γηα ηελ  

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΥΑΡΣΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»  

(Α.Μ. 142/2022) όζνλ αθνξά ηελ νκάδα Β΄(ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ)» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ νκάδα Β «Γξαθηθή χιε» κεηαμχ 

Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ηνπ αλαδφρνπ 

βηβιηνραξηνπσιείνπ ε ΔΣΗΑ Δπάγγεινο Γαληήι θαη ΗΑ Ο.Δ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηε Λήκλν; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Γηαγσληζκφο είλαη ηη λα θάλνπκε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λήςε απφθαζεο είλαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηε Λήκλν; Μεηά ζα πάκε θαη ζηελ Σνπξθία ζε ιίγν! 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: πκκεηέρεη φπνηνο ζέιεη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη απιά ην ιέσ ζαλ απνξία.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αθαδεκατθή ε εξψηεζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθξηβψο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Τπέξ εγψ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 

ηξνπνπνίεζεο ζύκβαζεο γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑ 

ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΥΑΡΣΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» (Α.Μ. 142/2022) όζνλ 

αθνξά ηελ νκάδα Β΄(ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 
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5ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. - ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΝΓΔΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ»  

(Α.Μ.: 90/2019)» 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Τπέξ. 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Τπέξ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. - 

ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ  ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΓΩΓΩΝ 

ΤΝΓΔΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ» (Α.Μ.: 90/2019)» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

6ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγθξηζε 3εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο:  

«Μειέηε θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο- Νέαο Υαιθεδόλαο 

(Φάζε Α’ - Δθπόλεζε Μειεηώλ)» 

(Α.Μ.123/2020) 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Τπέξ θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρσ δπν εξσηήζεηο. Ζ ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε 

επεηδή δελ ην έρσ δηαβάζεη δελ ην βιέπσ, πφηε ήηαλ λα ιήμεη; Γηαηί 

νπζηαζηηθά ηψξα πάκε ζε ηξίηε παξάηαζε, δειαδή πάκε έλα ρξφλν κεηά. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Με ηελ ηξίηε παξάηαζε είλαη έλαο ρξφλνο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ην ζεσξψ ππεξβνιή, παξ' φια απηά ηα 

πξνβιήκαηα ηεο παλδεκίαο. Έλα ρξφλν κεηά απφ ηε ζπκβαηηθή ηνπ 

ππνρξέσζε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Θεσξεηηθά ζα ζπκθσλήζσ καδί ζαο θ. Σνκπνχινγινπ απιά 

επεηδή έρνπκε δψζεη ηέηνηεο παξαηάζεηο κε επηρείξεκα ηελ παλδεκία … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αο ηνπ δψζνπκε κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ ζα πξνιάβνπκε θ. Σνκπνχινγινπ γηαηί είλαη πνιιά ηα 

ζρνιεία θαη ην ζέκα ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ εμ αηηίαο ηεο παλδεκίαο …. 

Οπζηαζηηθά μέξεηε ηη γίλεηαη; Όιν απηφ ην παθέην ησλ κέηξσλ γηα ηα ζρνιεία 

θαη ιφγσ ηεο παλδεκίαο αιιά θαη ιφγσ ησλ καζεκάησλ, ζαο ζπκίδσ φηη 

πξνρζέο ηέζεθε έλα ζέκα πνπ είρε λα θάλεη θπξίσο κε ην φηη δελ ζέινπλ νη 

δηεπζπληέο λα γίλνληαη εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, επνκέλσο 

νη ψξεο πνπ δνπιεχνπλ απηνί νη άλζξσπνη είλαη ηα απνγεχκαηα θαη είλαη θαη 

πεξηνξηζκέλν ην 8σξν. Απηφ ην επηρείξεκα καο έρνπλ πεη, ην δέρνκαη, 

πξνθεηκέλνπ λα ηειεηψζεη θη απηή ε ηζηνξία. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε εληάμεη αιιά πέξαο εθη έλα θαινθαίξη 

πνπ ήηαλ άλεηα λα θάλνπλ ηηο εξγαζίεο θαη ήηαλ θιεηζηά ηα ζρνιεία. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη ππέξ ςεθίδσ, αιιά άκα ζχκβαζε ηειεηψλεη θαη πάκε έλα ρξφλν 

κεηά, δελ είλαη … 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη ν εθηξνρηαζκφο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θ. 

Σνκπνχινγινπ. 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Καη εγψ ππέξ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δπεηδή έρνπκε δψζεη θαη ζε άιινπο ηέηνηεο πξνζεζκίεο. 

  Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 3εο παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο: «Μειέηε θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη 

κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο- Νέαο Υαιθεδόλαο (Φάζε Α’ - Δθπόλεζε Μειεηώλ)»   

(Α.Μ.123/2020)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

7ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Απνδνρή δηάζεζεο ππνινίπσλ Πξντόλησλ  ηεο Απνζήθεο ΣΔΒΑ  

από ηελ Κνηλσληθή ύκπξαμε - 40 (κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο - Σκ. 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο) ζηελ Κνηλσληθή Γνκή  πζζηηίνπ  

ηνπ Γήκνπ» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Έρνπκε θάπνηα ππφινηπα θαη ηα πεξλάκε ζηηο εππαζείο νκάδεο 

θαη ζηνπο έρνληεο αλάγθε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα ηνπο δψζνπκε πξάγκαηα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή εηζεγείηαη λα δψζνπκε πξντφληα. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, εληάμεη, απφ εκάο είλαη λαη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Ναη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή δηάζεζεο 

ππνινίπσλ Πξντόλησλ  ηεο Απνζήθεο ΣΔΒΑ από ηελ Κνηλσληθή 

ύκπξαμε - 40 (κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο - Σκ. Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο) ζηελ Κνηλσληθή Γνκή  πζζηηίνπ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 

  πλερίδνπκε κε ην ζέκα πνπ έρεη θξαηεζεί. Δλεκεξσηηθά απφ 

ηνλ Πξντζηάκελν Πξνκεζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα καο πεη ηη έρεη ζπκβεί κε ηηο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο. 

Α. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Δίκαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ αλαπιεξσηήο 

Πξντζηάκελνο. Γηα ην ζέκα, γηα πνην ιφγν αλνίγνπλ νη πξνζθνξέο 

ηαπηφρξνλα. ηε ζει. 44 ηεο δηαθήξπμεο πνπ ιέεη «απνζθξάγηζε θαη 

αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ», ιέεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη, ιέεη θαηά ην 

άξζξν 100 ηνπ Νφκνπ 4412/2016.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ήζεια λα δσ ην λφκν, ην άξζξν. 

Α. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Ναη, ην γξάθεη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Πάκε ζην θπξίσο ζέκα πνπ έρνπκε κε ηηο ηηκέο. 

Α. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: ηηο ηηκέο, ην ηκήκα 14 θαη 16 επεηδή πέξα απφ ην δηθφ 

ηνπο, απφ ην ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ πνπ έρεη πξνζθνξέο, έρεη θαη ηηο δηθέο 

καο, ε πξνζθνξά πνπ ππάξρεη είλαη ζην ηκήκα 14, 14766,65 δελ μέξσ αλ έρεη 

γξαθηεί ηππνγξαθηθά ιάζνο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Ση είλαη απηφ; 

Α. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Δίλαη ην πνζφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ φπσο είλαη απφ ην 

ΔΖΓΖ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Καη φρη 17.466 … 

Α. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Όρη. Πξνθαλψο είλαη ηππνγξαθηθφ ιάζνο ζην γξάςηκν ηνπ 

θεηκέλνπ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Γηνξζψλεηαη ινηπφλ. 
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Α. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Πέξα απφ απηφ, έρεη θαη ηελ θαλνληθή ηνπ πξνζθνξά κε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή 30/9/2022 πνπ είλαη πάιη κέζα απφ ην ζχζηεκα. Ζ 

ίδηα πξνζθνξά δειαδή απνηππψλεηαη θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ΔΖΓΖ θαη 

ζην θείκελν πνπ ηνπ δίλνπκε εκείο γηα λα ζπκπιεξψζεη, φπνπ ε ςεθηαθή ηνπ 

ππνγξαθή, ε ηειεπηαία δειαδή πνπ θαηαζέηεη θάζε θνξά γηαηί έρεη δηθαίσκα 

λα θαηαζέηεη φζεο θνξέο ζέιεη, κέρξη λα παηήζεη ην νξηζηηθφ θνπκπί, κέρξη ηηο 

30/9/2022 έρεη βάιεη 14.766,65. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Κχξηε Καξαληάλε, ζηα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο ηη πνζφ 

έρεη; 

Α. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Έρεη γξαθηεί εζθαικέλα 17.466,65 πξνθαλψο είλαη … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Μπνξείηε άκεζα λα θάλεηε νξζή επαλάιεςε απηνχ ηνπ 

πξαθηηθνχ, νχησο ψζηε λα πεξάζεη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηψξα; Γηαηί 

εγψ αληηιακβάλνκαη ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο λα κελ πάεη πην πίζσ.  

Α. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Θα θάλνπκε νξζή επαλάιεςε ηνπ πξαθηηθνχ, ηψξα.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Έλα πξαθηηθφ. 

Α. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Ναη, έλα πξαθηηθφ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε πνην άξζξν ην ιέεη απηφ; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Ο 4412. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνπ ην ιέεη φηη … 

Α. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: ην άξζξν 100 ηνπ 4412. Θέιεηε λα ζαο ην ηππψζσ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, κεηά. Γηαηί εδψ πνπ δηαβάδσ, ιέεη άιια 

πξάγκαηα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γήκαξρε, εληάμεη κε νξζή επαλάιεςε ηνπ πξαθηηθνχ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΗ: Δγθξίλεηαη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην άξζξν 100 ηνπ 

Νφκνπ 4412/2016 καο θαιχπηεη.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε 

φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

ΛΗΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
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Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

ΜΙΥΑΗΛ ΚΟΤΣΑΚΗ    ΣΑΦΑ ΗΛΙΑ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ ΑΝΑΣΑΙΟ  ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΗΣΟ 

 

ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΡΓΟ   ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ 

 

ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ ΙΩΑΝΝΗ 


