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ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 4ηρ ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2022 

ΖΜΔΡΑ: ΠΑΡΑΚΔΤΖ - ΧΡΑ: 09:45 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ  

Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

Κνπηζάθεο Μηραήι, Σάθαο Ζιίαο, Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Κνπεινχζνο 

Υξήζηνο, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, Γξεηδειηάο 

Παληειήο, Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. νηθ. έηνπο 2020, βάζεη ηεο αξηζ. 

21/2022  απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ. 

2. Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ (απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ, ειέγρνπ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο & αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ), 2νπ 

πξαθηηθνχ (απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) 

θαη 3νπ πξαθηηθνχ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) δηεζλνχο 

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» 

(Α.Π. 20075/1-9-2022 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ, α/α ΔΖΓΖ 171596) θαη αλάδεημε 

νξηζηηθνχ αλαδφρνπ. 
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3. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ "Δθπφλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο 

Πξνζβαζηκφηεηαο (.Α.Π.) ζην Γήκν Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. 

Υαιθεδφλαο" (Α.Μ. 164/22). 

4. Οξηζκφο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΘΟΡΤΒΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ-ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (Α.Μ. 

118/2018). 

5. Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο  αδηάζεησλ 

δηαηαθηηθψλ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 1/6/2022 έσο 30/9/2022 ζε 

σθεινχκελνπο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ. 

6. Έγθξηζε ρνξήγεζεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο (Β΄ θάζε) ζε 

νηθνλνκηθά αδχλακνπο (απφξνπο) θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ. 

7. Α. Απνδνρή πνζνχ 39.895,00 επξψ ζπκπιεξσκαηηθήο θαηαλνκήο  

2022 (θάιπςε δαπαλψλ ζέξκαλζεο) επηρνξήγεζεο ΤΠ.Δ. γηα θάιπςε 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, θαηαλνκή απηνχ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ, 

βάζεη ηεο αξηζ. 7/2022 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ θαη Β. Απνδνρή 

πνζνχ 1.600,00 επξψ γηα ηελ θάιπςε, κέζσ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ, γηα ηελ 

πιήξσζε κε γξαπηφ δηαγσληζκφ 822 ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ) (Πξνθήξπμε 

1Γ/2022), θαηαλνκή απηνχ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο, βάζεη 

ηεο αξηζ. 8/2022 απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ. 

 

ΘΔΜΑ εκηόρ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 12360/1-6-2022 

ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ. 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 4εο Ννεκβξίνπ 2022. Παξαθαιψ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. 

Κσλζηαληηλίδεο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο παξψλ, ν 

θ. Σάθαο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. 
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Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο παξψλ. Τπάξρεη απαξηία, 

αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 Έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 12360/1-6-2022 

ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ. Δηζάγεηαη ην ζέκα 

θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε. 

 

1ο ΘΔΜΑ εκηόρ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Σποποποίηζη ηηρ ςπ’ απιθμ. με απιθμό Ππυηοκόλλος 12360/1-6-2022 

ζύμβαζηρ για ηην ππομήθεια καςζίμυν κίνηζηρ οσημάηυν» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε, ζέιεηε λα καο πείηε θάηη ζρεηηθά κε απηφ; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ αιιάδεη θάηη ζην πνζφ, θάλνπκε αλαδηαλνκή 

πνζνηήησλ γηα λα καο θηάζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο παίξλνπκε απφ 

άιινπο θσδηθνχο βάδνπκε ζε άιινπο γηα λα κπνξέζνπκε απηή ηε ζηηγκή λα 

εθνδηαζηνχκε. Σέινο Ννέκβξε ζα θάλνπκε θη άιιε ζχκβαζε γηαηί ιφγσ ησλ 

απμήζεσλ ηα πνζά ηειείσζαλ. Κάλνπκε αλαδηαλνκή πνζνηήησλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεη έξζεη εηζήγεζε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, Γηψξγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λέσ έζησ αλ έρεη έξζεη θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, απηφ 

ξσηάσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξέπεη λα ηελ έρεηε απφ ηελ Σεηάξηε ιέεη ν θ. Πιέζζαο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απιψο ην βάδνπκε απφ ηνλ έλα θσδηθφ ζηνλ άιινλ, έηζη 

ψζηε λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα αλεθνδηαζκνχ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Κνπηζάθε απηή ε αλάγθε γηα λα γίλεη 

αλαδηαλνκή πσο πξνέθπςε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή ζπγλψκε γηα λα θαηαιάβσ, θάλεηε 

αλαπξνζαξκνγή ιφγσ ησλ ηηκψλ, φρη ιφγσλ αλαγθψλ; Πνζνηήησλ; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: …. Ππόβλημα ήσος… 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή παίξλεηε πνζφηεηεο ακφιπβδεο, ηηο κεηψλεηε θαηά 

7.960 ηελ ακφιπβδε θαη ηα κεηαθέξεηε θαηά 9.347 ζην πεηξέιαην θίλεζεο 

επεηδή είλαη αθξηβφηεξν. Καηάιαβα θαιά; Μάιηζηα. Άιιε παξέκβαζε εθηφο 

απφ απηή θάλεηε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γηα ηελ ψξα, φρη … ππόβλημα ήσος… 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία ςεθίδνπκε θχξηνη. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ «ηποποποίηζη ηηρ 

ςπ’ απιθμ. με απιθμό Ππυηοκόλλος 12360/1-6-2022 ζύμβαζηρ για ηην 

ππομήθεια καςζίμυν κίνηζηρ οσημάηυν» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη ιζολογιζμού ηος Π.Π.Η.Δ.Γ. οικ. έηοςρ 2020, βάζει ηηρ απιθ. 

21/2022  απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ηος ςμβοςλίος» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνζήιζε ν θ. Κψηζεο. Κχξηε Κψηζε 

ζαο αθνχκε. 

κ. ΚΧΣΖ: Καιεκέξα ζε φινπο. Με ηνπο νξθσηνχο ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. θάλακε 

έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εγψ δελ ζέισ λα ζαο θαζπζηεξήζσ 

γηαηί ήδε έρεη πεξάζεη ην ζέκα απφ ην Γ.. ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., ε κφλε 

παξαηήξεζε πνπ έρνπκε θέηνο φπσο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, έρεη λα 
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θάλεη κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία ελφο πιήξεο κεηξψνπ παγίσλ κε δηαθεθξηκέλν … ππόβλημα 

ήσος…. … πνπ θαηέρεη ην Π.Π.Η.Δ.Γ., θαζψο ππάξρνπλ πνιιά πάγηα ηα 

νπνία ζα θαηακεηξεζνχλ, αιιά βξίζθνληαη … ηχπνπ κεηξψνπ παγίσλ πνπ 

έρνπκε θηηάμεη έσο ηψξα θαη ζα πξέπεη λα γίλεη θαηά ηε γλψκε καο κηα 

απνηίκεζε ζηα αλσηέξσ πάγηα ψζηε λα κπνπλ ζε αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο 

πεξηνπζίαο ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ.  

  Δλ νιίγνηο απηή ήηαλ ε παξαηήξεζή καο, αλ έρεηε θάπνηα 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, κπνξείηε λα κε ξσηήζεηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο απφ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο; 

Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, έρσ εγψ κηα εξψηεζε. ηελ αλάιπζε εμφδσλ 

βιέπσ ακνηβέο θαη έμνδα αηξεηψλ αξρφλησλ θαη ηξίησλ. Ση ζπκπεξηιακβάλεη 

απηφ. Πιεξψλνληαη νη αηξεηνί; 

κ. ΚΧΣΖ: Μπνξεί λα έρεη δηαηππσζεί ιάζνο, είλαη ηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ 

κπνξεί λα παίξλνπλ θάπνηα ακνηβή. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα ήζεια απηή ηελ αλάιπζε «Ακνηβέο θαη έμνδα 

αηξεηψλ αξρφλησλ θαη ηξίησλ» 11.080. Πνηνη πιεξψλνληαη απφ ην Π.Π.Η.Δ.Γ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλαο αηξεηφο. 

κ. ΚΧΣΖ: αο είπα θαη πξηλ φηη κπνξεί λα έρεη γίλεη εθ παξαδξνκήο ιάζνο 

ζηελ νλνκαζία. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αλ είλαη εθ παξαδξνκήο, ζεκαίλεη φηη είλαη ιάζνο ε 

εηζήγεζε θαη ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κψηζε δελ πιεξψλεηαη θαλέλαο αηξεηφο απφ ην 

Π.Π.Η.Δ.Γ. 

κ. ΚΧΣΖ: Ναη, ην γλσξίδσ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη αιιά Γήκαξρε απηφ θαίλεηαη φηη θάπνηνο 

πιεξψλεηαη 11.000 είλαη θαη κεγάιν ην πνζφ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα δηαθσλήζσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη θαη ην απφ θάησ «Παξνρέο ηξίησλ» 22.000 € 
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κ. ΚΧΣΖ: Αλ ζέιεηε, δηαβάζηε ζηελ αλαιπηηθή έθζεζε πνπ έρνπκε δψζεη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ ην έρσ δηαβάζεη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ. 

ζηελ απφθαζε, πνπ είλαη αλαξηέα ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ εθεκεξίδα ηεο 

πνιηηείαο έγθξηζε έθζεζεο ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

κ. ΚΧΣΖ: Έρσ ηελ αλαιπηηθή έθζεζε πνπ έρνπκε δψζεη εκείο, είλαη 

11.080,72 €. σζηά; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη. 

κ. ΚΧΣΖ: Πξνθαλψο έρεη γίλεη θάπνην ιάζνο … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε φπσο είλαη ηψξα ηη αθνξά; 

κ. ΚΧΣΖ: Αθνξά ακνηβέο ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ηερληθφ αζθαιείαο θαη 

ινηπέο ακνηβέο ηξίησλ, δειαδή δελ είρε γηα αηξεηνχο. Οπφηε κάιινλ ζα έρεη 

γίλεη θάπνην ιάζνο, θαληάδνκαη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξνηείλσ γηα λα είκαζηε θαη ζσζηνί λα αθαηξεζεί απηφ 

ην «αηξεηψλ θαη αξρφλησλ». 

κ. ΚΧΣΖ: Ναη, πξέπεη λα δηνξζσζεί ζηελ εηζήγεζε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί είλαη παξεμεγήζηκν. 

κ. ΚΧΣΖ: ηελ αλάιπζε πάλησο πνπ έρνπκε θάλεη ζηελ έθζεζε…. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γεθηή ε απάληεζε κε ηελ πξνυπφζεζε πνπ είπα, λα 

αθαηξεζεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο θάηη ήζειε λα πεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπνκέλσο εδψ είλαη ακνηβέο ηξίησλ, αλ θαηάιαβα θαιά. 

Γηνξζψζηε κε, ην 61 αθνξά ακνηβέο ηξίησλ, φρη θαη αηξεηψλ. σζηά κηιάσ; 

κ. ΚΧΣΖ: Δίλαη ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε, φηαλ δίλνπκε κηα ακνηβή ηη έμνδα έρεη; 

κ. ΚΧΣΖ: … ππόβλημα ήσος…. … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία, θη φηαλ πάκε ζην 62 «Παξνρέο ηξίησλ» ηη αθνξά; 

κ. ΚΧΣΖ: … ππόβλημα ήσος….  Δίλαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, επηζθεπέο 

θηηξίσλ …  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δηνξζσζεί θ. Κψηζε. 

κ. ΚΧΣΖ: Σελ εηζήγεζε ηελ έρεη θάλεη ην Γ.. πξνο εζάο; Πνηνο ηελ έρεη 

θάλεη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν Γ.. 

κ. ΚΧΣΖ: Γηαηί δελ έρνπκε αξκνδηφηεηα ζε απηφ λα θάλνπκε ηελ εηζήγεζε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απιά ζαλ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα 

πξέπεη λα θαηαγξαθεί, νχησο ψζηε φηαλ ζα έξζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαγξάθεηαη νη παξεμεγήζηκεο ιέμεηο πεξί ακνηβέο αηξεηψλ 

ζηα πξαθηηθά, νπφηε είκαζηε θαιπκκέλνη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Φεθίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με ηε δηφξζσζε απηή φηη αθνξνχλ απηνί νη θσδηθνί 

απηά πνπ είπακε, ππέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Με ηηο δηνξζψζεηο, λαη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ κε ηε δηφξζσζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλσ κε ηελ πξνζζήθε φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα 

πξέπεη λα θάλεη νξζή επαλάιεςε κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ εηπψζεθαλ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ, δηφηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ ’20 δελ ζπκκεηείρακε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ιζολογιζμού ηος 

Π.Π.Η.Δ.Γ. οικ. έηοςρ 2020, βάζει ηηρ απιθ. 21/2022  απόθαζηρ ηος 

Γιοικηηικού ηος ςμβοςλίος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ με ηη διόπθυζη και 

ηην αποσή ηος κ. Σομπούλογλος. 

 

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη 1ος ππακηικού  

(αποζθπάγιζηρ πποζθοπών, ελέγσος δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ  

& αξιολόγηζηρ ηεσνικών πποζθοπών),  

2ος ππακηικού  

(αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ οικονομικών πποζθοπών)  

και 3ος ππακηικού (ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ)  

διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο 

«Ππομήθεια θυηιζηικών LED για ηην αναβάθμιζη ηος ηλεκηποθυηιζμού 

ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ»  

(Α.Π. 20075/1-9-2022 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ, α/α ΔΖΓΖ 171596)  

και ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ εκάο έρεη εμαληιεζεί ην ζέκα, αλ ππάξρεη απφ εζάο θάπνηα 

εξψηεζε ή θάπνηα ηνπνζέηεζε. Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δξψηεζε απφ εκέλα.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρσ ηνπνζέηεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Αλεκνγηάλλε, λα θάλεη κηα εξψηεζε ν θ. 

Σνκπνχινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζπκκεηέρεη εηδηθφηεηα ηνπ ειεθηξνιφγνπ ή σο εηδηθφ κέινο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κη εγψ κηα εξψηεζε θαη κεηά ηνπνζέηεζε. Έρεη έξζεη ε 

απάληεζε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ έρεη έξζεη απάληεζε απφ ηελ Απνθεληξσκέλε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη ηψξα ε ηνπνζέηεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, λα απαληήζσ ζηελ εξψηεζε ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ. Όρη, 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο δελ έρεη εηδηθφηεηα ειεθηξνιφγνπ. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηή ε ηζηνξία … 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Γήκαξρε κηα δηφξζσζε. Οπδείο είλαη ειεθηξνιφγνο… 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, σο Πξφεδξνο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λνηπφλ, νη απφςεηο καο γηα ην ζέκα απηφ … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ απάληεζα θ. Κνπηζάθε σο πξνο ηα κέιε, φρη σο πξνο ηνλ 

Πξφεδξν, ζπγλψκε Γηψξγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ο Πξφεδξνο είλαη θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: … …. είλαη ηξαγηθφ απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην Γήκν θαη 

γίλεηαη αθφκε ηξαγηθφηεξν αλ δεη θαλείο ηελ έθπησζε πνπ δίλεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο. Ζ έθπησζε είλαη 3,37%. Απηή ηελ έθπησζε ζα πάξνπκε θαη ην 

θαπέιν ζηνλ νδνθσηηζκφ κεγαιψλεη. αο ην είπα θαη ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, ζαο ην ιέσ θαη ηψξα είλαη κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία απηή ε 

ηφζν ρακειή έθπησζε, λα καο νδεγήζεη ζε κηα απφθαζε, λα αθπξψζνπκε ην 

δηαγσληζκφ. Δίλαη ληξνπή, είλαη ε κηθξφηεξε έθπησζε πνπ έρεη δψζεη ν 

Γαζηεξίδεο ζε φιε ηελ Διιάδα, κε εμαίξεζε αλ ζπκάκαη θαιά έλα Γήκν θαη 

είλαη ληξνπή γηα ην Γήκν καο. 

  Γήκαξρε πάξηε ην πίζσ θαη θάληε ακέζσο έλα θαηλνχξγην 

δηαγσληζκφ. Θέινπκε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νδνθσηηζκνχ, ηε ζέινπκε πάξα 

πνιχ αιιά φρη κε έλα θαπέιν 2 εθαηνκκπξίσλ. Πάξηε ην πίζσ θαη θάληε 

ακέζσο έλα δηαγσληζκφ θαη ζα είκαζηε δίπια ζαο. Δπραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα απάληεζε κφλν, γηαηί απφ εκάο έρεη εμαληιεζεί φπσο θαη 

απφ εζάο θ. Αλεκνγηάλλε. Πξψηνλ, είλαη θαηλνχξγηνο δηαγσληζκφο κε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ Διεγθηηθνχ, άξα ν δηαγσληζκφο είλαη θαηλνχξγηνο. 

  Γεχηεξνλ, επεηδή αλαθέξεζηε ζην κνλαδηθφ αλάδνρν, πξηλ απφ 

ηξεηο εβδνκάδεο πεξίπνπ έλα κήλα, κνλαδηθφο πξνζθέξσλ θαη νξηζηηθφο 

αλάδνρνο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νδνθσηηζκνχ νιφθιεξεο ηεο Αζήλαο, κε 

έλα… δελ ζπκάκαη ην πνζφ, δεθάδεο εθαηνκκπξίσλ, ππήξμε έλαο θαη 

κνλαδηθφο πξνζθέξσλ θαη ήηαλ ν Μπηηιελαίνο. 

  Θέισ λα πσ φηη ην λα πξνζθέξεη κφλν έλαο, λα ζπκκεηέρεη ζε 

δηαγσληζκφ κφλν έλαο δελ ζπληζηά αδίθεκα, δελ ζπληζηά παξαλνκία, δελ 

ζπληζηά νχηε παξαηππία.  
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Γεχηεξνλ επεηδή αλαθεξζήθαηε ζην ζέκα ηεο DASTERI, ε 

DASTERI αλ δελ θάλσ ιάζνο πξηλ απφ δπν εβδνκάδεο αλαθνηλψζεθε απφ ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο φηη σο πξνζθέξσλ κνλαδηθφο πάιη ζην ζέκα 

απηφ, αλέιαβε φιε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θσηηζκνχ φισλ ησλ ζηξαηνπέδσλ ηεο 

Διιάδαο. Θέισ λα πσ φηη θη εθεί ζα ππάξμνπλ πξνζθπγέο; Όηαλ ζπκκεηέρεη 

θαη ζπλεξγάδεηαη θαη ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο;  

Αλ θάπνηνο άιινο ζέιεη λα ξσηήζεη θάηη ή λα ηνπνζεηεζεί, ζηε 

δηάζεζή ζαο. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ θαιχθζεθα απφ ηνλ θ. Γήκαξρν, δελ ζέισ λα 

επαλαιάβσ ηα ίδηα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Δγψ δελ ζα πσ αθξηβψο ηα ίδηα. Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα 

αλνηρηφ δηεζλή δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζπκκεηάζρεη φπνηνο 

είρε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα ζπκκεηάζρεη. Γειαδή λα έρεη θσηηζηηθά 

θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, απφδνζεο θαη ηζρχνο κέζα ζηα επξσπατθά 

πιαίζηα θαη λα έρεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

θαη ζπληήξεζε θαη ηε δεθαεηή εγγπεηηθή επζχλε, ζχκθσλα κε ην Κέληξν 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Σάθα αλ είλαη λα μαλαπνχκε ηα ίδηα, λα πάξσ θη 

εγψ ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Θα πεξηκέλεηε ιίγν λα κηιήζσ. Σψξα φ,ηη θαη λα θάλεηε, ζα κε 

ππνζηείηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηψξγν, έρεη ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Δζείο δεηάηε λα μαλαγίλεη δηαγσληζκφο. Να αλνίμσ κηα 

παξέλζεζε: ηη δηαγσληζκφο ζέιεηε λα γίλεη; Με ηνπνζέηεζε απφ ηνπο 

ειεθηξνιφγνπο ηνπ Γήκνπ ή απφ εηαηξεία; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη ζα κηιάσ κηα εβδνκάδα απέλαληη ζηνλ Σάθα… 

Ζ. ΣΑΦΑ: Ση λα κηιάηε ηψξα; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 3,3% έθπησζε έρεη. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Θα πεξηκέλεηε ιίγν θαη ζα δείηε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηψξγν κνπ, ηψξα γηαηί ην θάλεηο απηφ; Έρεη ηνλ ιφγν. 
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Ζ. ΣΑΦΑ: Πνπ ζαο έθεξα παξαδείγκαηα δέθα εηαηξεηψλ; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση παξαδείγκαηα; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Καη κε έιεγε ν Καηεξίλεο «ληίιεξ εηαηξεηψλ»; Ο Καηεξίλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεηο απφθαζε Διεγθηηθνχ; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Ο Καηεξίλεο, πνπ δηακαξηχξεηαη γηα ηηο θνχληεο ηνπ άιζνπο πνπ 

είλαη ιίγεο νη θνχληεο, πνπ είλαη δηθφ ζνπ έξγν; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπηηέινπο, καδέςηε ηνλ. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Κάλε καο ηε ράξε ηψξα!  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μάδεςέ ηνλ ξε Γήκαξρε. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Κάλε καο ηε ράξε, ζνπ ιέσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα γηαηί λα καδέςσ; Έρεη ηνλ ιφγν θαη ζα πεη φ,ηη ζέιεη θ. 

Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση λα πεη κσξέ; Μηα εβδνκάδα ζα κηιάκε γηα έλα ζέκα 

πνπ ην έρνπκε εμαληιήζεη;  Έιενο! 

Ζ. ΣΑΦΑ: Να ζνπ πσ θάηη; Γελ έξρεζαη απφ θνληά λα κε δηαθφςεηο; Έια λα 

κε δηαθφςεηο απφ θνληά! 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε έρεη ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Γηαηί λνκίδεηε κε ηνπο εκεηνχο θαη ην ζξάζνο, ζα μαλαπάξεηε ηελ 

εμνπζία θαη ζε ηνπηθφ θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ κπνξνχκε λα ηα αθνχκε απηά. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Θα αθνχζεηε θη άιια θ. Σνκπνχινγινπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θχξηνη ζπλάδειθνη … 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξέπεη λα θξαηήζεηο ην επίπεδν ηεο θνπβέληαο. Γελ 

κηιάκε, αιιά δελ κπνξνχκε λα ηα αθνχκε απηά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, αιιά δελ κπνξεί λα δηαθφπηεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο θάπνηνλ 

πνπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κξάηα ην επίπεδν ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ην θάλεηε ηψξα απηφ; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έξρνκαη απφ θνληά, ηψξα. Ση ζα κνπ θάλεηο; 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζα κε αθήζεηε λα θάλσ ηε δηαδηθαζία;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Να έξζεηε λα κε δηαθφςεηε απφ εδψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη θάεη ιάζπε ν θ. Σάθαο θαη έρεη ηνλ ιφγν θαη νθείιεη λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. «Νηίιεξ» ηνλ έρεηε πεη, «κεζάδνληα» ηνλ έρεηε 

πεη … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αλ έξζσ απφ θνληά πνηνο έρεη θάεη ιάζπε, ηη είλαη απηά 

πνπ ιέεη; Μέινο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ςέκαηα φηη έρεη θάεη ιάζπε ν θ. Σάθαο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ση ελλνεί λα έξζσ απφ θνληά; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Να έξζεηε, λα κε δηαθφςεηε θ. Αλεκνγηάλλε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε, κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φπνηνο 

θη αλ είλαη, έρεη ηνλ ιφγν. Αθήζηε ηνλ λα πεη απηφ πνπ ζέιεη θαη κεηά πάξηε θη 

εζείο ηνλ ιφγν θαη πείηε φ,ηη ζέιεηε. Αθήζηε κε επηηέινπο λα θάλσ ηε 

δηαδηθαζία ζσζηά. Έρεη ηνλ ιφγν, αθήζηε ηνλ λα κηιήζεη. Έρεη ζηνιηζηεί απφ 

ην ζχλνιν ηεο αληηπνιίηεπζεο κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είλαη θαη ηα 

θαιχηεξα. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Πξνρσξάσ, ζα ηα ιέσ γξήγνξα θαη φπνηνο ζέιεη κε δηαθφπηεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ θ. Σάθα κφλν ηα ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Πξέπεη λα απαληήζσ φηη εκθαλίζηεθε κφλν έλαο ππνςήθηνο είλαη 

εχθνιν λα εξκελεπηεί. Τπήξρε ε θξίζε ηνπ COVID πνπ δεκηνχξγεζε πνιιά 

πξνβιήκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ παξαγσγή ησλ εξγνζηαζίσλ 

εκηαγσγψλ γηαηί ηα θσηηζηηθά απηά έρνπλ κέζα θπθιψκαηα παγθνζκίσο θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο εηζαγσγέο απφ ηελ Κίλα. Γηαηί κπνξεί θάπνηνη λα κηιάλε γηα 

θηλέδηθα, γηα γεξκαληθά, γηα ηηαιηθά θσηηζηηθά, ην θχθισκα φκσο ζπλήζσο 

πξνέξρεηαη απφ επξσπατθέο ή ακεξηθαληθέο εηαηξείεο, πνπ έρνπλ ηα 

εξγνζηάζηά ηνπο ζηελ Κίλα. 

  Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθφκε κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, απφ ηνλ πφιεκν ζηελ Οπθξαλία νδήγεζε πνιινχο 

εηζαγσγείο ή παξαεηζαγσγείο θσηηζηηθψλ -απηνχο πνπ δελ έρνπλ δειαδή ηελ 

αληηπξνζσπεία- λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέζνπλ θαηάιιεια 

θσηηζηηθά γηα έλα κεγάιν δηαγσληζκφ, φπσο απηφο. 
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  ην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ αθνξνχζε ηα LED 

είρα δψζεη ζε φινπο θαη ζην θνηλφ ιίζηα εληχπσο κε ηνπιάρηζηνλ 10 

θσηηζηηθά ίδηνπ ηχπνπ, γηα λα απνδείμσ φηη ν δηαγσληζκφο δελ θσηνγξάθηδε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή θαη απφ εθεί θαη πέξα δελ καο αθνξά ην 

πνηνο ηειηθά δχλαηαη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά θαη ηειηθά θαηαζέηεη. 

  Απηά ηα θξίλεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

νπνίνπ ζπκκνξθσζήθακε πιήξσο είηε ζπκθσλνχζακε, είηε δηαθσλνχζακε. 

Τπελζπκίδσ φηη ν κφλνο νπζηαζηηθφο ιφγνο αθχξσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

δηαγσληζκνχ ήηαλ ε αιιαγή ζηε λνκνζεζία πνπ αθνξνχζε ηελ ηξηεηία ηεο 

νηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ είρε φκσο αλαδξνκηθή ηζρχ γηα δηαγσληζκνχο πνπ 

δελ είραλ νινθιεξσζεί φπσο ν δηθφο καο. 

Όζνλ αθνξά ηελ εηαηξεία εγψ δελ ζα θάηζσ λα δσ ηη έρεη 

θεξδίζεη απφ δηαγσληζκνχο ν ζπγθεθξηκέλνο θαηαζθεπαζηήο, αιιά ινγηθά έ3 

δηαζεζηκφηεηα γηαηί πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπαζηή θαη φρη απιά γηα έκπνξν ή 

εηζαγσγέα. Δγψ έηζη κπνξψ λα ην εξκελεχζσ. 

Ο δηαγσληζκφο δελ είρε νινθιεξσζεί εγθαίξσο εμ αηηίαο ησλ 

ακέηξεησλ πξνζθπγψλ πνπ έθαλε ε αληηπνιίηεπζε, αιιά θαη δηαθσληψλ ηνπ 

θ. Γξακκέλνπ πνπ ήηαλ  κέινο ηεο Παξάηαμεο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο.  

Δίρακε πξφηαζε ηνπ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ, ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ σκαηείνπ πνπ είρε θέξεη απφ έλα πξνκεζεπηή κηα πξνζθνξά κε 

θσηηζηηθά πνπ απνδείρζεθε φηη δελ ήηαλ θαηάιιεια θαη ην πηνζέηεζε ε 

αληηπνιίηεπζε. Δίρακε αλαξηήζεηο πεξί ζθαλδάισλ απφ ηνπο ηηκηφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ δεκνηψλ, απφ φια ηα θαζαξά ρέξηα ηεο πφιεο.  

Θέισ φκσο λα ζηαζψ ηδηαίηεξα ζηε ζηάζε ηνπ θ. Γξακκέλνπ θαη 

ην θάλσ απηφ γηα πξψηε θνξά θαη κφλν επεηδή κέρξη ηψξα ζεβφκνπλ ην 

γεγνλφο φηη κέρξη πξφηηλνο ήκαζηαλ ζηνλ ίδην πλδπαζκφ. Γελ είκαζηε φκσο 

πιένλ. Ο θ. Γξακκέλνο είρε δπν θχξηεο δηαθσλίεο: ήζειε λα έρεη κίληκνπκ 

100.000 ψξεο δηάξθεηαο δσήο ε ιάκπα LED κέζα ζην θσηηζηηθφ. Απαληψ γηα 

πνιινζηή θνξά, ειπίδσ ηειεπηαία φηη ην ΚΑΠΔ δεηάεη … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Γήκαξρε επί ηεο δηαδηθαζίαο, ζπγρψξεζέ κε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί θ. Αλεκνγηάλλε ην θάλεηε απηφ; Σειεηψλεη. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ είλαη φκνξθν γηα έλα ζπλάδειθφ καο ν νπνίνο δελ 

είλαη παξψλ λα θαηεγνξείηαη … 

Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ έρσ πξφβιεκα, είλαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε λα έξζεη. Να 

απαληήζεη δεκνζίσο άκα ζέιεη.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με ην θάλεηε γηαηί … 

Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε λα κελ ην θάλσ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ε παξαθαιψ, ηειεηψλεη. Άζην. Δδψ καο έρνπλ ζηνιίζεη. Οχηε 

εκείο ήκαζηαλ παξφληεο, φηαλ καο ζηφιηδε, ζε παξαθαιψ Γηψξγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη, ζπλερίζηε ηελ ηαθηηθή ζαο. Λάζπε ζηνπο 

απφληεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά ε ιάζπε δελ πεηξάδεη, ηελ πηνζεηήζαηε θη εζείο πνιιέο 

θνξέο. πλερίζηε θ.  Σάθα, ηειεηψλεηε φκσο. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Σειεηψλσ. Εεηνχζε ινηπφλ 100.000 ψξεο θαη φρη πάλσ απφ 

50.000 ψξεο πνπ δεηάεη ην ΚΑΠΔ. Σν ΚΑΠΔ ζνπ ιέεη 15εηήο θχθιν δσήο, 

πάλσ απφ 50.000 ψξεο θαη 10 έηε εγγπεηηθή επζχλε, ηελ νπνία ηελ έρεηο κφλν 

αλ ηα ηνπνζεηήζεη ν πξνκεζεπηήο. Αλ δελ ηα ηνπνζεηήζεη, δελ ηα έρεη. 

  Γειαδή αλ ηνπνζεηήζεη έλαο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ έρνπλ πέληε 

έηε, φζεο ψξεο θαη λα έρεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη είλαη γλσζηά απηά. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ  κπνξνχζε, ή δελ ήζειε λα ην θαηαιάβεη απηφ ν θ. Γξακκέλνο 

γηα ηα 10 έηε, ζεσξνχζε φηη δελ ήηαλ ίδηα ε εγγχεζε.  

  Δπίζεο ν θ. Γξακκέλνο επέκελε λα αληηθαηαζηαζνχλ θαη φινη, κα 

φινη νη ζηχινη ζηα θαιισπηζηηθά θσηηζηηθά, αλεμαξηήησο ηελ θαηάζηαζε ηελ 

νπνία βξίζθνληαλ, δηφηη ππνζηήξημε φηη ήηαλ φινη ζθνπξηαζκέλνη. Ζ κειέηε 

πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε θάπνησλ ζηχισλ, επηπιένλ αλ δείηε ηελ θαηάζηαζε 

ησλ ζηχισλ πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ ζην άιζνο, ζα δηαπηζηψζεηε φηη έρνπλ 

επηθαλεηαθέο θζνξέο. Καηά ηα άιια είλαη απφ πνιχ ρνληξφ ζίδεξν θαη ήηαλ 

πνιχ θαιή ε θαηαζθεπή ηνπο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά. 

Ο θ. Γξακκέλνο επέκελε θαη ζε απηφ θαη επέκελε φηη είραλ 

νμεηδσζεί φιεο νη θνιψλεο θαη κάιηζηα επεηδή είρακε θάλεη άπεηξεο 

ζπδεηήζεηο, καο έιεγε φηη νη θνιψλεο είραλ νμεηδσζεί επεηδή νπξνχζαλ νη 
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ζθχινη, ζε φιεο ηηο θνιψλεο. Απηά καο έιεγε ν θ. Γξακκέλνο θαη θαζφκαζηαλ 

θαη ηνλ αθνχγακε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σειεηψλεηε θ. Σάθα.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Σν θπξηφηεξν κε ηνλ θ. Γξακκέλν είλαη φηη δελ ζεβάζηεθε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθίαο ηνπ πλδπαζκνχ ηνπ. Σνπ ηφηε πλδπαζκνχ ηνπ. 

Με ηε ζηάζε ηνπ καο νδήγεζε ζε αθφκε κεγαιχηεξε 

θαζπζηέξεζε, πέξα απφ απηή πνπ είρε πεηχρεη φιε ε αληηπνιίηεπζε.  

Ση πέηπρε ε αληηπνιίηεπζε θαη ν δηθαησκέλνο θ. Γξακκέλνο; 

Δπεηδή δελ έρνπλ αιιάμεη ηα θσηηζηηθά κέρξη ηψξα, έρνπκε επηβάξπλζε 

500.000 € απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ ξεχκαηνο. Καη επίζεο επεηδή έρνπλ 

αλέβεη ην θφζηε ησλ πιηθψλ, έρνπκε 200.000 € επηβάξπλζε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. Γη' απηφ είλαη πην κηθξή ε έθπησζε. Γη' απηφ δελ κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ άιινη. Γελ έρνπλ λα παξαδψζνπλ.  

Σέινο επεηδή θάπνηνη έρνπλ ηνικήζεη λα κε βάινπλ ζην ζηφκα 

ηνπο φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, έρσ λα πσ φηη ήμεξα κε πνηνπο είρα λα 

θάλσ. Όπσο ιέεη θαη ν θίινο κνπ ν Νίθνο Παπαληθνιάνπ «επηπρψο 

γλσξηδφκαζηε», ε πνιηηηθή απαηηεί ζπζίεο αθφκε θη αλ ε ζπζία είλαη λα 

αλέρεζαη λα ιαζπνινγεί ελαληίνλ ζνπ ην πην ζηρακεξφ, θαηαδηθαζκέλν 

παξάζηην. Δζχ πξέπεη λα επηκείλεηο κε πξνζήισζε ζηνπ ζηφρνπο ζνπ γηα ην 

θαιφ ηεο πφιεο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ δεκνηψλ. Καη απηφ έθαλα. 

Δπραξηζηψ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζήκεξα εξρφκαζηε πάιη λα 

αμηνινγήζνπκε έλα ζέκα πνπ καο ηαιαλίδεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Γελ ζα 

μεθηλνχζα απφ πνχ μεθηλψ ηψξα, αιιά κνπ έδσζε ηελ αθνξκή ν θ. Σάθαο, 

ηνλ νπνίν ηνλ άθνπζα κε πνιχ πξνζνρή. 

  Γελ μέξσ αλ είλαη δπλαηφ κηα πιεηνςεθία 5 αλζξψπσλ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα θαζνξίδεη κηα ζηάζε ελφο πλδπαζκνχ, λα κπνξεί λα 

ελαιιάζζεη πξφζσπα πνπ δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ πιεηνςεθία θαη ηελ 

αληίζεηε γλψκε λα ηελ πλίγεη, κε ηνλ ηξφπν πνπ μέξεη κφλν ε ζεκεξηλή 

Γεκνηηθή Αξρή. Απηά, γηα ηνλ . Γξακκέλν. 
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Δπίζεο λνκίδσ φηη πξέπεη λα θαηαιάβεηε απφ ηηο απνρσξήζεηο 

πνπ γίλνληαη ζην πλδπαζκφ ζαο, φηη θάηη δελ πάεη θαιά. Δίζηε πνιχ ιίγνη θαη 

δελ είζηε απηφ πνπ μεθηλήζαηε.  

Δπί ηνπ ζέκαηνο. Πξψηνλ, ε εηζήγεζε θαη ηνπνζέηεζή κνπ θ. 

Πιέζζα, ζέισ λα ελζσκαησζεί ζηελ γξαπηή απφθαζε, φρη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα κφλν.  

εκεηψλσ φηη έρεη γίλεη πξνζθπγή ζηελ Απνθεληξσκέλε γηα ηελ 

πξψηε απφθαζε θαη δελ έρεη θξηζεί αθφκε απηή ε πξνζθπγή. Δδψ ζεκεηψλσ 

φηη ππάξρεη θαη επφκελν ζηάδην, ην άξζξν 152, πνπ θη απηφ ζα έπξεπε ε 

Γηνίθεζε λα ην έρεη ιάβεη ππφςε ηεο.  

Γεχηεξνλ, θπζηθά έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ε Γηνίθεζε 

ζε απηή ηελ απφθαζε. Όκσο αλ ππάξρεη αξλεηηθή εμέιημε, ή ζην πξψην 

ζηάδην ή ζην δεχηεξν ζηάδην, ν Γήκνο ζα ππνζηεί δεκία. Εεκία, πνπ ζα 

πξέπεη λα ηελ πξνζδηνξίζεη ν κνλαδηθφο αλάδνρνο θαη πξνζθέξσλ, ελ 

πξνθεηκέλσ ε εηαηξεία DASTERI. 

Απηή ζεσξνχκε φηη είλαη κηα θαηαρξεζηηθή ελέξγεηα ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ έρεη ηελ πιεηνςεθία θαη ζα 

πξέπεη λα αηηηνινγήζεη -αλ ζπκβεί απηφ- πσο παίξλεη κηα ηέηνηα απφθαζε πνπ 

βάδεη ην Γήκν ζε κεγάια έμνδα θαη ζε κεγάιεο πεξηπέηεηεο. 

Ρψηεζα ηνλ Γήκαξρν εάλ ππάξρεη κέινο ζηελ αμηνιφγεζε κε 

πξφζσπν πνπ έρεη εηδηθφηεηα ειεθηξνιφγνπ, πνπ έρεη κηα πην ελδειερή θαη 

κηα πην ζπγθεθξηκέλε άπνςε επί ηνπ δηαγσληζκνχ. Μνπ είπε δελ ππάξρεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλννχζα ηα κέιε θαη φρη ηνλ Πξφεδξν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δλλννχζαηε ηα κέιε, ζα κπνξνχζαηε λα βάιεηε θη έλα 

εηδηθφ κέινο. Πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, δελ ην απαγνξεχεη θαλείο ζε έλα 

ηφζν κεγάιν δηαγσληζκφ. 

  Πξάγκαηη ε έθπησζε είλαη ειαρηζηφηαηε, ζα έιεγα κεδεληθή. ε 

κηα πξνζθνξά, πνπ ν ίδηνο αλάδνρνο ηελ πξνεγνχκελε θνξά έδσζε 8,5-9%.  

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο εκείο δελ ζα ςεθίζνπκε ππέξ, ζα 

θαηαςεθίζνπκε θαη ζαο θαινχκε λα ην μαλαζθεθηείηε πνιχ ζνβαξά γηα φ,ηη 

πάηε λα θάλεηε. Ζ ζπνπδή απηή πνπ δείρλεηε ζε απηφ ην ζέκα, δείρλεη 
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πξάγκαηα πνπ ζα ζηνηρίζνπλ ζηνπο πνιίηεο ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη ηεο 

Υαιθεδφλαο.  

Καη έλα ηειεπηαίν λα πξνζζέζσ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη 

μεθηλήζαηε ηε δεχηεξε δηαδηθαζία ρσξίο λα καο δίλεηε ρξφλν γηα λα δνχκε 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Δθεί, πνπ φια θξίλνληαη ζε απηή ηε δσή θαη πσο 

βάδνπκε ην πηάην λα ην θάεη θάπνηνο. Δπραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζήκεξα έξρνληαη ηξία πξαθηηθά, ελψ ζα 

έπξεπε λα έρεη έξζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία έλα - έλα, φηαλ 

νινθιεξνχηαη. Γπζηπρψο απηή ε ηαθηηθή ζέιεη λα θέξεη ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ, ην νπνίν ζεσξψ απαξάδεθην. 

Γεχηεξνλ, ζήκεξα γηλφκαζηε γηα δεχηεξε θνξά κάξηπξεο κηαο 

αήζνπο ζπκπεξηθνξάο κέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνο 

ζπλαδέιθνπο πνπ είλαη απφληεο. ήκεξα έγηλε ζηφρνο ν θ. Γξακκέλνο, ν 

νπνίνο θαη γηα ην ήζνο θαη γηα ην χθνο ηνπ θαη γηα ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ζε επίπεδν πφιεο, είλαη γλσζηή ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο. 

Δηιηθξηλά εθπιήζζνκαη θ. Σάθα, κπνξεί λα έρεηε ηελ φπνηα 

δηαθσλία, ζα κάζεηε φηη ε δεκνθξαηία ζηεξίδεηαη ζηηο δηαθσλίεο θαη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Καη’ εζάο, απαγνξεχεηαη απηφ. 

Σελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ηελ είδακε θαη κε δεκνζηεχκαηα ηεο 

Παξάηαμήο ζαο φζνλ αθνξά έλα άιιν ζπλάδειθν, πνπ ήηαλ Πξφεδξνο ηεο  

Κνηλσθεινχο ηνλ θ. Καξαβία, αθήλνληαο ππνλννχκελα γηα ηε δηαρείξηζε 

εθαηνκκπξίσλ. Κάηη, ην νπνίν είλαη πξσηνθαλέο ζε επίπεδν Απηνδηνίθεζεο 

θαη εηδηθά κηιψ γηα ην Γήκν καο, πνπ φια απηά ηα ρξφληα πνπ ηνπιάρηζηνλ 

έρσ  ππεξεηήζεη, ηέηνηα παξαδείγκαηα δελ έρνπλ παξαηεξεζεί. 

Σέηαξηνλ, γλσξίδεηε φηη ππάξρεη εθθξεκήο πξνζθπγή ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ε νπνία νθείιεη εληφο δηκήλνπ, δειαδή κέρξη ηηο 14 

ηξέρνληνο κελφο λα απαληήζεη επί ηεο πξνζθπγήο. Καη απελαληίαο βιέπσ κηα 

ππέξκεηξε ζπνπδή, ληε θαη θαιά, απηφ ην ζέκα λα θιείζεη. Δηιηθξηλά απηφ 

δεκηνπξγεί πνιινχο πξνβιεκαηηζκνχο, πνιιέο ππνςίεο, νη νπνίεο δπζηπρψο 

ακαπξψλνπλ ηελ πνξεία κηαο Γηνίθεζεο.  
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Κχξηνη, ε πιεηνςεθία ησλ 5 δελ ιέεη φηη έρεηε ηελ εμνπζία λα 

θάλεηε απηά πνπ θάλεηε. Γηφηη είλαη ηερλεηή απηή ε θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ 

λα βγεη ε Απηνδηνίθεζε απηή ηελ ηεηξαεηία απφ ηα αδηέμνδα πνπ είρε 

ζρεκαηίζεη ν λφκνο ηεο απιήο αλαινγηθήο. 

Αληί λα θνηηάηε πσο θαη ηα άιια κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ έρνπκε 

δείμεη πνιιέο θνξέο αθφκε θαη ζήκεξα ζηα ζέκαηα πνπ ζπδεηάκε, φηη 

βιέπνπκε ζεηηθά παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα ηα πεηξέιαηα απηφ πνπ πξνηείλαηε 

αλαθέξνκαη ζε ζεκεξηλά παξαδείγκαηα, ζα  κπνξνχζα λα αλαθεξζψ ζε 

πνιιά άιια ή ζην ζθέινο ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., ζηεθφκαζηε ζεηηθά γηαηί έηζη 

βιέπνπκε εκείο ηελ Απηνδηνίθεζε λα ιεηηνπξγεί, εζείο έρεηε έλαλ απηαξρηζκφ 

ν νπνίνο δελ νδεγεί ζε δηεμφδνπο, αιιά ζπλερίδνληαη ηα αδηέμνδα ην έλα πίζσ 

απφ άιιν.  

Καιά, εκείο δηαθσλνχκε. Σν φηη δηαθσλνχζαλ θαη δηαθσλνχλ θαη 

πνιιά κέιε ηεο Παξάηαμήο ζαο, δελ ζαο βάδεη ζε πξνβιεκαηηζκφ; Έρεηε βγεη 

έμσ ζηελ θνηλσλία λα δείηε ηη ιέεη ε θνηλσλία γη' απηά ηα δεηήκαηα; Θα κνπ 

πείηε λαη, απφ ηελ πξψηε Κπξηαθή ζα είζηε, ην έρνπκε αθνχζεη θη απηφ ην 

παξακχζη, αιιά απηφ είλαη κηαο άιιεο κέξαο θαη άιιεο επνρήο ζπδήηεζε, ζε 

θαλά ρξφλν πεξίπνπ. 

Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε θαζεκεξηλφηεηα θαη ε 

θαζεκεξηλφηεηα ιέεη φηη ζα πάζεηε ηίπνηα αλ πεξηκέλεηε κέρξη ηηο 15 ηνπ 

κελφο, πνπ νθείιεη ε Απνθεληξσκέλε λα βγάιεη κηα απφθαζε; Να δείηε απφ 

πεξηέξγεηα ηη ιέεη. Γηφηη φηαλ ζαο δεηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηα ππνβάιιαηε, αθνχ 

θάλαηε ην δηαγσληζκφ.  

Απηφ δελ καο βάδεη αληηθεηκεληθά ζε ππνςίεο γηαηί γίλνληαη απηέο 

νη θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνθαηαιάβεηε ην ψκα; Απιψο ζηεξίδεζηε… «ηη 

ζα θάλεηε; Έρνπκε ηνπο 5». Καη έρεηε έλα απνηέιεζκα 3,37%. Γελ ζαο 

πξνβιεκαηίδεη; Πνηνο ζαο είπε φηη είζηε νη κφλνη ζεκαηνθχιαθεο ηνπ θαινχ ηεο 

πφιεο καο; Ο θαζέλαο έρεη κηα ηζηνξία. Πνιινί απφ εζάο πξψηε θνξά 

βγήθαηε, πνιινί απφ εζάο κέλνπλ θαη εθηφο Φηιαδέιθεηαο. Δκείο είκαζηε θάζε 

κέξα εδψ, ζέινπκε ην θαθφ ηεο πφιεο θαη δελ ζέινπκε θσηηζκφ; 

Δγψ έρσ πεη επί επνρήο κνπ, επί δεκαξρίαο κνπ άιιαμε φινο ν 

θσηηζκφο ηεο πφιεο θαη είλαη επνρή λα μαλαιιάμε, γηαηί βγήθαλ πην ζχγρξνλα 
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κέζα. κελ ππεξζεκαηίδεηε φηη είζηε νη ζεκαηνθχιαθεο ησλ αιιαγψλ θαη ηεο 

πξνφδνπ. 

Έηζη ινηπφλ θαιψ γηα κηα αθφκε θνξά λα αλαβιεζεί ην ζέκα. ε 

ζπνπδή απηή δελ νδεγεί πνπζελά, ζα πεξηπιέμεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα 

πξάγκαηα. Γηφηη σο αληηπνιίηεπζε έρνπκε θάζε δηθαίσκα λα πξνζθχγνπκε 

ζηα πξνβιεπφκελα φξγαλα θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

Ζ ζπνπδή ηνπ λα ηειεηψλνπκε, δελ ιέεη ηίπνηα. Καη δελ ιέεη 

ηίπνηα θχξηνη ζπλάδειθνη δηφηη ην λα καο ιέηε εκάο ζήκεξα φηη εκείο 

επζπλφκαζηε γηα ην πεηξέιαην θαη ηηο επηβαξχλζεηο, πάιη ιέηε ςέκαηα. ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ ζηελ πξφηαζή καο δελ αιιάμακε ηα 

θνλδχιηα γηα πεηξέιαηα. Ό,ηη πξνβιέςαηε ζηελ εηζήγεζή ζαο, ηα ίδηα βάιακε 

θη εκείο, αιινχ θάλακε πεξηθνπέο. Καη λα ην δείηε μαλά γηαηί ζε ιίγεο κέξεο ζα 

έξζνπλ ηα δεκνηηθά ηέιε.  

Μελ επαλαπαχεζηε, δηφηη αλ δελ έρεηε θαη ηε δεκνηηθή ζπλνρή 

ζην ζχλνιφ ηεο, ζα είζηε κνλαρηθνί πεξηπαηεηέο θαη ζα γίλεηε πεξίγεινο ζηελ 

πφιε. Όζν εχθνια βξίδεηε Γξακκέλν θαη Καξαβία, δπν κνξθέο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο πνπ ηνπιάρηζηνλ δηαθξίλνληαη γηα ην ήζνο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο θαη εθπιήζζνκαη κε θάπνηνπο πνπ ηνπο μέξνπλ πνιχ θαιά, πνπ πνηνχλ 

ηε λήζζα θαη δελ ιέλε ηίπνηα γη' απηά ηα δεηήκαηα. 

Γηφηη θπξίεο θαη θχξηνη ζήκεξα είζηε, αχξην δελ είζηε. Όρη εζείο, θη 

εγψ θαη ν θαζέλαο καο. Πνπ ζεκαίλεη σο απινί πνιίηεο ζα ηνπο ζπλαληάκε 

ζην δξφκν θαη ζα ληξεπφκαζηε λα ηνπο μαλακηιήζνπκε. Έηζη ινηπφλ γηα 

ηειεπηαία θνξά νη ζέζεηο κνπ πάλσ ζην ζέκα απηφ είλαη γλσζηέο έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαηά θφξνλ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα κπσ ζε ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

Θα επαλαιάβσ φκσο φηη είλαη κηα επθαηξία θαη γηα ζαο λα δείμεηε 

ηνλ ζηνηρεηψδε ζεβαζκφ ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ καο θαη φρη ζηελ 

απνιπηφηεηα πνπ θάπνηεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζε 

θάπνηεο Δπηηξνπέο λα έρνπλ πάξεη ηηο θαλνληθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Γεκνηηθψλ 

πκβνπιίσλ, λα αλαβιεζεί ην ζέκα γηα λα δνχκε ηη ιέεη θαη ε Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε επί ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηεο 

ζπκπνιίηεπζεο. Γηαθνξεηηθά εγψ θαηαςεθίδσ ην ζέκα σο εηζάγεηαη. 

Δπραξηζηψ.  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη' αξράο λα μεθηλήζσ απφ απηφ πνπ ηειείσζε ν θ. 

Γξεηδειηάο. Γελ έρσ θαηαιάβεη γηαηί δελ πεξηκέλεηε ηελ απφθαζε ηεο 

Απνθεληξσκέλεο. Γελ είλαη φηη δελ ηελ πεξηκέλεηε θαη κπνξεί λα θάλεηε θαιά 

θαηά ηε γλψκε ζαο, είλαη φηη κπνξεί λα κπιέμνπκε κεηά. Μπνξεί ν αλάδνρνο 

λα δεηάεη απνδεκηψζεηο, αλ πεη ε Απνθεληξσκέλε φηη δελ ζπκθσλεί κε ηε δηθή 

καο πξνζθπγή.  

Γεχηεξνλ, θ. Σάθα καο ιέηε φηη είλαη θαηαζθεπαζηήο ν 

Γαζηεξίδεο θαη φηη απμήζεθαλ ηα πιηθά. Δίλαη θαηαζθεπαζηήο ν θ. Γαζηεξίδεο 

θαη καο έδσζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο; Γηαηί δελ καο 

έθαλε κεγαιχηεξε αθνχ είλαη θαηαζθεπαζηήο; Έρεη κεγαιχηεξα πεξηζψξηα, 

δελ ππάξρεη ελδηάκεζνο. 

Μαο είραηε θέξεη 141 εηαηξείεο, δειαδή απφ ηνπο 141 δελ είρε 

θαλέλαο πιηθά λα καο θέξεη; 141 εηαηξείεο εζείο καο ηηο θέξαηε, κία – κία, 

είπαηε απηνί  κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηεζλή δηαγσληζκφ. Καλέλαο απφ 

απηνχο δελ είρε πιηθά λα ζπκκεηάζρεη; Γειαδή ζπλερίδεηε απηά πνπ εκείο ιέκε 

φηη ιέηε ςέκαηα.  

Σν ρεηξφηεξν απ' φια ήηαλ απηφ πνπ είπαηε γηα ηνλ θ. Γξακκέλν. 

Σα ιεθηά έρνπλ ζηαπξψζεη ηνλ Υξηζηφ, εζείο ζηαπξψλεηε ηνλ θ. Γξακκέλν, 

δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί. Ξέξνπλ φινη ην ήζνο ηνπ θ. Γξακκέλνπ ζηελ πφιε, 

φπσο θαη ηνπ θ. Καξαβία πνπ αλέθεξε ν θ. Γξεηδειηάο. αο επραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα κηζφ ιεπηφ, δελ ζέισ λα επαλαιακβάλνκαη θαη λα 

θνπξάδσ. Γηα ηε ζπνπδή, εηπψζεθε θαη πξηλ. Ζ ζπνπδή, ε πξνζπάζεηα πνπ 

θάλεη ν Γήκνο γηα λα ηειεηψζνπκε κε ην ζέκα λφκηκα θαη φπσο πξέπεη ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνχ, έρεη λα θάλεη κφλν κε έλα ιφγν: ηελ ηεξάζηηα δεκηά ηνπ 

Γήκνπ απφ ηε κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηφζσλ κελψλ.  

 

  Αλ ιάβεηε ππφςε ζαο θχξηνη ζπλάδειθνη ηελ ηεξάζηηα αχμεζε 

ησλ ηηκψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αιιά θαη ησλ πιηθψλ, ζα δείηε φηη ν 

Γήκνο έρεη πάζεη κηα δεκηά ήδε, αλαθέξζεθε 500.000 € ν θ. Σάθαο, 

πξνζεγγίδεη πεξίπνπ ην 1 εθαηνκκχξην αλ ππνινγίζνπκε ζπλνιηθά ηε δεκηά, 
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απφ ηηο εθπηψζεηο θαη ηε δεκηά απφ ηα πιηθά θαη ηελ έθπησζε πνπ ζα  

κπνξνχζε λα δνζεί. 

  Αλ απηφο δελ είλαη ιφγνο γηα ζπνπδή, γηα λα εμνηθνλνκήζνπκε 

δειαδή απφ ην δεκφηε ηεο πφιεο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ, δελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ άιιν ιφγν πην ηεξφ, πην επηηαθηηθφ θαη πην ζπκθέξνληα γηα ηνλ 

πνιίηε θαη ην δεκφηε. Απηφο είλαη ν ιφγνο. 

  Δκείο δελ ζα έρνπκε ηελ επζχλε λα εμεγήζνπκε ζην δεκφηε γηαηί 

δελ θάλακε φ,ηη κπνξνχζακε ψζηε λα ηνπ εμνηθνλνκήζνπκε 1 εθαηνκκχξην 

επξψ. Δζείο αο απνινγεζείηε ή αο πείηε ηελ άπνςή ζαο ζην δεκφηε, ε 

δεκνθξαηία αθξηβψο ζηεξίδεηαη πάλσ ζηε δηαθσλία θαη ζηε δηαθνξεηηθή 

άπνςε. Απηφ, φζνλ αθνξά ηε ζπνπδή. 

  Όζνλ αθνξά ην άιιν ζέκα ην λνκνηερληθφ πνπ είπε ν θ. 

Γξεηδειηάο, έρεη αιιάμεη ε λνκνζεζία γη' απηφ θαη έξρνληαη ηα πξαθηηθά καδί. 

Δπραξηζηψ θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: …. Σελ απφθαζε ηε δηθαζηηθή. Απηφ δελ ηζρχεη. Ναη κελ 

πξνζαξκνζηήθαηε ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θηηάμαηε θαηλνχξγηα 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ νχησο ψζηε ν δηαγσληζκφο λα μαλαγίλεη ελ κέξεη 

θσηνγξαθηθφο. Κάλαηε απηή ηελ ηζηνξία κε κηα κειέηε ε νπνία είλαη θαη’ 

ειάρηζηνλ πξνρεηξφηαηε. Γειαδή ζαο ην έρνπλ πεη, ζαο ην έρνπλ μαλαπεί νη 

εξγαδφκελνη, φπνπ ππάξρνπλ ςειά θαη απφ θάησ έρεη ρακειά, αιιάδεηε θαη 

εθεί ηα θσηηζηηθά.  

  Πνπ ζεκαίλεη θσηνξχπαλζε. Κάλαηε κηα πξνρεηξφηαηε κειέηε ε 

νπνία νδεγνχζε ζην ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν θαη απηφ πηα έρεη θαλεί θαη κε 

δηθαζηηθή απφθαζε. Γελ ην ιέκε εκείο, ην ιέεη ην δηθαζηήξην. Σν ιέεη ην 

Διεγθηηθφ.  

  Ο θ. Σάθαο είλαη βαζηιηθφηεξνο ηνπ βαζηιέσο. Κχξηε Σάθα φηαλ 

ζα θχγεηε απφ ην δήκν ζαο πξνηείλσ λα πάηε γηα πσιεηήο ζην DASTERI. 

Δίζηε πξνπαγαλδηζηήο απίζηεπηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. Γελ μέξσ 

πνην είλαη ην θίλεηξφ ζαο. Μπνξεί λα ππάξρεη. Απηφ αο ην θξίλεη ν θφζκνο πνπ 

ζα καο δεη.  

  Έρνπκε ηελ απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ. Ζ απφθαζε ηνπ 

Διεγθηηθνχ είλαη θαηαπέιηεο. Γειάεη φιε ε Διιάδα καδί ζαο γη’ απηφ ην ζέκα. 
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Έρνπκε κηα ηξαγηθή έθπησζε 3,37%. Έρνπκε κηα Δπηηξνπή Διέγρνπ απφ 

ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ ηερληθή γλψζε λα δνχλε ηνπο 

θαθέινπο. Αλνίμαηε ηνπο ηξεηο θαθέινπο καδί, φπσο ζαο δίλεη δηθαίσκα ν 

4412 γηαηί ήηαλ έλαο θαη κνλαδηθφο ν πξνζθέξσλ.  

  Καη βάιαηε ηξεηο αλζξψπνπο πνπ νη δπν εμ απηψλ δελ έρνπλ 

γλψζε λα ηξέμνπλ ηφζν γξήγνξα ζε έλα δηαγσληζκφ πνπ ζέιεη εμεηδηθεπκέλε 

γλψζε, ζε έλα δηαγσληζκφ 3,5 εθαηνκκπξίσλ, 3,7 πφζν είλαη απηφ θαη ηειηθά 

νη άλζξσπνη ππέγξαςαλ κε ηελ ππφδεημε ηνπ Γηεπζπληή ηνπο. 

  Όιν απηφ ην νπνίν πεξηγξάθσ θαη έρνπκε πεξηγξάςεη θαη’ 

επαλάιεςε δελ δηαθσλνχκε κφλν εκείο θχξηνη. Γηαθσλνχλ θαη κέιε ηεο 

παξάηαμήο ζαο θαη έθπγαλ απφ ηελ παξάηαμή ζαο θαη ζα θχγνπλ θαη άιινη. 

Καη αθνχ θχγνπλ ηνπο ιηζνβνιείηε ελψ μέξεηε θαη μέξνπκε, γηαηί δνχκε ζηελ 

ίδηα πφιε, φηη θαη εζείο ηα ζηνηρεία πνπ είρακε επζχο εμ αξρήο ηα είραηε θαη 

εζείο. Καη φκσο πξνρσξήζαηε ζε εθείλν ηνλ πξψην δηαγσληζκφ.  

  Κάπνηα απφ ηα ζηειέρε ζαο, γηαηί ζαο ιέσ θαη εκείο 

θπθινθνξνχκε. Δίκαζηε ζηελ ίδηα πφιε. Γλσξίδαηε εδψ θαη 1,5 ρξφλν φηη απηφ 

ην δηαγσληζκφ πνπ πάηε λα θάλεηε θαη ζαο ην είραλε πεη κέιε ηεο παξάηαμήο 

ζαο, κέιε ηεο δηνίθεζήο ζαο, ζαο είραλε πεη φηη απηφο ν δηαγσληζκφο είλαη 

θσηνγξαθηθφο. Απηνί νη άλζξσπνη ινηπφλ, θάπνηνη απφ απηνχο ζήκεξα ζα 

θχγνπλ.  

  Όζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε, ε εμνηθνλφκεζε ε κεγάιε είλαη 

αλ θχγεη ν δηαγσληζκφο. Θα είλαη 2 εθαηνκκχξηα. Σν φηη ράζεθαλ 500 ρηιηάδεο, 

ράζεθαλ εμαηηίαο ζαο, επεηδή θάλαηε έλα δηαγσληζκφ πνπ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην ηνλ έβγαιε άθπξν. Δζείο θάλαηε ην δηαγσληζκφ, φρη εκείο. Δκείο 

θσλάδακε λα κελ ηνλ θάλεηε.  

  Απηφο ν δηαγσληζκφο ινηπφλ ν θσηνγξαθηθφο πνπ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην ηνλ έβγαιε άθπξν, απηφο νδήγεζε ζην θαπέιν ησλ 500.000 πνπ 

πιεξψλνπλ νη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ. Αληηιεπηφ; Γηα λα ηειεηψζεη ε 

παξαθηινινγία γχξσ απφ απηφ. Κάλαηε έλα δηαγσληζκφ ζηεκέλν. Απηά.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε λα θιείζεηε θ. Σάθα; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη ζέισ λα θιείζσ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε. 
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Ζ. ΣΑΦΑ: Όρη, φρη. Πνιχ κηθξή αλάιπζε.  

  Δπεηδή φια θξίλνληαη αθφκα θαη ην πψο θάπνηνο βάδεη ην πηάην 

λα ην θάεη, ην πηάην ην έβαιε ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη κε βάζε ην πψο έβαιε 

ην πηάην ην Διεγθηηθφ, έηζη έγηλε ν δηαγσληζκφο. πκκνξθσζήθακε πιήξσο. 

Να θνηηάμεη ην λέν λφκν πξνκεζεηψλ ν θ. Αλεκνγηάλλεο  λα δεη εάλ έρεη γίλεη 

θάηη άιιν.  

  Γηα ηηο ηηκέο ιηαληθήο, απηή είλαη δηθή ζαο εθηίκεζε θ. 

Οπζηακπαζίδε. Μπείηε λα δείηε ζε θακία εηαηξεία ηη ιηαληθέο ηηκέο έρεη. Πνπ 

είλαη 1.200, 1.300 € ην έλα. Φσηηζηηθά πνπ ηα εηζάγνπλ θαη δελ ηα 

θαηαζθεπάδνπλ θαη ειάηε λα κνπ πείηε.  

  Όζνλ αθνξά ην εάλ εγψ είκαη ληίιεξ κηαο εηαηξείαο, ζαο 

επηζηξέθσ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο. Έρεηε ηεξάζηηα επζχλε γηα ην πνχ έρνπλ 

θαηαληήζεη απηή ηε ζηηγκή ηα αληαπνδνηηθά, γηαηί εθαξκφδεηαη κηα ιατθίζηηθε 

πνιηηηθή φιε ε αληηπνιίηεπζε απφ ην 2019, γηαηί δήζελ είρακε απφζεκα, 

είρακε απφζεκα θαη είρακε απφζεκα θαη είρακε πιεφλαζκα. Καη ηψξα 

παίξλνπκε ρξήκαηα απφ ηα ιεηηνπξγηθά γηα λα πιεξψλνπκε ηα αληαπνδνηηθά.  

  Καη εάλ δελ είρακε θάλεη ρξεζηή δηαρείξηζε λα αλέβεη ην πνζφ 

ζην ηακείν ησλ ιεηηνπξγηθψλ πνπ καο ην αθήζαηε ζην 1,5 εθαηνκκχξην θ. 

Αλεκνγηάλλε, ζαλ ηειεπηαίνο Αληηδήκαξρνο ηνπ Βαζηιφπνπινπ, δελ ζα είρακε 

ρξήκαηα λα ηξαβήμνπκε. Απηά γηα ηε ρξεζηή ζαο δηαρείξηζε.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν 2019 δελ ςήθηζα εγψ ηα ηέιε;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Όρη φινη. πγλψκε, ην 2019 έρεηο δίθην, ην ςήθηζεο εζχ. Ο θ. 

Οπζηακπαζίδεο ην ςήθηζε. Δμαηξείηαη γηα ην 2019.  

  Σψξα, δελ ζα κηιάεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο γηα κειέηεο πνπ νδεγνχλ 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαηαζθεπαζηέο, γηαηί έθαλε θαξθσηή κειέηε ε δηνίθεζε 

Βαζηιφπνπινπ κε κηα εηαηξεία πνπ βάδεη ιέβεηεο. Πνηνο ηε ζπλέηαμε; Πνηνο 

ηελ ππέγξαςε; Καη δελ μέξσ εάλ θάπνηνη ήζειαλ λα βάινπλ ηα θψηα κε 

θάπνηνλ πνπ ηε κία εηζάγεη βξχζεο θαη ηελ άιιε ζσιήλεο θαη ηελ άιιε led. 

Δπραξηζηψ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κιείλσ θ. Γήκαξρε κε ηελ πξφηαζε ζην ζψκα λα 

αλαβιεζεί ην ζέκα απηφ πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο θαη ηε βάδσ ζε ςεθνθνξία.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα κπεη ζε ςεθνθνξία.  
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο πνπ ζαο είπακε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα κπεη ζε ςεθνθνξία ην ζέκα ηεο αλαβνιήο. Σίζεηαη απφ ηνλ 

θ. Σνκπνχινγινπ θαη απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά ην ζέκα ηεο αλαβνιήο.  

  Φεθίδνπκε. Δλλνείηαη πσο εκείο δελ κπαίλνπκε ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαβνιήο, αιιά ην βάδσ ζε ςεθνθνξία γηα ιφγνπο 

δεκνθξαηίαο.  

  Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καηά ηεο αλαβνιήο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Καηά ηεο αλαβνιήο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καηά ηεο αλαβνιήο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο; 

ΥΡ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Καηά ηεο αλαβνιήο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: 5 ππέξ, 4 θαηά. πλερίδνπκε ην ζέκα. Μπαίλνπκε ζε 

ςεθνθνξία. Δλλνψ ππέξ ηεο ζπλέρηζεο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βηάδεζαη λα ην ηειεηψζεηο ην ζέκα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη φηη βηάδνκαη. Γηαηί φζν πεξλάεη ε κέξα θαη ε εβδνκάδα 

θαη ν κήλαο ηφζν απμάλεηαη ην πξφβιεκα ησλ νηθνλνκηθψλ πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ γηα λα θαηαλαιψζεη ν Γήκνο θαη λα ειαθξχλεη ηα λνηθνθπξηά.  

  Δπί ηνπ ζέκαηνο ηψξα. Φεθνθνξία.  
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  Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο; 

ΥΡ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καηά.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 1ος ππακηικού  

(αποζθπάγιζηρ πποζθοπών, ελέγσος δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ & 

αξιολόγηζηρ ηεσνικών πποζθοπών), 2ος ππακηικού  (αποζθπάγιζηρ και 

αξιολόγηζηρ οικονομικών πποζθοπών) και 3ος ππακηικού (ελέγσος 

δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ) διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού 

διαγυνιζμού ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο «Ππομήθεια θυηιζηικών LED για 

ηην αναβάθμιζη ηος ηλεκηποθυηιζμού ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - 

Νέαρ Υαλκηδόναρ» (Α.Π. 20075/1-9-2022 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ, α/α ΔΖΓΖ 

171596) και ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος» εγκπίνεηαι ΚΑΣΑ 

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ. 
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3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού 

ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην "Δκπόνηζη σεδίος Αζηικήρ 

Πποζβαζιμόηηηαρ (.Α.Π.) ζηο Γήμο Ν. Φιλαδέλθειαρ - Ν. Υαλκηδόναρ"» 

(Α.Μ. 164/22) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Ζ εηζήγεζε είλαη κπξνζηά ζαο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε λα ξσηήζσ γηαηί είλαη εηζεγεηήο ν θ. 

Κνπηζάθεο. Σσλ Σερληθψλ ππεξεζηψλ δελ είλαη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιψο ηελ ππνγξάθεη, γη' απηφ ην ιέσ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Να εμεγήζσ εγψ. Δπεηδή απηή ηε ζηηγκή εγψ έθαλα θαη ηα 

δχν θαη επεηδή έρνπλ κηα κεηαμχ ηνπο … ηελ ππνγξάθσ εγψ, αιιά ε 

Δπηηξνπή έηζη θη αιιηψο είλαη απφ ηξεηο κεραληθνχο πνπ είλαη νη δπν κεραληθνί 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ν θ. Γηνχδεο σο κεραληθφο απφ ηελ Καζαξηφηεηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δξψηεζε. Ζ Σερληθή Τπεξεζία πνπ έρεη 10 

κεραληθνχο έρεη εξσηεζεί θαη έρεη απαληήζεη φηη αδπλαηεί λα θάλεη απηή ηε 

κειέηε; Κχξηε Κνπηζάθε ζε εζάο είλαη ε εξψηεζε. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίπακε φηη απηή ε κειέηε … ππόβλημα ήσος … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ αθνχγεηαη θ. Γήκαξρε. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έρεη απαληήζεη ε Σερληθή Τπεξεζία φηη δελ έρεη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ λα θάλεη απηή ηε κειέηε. Γη' απηφ θάλνπκε ην 

δηαγσληζκφ γηαηί ζέινπκε έλα ζχκβνπιν ψζηε λα βνεζήζεη ηελ Δπηηξνπή λα 

εθπνλήζεη ην δηαγσληζκφ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνην άξζξν είλαη απηφ πνπ ιέηε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ην έρεηε κπξνζηά ζαο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη θ. Κνπηζάθε δελ ην έρσ  κπξνζηά κνπ. Μπνξείηε 

λα κνπ ην ππελζπκίζεηε ζαο παξαθαιψ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηεπθξίληζε απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Απηφ ην ζρέδην αζηηθήο 

πξνζβαζηκφηεηαο είλαη έλα επηδνηνχκελν πξφγξακκα πνπ έρεη εγθξηζεί απφ 
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ην Πξάζηλν Σακείν θαη φπσο φινη νη Γήκνη πεξλάλε νη φξνη απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη γίλεηαη αλνηρηφο δηαγσληζκφο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν ξψηεζα.  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αθνχζηε … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έλα έγγξαθν είπε φηη ππάξρεη. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ κπνξεί λα γίλεη ελδνυπεξεζηαθά απφ ηηο Σερληθέο 

Τπεξεζίεο είλαη επηδνηνχκελν πξφγξακκα θαη γίλεηαη δηαγσληζκφο γηα λα 

βνεζήζεη … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ρσηήζεθε ε Σερληθή Τπεξεζία; Αο είλαη επηδνηνχκελν.  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Να ξσηεζεί γηα πνην ιφγν; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ απαγνξεχεη θαλείο ηε κειέηε εθηφο Γήκνπ, αιιά 

θαη εληφο Γήκνπο. Γελ ην απαγνξεχεη θαλείο. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Όηαλ ππάξρεη επηδφηεζε απφ ην Πξάζηλν Σακείν 

θάλεηο έλα αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα λα έξζεη θάπνηνο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο 

λα βνεζήζεη ηελ ππάξρνπζα Τπεξεζία θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ Σερληθή 

Τπεξεζία κε φιν ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη, έρεη πάξα πνιιέο αξκνδηφηεηεο θαη 

ππνρξεψζεηο θαη απηή ηε ζηηγκή ππνβνεζείηαη ην έξγν ηεο απφ έλα εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε, κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ κνπ απαληάηε. Ρσηήζεθε θαη απάληεζε αξλεηηθά; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δξσηήζεθε πξνθνξηθά. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξνθνξηθά δελ ζεκαίλεη ηίπνηα ζε κηα εηζήγεζε 

ηέηνηα. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή κνπ ιέηε λα ξσηήζνπκε  …; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή έρνπκε κηα επηδφηεζε θαη λα πνχκε αλ 

ζέινπκε…; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να ξσηήζνπκε θ. αξαληφπνπιε πνπ έρεηο πνιχ 

ζπνπδή ηνπ ζέκαηνο, εάλ ε Τπεξεζία αδπλαηεί λα ην θάλεη.  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Θα ζαο απαληήζσ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ην πην ηίκην θαη ηεθκεξησκέλν έγγξαθν θαη 

βεβαίσο λα απεπζπλζνχκε έμσ, εθφζνλ δελ κπνξεί. 
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κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: πνπδή δείρλσ ζην ζέκα δηφηη κε πνιχ ζνβαξέο 

ελέξγεηεο θαη απφ ηηο Τπεξεζίεο θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε 

απηφ, πήξακε ηε ρξεκαηνδφηεζε, άιιε κηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ πήξε ν 

Γήκνο θαη απηή ηε ζηηγκή ζπλεπηθνπξείηαη ε Σερληθή Τπεξεζία φπσο γίλεηαη 

ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, κε έλα αλνηρηφ δηαγσληζκφ απφ κηα άιιε εηαηξεία. 

  Σν λα ξσηήζνπκε ζε κηα επηδφηεζε αλ δέρεηαη ε Σερληθή 

Τπεξεζία λα θάλεη κφλε ηεο ην έξγν θαη λα επηζηξέςνπκε ηελ επηδφηεζε ζην 

Πξάζηλν Σακείν, εγψ δελ βιέπσ θάπνηα ινγηθή. Γηα πείηε κνπ εζείο πνηα είλαη 

ε ινγηθή.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μεγάιε ινγηθή. Σα ιεθηά είλαη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, 

δελ είλαη κφλν δηθά καο. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Μάιηζηα. Γειαδή λα πνχκε «επραξηζηνχκε πνιχ πνπ 

καο δψζαηε ηα ρξήκαηα, ζαο ηα επηζηξέθνπκε πίζσ»; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο εδψ φρη σο κέινο, σο πιεξνθνξηνδφηεο. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ναη, θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο δίλσ, φρη 

πιεξνθνξηνδφηεο. Παξεπξίζθνκαη εδψ σο Γεληθφο Γξακκαηέαο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηνξζψλσ ηε ιέμε. Λέσ φηη αλ ηα ιεθηά απηά δελ 

δνζνχλ θάπνπ έμσ, δελ ζεκαίλεη φηη ην πξφγξακκα δελ παίξλεηαη, 

ζπκθσλνχκε κε απηφ; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: εκαίλεη φηη δελ παίξλεηαη ην πξφγξακκα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πκθσλνχκε ζε απηφ; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Όρη, δελ παίξλεηαη ην πξφγξακκα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη  ππνρξέσζε; Πνπ ην ιέεη απηφ; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Σν πξφγξακκα επηδνηείηαη 49.000 €… 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πείηε κνπ πνπ ιέεη φηη είλαη ππνρξεσηηθφ λα πάεη ζε 

κειέηε έμσ.  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ θαηαιαβαίλσ ηη κνπ ιέηε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ θαηαιαβαίλεηε ηελ εξψηεζε; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή ζα πάξνπκε ηα ρξήκαηα θαη ζα ην θάλνπκε 

κφλνη καο; Απηφ κνπ ιέηε; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ιέσ πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ … 
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κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ζ πξφζθιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην ιέεη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να νινθιεξψζσ ηελ εξψηεζή κνπ; Αλ ην δσ απηφ 

θάπνπ, δελ έρσ πξφβιεκα. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Όια απηά θαη ΒΑΚ, θαη νχησ θαζεμήο είλαη ρξήκαηα πνπ ζνπ 

δίλεη ην Πξάζηλν Σακείν θαη ηα νπνία δελ ζηα δίλεη γηα λα ηα θάλεηο κε ηδίνπο 

πφξνπο, ζηα δίλεη γηα λα ηα ζέζεηο ζην κειεηεηή θαη είλαη φια απηά γξακκέλα 

ζηελ πξφζθιεζε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ άιιν ξσηάσ: είλαη πξνυπφζεζε γηα λα πάξεηο ην 

πξφγξακκα; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Βέβαηα. Γελ ζηα δίλεη γηα ηδίνπο πφξνπο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ξσηψ.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ είλαη ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζνπ ιέεη «πάξε 40 θαη θάληε έμσ 

ή βάιηα ζην παληειφλη» είλαη πξνυπφζεζε. Δίλαη ζηελ πξφζθιεζε, Κψζηα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ξψηεζα.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Σν μεθαζαξίζακε, εληάμεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξψηα απ' φια κηα παξαηήξεζε. Να ζηείιεηε κηα 

επηζηνιή πξνο ην Πξάζηλν Σακείν φηη ν Γήκνο ιέγεηαη «Νέαο Φηιαδέιθεηαο – 

Νέαο Υαιθεδφλαο» θαη φρη «Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλαο». Έλα δεχηεξν, απηφ 

ην πξφγξακκα είλαη ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ παίξλνπλ ρξήκαηα 258 Γήκνη κε 

έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν κπνχζνπια … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε πνπ ζε δηαθφπησ Γηψξγν «Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδφλαο» ιέεη, δελ ιέεη θάηη άιιν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη εγψ κηιάσ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ην 49.600 ζηνλ 

πίλαθα ιέσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, εληάμεη.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να θάλεηε κηα επηζηνιή λα δηνξζσζεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 258 Γήκνη ζα πάξνπλ ρξήκαηα απφ ην Πξάζηλν Σακείν 

γη' απηφ ην ζέκα ην νπνίν είλαη θνηλσληθά πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Δίλαη φλησο 

φπσο ηα ιέεη ε Γηνίθεζε, δειαδή είλαη πξφγξακκα ην νπνίν ζα δνζεί θαη απφ 
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ηνπο 258 Γήκνπο έμσ, είλαη πξνυπφζεζε γηα λα πάξεηο ηα 49.600 € 

δηαθνξεηηθά ην θάλεη ν Γήκνο κφλνο ηνπ, αλ ζέιεη λα ην θάλεη ρσξίο λα πάξεη 

ρξήκαηα θαη  λα επηβαξχλεη ην πξνζσπηθφ ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

  ε απηή ηελ θαηεχζπλζε εγψ είκαη ππέξ. Απηά, επραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Με ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δφζεθαλ, ππέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και 

καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για 

ηην "Δκπόνηζη σεδίος Αζηικήρ Πποζβαζιμόηηηαρ (.Α.Π.) ζηο Γήμο Ν. 

Φιλαδέλθειαρ - Ν. Υαλκηδόναρ" (Α.Μ. 164/22)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ. 
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4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Οπιζμόρ επιηποπήρ παπαλαβήρ ηος έπγος «ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΘΟΡΤΒΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ»  

(Α.Μ. 118/2018)» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνηείλνληαη σο ηαθηηθά κέιε: ε θα Κφληαξε, ν θ. Μαλήο, ν θ. 

Κίηζηνο, κε αλαπιεξσκαηηθά ηελ θα Εαραξάθε, ηελ θα Αλαζηαζνπνχινπ θαη 

ηνλ θ. Αζεκάθε. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Οπιζμόρ επιηποπήρ 

παπαλαβήρ ηος έπγος «ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΘΟΡΤΒΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΝΔΑ 

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (Α.Μ. 118/2018)» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη ηηρ διαδικαζίαρ σοπήγηζηρ και σπήζηρ  αδιάθεηυν 

διαηακηικών σπονικού διαζηήμαηορ από 1/6/2022 έυρ 30/9/2022  

ζε υθελούμενοςρ ηος Κοινυνικού Πανηοπυλείος ηος Γήμος» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηα εξψηεζε. Πφζνη είλαη νη σθεινχκελνη ζην Γήκν 

καο. Έρνπκε εηθφλα; Τπάξρεη θάπνηνο πνπ κπνξεί λα κνπ απαληήζεη απφ ην 

Κνηλσληθφ Παληνπσιείν; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ν θ. Μπεξδέζεο εδψ, κπνξψ λα ηνλ πάξσ έλα 

ηειέθσλν, θαληάδνκαη φηη δελ είλαη θαζνξηζηηθή ε απάληεζε σο πξνο ην αλ 

ζα ςεθίζνπκε … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη, απιά ξσηάσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 510 δηαηαθηηθέο είλαη. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ζα ζαο πσ γηαηί ηψξα μεθηλνχλ νη θαηλνχξγηεο 

εγγξαθέο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη ηψξα έζησ αλ έρεηο εηθφλα.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, απφ πιεπξάο κνπ εγθξίλεηαη. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή πεξηδηαβαίλνπκε ζε κηα θαηάζηαζε πνιχ 

δχζθνιε, γη' απηφ ξσηάσ. Δπεηδή ηα αληαλαθιαζηηθά καο ζηα ζέκαηα ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα είλαη γξήγνξα. 

Σηλεθυνική επικοινυνία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πχξνο, πεο κνπ θάηη, πφζνη είλαη νη σθεινχκελνη ζην 

Γήκν άζρεηα απφ ηηο θαηλνχξγηεο εγγξαθέο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: … ππόβλημα ήσος… 

ΓΖΜΑΡΥΟ: 300 απηνί πνπ παίξλνπλ δηαηαθηηθέο θαη 140 απηνί πνπ 

ηαΐδνληαη απφ εκάο εκεξεζίσο.  

 

  Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε σο πξνο ηα 

αληαλαθιαζηηθά πνπ πξέπεη λα δείρλνπκε γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη 

πξέπεη λα ζαο πσ φηη ήδε έρσ δψζεη εληνιή πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί 

κηα Δπηηξνπή λα θαηαγξαθνχλ απφ ηηο Κνηλσληθέο καο Τπεξεζίεο απηνί πνπ 

αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε έμνδα πνπ αθνξνχλ ην ξεχκα, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζνπκε φζν κπνξνχκε. 

  Καη γεληθφηεξα σο πξνο απηνχο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ 

πξφβιεκα ζέξκαλζεο κηα άιιε Δπηηξνπή πνπ ζα θαηαγξάςεη πνηνη είλαη 

απηνί θαη ηα μχια πνπ θφβνπκε, λα ζπγθεληξσζνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν λα θαηαγξαθνχλ απηνί θαη απφ ηελ Τπεξεζία Πξαζίλνπ λα κπνξνχλ 

λα δηαηίζεληαη θαπζφμπια γηα ηε ζέξκαλζή ηνπο. Πιεξνθνξηαθά ζαο ην ιέσ 

απηφ. 

  Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ςεθίζεη λαη ζε απηφ. Κχξηε Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε απηφ πνπ ιέηε, έρεη πξνεγεζεί ν Γήκνο Γιπθάδαο 

πνπ ην έρεη θάλεη. Δθείλν πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη ην εμήο: αλ κπνξεί λα 

δνζεί κηα ηεξάξρεζε κηα πξνηεξαηφηεηα λα πάλε νη κνλνγνλετθέο, νη άλεξγνη 

θαη νη πνιχηεθλνη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην θάλνπλ νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο. Κχξηε Οπζηακπαζίδε; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ηηρ διαδικαζίαρ 

σοπήγηζηρ και σπήζηρ  αδιάθεηυν διαηακηικών σπονικού διαζηήμαηορ 

από 1/6/2022 έυρ 30/9/2022 ζε υθελούμενοςρ ηος Κοινυνικού 

Πανηοπυλείος ηος Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη σοπήγηζηρ έκηακηηρ οικονομικήρ ενίζσςζηρ (Β΄ θάζη)  

ζε οικονομικά αδύναμοςρ (απόποςρ) καηοίκοςρ ηος Γήμος» 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δδψ έρνπκε 13.150 € ππφινηπν; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: 13.150 είλαη θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 600 € λα δψζνπκε ζηνλ θαζέλα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδσ φηη ε πξφηαζε είλαη απηή απφ ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο 

καο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πιεπξάο κνπ, λαη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξνχκε λα ην απμήζνπκε θαζφινπ; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα κεησζεί ν αξηζκφο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μαθάξη λα είρακε πεξηζζφηεξα θαη λα ηνπο δίλακε θαη 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Κχξηε Οπζηακπαζίδε; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίκαη ππέξ, βιέπσ φκσο ζηνλ θσδηθφ φηη έρεη 26.300 €. 

Σα ππφινηπα ζα πάλε γηα ηα Υξηζηνχγελλα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κξαηάκε έλα πνζφ, κήπσο πξνζζέζνπκε θαη θάηη άιιν άκα 

κπνξέζνπκε γηα λα ηνπο εληζρχζνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηψλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη ζπκθσλψ. Απιά αλ είλαη δπλαηφ λα απμήζνπκε 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη δηθή καο πξφζεζε είλαη θ. Αλεκνγηάλλε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κάηη ιάζνο ν θ. Αλεκνγηάλλεο. Απφ ηηο 26.300 € έρεη δνζεί 

έλα κέξνο θαη απνκέλνπλ 13.150 €. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θ. Γξεηδειηά. Πάλησο έηζη θη αιιηψο πξφζεζή καο είλαη 

κπαο θαη εμνηθνλνκήζνπκε θάπνηα ρξήκαηα γηα ηηο γηνξηέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, πνπ ζα ην θάλνπκε έηζη θη αιιηψο, απηή είλαη ε πξφζεζή καο. 

  Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη σοπήγηζηρ 

έκηακηηρ οικονομικήρ ενίζσςζηρ (Β΄ θάζη) ζε οικονομικά αδύναμοςρ 

(απόποςρ) καηοίκοςρ ηος Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

7ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Α. Αποδοσή ποζού 39.895,00 εςπώ ζςμπληπυμαηικήρ καηανομήρ  

2022 (κάλςτη δαπανών θέπμανζηρ) επισοπήγηζηρ ΤΠ.Δ. 

 για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ζηιρ σολικέρ Δπιηποπέρ  

Α/θμιαρ και Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ, καηανομή αςηού και εξειδίκεςζη 

ζσεηικών πιζηώζευν, βάζει ηηρ απιθ. 7/2022 απόθαζηρ - ειζήγηζηρ  

ηηρ ΓΔΠ και Β. Αποδοσή ποζού 1.600,00 εςπώ για ηην κάλςτη,  

μέζυ ηυν ζσολικών επιηποπών, ηυν λειηοςπγικών δαπανών  

ηυν Δξεηαζηικών Κένηπυν, για ηην πλήπυζη με γπαπηό διαγυνιζμό 822 

θέζευν μόνιμος πποζυπικού ζηην Ανεξάπηηηη Απσή Γημοζίυν 

Δζόδυν (Α.Α.Γ.Δ) (Πποκήπςξη 1Γ/2022), καηανομή αςηού και εξειδίκεςζη 

ζσεηικήρ πίζηυζηρ, βάζει ηηρ απιθ. 8/2022 απόθαζηρ - ειζήγηζηρ  

ηηρ ΓΔΠ» 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μηα δηφξζσζε. Πξφεδξνο ΓΔΠ αληί γηα Αληηδήκαξρνο 

Παηδείαο Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πσ θάηη, εγθξίλεηαη απφ πιεπξάο κνπ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με επθαηξία ηνπ ζέκαηνο ζέισ λα πσ εδψ θαη πάξα 

πνιχ θαηξφ, θάπνηα ηηκνιφγηα απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη εηο γλψζε ηνπ θ. Βεληχξε, ηα ζπγθεληξψλεη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, αιιά δελ ηα έρεη ζηείιεη ν θ. Βεληχξεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα ζπγθεληξψλεη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έμη κήλεο ηη ζπγθεληξψλεη; Έμη κήλεο λα κνπ ζηείιεη 

ηέζζεξα – πέληε ηηκνιφγηα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη έμη κήλεο θ. Αλεκνγηάλλε. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίλαη έμη κήλεο ηα πεξηβφεηα ηηκνιφγηα απφ ην 

θαηάζηεκα … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν αθνχεη θαη ν θ. αξαληφπνπινο ζα ην επηζπεχζεη.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πκθσλψ γηα ην ζέκα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θέισ λα νινθιεξψζσ θάηη. Καη' αξρήλ είπα φηη ζπκθσλψ, 

πάκε ζην δεχηεξν. Απηή ηε ζηηγκή γίλεηαη ε εμσηεξηθή κφλσζε ζην Γπκλάζην – 

Λχθεην ηεο Νέαο Φηιαδέιθεηαο. Τπάξρεη έλα θνκκάηη, πνπ πηζηεχσ λα κε 

δηαθχγεη, αλεβαίλνληαο ζηε ζθεπή ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ην Γπκλάζην – 

Λχθεην είλαη πςειφηεξν θαηά έλα φξνθν αλ δελ θάλσ ιάζνο, ζην νπνίν δελ 

βιέπσ παξέκβαζε θαη είλαη ην πιένλ βνξεηλφ θνκκάηη πνπ γεηηληάδεη ηελ 

αλαηνιηθφηεξε αίζνπζα ηνπ Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ.  

  Παξαθαιψ πνιχ, απηή ε πιεπξά θνηηάεη πξνο βνξξά, αθνχ 

θάλνπκε κφλσζε ην πξψην θνκκάηη πνπ πξέπεη λα θνηηάμνπκε, είλαη ην 

βνξεηλφ γηαηί ην δπηηθφ ή ην αλαηνιηθφ ην βιέπεη ν ήιηνο. Σν βνξεηλφ, απηφ πνπ 

βιέπεη πξνο ηε ζθεπή ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ παξαθαιψ λα παξέκβεηε, 

δελ μέξσ ηη πξνβιέπεη ε κειέηε, έηζη ψζηε λα κνλσζεί θη απηή ε πιεπξά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηεγξάθε θ. Γξεηδειηά, ζα κηιήζνπκε κε ηνλ θ. Κίηζην.  

  Σο 7ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Α. Αποδοσή ποζού 

39.895,00 εςπώ ζςμπληπυμαηικήρ καηανομήρ  2022 (κάλςτη δαπανών 

θέπμανζηρ) επισοπήγηζηρ ΤΠ.Δ. για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών 

ζηιρ σολικέρ Δπιηποπέρ Α/θμιαρ και Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ, καηανομή 

αςηού και εξειδίκεςζη ζσεηικών πιζηώζευν, βάζει ηηρ απιθ. 7/2022 

απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ ΓΔΠ και Β. Αποδοσή ποζού 1.600,00 εςπώ 

για ηην κάλςτη, μέζυ ηυν ζσολικών επιηποπών, ηυν λειηοςπγικών 

δαπανών ηυν Δξεηαζηικών Κένηπυν, για ηην πλήπυζη με γπαπηό 

διαγυνιζμό 822 θέζευν μόνιμος πποζυπικού ζηην Ανεξάπηηηη Απσή 

Γημοζίυν Δζόδυν (Α.Α.Γ.Δ) (Πποκήπςξη 1Γ/2022), καηανομή αςηού και 

εξειδίκεςζη ζσεηικήρ πίζηυζηρ, βάζει ηηρ απιθ. 8/2022 απόθαζηρ - 

ειζήγηζηρ ηηρ ΓΔΠ» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε πξηλ θιείζεηο θάηη έθηαθην. ηε θξα πνπ 

θαιψο θάλεη ηηο εξγαζίεο ν θιαβελίηεο, έρνπλ γεκίζεη ηα θξεάηηα κε ρψκαηα 
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θαη κπάδα. Δπεηδή πξφθεηηαη λα βξέμεη ην αββαηνθχξηαθν, κελ έρνπκε 

θαλέλα απξφνπην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν γλσξίδεη ν θ. Κίηζηνο θαη ν θ. Κνπηζάθεο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο θ. Κνπηζάθεο λα πάλε απφ εθεί λα ξίμνπλ κηα καηηά 

θαη φ,ηη παξέκβαζε ρξεηάδεηαη λα γίλεη, λα γίλεη νχησο ψζηε λα κελ έρνπκε ην 

αββαηνθχξηαθν πξφβιεκα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ην έρνπκε ζπδεηήζεη κε ηνλ θ. Κνπηζάθε θαη 

ηνλ θ. Κίηζην απφ ρηεο. 

  αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε 

φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  
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