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ΖΜΔΡΑ: ΠΔΜΠΣΖ - 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 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). 

2. 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). 

3. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο δηεζλνχο 

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» (Α.Μ. 136/22). 

4. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Γξάζεηο 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 2 

ειεθηξνθίλεζεο ζην Γήκν Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδφλαο» (Α.Μ. 

168/22). 

5. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζηελ Πξφζθιεζε 08 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Α.Σξίηζεο» κε ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο - 

Ν. Υαιθεδφλαο». 

6. πγθξφηεζε επηηξνπήο δηεξεχλεζεο ηηκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ 

ζην πιαίζην ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» γηα ηελ 

πξφζθιεζε κε θσδηθφ 08_ΔΠΑΝΔΚ θαη ηίηιν «ΦΖΦΗΑΚΟ 

ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΟΣΑ», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: 03 

«Αλάπηπμε κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» 03 

«Αλάπηπμε κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ηεξεά 

Διιάδα, Νφηην Αηγαίν)» γηα ην θπξίσο ππνέξγν ηεο πξάμεο κε ηίηιν: 

«Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Έμππλσλ Πφιεσλ θαη Σερλνινγηψλ γηα ην 

Γηαδίθηπν ησλ Αληηθεηκέλσλ(ΗΟΣ) ηνπ Γήκνπ Nέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο 

Υαιθεδφλαο» 

7. Έγθξηζε ππαγσγήο εηαηξείαο WATT+VOLT ζηελ πάγηα ξχζκηζε 

νθεηιψλ ηνπ Ν. 4152/2013. 

8. Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεψλ νθεηιεηψλ Γήκνπ. 

 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2022. Παξαθαιψ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. 

Σάθαο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο παξψλ, ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν 

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

αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ ηελ έλαξμε ζα ήζεια ην εμήο ζε επίπεδν 

Οηθνλνκηθήο. Θα ήζεια λα κνπ δνζεί γξαπηψο απφ ηε Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, κηα ιίζηα κε φια ηα ηαθηηθά έζνδα ηνπ 

έηνπο ’22, κε φια ηα έθηαθηα έζνδα, εηδηθεπκέλα, αλεηδίθεπηα θαη αληαπνδνηηθά 

έζνδα, πάληα ηνπ ’22. 
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  Απφ ηελ άιιε κεξηά φιεο ηηο νθεηιέο πνπ έρνπκε εμνθιήζεη απφ 

ηελ θάζε θαηεγνξία απφ 1/1νπ κέρξη ζήκεξα θαη ζην ζθέινο ησλ 

αληαπνδνηηθψλ, δειαδή απφ ηα ηαθηηθά, απφ ηα έθηαθηα, απφ ηα αλεηδίθεπηα 

θαη ηα εηδηθεπκέλα θαη απφ ηα αληαπνδνηηθά θαη ηη νθείινπκε απφ ηηο κέρξη 

ζήκεξα ππνρξεψζεηο καο.  

  Γελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε γξαπηή αίηεζε θάζε κέινο ηεο 

Οηθνλνκηθήο δηφηη φια απηά ηα ζηνηρεία είλαη ζηνηρεία πνπ νθείιεη θαη 

ππνρξενχηαη λα ηα δηαρεηξίδεηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Καη ζα ήζεια λα 

μέξσ κέρξη πφηε ζα κνπ ηα δψζεηε. Γηαηί ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα 

ειεθηξνληθά, έηζη θη αιιηψο, δελ είλαη λα θάλεηε πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε κεηά ην αίηεκα ηνπ θ. Γξεηδειηά. 

 

  Σο 1ο και ηο 2ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ αποζύπονηαι.  

 

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ διεθνούρ 

ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην «Ππομήθεια οσημάηυν  

και μησανημάηυν για ηιρ ανάγκερ ηος Γήμος»  

(Α.Μ. 136/22) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: … ππόβλημα ήσος…. … είλαη ηα νρήκαηα πνπ ζέιεη ν 

Γήκνο απηή ηε ζηηγκή λα αγνξάζεη, είλαη ηα ειεθηξνθίλεηα θαη απφ ην 

πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη απφ ην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ είλαη 

πξνκήζεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Δίλαη ε έγθξηζε ην έλα θνκκάηη αθνξά 

ηα 2,5 εθαηνκκχξηα γηα ηα 10 ειεθηξνθίλεηα πνπ είλαη ην πξφγξακκα 

«Αληψλεο Σξίηζεο» θαη παξάιιεια έξρνληαη θαη θάπνηα ηα νπνία είλαη κε ην 

πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ παιαηφηεξα πνπ έρνπλ εγθξηζεί θάπνηα ρξήκαηα. 

  Απιά έξρνληαη φια καδί δηφηη δελ κπνξνχζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά 

ν δηαγσληζκφο, είλαη πξνθαλέο φηη ζα είρακε ζέκα θαηάηκεζεο γηαηί αθξηβψο 

είλαη νκνεηδέο ην αληηθείκελν, νπφηε είλαη πξνκήζεηα νρεκάησλ, απιά ην 
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θαζέλα έρεη δηαθνξεηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά ν δηαγσληζκφο έπξεπε 

λα είλαη εληαίνο, είλαη μεθάζαξν απηφ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πλνιηθνχ πνζνχ; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Σν ζπλνιηθφ πνζφ ην ιέεη θαη ε εηζήγεζε είλαη 2.743.000 θαη ηα 

δπν καδί. πσο ιέεη θαη ε εηζήγεζε ήδε νη πφξνη είλαη, αλ θπζηθά 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, 40.000 απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ, εάλ ρξεηαζηεί. Δίλαη 

επηδνηνχκελα θαη νη 40.000 € αλ ρξεηαζηεί, πνπ δελ λνκίδσ νχηε θαλ ζα ηα 

βάινπκε γηαηί πξνθαλψο ζα ππάξρεη κηα ειάρηζηε έθπησζε, νπφηε απιά 

βάζεη πξνυπνινγηζκνχ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζπλπθαζκέλν θαη ην 4ν ζέκα, απιψο ην ιέσ ζηε ινγηθή φηη 

θαη ην 3ν θαη ην 4ν … 

Α. ΛΔΚΚΑ: Σν 4ν είλαη νη θνξηηζηέο ησλ νρεκάησλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιψο ιέσ φηη είλαη ζπλπθαζκέλν ζηε ινγηθή φηη είλαη 

αιιειέλδεηα. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: αλ θηινζνθία ε Παξάηαμή καο δελ δηαθσλεί θαζφινπ. 

Απφ φ,ηη έξημα πάξα πνιχ γξήγνξα κηα καηηά, γηαηί αλ αζξνίζεηε ηηο ζειίδεο 

είλαη γχξσ ζηηο 200 φιεο καδί πνπ είλαη αδχλαην λα ην δηαβάζεη θάπνηνο απφ 

ηηο 7 ε ψξα ην πξσί κέρξη ηηο 9 θαη κηζή πνπ ζπλεδξηάδνπκε. 

  Πάξα πνιχ γξήγνξα απηφ πνπ δηαπίζησζα είλαη φηη έλα απιφ 

φρεκα δπν αηφκσλ, ειεθηξηθφ, δειαδή θάηη παξφκνην κε απηφ πνπ έρεη ήδε ν 

Γήκνο, ην έρεηε ζηνλ πξνυπνινγίζεη 25.000 €. Αλ βγείηε ζηελ αγνξά ηψξα λα 

πάξνπκε έλα ηειέθσλν κηα αληηπξνζσπεία φρεκα πάλσ απφ 9-10.000 € δελ 

ππάξρεη. Απηφ ζεκαίλεη κηα ππεξβνιηθή θνζηνιφγεζε γη' απηφ ην κηθξφ 

ειεθηξηθφ απηνθίλεην. 

Δπίζεο έρνπκε Saab, Γελ θαηαιαβαίλσ πνηα ε αλάγθε ηνπ 

Γήκνπ λα έρεη ηεηξαθίλεην απηνθίλεην αμίαο 50.000 €. Ο Γήκνο δελ είλαη νχηε 

νξεηλφο, νχηε ζα πάκε απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ, νχηε ζα ρξεηαζηνχκε λα βάινπκε 

ρηνλναιπζίδεο γηα λα θπθινθνξήζνπκε. Απφ ην θάησ Κνπθιάθη κέρξη ηνπ 

Βιάρνπ λνκίδσ έλα Η.Υ. πεγαίλεη κηα ραξά. 

Δθηφο αλ κηιάκε γηα έλα Γήκν ηνπ νπνίνπ νη δξφκνη είλαη 

θαηεζηξακκέλνη. Θεσξψ ππεξβνιή θαη θαξασληθφ απηφ. Απηά ηα δχν δελ ζα 

ηα ςεθίζνπκε, ην ππφινηπν παθέην ζα ην ςεθίζνπκε. Δπραξηζηψ.  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα απάληεζε κφλν. Κχξηε Αλεκνγηάλλε, ε ιίζηα κε ηα 

απηνθίλεηα πνπ βιέπεηε εδψ, έρεη θαηαξηηζηεί κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

αηηήκαηα ησλ Τπεξεζηψλ. Γελ είλαη κηα απζαηξεζία ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ 

φπνηνπ αζθεί απηή ηε ζηηγκή θάπνηα αξκνδηφηεηα κέζα ζην Γήκν αηξεηνχ.  

  Δξσηήζεθαλ φιεο νη Τπεξεζίεο θαη κε βάζε απηά πνπ 

αηηήζεθαλ, κε βάζε απηά ηα αηηήκαηα θαηαξηίζηεθε ε ιίζηα. Αλ ζπκάκαη θαιά 

ην ζπγθεθξηκέλν απηνθίλεην έρεη δεηεζεί απφ ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ή απφ 

ηελ Τπεξεζία Πξαζίλνπ δελ είκαη ζίγνπξνο, πνπ αθνξά ην άιζνο.  

  Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Να απαληήζσ θη εγψ. Καη' αξράο βάζεη ηεο πξφζθιεζεο είρε 

θάπνηεο δεζκεχζεηο. Έπξεπε λα δεηήζεηο ζην ηερληθφ ζνπ δειηίν πέληε κηθξά 

θαη πέληε κεγάια, πνπ ηα κηθξά πσο λννχληαη; Δίλαη ηα ηχπνπ απφ Smart, 

SUV έσο θάπνηα θαξφηζηα θαη ηα πέληε κεγάια ζάξσζξα θαη νχησ θαζεμήο. 

Οπφηε είρε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο.  

  Απφ εθεί θαη πέξα ε ηηκή πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Μπνξείο λα βξεηο ζηελ αγνξά πξνθαλψο ηχπνπ Smart κε 

10.000 κπνξεί λα βξεηο θαη κε 30.000 €. Απηφ ην πνζφ έρεη εγθξηζεί απφ ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ «Αληψλεο Σξίηζεο» δελ ην βάιακε εκείο. Δκείο ην 

ζηείιακε θαη εγθξίζεθε φζνλ αθνξά ην κηθξφ. 

  ζνλ αθνξά ηα SUV αλ δελ ήηαλ SUV ζα ήηαλ απιά ζπκβαηηθά. 

Δίλαη ζέκα πξνυπνινγηζκνχ. Καη απιφ ζπκβαηηθφ, δειαδή έλα Sedan κε 

πεληάζπξν, ειεθηξνθίλεην πάιη έρεη 40-50.000 € έλα θαιφ απηνθίλεην ζηελ 

αγνξά. Σν SUV γηαηί πξνηηκήζεθε; Γηφηη φπσο είπε θαη ν θ. Γήκαξρνο ήηαλ 

αίηεκα ησλ Τπεξεζηψλ, δνχκε ζε κηα πεξίνδν πνπ ηα έθηαθηα θαηξηθά 

θαηλφκελα είλαη φιν θαη πην ζπρλά κέζα ζηε ρξνληά θαη είλαη θαη πξνηηκφηεξν 

θαη αζθαιέζηεξν απφ ην λα έρεηο έλα Sedan κε ηνλ ίδην πξνυπνινγηζκφ, γηαηί 

λα κελ πάξεηο έλα SUV. Γηαηί αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηα ρξήκαηα, φρη ηνλ 

ηχπνπ ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάπνηνο άιινο ζέιεη ηνλ ιφγν; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άθνπζα κε πνιχ πξνζνρή ηνλ θ. Λέθθα θαη εζάο θ. 

Γήκαξρε, αιιά νη απαληήζεηο πνπ δίλεηε δελ κε πείζνπλ. Καη δελ κε πείζνπλ 
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γηαηί αλ δεηήζεθε έλα SUV γηα ην άιζνο, ην άιζνο δελ είλαη ν ιπκπνο, είλαη 

έλαο ιφθνο πεπθφθπηνο. Γειαδή δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηε ινγηθή απηή.  

  Δπεηδή ηα ιεθηά λαη είλαη ρξεκαηνδνηνχκελα, δελ είλαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ καο, λαη, λα ην πάξνπκε, αιιά γηαηί λα πάκε ζε ηφζν 

πςειέο δαπάλεο. Λεθηά είλαη θη απηά. Γελ ηα βξήθακε ζην δξφκν, δελ καο ηα 

ραξίδεη θάπνηνο, απφ θάπνπ αιινχ θεχγνπλ. Δγψ ινηπφλ ζα ζπκθσλήζσ κε 

ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε, απηφ ην θφζηνο ην ππεξβνιηθφ γηα έλα δηζέζην απηνθίλεην 

θαη γηα έλα SUV πνπ γηα ηελ πφιε καο δελ μέξσ πφζν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ζα  κπνξνχζε λα ήηαλ πνιχ πην νηθνλνκηθφ ην θφζηνο. ηα 

ππφινηπα ζα ζπκθσλήζσ θαη ζα ςεθίζσ θαη εγψ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιινο ζπλάδειθνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη ην απαξάδεθην 200 ζειίδεο 7 ε ψξα ην πξσί. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, απηφ δελ ην ζρνιηάδσ πηα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γειαδή είκαζηε αδηάβαζηνη, εγψ είκαη αδηάβαζηνο, 

ήξζα αδηάβαζηνο. 2.700 κπνξεί λα ιέκε είλαη ρξεκαηνδνηνχκελα, είλαη 

ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη εδψ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε 

ρξηζηή δηαρείξηζε θαη είκαζηε θαη ππεχζπλνη ζαλ αληηπνιίηεπζε. Σν ζεσξψ 

απαξάδεθην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηεγξάθε ε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε θαη ηνπ θ. 

Σνκπνχινγινπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε ηνπνζέηεζε ζα 

πάκε ζε ςεθνθνξία. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εγψ θ. Γήκαξρε ζπκθσλψ ζε απηφ, ην έρνπκε πεη 

πνιιέο θνξέο έρεηε ν ίδηνο δηαβεβαηψζεη φηη δελ ζα γίλεηαη θαη έξρεηαη 7 ε ψξα 

ην πξσί, δειαδή πξέπεη λα είκαζηε κε ην κάηη ζην e-mail γηα λα δνχκε απηά 

πνπ εζείο θέξλεηε απφ ηελ Παξαζθεπή. Ννκίδσ θάπνπ πιένλ έρεη ράζεη ηελ 

έλλνηα ηνπ θαη ε αμηνπηζηία ζαο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: πγρσξέζηε καο έρεηε δίθην, ήηαλ ππήξρε απεξγία ρηεο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηαλ βγαίλεη ε πξφζθιεζε θ. Κνπηζάθε, βγαίλεη θαη ε 

εηζήγεζε, εγψ έηζη μέξσ. Γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα αθνινπζήζεη, 

αιιά ε απεξγία ήηαλ ηελ Σεηάξηε. Γεπηέξα – Σξίηε ηη θάλαηε; Γηαηί ην ιέηε έηζη, 

θαη ζέιεηε λα δηθαηνινγεζείηε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη, θχξηνη ζπλάδειθνη ςεθνθνξία.  
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Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο; 

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, κε εμαίξεζε ην ειεθηξηθφ, επηβαηηθφ φρεκα αμίαο 

50.000 € θαη ην ειεθηξηθφ φρεκα ηχπνπ Saab αμίαο 50.000 € πνπ είλαη ζχλνιν 

100.000. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγθξίλσ σο εηζάγεηαη, ζα δηαθσλήζσ κε ηελ ηνπνζέηεζε 

επεηδή ην έθεξε ε Τπεξεζία πξέπεη λα ην ςεθίδνπκε. Σελ απφθαζε ηελ 

παίξλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη φρη ε Τπεξεζία. Γηφηη ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή κπνξεί λα απνξξίςεη θαη ζπλνιηθά κηα εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ επί ηεο αξρήο ηνπ ζέκαηνο ζα ζπκθσλήζσ θαη 

κε ηνπο δπν άιινπο θπξίνπο, ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ είπαλ θαη επίζεο φηη ε θαζπζηέξεζε εηζαγσγήο ηεο εηζήγεζεο 

κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπκε θαιχηεξα ηελ απφθαζή καο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ φπσο εηζάγεηαη, ζπκθσλψ κε ηνλ θ. Γξεηδειηά θαη 

λα ηνλίζσ θ. Αλεκνγηάλλε θαη θ. Σνκπνχινγινπ έρσ πνιινχο θίινπο πνπ 

έρνπλ ηεηξαθίλεηα κέζα ζηελ Αζήλα, πνπ θαηά ηα ίδην ζθεπηηθφ δελ ηα 

ρξεηάδνληαη. Υξεηάδεηαη λα έρνπκε θαιά απηνθίλεηα ζην Γήκν καο, πζηεξνχκε 

ζε ζρέζε κε άιινπο Γήκνπο. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και 

καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ διεθνούρ ανοικηού ηλεκηπονικού 

διαγυνιζμού για ηην «Ππομήθεια οσημάηυν και μησανημάηυν για ηιρ 

ανάγκερ ηος Γήμος» (Α.Μ. 136/22)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ, πλην ηυν 

δςο πεπιπηώζειρ πος ανέθεπε ο κ. Ανεμογιάννηρ και ο κ. 

Σομπούλογλος. 

 

4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού 

ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην ππομήθεια με ηίηλο  

«Γπάζειρ ηλεκηποκίνηζηρ ζηο Γήμο Ν. Φιλαδέλθειαρ - Ν. Υαλκηδόναρ» 

(Α.Μ. 168/22) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη ζε ζπλέρεηα ηνπ 3νπ ζέκαηνο, ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα πνπ 

ζα πάξνπκε πξέπεη θάπνπ λα θνξηίδνληαη. Δίλαη ε πξνκήζεηα επίζεο θη απηφ 

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην «Αληψλεο Σξίηζεο» ησλ απαξαίηεησλ θνξηηζηψλ 

πξνθεηκέλνπ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ λα θνξηίδνληαη γηα λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο ζέιεη ηνλ ιφγν;  

Α. ΛΔΚΚΑ: Δπίζεο απηφ είλαη εγθεθξηκέλν απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

«Αληψλεο Σξίηζεο» ρσξίο παξαηεξήζεηο ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ είρακε 

ζηείιεη γηα δηεπθφιπλζή ζαο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Λέθθα, είζηε ζε ζέζε λα καο πείηε ζε πνηα 

ζεκεία έρεηε επηιέμεη λα κπνπλ απηνί νη θνξηηζηέο ησλ απηνθηλήησλ; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Απηφ ην γλσξίδεη ε Τπεξεζία. Γελ ην γλσξίδσ απ' έμσ λα ζαο ην 

πσ, πνιχ επραξίζησο λα ελεκεξσζψ θαη λα ζαο ην πσ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δίλαη γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη νη 8 είλαη 22 θηινβάη θαη 

νη 2 είλαη 50 θηινβάη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα κπνπλ, πνπ. Σα ζεκεία εγψ ξψηεζα. 
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σα ζεκεία είλαη ην γθαξάδ έλα νπσζδήπνηε, ζπλ είλαη 

Αραξλψλ, ζην δεκαξρείν, ζα κπνπλ ζε δηάθνξνπο ρψξνπο φπσο ε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία, φπσο είλαη ην δεκαξρείν, ζε δηάθνξα δεκνηηθά θηίξηα πνπ έρνπλ 

απηνθίλεηα θαη θνξηίδνληαη.  

  Τπάξρεη θαη ην ινγηζκηθφ ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή ζα ζνπ ιέεη αλ 

ην ζεκείν είλαη ειεχζεξν, πφηε γέκηζε ην απηνθίλεην θαη νχησ θαζεμήο. Θα 

κπνπλ ζε φια ηα δεκνηηθά θηίξηα.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ππάξρεη έλαο ράξηεο …; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη, εγψ ηνπιάρηζηνλ δελ έρσ θάηη 

ηέηνην. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Κνπηζάθε γηα λα ην βγάιεηε ζε δηαγσληζκφ 

πξέπεη λα έρεηε επηιέμεη θαη ηα ζεκεία επ’ αθξηβψο. Πσο ζα έξζεη ν άιινο λα 

δψζεη πξνζθνξά φηαλ δελ έρεηε δηαιέμεη ηα ζεκεία;  

Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ είλαη απαξαίηεην. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ είλαη απαξαίηεην, αιιά είλαη νξγαλσκέλν έηζη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Σν πξψην βήκα είλαη λα εγθξίλνπκε απηή ηε ζηηγκή…. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε, ν θ. Κνπηζάθεο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

δσληαλά ζε απηή ηελ Δπηηξνπή γηα λα ζπλελλννχκεζα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζην θάησ δεκαξρείν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να αλεβαίλεη ζην πάλσ δεκαξρείν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: … ππόβλημα ήσος …   

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ έρεη λφεκα, δελ αθνχγεηαη ηίπνηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κνπηζάθε, πην θνληά ζην κηθξφθσλν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Πξψην βήκα είλαη ε πξνκήζεηα. Αθνχ θάλνπκε ηελ 

πξνκήζεηα, ζηε ζπλέρεηα νξίδνπκε ηηο ζέζεηο νη νπνίεο ζα πεξάζνπλ απφ ηελ 

Πνηφηεηαο Εσήο θαη ζηε ζπλέρεηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Οπφηε εθεί ζα 

ελεκεξσζνχλ φινη γηα ηα ζεκεία. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ νη ζέζεηο πξέπεη λα εγθξηζνχλ θαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. Άξα κεηά απφ ηελ πξνκήζεηα … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ιέεη. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνυπνηίζεηαη ζηε ζχκβαζε. Ζ 

εγθαηάζηαζε ζα πξνθχςεη απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο πνπ 

πξνθαλψο ζα είλαη ηα δεκνηηθά θηίξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα δελ έρεη έρνπλ επηιεγεί νη ζέζεηο αθφκε, δελ έρνπλ 

απνθαζηζηεί.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη. Απηφ πνπ πξνθξίλεηαη ζην κπαιφ απηψλ πνπ έρνπλ ηελ 

εκπεηξία είλαη ηα δεκνηηθά θηίξηα θαη εθεί πνπ είλαη ηα απηνθίλεηα πνπ ζα 

ζηαζκεχνπλ ηα απηνθίλεηα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε εγψ ζα δηαθσλήζσ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: αο αθνχκε θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηαλ ζέινπκε λα πξνκεζεπηνχκε θάπνηα εξγαιεία ζαλ 

απηά, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ζε επίπεδν ρψξσλ. 

Λέηε ζην θάησ δεκαξρείν. ηαλ ιέηε ζην θάησ δεκαξρείν, πνπ. ηελ 

Αραξλψλ; ην γθαξάδ απφ πίζσ δελ κπαίλεη νχηε πνδήιαην. Γελ έρσ δεη πνηέ 

εθεί λα αλνίγεη ε πφξηα απφ ηελ πιεπξά ηεο Γεθειείαο. 

  ηα απνξξηκκαηνθφξα, ην θαηαιαβαίλσ. Δίλαη εχθνιν λα ην 

θαηαιάβνπκε, εθεί έρεη κηα αιάλα, πνπ ίζσο ρξεηαζηεί θαη δπν γηαηί ζα έρεη θαη 

50 απηνθίλεηα.  ηελ Αζηπλνκία δελ μέξσ αλ επηηξέπεηαη λα ζηακαηάεη 

θάπνηνο, πιελ ησλ αζηπλνκηθψλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Καη εηδηθά εδψ έρνπλ 

πεηάμεη θαη γθαδάθηα ζην παξειζφλ πνπ αιιάμακε θαη ην πεξίπηεξν απ' έμσ 

πνπ ζηέθεηαη ν θχιαθαο. 

  Πνπ ζεκαίλεη ζχκθσλα θαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα ζα πξέπεη λα 

αγνξαζηνχλ, λα πξνκεζεπηνχκε θη απηά ηα εξγαιεία, πνπ ζπλνιηθά 

πξνζδηνξίδεη θαη ην θφζηνο. Δπνκέλσο ζα έπξεπε λα ππάξρεη κηα εηζήγεζε 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο λα πξνζδηνξίζεη 

πξψηα ηνπο ρψξνπο, ην παθέην απηφ λα έξζεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα 

ην ςεθίζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

  Δδψ πάκε αλάπνδα. Πξνκεζεπφκαζηε θάπνπ, ρσξίο λα 

μέξνπκε πφζεο ζηάζεηο ζα έρνπκε θαη πνπ ζα ηηο έρνπκε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ δελ ςεθηδφηαλ φκσο εδψ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνηνο 

ν ιφγνο; 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά, γηα λα μεθαζαξίζνπκε θάηη. Σνπιάρηζηνλ ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη δείμεη φηη ηα ςεθίδεη απηά ηα πξάγκαηα. Δγψ πνπ 

κηιάσ ηψξα, ην ςεθίδσ ην ζέκα, αιιά ςεθίδσ ρσξίο ην ζαθί. Ζ ζσζηή 

δηαδηθαζία, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο πνπ δελ έρεη θφζηνο γη' απηήλ, ζα πεη 

εδψ, εθεί, εθεί, ελδερνκέλσο ζε έλα ζεκείν λα ρξεηαζηνχλ θαη δχν θαη ηξία, 

δηφηη ζα πεγαίλνπλ παξαδείγκαηνο ράξηλ ηα απηνθίλεηα ηνπ Πξαζίλνπ ή ηεο 

Καζαξηφηεηαο θαη φρη κφλν ην γθαξάδ, έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα 

ηεο θαηάζηαζεο θαη λα εγθξίλνπκε φκνξθα θαη σξαία ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

αθφκε θαιχηεξα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: ην ηερληθφ δειηίν πνπ ππνβάιιακε ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη γη' απηφ είπα ζηνλ θ. Σνκπνχινγινπ 

φηη δελ ην ζπκάκαη απ' έμσ, αιιά ζα ην δσ θαη ζα ηνπ απαληήζσ, ππάξρεη 

κέζα κηα πξψηε ππφδεημε ρψξσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη 

θνξηηζηέο, ε νπνία είλαη βεβαίσο ρσξίο αδεηνδφηεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζέιεη 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, αιιά θαλέλαο Γήκνο δελ ππέβαιιε ηερληθφ δειηίν 

δηεθδηθψληαο ρξήκαηα, κε πξνεγθεθξηκέλε αδεηνδφηεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ειεθηξηθψλ θνξηηζηψλ. 

Δδψ ηη θξίλεηαη; Ζ ζθνπηκφηεηα, ην θπζηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν. Ζ ζθνπηκφηεηα έρεη θξηζεί απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή φηη πξάγκαηη 

ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα βάζεη ησλ νρεκάησλ πνπ καο ελέθξηλαλ 

λα πάξνπκε απηνχο ηνπο θνξηηζηέο. Σν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν πνην είλαη; Ζ 

πξνκήζεηα ησλ θνξηηζηψλ θαη γη' απηφ ζα γίλεη ν δηαγσληζκφο θαη απφ εθεί θαη 

πέξα ην θνκκάηη ηεο αδεηνδφηεζεο γηα εθεί πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη 

θνξηηζηέο, κπνξεί λα έξζεη ζε δεχηεξν ρξφλν, παξάιιεια ηξέρνληαο νη δπν 

δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θνξηηζηψλ θαη ε 

νξηνζέηεζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θνξηηζηψλ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Θα είλαη θαη γηα ηδησηηθά απηνθίλεηα; 

Α. ΛΔΚΚΑ: ρη, κφλν γηα ηα δηθά καο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εγψ ππέξ είκαη ηνπ ζέκαηνο, αιιά βιέπσ ιίγν 

πξφρεηξε ηελ εηζήγεζε απφ ηελ άπνςε φηη θάπνηνη απνθάζηζαλ φηη ζέινπκε 8 
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ζπλ 2 θαη ην ινγηζκηθφ ηεο δηαρείξηζεο θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ απνθαζίζεη φηη ζέινπκε 10 ζπλ 3, 12 ζπλ 5, δειαδή είλαη θάηη ην νπνίν 

είλαη ηειείσο αφξηζην θαη ηειείσο πξφρεηξα ζρεδηαζκέλν. ηε γεληθή 

θηινζνθία είκαη ππέξ. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Απηφ, ην 8 ζπλ 2 έρεη απνθαζηζηεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

φηαλ ππνβάιινπκε ηελ πξφηαζε θαη έρεη εγθξηζεί. Γειαδή έλα βήκα πίζσ έρεη 

απνθαζηζηεί ην 8 ζπλ 2 ή ην 7 ζπλ 3 ή ην 12 ζπλ… Δδψ είλαη νη φξνη ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηα ινηπά.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Φεθίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο; 

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: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και 

καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για 
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ηην ππομήθεια με ηίηλο «Γπάζειρ ηλεκηποκίνηζηρ ζηο Γήμο Ν. 

Φιλαδέλθειαρ - Ν. Υαλκηδόναρ» (Α.Μ. 168/22)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«ςγκπόηηζη επιηποπήρ διεπεύνηζηρ ηιμών για ηην ππομήθεια ειδών 

ζηο πλαίζιο ςποβολήρ αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο Ππόγπαμμα 

«Ανηαγυνιζηικόηηηα Δπισειπημαηικόηηηα και Καινοηομία»  

για ηην ππόζκληζη με κυδικό 08_ΔΠΑΝΔΚ και ηίηλο  

«ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΟΣΑ»,  

ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ: 03 «Ανάπηςξη μησανιζμών ζηήπιξηρ  

ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ» 03 «Ανάπηςξη μησανιζμών ζηήπιξηρ  

ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ (ηεπεά Δλλάδα, Νόηιο Αιγαίο)»  

για ηο κςπίυρ ςποέπγο ηηρ ππάξηρ με ηίηλο: «Ανάπηςξη Δθαπμογών 

Έξςπνυν Πόλευν και Σεσνολογιών για ηο Γιαδίκηςο ηυν 

Ανηικειμένυν(ΗΟΣ) ηος Γήμος Nέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη γηα έλα άιιν πξφγξακκα πνπ πξνεηνηκαδφκαζηε λα 

ππνβάιινπκε, ζα έξζεη ζε ακέζσο επφκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη βάζεη 

πξνζθιήζεσο, φπσο γίλεηαη ζε θάζε πξφγξακκα ππάξρεη κηα Δπηηξνπή 

δηεξεχλεζεο ηηκψλ ςεθηζκέλε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απφ εκάο 

δειαδή πνπ θάλεη ηε δηεξεχλεζε ηηκψλ γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζέινπκε λα 

αγνξάζνπκε θαη βγάδεη ην κέζν φξν ηηκψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπεη ζην ηερληθφ 

δειηίν ν πξνυπνινγηζκφο βάζεη ηνπ νπνίνπ αηηνχκαζηε ην ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ θαη αθνξά ην πξφγξακκα «Φεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ», πνπ είλαη απφ 

ην Σακείν Αλάθακςεο 100% ρξεκαηνδφηεζε ζην Τπνπξγείν Φεθηαθήο 

χγθιηζεο ηνπ θ. Πηεξαθάθε θαη ζε επφκελε ή ζε κεζεπφκελε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ζα έξζεη θαη ε εηζήγεζε γηα ην ηη αθξηβψο είλαη απηφ πνπ αηηνχκαζηε 

ζα Γήκνο λα ρξεκαηνδνηεζνχκε.   

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ξσηήζσ θάηη θ. Λέθθα. Σν ζπλνιηθφ πνζφ αλ ζπκάκαη θαιά 

είλαη γχξσ 900.000 €; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη 780.000 ζπλ ΦΠΑ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, απηφ ήζεια λα πσ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ην 

ζπγθεθξηκέλν αθνξά ην ζπλνιηθφ πνζφ; 
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Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ή ζα θαηαλεκεζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη γχξσ ζηηο 30-35 δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηεί ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ γηα ηηο δξάζεηο ην νπνίν 

κπνξνχκε λα αληιήζνπκε είλαη 900.000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζε 

επφκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα έξζεη ην ηερληθφ δειηίν, ε πξφηαζε ηεο 

Γηνίθεζεο πνπ ζα ιέκε εκείο  … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ θαηεχζπλζε είλαη πξνο ην Smart City; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη, ζα Γήκνο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πκπεξηιακβάλνληαη δειαδή δξάζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ Smart City. 

Α. ΛΔΚΚΑ: σζηά, ςεθηνπνίεζε, ςεθηαθά εξγαιεία, έμππλεο ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο, έμππλεο δηαβάζεηο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πκπεξηιακβάλνληαη απηά; Έρεη ζεκαζία. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη. Έμππλεο ζηάζεηο ΑκεΑ θαη ηα ινηπά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ δηαθσλνχκε κε ηελ θηινζνθία θαη ραίξνκαη 

ηδηαίηεξα πνπ βιέπσ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα πνπ είλαη ζηελ Δπηηξνπή 

νη νπνίνη είλαη ζρεηηθνί κε ην αληηθείκελν. 

Δλψ ζε άιιεο Δπηηξνπέο ηα πξφζσπα ήηαλ ηειείσο άζρεηα κε 

ην αληηθείκελν, βιέπε νδνθσηηζκφο ηεο πφιεο. Δδψ ε Δπηηξνπή είλαη ζρεηηθή, 

ζπκθσλψ απφιπηα, ζπγραξεηήξηα θ. Λέθθα γηα ηελ εηζήγεζε θαη πξέπεη λα 

πάκε ζε ςεθηαθή αλαβάζκηζε ηνπ Γήκνπ καο. Δπραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ:  Να πάκε ζε ςεθνθνξία θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε ςεθνθνξία θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Φεθίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη.  

 

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο; 

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: Τπεξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «ςγκπόηηζη επιηποπήρ 

διεπεύνηζηρ ηιμών για ηην ππομήθεια ειδών ζηο πλαίζιο ςποβολήρ 

αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο Ππόγπαμμα «Ανηαγυνιζηικόηηηα 

Δπισειπημαηικόηηηα και Καινοηομία» για ηην ππόζκληζη με κυδικό 

08_ΔΠΑΝΔΚ και ηίηλο «ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΟΣΑ», 

ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ: 03 «Ανάπηςξη μησανιζμών ζηήπιξηρ ηηρ 

επισειπημαηικόηηηαρ» 03 «Ανάπηςξη μησανιζμών ζηήπιξηρ ηηρ 

επισειπημαηικόηηηαρ (ηεπεά Δλλάδα, Νόηιο Αιγαίο)» για ηο κςπίυρ 

ςποέπγο ηηρ ππάξηρ με ηίηλο: «Ανάπηςξη Δθαπμογών Έξςπνυν 

Πόλευν και Σεσνολογιών για ηο Γιαδίκηςο ηυν Ανηικειμένυν(ΗΟΣ) ηος 

Γήμος Nέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ»» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ. 
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7ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη ςπαγυγήρ εηαιπείαρ WATT+VOLT ζηην πάγια πύθμιζη 

οθειλών ηος Ν. 4152/2013» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Γήκαξρε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη εγψ πξνηείλσ 

λα απνζπξζεί ην ζέκα απηφ, έρνπκε ην εμήο πξφβιεκα: 

Υξεηάδεηαη κηα γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ή 

δηθεγφξνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε, αιιά έρνπκε 

έλα έθηαθην εδψ θαη θάπνηεο κέξεο, ιείπεη κε αζζέλεηα θαη ε θα Γξφζνπ, 

μέξεηε ιείπεη θαη ν θ. Υήηνο, νπφηε δελ είρακε ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε ηε 

γλσκνδφηεζε ηνπ δηθεγφξνπ ή λνκηθνχ ζπκβνχινπ. 

Τπάξρεη εηζήγεζε βέβαηα ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο αιιά γηα 

ηε λνκηκφηεηα λνκίδσ φηη πξέπεη λα απνζπξζεί θαη λα έρνπκε ηε 

γλσκνδφηεζε γηα λα ην ζπδεηήζνπκε λνκίκσο ηελ επφκελε θνξά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δδψ θαη αξθεηφ δηάζηεκα, απφ ηφηε πνπ έγηλα κέινο 

ηεο Οηθνλνκηθήο, έρσ ξσηήζεη θαη’ επαλάιεςε εδψ κέζα αλ έρνπκε ζέκα κε 

πάξνρνπο. Αλ έρνπκε νηθνλνκηθφ ζέκα θαη δελ καο πιεξψλνπλ νη ηδηψηεο 

πάξνρνη, πιελ ηεο ΓΔΖ. ε φιεο ηηο εξσηήζεηο κνπ πάληα, κα πάληα, ε 

απάληεζε είλαη «φρη, δελ ππάξρεη θαλέλα ζέκα, δελ καο ρξσζηάεη θαλείο». 

Δξρφκαζηε ζήκεξα λα δηαπηζηψζνπκε φηη WATT+VOLT καο 

ρξσζηάεη 123.000 €, παξαπάλσ είλαη κε ηα ηξέρνληα. Καη αλαξσηηέκαη: δελ 

παξαθνινπζεί θαλείο ηα έζνδα, ζε απηφ ην Γήκν; Γελ παξαθνινπζνχζε 

θαλέλαο, δελ ήμεξε θαλέλαο φηη κηα εηαηξεία, έλαο ηδησηηθφο πάξνρνο θάλεη 

παξαθξάηεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ;  

Έξρεζηε θαη θιαίγεζηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην φηη δελ ζαο 

θηάλνπλ ηα αληαπνδνηηθά θαη απφ ηελ άιιε ηα έρεηε αθήζεη θαη 

ζπζζσξεχνληαη ζηνπο πάξνρνπο; Πεξηκέλσ κηα απάληεζε θαη θάπνηνλ λα 

απνινγεζεί θαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε πφζν πξφρεηξα έιεγε φινπο ηνπο 

πξνεγνχκελνπο κήλεο φηη δελ καο ρξσζηάεη θαλείο.  

Μήπσο καο ρξσζηάλε θη άιινη θαη δελ ην έρνπκε δηαπηζηψζεη 

αθφκε θαη ζα καο έξζεη κηα κέξα έλαο δηαθαλνληζκφο; Δπραξηζηψ.  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πέξα απηήο ηεο απαίηεζεο ε ελ ιφγσ εηαηξεία αλ δελ θάλσ 

ιάζνο ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πέξημ ηνπ γεπέδνπ…. Δξψηεκα: ηη γίλεηαη κε 

ηελ εηαηξεία απηή πέξημ ηνπ γεπέδνπ φζνλ αθνξά ηα δηαθεκηζηηθά πνπ έρεη 

ηνπνζεηήζεη ζηηο θνιψλεο. Γηα ηηο θσηηδφκελεο επηθάλεηεο ιέσ. 

  Δξσηψ: έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ζην Γήκν καο γη' απηά ηα 

δηαθεκηζηηθά πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί πέξημ ηνπ γεπέδνπ; Τπάξρεη απάληεζε;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο απαληήζσ εγψ θ. Γξεηδειηά. Τπάξρνπλ δπν επαθέο 

πνπ έρνπκε θάλεη, πξψηνλ γηα φια ηα δηαθεκηζηηθά ε εηαηξεία ΟΠΑΠ θαηαζέηεη 

πάγηα θάζε ρξφλν ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ζχκθσλα κε 

ηελ θαηακέηξεζε πνπ θάλεη ν εθάζηνηε είηε Γήκνο, είηε θνηλφρξεζηνο ρψξνο, 

ππνβάιιεη αίηεκα ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζχκθσλα κε ηα 

ηεηξαγσληθά πνπ θαηαιακβάλεη ε δηαθήκηζε θαη εηζπξάηηεη απφ ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ απφ ηελ ΟΠΑΠ. 

  Ζ Volton έρεη κηα ηδησηηθή ζχκβαζε κε ηελ ΠΑΔ ΑΔΚ κε ηε 

Γηθέθαινο, έρεη γίλεη αίηεκα ζπγθεθξηκέλν -δελ έρσ πξφρεηξα εδψ ηα 

Πξσηφθνιια- πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα ηεηξαγσληθά, ηα 

θαηακεηξεκέλα θαη ηη ζα εηζπξάμεη απ' επζείαο ν Γήκνο απφ ηε Volton. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ο ρψξνο είλαη δηθφο καο φκσο, δελ είλαη ηεο ΑΔΚ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη θάλεη φκσο ζχκβαζε κε ηελ ΑΔΚ ε Volton, δελ έρεη θάλεη 

κε εκάο. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ο ρψξνο φκσο είλαη δηθφο καο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ζα εηζπξάηηνπκε ην αληίζηνηρν ηέινο απφ ηελ Volton. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηαηί ε Volton δελ ήξζε ζε εκάο θαη πήγε ζηελ ΑΔΚ; ε 

δηθφ καο έδαθνο είλαη Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Volton δελ έθαλε θαλέλα αίηεκα ζε εκάο, πνηέ.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα είλαη απζαίξεηα απηά. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη πσο ηα έβαιε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ρσξίο ηε 

δηθή καο άδεηα.  
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γήκαξρε, γηα λα θαηαιάβσ είλαη απζαίξεηα απηά πνπ 

κπήθαλ δειαδή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ εκάο δελ ππάξρεη θακία άδεηα …. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Άξα πξέπεη λα θηλεζνχλ θη άιιεο δηαδηθαζίεο πιένλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε εξεηάθε είκαζηε ζε δηαδηθαζία επαθήο κε ηελ Volton.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν ίδην είλαη θαη νη θαληίλεο Γήκαξρε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να νινθιεξψζσ. Κχξηνη έρνπκε κπιέμεη ηα πφδηα καο, κνπ 

θαίλεηαη. Δδψ ππάξρεη ε ππνρξέσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο πξνο ην 

Γήκν απ' επζείαο ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηεο ΑΔΚ, ηνπ ΟΠΑΠ θαη 

νπνηνπδήπνηε. Γελ εκπιέθεηαη θαλείο ηξίηνο ζηηο ππνρξεψζεηο φισλ απηψλ 

ησλ ηξίησλ, φζνλ αθνξά ηα δηαθεκηζηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ καο. 

  Καη εξσηψ: εγγξάθσο έρεη γίλεη ηίπνηα απφ πιεπξάο Γήκνπ 

φζνλ αθνξά ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν απάληεζα πξνεγνπκέλσο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ρη. Δγγξάθσο, φρη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγγξάθσο κε πξσηφθνιιν, δελ έρσ ην Πξσηφθνιιν απηή ηε 

ζηηγκή. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθφζνλ ην θάλαηε, ζα ζέιακε απφ έλα αληίγξαθν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο, απιψο δελ είλαη ηεο παξνχζεο γηαηί δελ είκαη έηνηκνο 

γηα θάηη ηέηνην.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη δελ ηα ζέισ ζήκεξα, ζε ηξεηο κέξεο. πσο ηα άιια 

πνπ δήηεζα ζηελ αξρή.  

  Πάκε ζην δεχηεξν. Έρνπλ κπεη θαληίλεο, πέληε ηνλ αξηζκφ γχξσ 

απφ ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ ζε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ Γήκνπ. Πσο κπήθαλ 

απηέο, ρσξίο λα έρεη νξηνζεηεζεί ν ρψξνο κε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ; Γεχηεξνλ, έρσ κάζεη φηη δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ΑΔΚ. Έρνπκε 

θάλεη ελέξγεηεο γξαπηέο πξνο απηνχο, ή απηφλ πνπ έρεη θαηαιάβεη ηνπο 

ρψξνπο απηνχο; 

  Σξίηνλ, ηα θαηαζηήκαηα εθεί έρνπλ θαηαιάβεη θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ηνπ Γήκνπ. Έρνπκε νξηνζεηήζεη ηνπο ρψξνπο πφζν ην ηεηξαγσληθφ; 

Έρνπλ νριεζεί εγγξάθσο; Σέηαξηνλ, έρνπκε θάλεη νξηνζέηεζε πξνο 
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εμππεξέηεζε ησλ παξνδίσλ επί ηνπ ζθεπαζηνχ πξνο ηελ Ησλίαο θαη 

ηαλάπαιηλ; 

  Δίλαη δεηήκαηα θπξίεο θαη θχξηνη πνπ πξέπεη λα ηα θαζνξίζνπκε 

έηζη ψζηε λα ππάξρεη ηάμε πεξί ηνλ ρψξν, γηαηί δηαθνξεηηθά κε βξεζνχκε πξν 

δπζηπρήκαηνο, Πεξλάλε απηνθίλεηα, κπαίλνπλ απηνθίλεηα, ππάξρεη 

επηζθεςηκφηεηα πνιιψλ νηθνγελεηψλ κεηέξσλ κε κηθξά παηδηά, κε ηπρφλ 

έρνπκε θαλέλα ηξαγηθφ απνηέιεζκα ζην ρψξν απηφλ. 

  Καη ζα ήζεια φπνπ έρνπκε θάλεη ελέξγεηεο γξαπηά λα καο 

δψζεηε αληίγξαθα, φπνπ δελ έρνπκε θάλεη ελέξγεηεο πεξί απηψλ θαη λα καο 

αηηηνινγήζεηε γηαηί δελ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ δελ έρνπλ γίλεη.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γήκαξρε, κπνξψ λα ζπκπιεξψζσ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ. Δίλαη θάηη ην νπνίν απαζρνιεί φινπο καο, ν ρψξνο 

εθεί είλαη θνηλφρξεζηνο, είλαη πιαηεία θαη δελ επηηξέπεηαη λα πεξλάεη θαλείο 

νχηε πνδήιαην, νχηε απηνθίλεην, νχηε κεραλάθη, λα ην μεθαζαξίζνπκε απηφ. 

  Έρνπκε μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα κπνπλ νη 

βπζηδφκελεο κπάξεο, ε κπάξα κηα ζπγθεθξηκέλε κε κπνπηφλ πνπ ζα έρνπλ νη 

θάηνηθνη ηεο Ησλίαο θαη ηα νρήκαηα ηξνθνδνζίαο ησλ καγαδηψλ πνπ είλαη κέζα 

ζηελ ΑΔΚ. Δπεηδή δελ είλαη ηεο παξνχζεο γηαηί ην ζέκα είλαη άιιν, ην αλνίγεη 

ν θ. Γξεηδειηάο θαη θαιψο ην αλνίγεη γηαηί απαζρνιεί φινπο καο, ζα είκαζηε ζε 

ζέζε λα ζαο δψζνπκε ηη έγγξαθα αηηήκαηα έρνπλ γίλεη, πσο έρεη πξνρσξήζεη 

ε δηαδηθαζία πεξηθξνχξεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, αιιά φρη ηψξα γηαηί 

ην ζέκα καο είλαη άιιν.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ δήηεζα λα γίλεη ηψξα, ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε …. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε απφιπηα φηη ην ρψξνο πξέπεη λα πεξηθξνπξεζεί, 

ν ρψξνο είλαη πιαηεία, ν ρψξνο είλαη θνηλφρξεζηνο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πκθσλνχκε, αιιά λα θαζνξίζνπκε ηα φξηα ζε ηη 

ζπκθσλνχκε. πσο μέξεηε ε πφιε καο ηηο εκέξεο ηνπ αγψλα πάζρεη πεξί ην 

parking. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάζρεη θη άιιεο κέξεο, πφζν κάιινλ ηηο εκέξεο ηνπ αγψλα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθείλνη φκσο πνπ πάζρνπλ πεξηζζφηεξν είλαη απφ 

Γεθειείαο πξνο ην γήπεδν θαη απφ κχξλεο πξνο ην γήπεδν. Θα πξέπεη λα 
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δνχκε φρη απιά ηνλ ζθεπαζηφ ηεο Κσλζηαληίλνπ Παηξηάξρνπ, Φσθψλ θαη ηα 

ινηπά, αιιά απφ Γεθειείαο λα γίλεη ξχζκηζε έηζη ψζηε θαη ηελ εκέξα ησλ 

αγψλσλ ηνπιάρηζηνλ ζηνπο ρψξνπο ησλ 6 Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ πνπ 

είλαη απφ ΑΔΚ κέρξη Γεθειείαο, απφ Φσθψλ κέρξη Π.Π.Η.Δ.Γ. λα ζηαζκεχνπλ 

κφλν ηα απηνθίλεηα ησλ πεξηνίθσλ. Μελ πξνζηίζεληαη θαη επηζθεπηψλ, δηφηη 

γίλεηαη ην κπάραιν.  

  Άξα ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο ζρεδηαζκφο γηα 7-8 Οηθνδνκηθά 

Σεηξάγσλα, δειαδή ηα 6 ζπλ ηεο Αγίαο Σξηάδνο, ζπλ ην Ησλίαο θαη κχξλεο 

θαη Φσθψλ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αληηκεησπίδνπκε έλα θαηλνχξγην δεδνκέλν, ε κέξηκλα φισλ καο 

είλαη απηνλφεηε θαη γηα ηα Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα πνπ αλαθέξεη ν θ. 

Γξεηδειηάο, δειαδή απφ Αηηαιείαο, Μπξζίλεο, Κπιηθείαο κέρξη Φσθψλ θαη ην 

θνκκάηη ην ππέξγεην …. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα είλαη θξίκα, γηαηί ζήκεξα αξρίδεη ε θαηαζθεπή ηεο 

Καππαδνθίαο, θαηαιαβαίλεηε απηά πνπ ζα θηηάμνπκε, λα ηα ραιάζνπκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη δεδνκέλν. Έρσ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο δελ είλαη ηεο 

παξνχζεο, θαηά πφζν ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ θάξηεο δεκφηε γη' απηά ηα 

Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα parking 

ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο πεξίνηθνπο, ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Σεηξαγψλσλ. Δίκαζηε ζε κηα θνηλή θαηεχζπλζε φινη καο 

θαληάδνκαη θαη εληφο ησλ εκεξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο ζα είκαζηε ζε ζέζε κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο λα κπνχκε 

ζηε ινγηθή ή ησλ βπζηδνκέλσλ κπαξψλ, ή ηεο κπάξαο πνπ θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ζα ηνπνζεηεζεί εθεί πνπ αξρίδεη ν ρψξνο ηεο πιαηείαο θαη απφ 

ηελ πάλσ κεξηά ηεο ππνγεηνπνίεζεο, επίζεο. 

  Άξα αθήζηε ιίγν λα ην δπκψζνπκε απηφ θαη κεηαμχ καο ζε κηα 

ζπλεδξίαζε κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ Παξαηάμεσλ απηή είλαη ε δηθή κνπ 

πξφζεζε ηνπιάρηζηνλ, θαη αο πξνρσξήζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γήκαξρε κπνξψ κηζφ ιεπηφ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θ. εξεηάθε, απιψο ην ζπδεηάκε εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να δνχκε ην ζέκα γηαηί φινη έρνπκε ζθέςεηο, καο απαζρνιεί 

θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλνιηθά, ζα πσ θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν εδψ, ζα 

βάισ θαη δπν ηξεηο άιιεο πιεπξέο. 
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Πξψηα απ' φια ζε ζρέζε κε ηνλ ΟΠΑΠ ζπκάζηε φηη εγψ έρσ  

ζέζεη ζέκα αλαθνξηθά κε ηελ νλνκαηνδνζία γηαηί είλαη κηα εκπνξηθή πξάμε 

εδψ θαη πεξίπνπ ελάκηζε ρξφλν, ην νπνίν δελ έρεη έξζεη. Απηφ πνπ ιέεη 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ απηφ είλαη άιιν ζέκα θαη λνκίδσ κε βάζε ηε 

ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξάςεη, πξέπεη λα γίλνπλ νη ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ΟΠΑΠ ν νπνίνο ζπκάζηε είρε εηπσζεί απφ ην Γήκαξρν φηη δελ έρσ δεη θαη ηελ 

πηλαθίδα, φηαλ ην είρα ζέζεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

Βιέπσ φηη ππάξρεη κηα αλνρή ζηα κνλνπψιηα. Γηαηί ν ΟΠΑΠ 

είλαη κνλνπψιην, ε Volton είλαη κνλνπψιην, ππάξρεη κηα αλνρή ζηνπο 

κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο Οκίινπο θαη ζηα παξαθιάδηα ηνπο, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή αλ ρξσζηάεη θαλέλαο θαλά ρηιηάξηθν, πάκε θαη ηνπ θάλνπκε 

θαηάζρεζε.  Λέσ πνην είλαη ην γεγνλφο ζε ζρέζε κε ηα ρξσζηνχκελα θαη 

γίλεηαη απηφκαηα ε δηαδηθαζία κε ηεο ΓΟΤ. 

Δλψ νη επηρεηξήζεηο ζσξεχνπλ 10, 20-100.000 θαη φζν πάεη. 

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηνπηθήο Γηνίθεζεο θαη ηνπ θξάηνπο θαη απηφ 

δελ είλαη κφλν εδψ, είλαη θαη γεληθφηεξν. 

Σέινο αλαθνξηθά κε ηνλ πεδφδξνκν. Φπζηθά ππάξρνπλ ζέκαηα 

κε ηηο θαληίλεο θαη απηέο κνλνπψιην είλαη πνπ ηηο έρεη, κεγάιν κάιηζηα θαη 

βιέπσ κηα αζπιία, ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  

Σέινο ζρέζε κε ηνλ ρψξν. Ο ρψξνο πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηα 

ηξαπεδνθαζίζκαηα απζαίξεηα, έρεη επηθηλδπλφηεηα. Γηαηί ε θηινζνθία ηεο 

ππνγεηνπνίεζεο είλαη λα ππάξρεη ρψξνο εθηφλσζεο ηνπ γεπέδνπ ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο θαη εδψ πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε πνπ δελ έρεη λα 

θάλεη κε ηα έζνδα, έρεη λα θάλεη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ, ησλ θηιάζισλ 

θαη ησλ πεξηνίθσλ. 

Γεχηεξνλ, ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο επζχλεο γηα ηελ εηθφλα ηνπ 

ππαίζξηνπ parking. ηνλ θ. Μπεξδέζε θαη ην ιέσ γηα λα θαηαγξαθεί, ζηηο 26 

Οθησβξίνπ φηαλ παξά ιίγν λα κε ρηππήζεη ακάμη ζηνλ πεδφδξνκν θαη κάιηζηα 

κνπ θφξλαξε θηφιαο, ηνπ έζηεηια θσηνγξαθίεο, ππάξρνπλ δειαδή, κε 

παξθαξηζκέλα γχξσ - γχξσ θαη δήηεζα λα επηιεθζεί ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

θαη λα ελεκεξσζψ. Απφ φ,ηη θαηάιαβα νχηε ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία επηιήθζεθε 

ηνπ ζέκαηνο, νχηε ελεκεξψζεθα. Ίζσο αλ είρα θαηαιήμεη ζε θαλά ΚΑΣ ζα 

ήηαλ δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα.  
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Δδψ ππάξρεη επζχλε θαη ζηνλ θ. Μπεξδέζε πξνζσπηθά θαη 

ππάξρεη κηα αλνρή ε νπνία μαλαιέσ δελ έρεη λα θάλεη… πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ νξηζκέλα πξάγκαηα φπσο πξέπεη θαη γηα ηνπο θηιάζινπο θαη γηα 

ηνπο θαηνίθνπο θαη γηα φινπο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα απάληεζε κφλν. Γελ ππάξρεη θακία αζπιία θαη θακία 

αλνρή, ν Γήκνο ζα εηζπξάμεη απηά πνπ ηνπ αλαινγνχλ είηε απφ ηηο 

θαηαιήςεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, είηε απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο. Έρεη 

μεθηλήζεη απηή ε δηαδηθαζία. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Μα εδψ έρνπκε αλέγεξζε απζαηξέησλ! Απηφ είλαη απζαίξεηε 

θαηαζθεπή. Καλνληθά πξέπεη λα πάεη ε Πνιενδνκία θαη λα θαηεδαθίζεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. ζέισ λα ζαο ζπκίζσ κεξηθά 

πξάγκαηα φζνλ αθνξά θαη ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ηεο Volton ηηο 

θσηηδφκελεο θαη φζνλ αθνξά θαη ηηο θαληίλεο. Καη' αξράο έρνπκε ςεθίζεη ηε 

δηαρεηξηζηηθή ηνπ άιζνπο πνπ απαγνξεχεηαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ, εθηφο 

απφ πέηξα, πάλσ ζηε κάλδξα πνπ είλαη εθεί νη πηλαθίδεο ηεο Volton. Γελ κε 

ελδηαθέξνπλ νη πηλαθίδεο ηεο Volton δελ έρσ πξφβιεκα, απφ ηελ αξρή θαη 

ζηε δηαρεηξηζηηθή ηνπ άιζνπο ήκνπλ ππέξ ζην λα θηηαρηνχλ πξάγκαηα γχξσ 

απφ ην γήπεδν, αιιά ζέισ ρξήκαηα γηα ηελ πφιε κνπ.  

  Δίλαη απαξάδεθην γηα καο λα έρνπκε επηηξέςεη λα κπνπλ απηέο 

νη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ηνπ νπνηνδήπνηε, ρσξίο λα έξζνπλ ζε εκάο λα 

δεηήζνπλ άδεηα θαη κάιηζηα πσο θσηίζηεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκηζηηθέο. 

Απφ πνχ πήξαλ ξεχκα; Απφ εκάο; ην δηθφ καο έδαθνο είλαη. Ή έδσζε ε ΠΑΔ 

ΑΔΚ; Να μέξνπκε ηη γίλεηαη. 

  Οη θαληίλεο. πσο μέξεηε φινη ζαο θαη ληξέπνκαη γη' απηφ, 

εηιηθξηλά ληξέπνκαη φρη κφλν γηα ηελ ζπκπνιίηεπζε θαη γηα ηελ αληηπνιίηεπζε 

πνπ δελ κηιάεη θαλέλαο φηη έρεη δψζεη ε Πεξηθέξεηα ηξεηο άδεηεο ζε νιφθιεξν 

ην Γήκν καο γηα θαληίλεο. Έρεη γίλεη θαηξφ ην έγγξαθν θαη κάιηζηα ε κία βάζεη 

ηνπ 30% πξέπεη λα πάεη ζε ΑκεΑ. Καη έρνπλ κπεη πέληε πέξημ ηνπ γεπέδνπ 

ρσξίο άδεηα, ρσξίο θαλ λα καο έξζνπλ. 

Γελ έρεη νξηνζεηήζεη εκείο θαλ ρψξνπο γηα θαληίλεο θαη έρνπλ 

βάιεη πέληε. Καη ιέκε πξνζσξηλή άδεηα ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα, δελ ππάξρεη 

πξνζσξηλή. Καλνληθά πξέπεη λα θχγνπλ άκεζα. Ή, λα θνπλήζνπκε εκείο ηα 
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πφδηα θαη ηα ρέξηα καο θαη λα πάκε ζηελ Πεξηθέξεηα λα δεηήζνπκε παξαπάλσ 

άδεηεο γηα λα δψζνπκε θαη λα καο δψζνπλ ηα ρξήκαηα πνπ δηθαηνχκαζηε. 

Πσο δνπιεχνπλ απηνί. Έηζη; Ση ζα πνχκε ζηα καγαδηά καο; Δπραξηζηψ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, θαιχθζεθε ην ζέκα ην νπνίν δελ είλαη ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε, ζα ζαο απαληήζσ θαη ζε απηφ. Έρεηε απφιπην δίθην, ζπκθσλνχκε φηη 

απφ ηηο πέληε, νη δπν είλαη απηέο πνπ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην ρψξν. Οη 

άιιεο ηξεηο είλαη θνιεκκέλεο ζην ξπκνηνκηθφ πνπ αλήθεη ζηελ ΑΔΚ, κελ ην 

ζπδεηήζνπκε ηψξα, ην μέξνπκε φηη ππάξρεη πξφβιεκα. Δίλαη έλαο θαηλνχξγηνο 

βεκαηηζκφο, έλα θαηλνχξγην δεδνκέλν πνπ ζα ην αληηκεησπίζνπκε. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γήκαξρε, νηθνδνκηθή ξπκνηνκηθή είλαη …. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ε φ,ηη αθνξά ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηελ πιαηεία καο δειαδή. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Οηθνδνκηθή ξπκνηνκηθή είλαη δηθφ καο. 

ΜΔΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

ΓΖΜΑΡΥΟ: αο ιέσ εθεί πνπ είλαη νη θαληίλεο, ππνηίζεηαη φηη ηα ζθνππίδηα 

καδεχνληαη θαη πεξηκέλνπλ ην απνξξηκκαηνθφξν γηα ηα ζθνππίδηα βγαίλνπλ 

ζην θνηλφρξεζην ρψξν πνπ είλαη ε πιαηεία, ν ππέξγεηνο ρψξνο ηεο 

ππνγεηνπνίεζεο. Μελ μεθηλήζνπκε, ζαο ιέσ ππάξρεη κέξηκλα, ζα 

ζπδεηήζνπκε θαη νη επηθεθαιήο αλ ζέιεηε πσο ζα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα. 

Δίλαη θαηλνχξγην δεδνκέλν.  

  Οη δηαδηθαζίεο ησλ εγθαηλίσλ ζα ζαο ζπκίζσ 4 ην απφγεπκα 

βάδακε ηζηκέλην ηαρείαο πήμεσο ζηελ Καππαδνθίαο θαη ζηηο 8 είρακε 

εγθαίληα. Ήηαλ κηα θαηάζηαζε ε νπνία έπξεπε κε θάζε ηξφπν λα επηηαρπλζεί. 

Θα ελαξκνληζηνχκε θαη εζείο ην ζέιεηε θαη φινη καο.  

  Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπί ηνπ ζέκαηνο. Απηφ ην ζέκα πνπ έζεζε ν θ. 

Γξεηδειηάο εθηφο ηεο ζεκεξηλήο αηδέληαο, φινπο καο αθνξά θαη αθνχζηεθαλ 

πξάγκαηα πνιχ επράξηζηα, φηη ζα θάλεηε θάπνηα πξάγκαηα. κσο Γήκαξρε 

έρεηε ράζεη ηνλ έιεγρν ζην ζέκα ηνπ γεπέδνπ, πέξημ ηνπ γεπέδνπ. ιν «ζα» 

θάλεηε θαη πνηέ δελ πξνιακβάλεηε. Έξρεζηε πάληα εθ ησλ πζηέξσλ. 

  Κιείλσ ην ζέκα, πηζηεχσ λα ην θέξεηε ζην επίπεδν πνπ πξέπεη. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ αληηιακβάλεζηε φηη αθφκε θαη νη κπάξεο 

νη βπζηδφκελεο απηέο πνπ ιέκε πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο,  λα …. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έπξεπε λα ήκαζηαλ έηνηκνη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πψο λα ήκαζηαλ έηνηκνη; Δδψ ζαο ιέσ 4 ε ψξα έξηρλαλ 

ηζηκέλην θαη 8 είρακε εγθαίληα! 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ζρέζε έρνπκε εκείο κε ηα εγθαίληα ηεο ΑΔΚ, ζα ιεηηνπξγία 

ηνπ Γήκνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξέξεηε ηηο δηαδηθαζίεο. Δδψ πάκε λα πάξνπκε γξαθηθή χιε θαη 

ζέινπκε ηέζζεξηο κήλεο κέρξη λα εγθξηζνχλ πέληε ζηηιφ θαη πέληε παθέηα 

ραξηί.  

  Θέινπκε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ζέινπκε πξνθεξχμεηο, 

ζέινπκε πξνζθνξά ηηκψλ γηα ηηο κπάξεο γηα ηηο βπζηδφκελεο ή γηα ηε κνλαδηθή 

ηεο κνλαδηθήο απαγφξεπζεο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ ζέισ λα ξίμσ ην 

κπαιάθη αιινχ, αιιά δεκηνπξγείηαη ην κέγα δήηεκα ιφγσ έιιεηςεο παηδείαο.  

  Τπάξρεη κεγάιε πηλαθίδα απφ ηε κχξλεο πνπ ιέεη 

«απαγνξεχεηαη, πιελ ησλ νρεκάησλ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ νρεκάησλ 

ηξνθνδνζίαο» θαη ρηεο ήκνπλ ζην «Μφιπβν» θαη έηξσγα ζηηο 7 ε ψξα θαη 

πξνζπαζνχζε απηνθίλεην λα πεξάζεη απ' φιε ηε κχξλεο θαη λα πάεη, πνπ. 

ηελ κπνπηίθ κε ην απηνθίλεην ζα έκπαηλε; Καη μεζεθψζεθαλ νη άλζξσπνη 

πνπ πήγαηλαλ νηθνγέλεηεο κε ηα παηδηά ηνπο θαη ειηθησκέλνη θαη ηνπ ιέλε ηνπ 

αλζξψπνπ «πνπ παο ξε άλζξσπέ κνπ κε ην απηνθίλεην»! 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε, φκσο δελ κπνξείο λα ιεο φηη είλαη 

πξσηφγλσξν ζέκα ηνπ parking. Δίλαη έλα ζέκα πνπ καο απαζρνινχζε θαη καο 

απαζρνιεί.  

  Δλ πάζε πεξηπηψζεη επί ηνπ ζέκαηνο πνπ ζπδεηάκε. Δίπε ν θ. 

Κσλζηαληηλίδε φηη ζα ην απνζχξεη, εγψ ζέισ λα πσ ην εμήο, είπε θάηη θαη 

ζέισ λα δσ αλ επζηαζεί φηη απηή είλαη ε εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο, νη δφζεηο. Γελ είλαη εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, είλαη 

απηφ πνπ πξνηείλεη ε εηαηξεία θαη ην πηνζεηεί ε Τπεξεζία. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην πηνζεηεί … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ Τπεξεζία ην πηνζεηεζεί. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μαο πσο ην πηνζεηεί αθνχ ζαο ιέεη φηη ζέινπκε γλσκνδνηηθή.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε πνπ ιέεη κέρξη 50.000 είλαη ν ίδηνο ν Πξντζηάκελνο, απφ 50 έσο 

100.000 είλαη ε Οηθνλνκηθή θαη απφ εθεί θαη πάλσ είλαη …. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη έξρεηαη απφ ην γξαθείν ηνπ θ. Παπαξεγφπνπινπ 

πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ππφζεζε, εγψ απηφ θαηαιαβαίλσ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο επεηδή ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε πάκε ζην 

Γ.. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οπφηε ην απνζχξεηε ην ζέκα θ. Γήκαξρε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν απνζχξνπκε. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα ην ζέκα πνπ άλνημε γηα ην ζέκα ηνπ γεπέδνπ εκείο 

είρακε απφ ην 2016 επηζεκάλεη -θαη απαληψ ζηνλ θ. Οπζηακπαζίδε πνπ ιέεη 

φηη δελ κηιάεη ε αληηπνιίηεπζε- ηα πξνβιήκαηα, είρακε επηζεκάλεη φηη 

ρξεηάδνληαη πεξηθεξεηαθά parking, είρακε επηζεκάλεη φηη ρξεηάδνληαη ρψξνη 

ζηάζκεπζεο πέξημ ηνπ γεπέδνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο – δεκφηεο. Δίρακε 

επηζεκάλεη φηη ζέιεη έλα ΒΑΚ φιε απηή ε ηζηνξία, είρακε επηζεκάλεη φηη ζέιεη 

κηα θαηλνχξγηα θπθινθνξηαθή κειέηε. Δίρακε επηζεκάλεη φηη ε ππνγεηνπνίεζε 

δελ ζα ιχζεη θαλέλα θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα θαη εξρφκαζηε ζήκεξα θαη 

θιαίκε πάλσ απφ ην κλήκα.  

  Πξέπεη λα ηξέμνπκε γη' απηφ. Καη πξέπεη λα ηξέμνπκε, έζησ θαη 

εθ ησλ πζηέξσλ.  

Δπίζεο είλαη ηειείσο παξάλνκν θαη ζα πξέπεη λα εκπιαθεί ε 

Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ε χπαξμε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πέξημ ηνπ γεπέδνπ 

θαη ε χπαξμε ησλ θαληίλσλ. Οη θαληίλεο είραλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ πξψηε 

κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γελ λνείηαη εθ ησλ πζηέξσλ αδεηνδφηεζε. Γειαδή 

έξρνκαη εγψ θέξλσ δέθα θαληίλεο ζηελ πφιε θαη κε αλέρεζηε; Ή, έξρνκαη εγψ 

ζηήλσ φπνπ γνπζηάξσ δηαθεκίζεηο θαη κε αλέρεζηε;  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ έλαο ζηήζεη κπξνζηά ζην δεκαξρείν πνπ έρεη πιάησκα, 

ηη ζα θάλεηε;  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ θαηαιαβαίλσ ηη θνπβέληα θάλνπκε, ηελ ππεθθπγή 

απηή δελ ηελ θαηαιαβαίλσ, πξαγκαηηθά δελ ηελ θαηαιαβαίλσ. 
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  Σψξα ακέζσο λα εκπιαθεί ε Ννκηθή Τπεξεζία θαη λα θχγνπλ 

φινη θαη λα γίλεη ε δηαδηθαζία λφκηκα. Πξνθήξπμε, πνηνο ζα πάξεη ην 

δηαγσληζκφ, πνηνο ζα πάξεη ηηο δηαθεκίζεηο, εάλ ζέινπκε λα έρεη δηαθεκίζεηο 

εθεί. Δίλαη νηθφπεδν ηνπ Γήκνπ. Να έξζσ εδψ κπξνζηά λα ζαο ζηήζσ 

δηαθήκηζε; Δπραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ζ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κε λφκν. Οη 

12 δφζεηο είλαη … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ πνπ πξνηείλεηο λα ζπδεηεζεί. Θέιεηο λα βάινπκε ζε 

ςεθνθνξία ην ζέκα αλ ζα απνζπξζεί ή φρη; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αλαβάιιεηε έλα ζέκα ην νπνίν δελ ρξεηάδεηαη. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Λείπεη κηα γλσκνδφηεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Λείπεη κηα γλσκνδφηεζε Μηράιε κνπ, απνζχξεηαη ην ζέκα. 

 

8ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη διαγπαθήρ σπεών οθειλεηών Γήμος»  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπάξρνπλ δπν εγγξαθέο πεξίεξγεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πσο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ κία, ε πξψηε είλαη πνζφ 297,14 € σο θεθάιαην ησλ 

ζρεηηθψλ πξνζαπμήζεσλ απφ κίζζσκα αθηλήηνπ επί ηεο Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ. Δίλαη ην ΠΡΟΠΟ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ΠΡΟΠΟ μελνίθηαζε θαη έθπγε.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαγξάθνληαη ινηπφλ νη 297. Πάκε ζην ηέινο πάιη πνζφ 297 

€ πάιη Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Λφγσ παχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαθηνξείνπ ΠΡΟΠΟ, ην ίδην 

είλαη θαη είλαη βάζεη ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ 7866 … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεη γξαθηεί δπν θνξέο δειαδή; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ννκίδσ λαη. 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ην ίδην, είλαη 7866/19-3-2019. Ση είλαη απηά ηα δχν; 

Δγψ ζαο ιέσ φηη ηζρχνπλ θαη ηα δχν. Γηαηί δηαγξάθνληαη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάπνην ζπκθσλεηηθφ ζα ππάξρεη εθεί. Σν ιέεη «βάζεη 

ζπκθσλεηηθνχ ιφγσ παχζεο ιεηηνπξγίαο …». 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνλ μέξεηε θαιά απηφλ θαη ιέηε φηη έρεη θχγεη λσξίηεξα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, εγψ δελ ην μέξσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δηαθσλψ γηα ηε δηαγξαθή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ην δηαγξάςνπκε θαη λα ην εμεηάζνπκε θ. Κσλζηαληηλίδε. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζα ην δνχκε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη ζέκα Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ν Πξντζηάκελνο 

Δζφδσλ λα δεη πφηε αθξηβψο έιεμε ε ζχκβαζή ηνπ, πφηε απνρψξεζε, κέρξη 

πφηε είρε πιεξψζεη θαη αλ δελ είρε πιεξψζεη δελ πξέπεη λα δηαγξαθνχλ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη λα εμαηξεζνχλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βέβαηα. Αο έξζεη εδψ λα καο ελεκεξψζεη γηα ην ΠΡΟΠΟ ηεο 

Ρφδνπ πάλσ. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο – Κιεηζηά Πξαθηηθά) 

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

φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ 
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ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

ΜΗΥΑΖΛ ΚΟΤΣΑΚΖ    ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 

 

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΧΡΓΟ   ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ 

 

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ    ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 


