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ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 23εο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2022 

ΖΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΖ - ΧΡΑ: 09:45 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο  

Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

Κνπηζάθεο Μηραήι, Σάθαο Ζιίαο, Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Κνπεινχζνο 

Υξήζηνο, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ 

Κσλζηαληίλνο, Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηελ 7ε αλακφξθσζε 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022. 

2. Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ ρξήζεο 

πεδνδξνκίσλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ έηνπο 2023 

(επανεισαγωγή). 

3. Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπληειεζηψλ 

ηειψλ Καζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ σο θαη Γεκνηηθνχ Φφξνπ έηνπο 

2023. 

4. Καηαθχξσζε πξαθηηθψλ θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ζέζεσο 

πεξηπηέξσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 
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5. Δπαλέγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε φξσλ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ζηάζεσλ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ζηηο εγθεθξηκέλεο γξακκέο 

(αζηηθέο θαη δεκνηηθέο) ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο 

Υαιθεδφλαο» (Α.Μ. 147/2021). 

6. Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζθεπάζηξνπ 

αζιεηηθνχ ρψξνπ ζηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ». 

7. Έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ παηδίαηξν ζην 

πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο «Πξφγξακκα πξνζρνιηθήο 

αγσγήο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ». 

8. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ρξηζηνπγελληάηηθσλ ζεαηξηθψλ 

παξαζηάζεσλ γηα ηα βξέθε θαη ηα λήπηα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ θαη 

Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ  θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο. 

9. Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεψλ νθεηιεηψλ Γήκνπ. 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 2022. Παξαθαιψ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. 

Κσλζηαληηλίδεο παξψλ, 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, Τπάξρεη απαξηία, 

αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηελ 7ε αλακόξθσζε 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γεηα ζαο θχξηνη ζπλάδειθνη. Έρνπκε ηελ 7ε 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, έρνπλ εληζρπζεί ΚΑΔ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, αλαιπηηθά ζαο έρεη έξζεη ν πίλαθαο, κηα κηθξή δηφξζσζε 
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πνπ έγηλε ζήκεξα δελ αιιάδεη ην πεξηερφκελν ηεο αλακφξθσζεο ην 

απνζεκαηηθφ.  

  Αλ ζέιεηε θάπνηεο εξσηήζεηο επραξίζησο, πνπ δελ είλαη βέβαηα 

νηθνλνκνηερληθέο, αιιηψο ζα πξέπεη λα θσλάμνπκε θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξόβιεκα ήρνπ 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ αθνχγεζηε θ. Σνκπνχινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οη εηζεγήζεηο ήξζαλ ηειεπηαία ζηηγκή …  πξόβιεκα 

ήρνπ… 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κψζηα, αλ δελ κηιήζεηο δπλαηά θαη δίπια ζην κηθξφθσλν 

αθνχκε ζπιιαβέο, δελ αθνχκε ηίπνηα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξόβιεκα ήρνπ… 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ πνπ γίλεηαη γηα πνιινζηή θνξά Γήκαξρε, είλαη φηη 

έξρνληαη εηζεγήζεηο, ελψ εγγξάθσο έρεηε πεη φηη ζα ηηο ζηείιεηε Γεπηέξα, 

ήξζαλ Σεηάξηε πξσί νπφηε απφ ηελ πιεπξά ηε δηθή κνπ ζα ςεθίζσ θαηά ζηα 

ζέκαηα πνπ ήξζαλ ζήκεξα ην πξσί φρη γηα ιφγνπο νπζίαο, αιιά γηα ιφγνπο 

ζπλέπεηαο απέλαληη ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

  Γελ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία θαλ λα ηα θνπβεληηάζσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δνχκε πνηα είλαη απηά; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηά πνπ ήξζαλ ζήκεξα ην πξσί, ην 1ν θαη ην 6ν. 

Δγγξάθσο είραηε πεη φηη ζα ζηείιεηε ηηο εηζεγήζεηο ηε Γεπηέξα, νη εηζεγήζεηο 

ήξζαλ ζήκεξα ην πξσί, νπφηε θαηά. Καη απφ ηψξα θαη χζηεξα φ,ηη έξρεηαη 

έηζη, θαηά.  Βάιηε ηηο Τπεξεζίεο λα δνπιέςνπλ κε βάζε ηα έγγξαθα πνπ 

ζηέιλεηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν φηη δελ έρσ θπζηθή παξνπζία εθεί ζήκεξα δελ είλαη 

δηθή καο επζχλε, είλαη επζχλε δηθή ζαο. Με ηηο δηθέο απνθάζεηο έρεηε πεη άιια 

πξάγκαηα θαη θάλεηε άιια πξάγκαηα. Δίλαη δηθή ζαο ηαθηηθή, ζα θξηζείηε γη' 

απηφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση είρακε πεη; 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπί ηνπ ζέκαηνο. Ζ εηζήγεζε φπσο ήξζε, είλαη πνιχ 

πξφρεηξε θαη ήξζε ηα μεκεξψκαηα. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο εγψ δελ 

κπνξψ λα δηαβάζσ θαη λα ςεθίζσ. Απέρσ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Οκνίσο κε ηνπο πξνιαιήζαληεο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηά ή απέρεηε; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καηά.  

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινχζνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πφζν είλαη θ. Γξακκαηέα; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 3 θαηά θαη 1 απνρή.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο 

ην Γ.. γηα ηελ 7ε αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 

2022» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκό ηειώλ ρξήζεο 

πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ έηνπο 2023» 

(επανεισαγωγή) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ εηζήγεζε έξρεηαη μαλά, απιά δηνξζσκέλε σο πξνο ην 

ζθέινο…. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη επαλαζπδεηνχκε ηα ηέιε πνπ 

είρακε αλαβάιιεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο 

θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο φπσο κνπ είπε θαη 

ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ πνπ αθφκε δελ ήκνπλ εγψ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

εηζεγείηαη ηξεηο αιιαγέο. 

Ζ πξψηε αιιαγή απηή πνπ εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο θαη 

πξέπεη λα ζπδεηεζεί, δελ μέξσ αλ θαη ν θ. Γήκαξρνο έρεη θάπνηα άιιε άπνςε, 

είλαη ε δεκηνπξγία κηαο Εψλεο η ζηελ πιαηεία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 

ππνγεηνπνίεζε γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, κε ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Γεκηνπξγείηαη κηα δψλε η φπσο είρε εηπσζεί θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε, απμεκέλε απφ ηε δψλε Α ζηα 90 € ην ηεηξαγσληθφ 

κέηξν. Απηή είλαη ε πξψηε δηφξζσζε. 

Ζ δεχηεξε, πάιη απφ πξφηαζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη ε κείσζε 

ησλ ηειψλ γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα θηλεηέο 

θαη ζηαζεξέο θαληίλεο απφ 5 € ην ηεηξαγσληθφ κέηξν εκεξεζίσο ζε έλα 1 € 

ζχκθσλα κε ηελ Τπεξεζία -θαη απηφ ζα ην ζπδεηήζνπκε- είλαη ππέξνγθν ην 

πνζφ πνπ πξνθχπηεη εηεζίσο θαη κεληαίσο γηα κηα θαληίλα, αλ ππνινγηζηεί 5 € 

εκεξεζίσο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη εηζεγείηαη λα κεησζεί απηφ ην πνζφ ζην 

1 €.  Καη βέβαηα ε εμαίξεζε ηεο Φσθψλ απφ ηελ δψλε Α.  

Αλ ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή θάπνηα έλζηαζε γη' απηφ, 

επραξίζησο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα είρε έξζεη ιαλζαζκέλε 

εηζήγεζε απφ ηε Γηνίθεζε κε δεδνκέλα πξνπέξζηλα θαη φρη πεξζηλά, ρσξίο 

λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα ζηελ πφιε κε ηε δεκηνπξγία 

ηεο κεγάιεο πιαηείαο.  Δίρε έξζεη κηα πνιχ πξφρεηξε εηζήγεζε. 

Απηή ηελ εβδνκάδα βηάζηεθε είλαη πάγηα ηαθηηθή καο γηα ηφζν 

ζνβαξά ζέκαηα λα ζπλεδξηάδεη ε δεκνηηθή καο νκάδα γηα λα απνθαζίδνπκε 

θαη λα πξνηείλνπκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Γη' απηφ ζήκεξα ζα απέρσ θαη 

ζα ηνπνζεηεζψ γηα φια ηα ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κακία εξψηεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξάγκαηη ε εηζήγεζε επαλεηζάγεη ην ζέκα κεηά απφ 

ιαλζαζκέλεο εηζεγήζεηο πνπ είραηε θέξεη, είλαη επράξηζην φηη δηνξζψζαηε ηελ 

πξφηαζε πνπ έθαλα γηα ηηο εκπνξνπαλήγπξεηο θαη ηηο ελαξκνλίζαηε κε ηηο 

ππφινηπεο εκπνξνπαλήγπξεηο ηεο πφιεο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ, πιελ φκσο θαη εγψ ζα ηνπνζεηεζψ σο Παξάηαμε ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην πνπ ζα έξζεη ην ζέκα απηφ. Οπφηε θη εγψ απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Οκνίσο ζα απέρσ θαη εγψ, ζέισ λα θάλσ δπν 

παξαηεξήζεηο. Ζ θαηλνχξγηα ζέζπηζε ηεο Εψλεο η ελψ νη δηαθνξέο απφ ηε 

δψλε Α θαη Β είλαη πάλσ απφ 20 €, ε δηαθνξά ηεο θαηλνχξγηαο Εψλεο πνπ 

είλαη έκπξνζζελ ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΚ κε ηελ Α είλαη 10 € κφλν. Δθεί ίζσο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ιίγν παξαπάλσ, βέβαηα δελ έρνπκε αθφκε ην κέγεζνο λα 

μέξνπκε ηη θφζκν ζα καδεχεη, αιιά ζα κπνξνχζε λα είλαη ιίγν παξαπάλσ, 

πηζηεχσ. 

  Όζνλ αθνξά ηηο θαληίλεο θαη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο νξζά 

εηζεγείζηε γηα ηεξάζηηα κείσζε απφ 5 € ην ηεηξαγσληθφ ζε 1 € γηαηί αιιηψο 

έβγαηλε γχξσ 16-17 ρηιηάξηθα ην ρξφλν θάζε θαληίλα γηα θαζαξηφηεηα. Απηά 

έρσ λα πσ, θαηά ηα άιια ζα απέρσ απφ ηελ ςεθνθνξία. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα δηθή κνπ ζθέςε ζρεηηθά κε ηελ 6ε δψλε απηή πνπ 

πξνζηίζεηαη ζηηο εηζεγήζεηο, θαη' αξρήλ ακθηηαιαληεπφκνπλ σο πξνο ην αλ 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 6ε δψλε πέξημ ηνπ γεπέδνπ θαη ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, αιιά θαη ηεο επηζθεςηκφηεηαο πνπ είλαη ζαθψο πνιχ 

κεγαιχηεξε εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, ζθεθηφκνπλ λα κε 

δεκηνπξγήζνπκε κηα πεξαηηέξσ δψλε, αιιά κεηά απφ ζπδεηήζεηο κε ηηο 

Τπεξεζίεο θ. Κσλζηαληηλίδε ηε δερφκαζηε απηή ηε ζέζε. 

  Θα πάκε ζε κηα 6ε δψλε ε νπνία ζα έρεη νηθνλνκηθά νθέιε 

κεγαιχηεξα πξνο ην Γήκν θαη απνδέρνκαη ηελ πξφηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξφζζεζε κηαο αθφκε Εψλεο θαη ηελ πξφηαζε πνπ 

έγηλε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Απφ εκάο επνκέλσο ςεθίδεηαη φπσο έρεη έξζεη ε 

πξφηαζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ βιέπσ φηη πξνζβάιιεηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο 

ζηηο Εψλεο, απέρσ θαη ζα ηνπνζεηεζψ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα πξηλ απέρσ, επίζεο 

ζεσξψ φηη ε εηζήγεζε είλαη πνιχ πξφρεηξε θαη δελ έρνπλ νξηνζεηεζεί αθξηβψο 

ηα φξηά ηεο. Παξαπάλσ ζα πνχκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απέρσ.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη νκφθσλν θαη θαηαγξάθνληαη 4 απνρέο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο 

ην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκό ηειώλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ έηνπο 2023» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκό ζπληειεζηώλ 

ηειώλ Καζαξηόηεηαο θαη Φσηηζκνύ σο θαη Γεκνηηθνύ Φόξνπ  

έηνπο 2023» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα παξαθαιέζσ λα παξεπξίζθεηαη θαη ν Γηεπζπληήο 

Οηθνλνκηθψλ ζην ζέκα απηφ. 

ην ζεκείν απηό πξνζήιζε ν θ. Παπαπεηξόπνπινο 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ε εηζήγεζε ζαο έρεη απνζηαιεί, 

είλαη ε εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ζπληειεζηή ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ 

ειεθηξνδνηνχκελσλ επηθαλεηψλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2023. 

Μηιάκε γηα ηελ θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ νδψλ, ησλ πιαηεηψλ θαη ηνπ 
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ζπλφινπ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, θάζε άιιεο παγίσο παξερφκελεο απφ 

ηνπο Γήκνπο ππεξεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη ή είλαη ζπλαθήο κε απηέο.  

Ζ ζρεηηθή απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί αθνξά αληαπνδνηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ λέσλ ζπληειεζηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη 

ζχκθσλα κε ην χςνο ησλ εζφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ εληφο ηνπ 

έηνπο 2023 θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. 

αο έρνπλ απνζηαιεί ηα αλαινγηζηηθά ζηνηρεία εζφδσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 θαη ε πξφηαζε. Ό,ηη ζέιεηε νηθνλνκνηερληθφ, είλαη εδψ 

ν Πξντζηάκελνο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πήξακε ηελ εηζήγεζε, πηζηεχνπκε φηη ππάξρεη έιιεηκα 

απφ θέηνο, βιέπνπκε φηη θαηαζέηεηε έλα ειιεηκκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη έλα φξγαλν λαη κελ εηζεγεηηθφ ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε εθηελέζηαηα, γηαηί θαηαζέηεηε έλα 

ειιεηκκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη πιαζκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ αληαπνδνηηθψλ 

γηα ην 2023 θαη ζα πξέπεη ν θφζκνο λα αθνχζεη.  

  Οπφηε εδψ λα θνπβεληηάδνπκε ελληά άλζξσπνη κεηαμχ καο πξσί 

Σεηάξηεο, δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο. Οπφηε ςεθίδσ θαηά θαη ζα 

ηνπνζεηεζνχκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Παπαπεηξφπνπιε, κπνξείηε λα καο πείηε πφζν ήηαλ 

ην χςνο ηνπ εμφδνπ πξνο ΓΔΖ θέηνο; ε ηη πνζφ αλήιζε; Γειαδή πφζα 

έρνπκε πιεξψζεη ζηε ΓΔΖ.  

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Αλ ζπκάκαη θαιά είρε πξνβιεθζεί έλα πνζφ ζηελ 

αξρηθή πξφβιεςε 450.000 € εληζρχζεθε δπν θνξέο θαη πξέπεη λα έρεη θηάζεη 

γχξσ ζηα 900 ρηιηάξηθα.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θπκάζηε πφζε ήηαλ ε εηζήγεζε ην ’21 θαη ην ’22; Σεο 

Γηνίθεζεο, φρη ηη απνθαζίζακε ζην πκβνχιην.  

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην ζπκάκαη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ην ζπκάζηε, λα ζαο ην ζπκίζσ εγψ. 450.000 € θαη ε 

16/2022 απφθαζε πξνέβιεςε 450.000 €; Μάιηζηα. Άξα είρακε κηα ππέξβαζε 

θαη αθφκε δελ είκαζηε ζηε ιήμε ηνπ έηνπο, ζα ππεξβεί ην εθαηνκκχξην. 
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θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Ζ εθηίκεζε λαη φηη κε ηηο απμήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζηε ΓΔΖ ζα θηάζνπκε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζείο ηνλ εγθξίλαηε γηα λα έξζεη 

ζε εκάο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, σο Γηεπζπληήο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο, γηα λα ςεθηζηεί; 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Γηα ην ’23; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: βεβαίσο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί καο ππνβάιιεηε αλεηιηθξηλή πξνυπνινγηζκφ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ ην ζθέινο πνπ ζαο είπα; Έρεη θη άιια. Όηαλ έρεηε κηα 

δαπάλε ηεο ηάμεσο … 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη εθηηκήζεηο γηα ην 2023 φζνλ αθνξά ηα έμνδα 

ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ πηζηεχσ φηη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ LED πηζηεχεηαη 

φηη… 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηη πηζηεχνπκε εκείο, εζείο σο Γηεπζπληήο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, δηφηη αλ αχξην δελ έρνπκε λα πιεξψζνπκε, ζα καο 

ιέηε φηη πξέπεη λα πάξνπκε άιιν έλα 10% ηα γλσζηά. Ρσηψ: πσο βάδεηε 

ππνγξαθή ζε έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη ςεπδήο; Πέξα ηνπ ειιεηκκαηηθνχ 

500 ηφζεο ρηιηάδεο, φηαλ εζείο ζπλνκνινγείηε φηη ζα μεπεξάζεη ην 1 

εθαηνκκχξην, άξα ζα ππεξβεί θαηά 500 ηφζεο ρηιηάδεο πνπ ζεκαίλεη άιια 500 

ζην έιιεηκκα.  

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Λέσ φηη γηα ην 2022 ηα έμνδα ειεθηξνθσηηζκνχ 

αλακέλεηαη λα είλαη γχξσ ζηηο 800 κε 900.000 € θαη ίζσο πάεη θαη παξαπάλσ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ’22. Μάιηζηα. Πσο καο βάδεηε απηφ ην πνζφ; Πσο βάδεηε 

ηελ ππνγξαθή ζαο σο Γηεπζπληήο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο;  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ, δελ ξσηψ εζάο. Ρσηψ ην Γηεπζπληή πνπ 

βάδεη ππνγξαθή γηα λα έξζεη ε εηζήγεζε εδψ θαη κεηά βάδεηε φινη νη άιινη.  

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Ζ εθηίκεζε γηα ην 2023 είλαη ηεο Τπεξεζίαο… 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σηο εθηηκήζεηο ηηο θάλεη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ή ε 

Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ, φ,ηη έρεη ζρέζε κε νηθνλνκηθά; 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ θνηλνχ είλαη απηά θ. Γξεηδειηά.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα δεηάεη φ,ηη ζέιεη. Ο Γηεπζπληήο 

Οηθνλνκηθψλ ιέεη έρσ ηφζα, άκα ζέιεηε απηά πξέπεη λα θάλσ 100% αχμεζε ή 

πξέπεη λα θάλσ 100% κείσζε. Καη ξσηψ: πσο ν Γηεπζπληήο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο φηαλ κφλν απφ ΓΔΖ, δελ ζαο ιέσ λα πάξνπκε θάδνπο, λα 

πάξνπκε ζηνιέο θ.ά., ιέεη φηη έρνπκε ππεξβεί θαηά 500.000 € θαη΄ εθηίκεζε ηε 

ΓΔΖ, έρνπκε θαη έλα έιιεηκκα 500.000 € ην νπνίν ζα ην θαιχςνπκε απφ ην 

10% θαη πξνθχπηεη άιιν έλα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηε φηη ππάξρεη θάπνηα … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη αλεηιηθξηλέζηαηνο ν πξνυπνινγηζκφο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη θαη’ εθηίκεζε θ. Γξεηδειηά, πάληνηε 

είλαη θαη’ εθηίκεζε θαη γη' απηφ γίλνληαη  φπσο είδαηε θέηνο ηφζεο 

αλακνξθψζεηο, φπσο θαη ζα γίλνπλ θαη ζην κέιινλ. Δίλαη κηα πξψηε εθηίκεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά πνπ έρνπκε θάζε θνξά ζηα 

ρέξηα καο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όηαλ έρεηε δεδνκέλν φηη ην ηξέρνλ έηνο είκαζηε ζηηο 700-

900 ρηιηάδεο, έρεη εληζρχζεη ιέεη ν νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο απφ ηα ιεηηνπξγηθά 

πξνθαλψο … 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Ναη, είλαη πεξίπνπ γχξσ ζηηο 400.000 € ελίζρπζε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 100% ελίζρπζε θαη έπεηαη θη έλα … Μέρξη πφηε είλαη απηφ; 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ, δειαδή ε ελίζρπζε 

πνπ έρνπκε θάλεη είλαη κέρξη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ δελ θάλσ ιάζνο κνπ δψζαηε ηα ζηνηρεία 119.856,79 € 

θάλσ ιάζνο; 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Απηφ είλαη ε εξγνδνηηθή ππεξεζία κέρξη 31 

Ηνπιίνπ, κέρξη ην κήλα αλαθνξάο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα. ήκεξα πφζν είλαη απηφ; 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη αξλεηηθφ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφζν; 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: ήκεξα … 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε δηεπζπληά απνθιείεηαη λα κελ μέξεηε πφζν 

ειιεηκκαηηθψο είκαζηε. 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη αλαιπηηθφ ε Τπεξεζία … γχξσ ζηηο 

425.000. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μείνλ; 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Μείνλ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζέισ αθξηβψο λα κνπ πείηε αιιά ιέηε 425.000 €. Πσο 

ζα θαιπθζνχλ απηά ην ’23 θ. δηεπζπληά; Πσο ζα ηα θαιχςεηε; Γηαηί αχξην εζείο 

ζα έρεηε έλα ηεξάζηην άγρνο σο εθ ηεο ζέζεψο ζαο. Έηζη δελ είλαη; ηηο 

πιεξσκέο θαη ηα ινηπά. Γηφηη ελδερνκέλσο λα κελ έρεηε λα πιεξψζεηε θαη 

κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ. Κάλσ ιάζνο;  

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Όρη δελ ππάξρεη ζέκα γηα ηε κηζζνδνζία. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ππάξρεη, εληάμεη. Πάσ ζε έλα άιιν ζέκα, ηη εηδηθνχο 

ζπληειεζηέο έρεηε βάιεη; ήκεξα είπαηε ην ηακεηαθφ αξλεηηθφ … 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Σεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καζαξηφηεηαο πάληα είλαη πιελ 425.000 €, κάιηζηα. Ση 

εηδηθνχο ζπληειεζηέο έρεηε βάιεη ζε επίπεδν πφιεο; Καη πνπ. 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Δηζεγνχκαζηε λα παξακείλνπλ νη ίδηνη 

ζπληειεζηέο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή; Όηαλ ιέηε εηδηθφ ζπληειεζηή ηη ελλνείηε; Γηα λα ην 

θαηαιάβνπλ φινη εδψ κέζα. ε πνηνπο επηβάιιεηαη ν εηδηθφο ζπληειεζηήο 

πέξα απφ ην ζπίηη 0,90, ηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 3,82. Οη εηδηθνί 

ζπληειεζηέο πνπ κπαίλνπλ; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε απηά; 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα ζαο ξσηάσ θάηη δελ νλνκαηίδεηαη. Σελ ΑΔΚ πνπ ηελ 

βάδεηε θ. δηεπζπληά; ε πνην ζπληειεζηή ηελ έρεηε βάιεη; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ έρεη νξηζηεί εηδηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ ΑΔΚ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ζπληειεζηήο ηζρχεη κε βάζε απηή ηελ εηζήγεζε γηα 

ηελ ΑΔΚ;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζσ εγψ ή ν θ. Κσλζηαληηλίδεο; 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ην δηεπζπληή ζέισ εγψ, απηφο ζα κνπ δψζεη ππεχζπλε 

απάληεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο δηεπζπληήο κπνξεί λα κελ μέξεη.  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα απαληήζεη ζε φ,ηη κπνξεί. ε φ,ηη δελ κπνξεί ζα 

απαληήζνπκε εκείο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί ηφζν πνιχ αλεζπρείηε κε ηηο εξσηήζεηο κνπ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλαο δελ αλεζπρεί.  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δδψ είλαη ζαλ αλάθξηζε.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θαηάιαβα … 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη ζα λα θάλνπκε αλάθξηζε ηνπ αλζξψπνπ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θάζε 

ζηνηρείν. Κχξηε δηεπζπληά, ζε πνην ζπληειεζηή βάζεη απηήο ηεο εηζήγεζεο πνπ 

έρεηε ππνγξάςεη, εκπίπηεη ε ΑΔΚ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππάξρεη αθφκε εηδηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ ΑΔΚ γηαηί 

αθφκε ε ΑΔΚ δελ έρεη θαηαζέζεη φια ηα ηεηξαγσληθά ηεο θαη αθφκε δνπιεχεη 

κε εξγνηαμηαθφ ξεχκα. Μέρξη ην Μάξηε πνπ έρεη ηελ πξνζεζκία ηεο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε δηεπζπληά ζαο μαλαξσηάσ, δελ κνπ απαληάηε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απάληεζα εγψ θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θέισ ηελ ππεχζπλε δήισζε απηνχ πνπ ππνγξάθεη, απηνχ 

πνπ ππνρξενχηαη λα εηζπξάμεη αχξην, κε ππνγξαθή ηνπ, είηε ζπκθσλνχκε 

καδί ηνπ είηε δηαθσλνχκε, είηε ζα Γηνίθεζε είηε ζαλ αληηπνιίηεπζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ελλνείηε ππεχζπλε δήισζε; 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππάξρεη… ηη λα απαληήζσ; Γελ ππάξρεη 

εηδηθφο ζπληειεζηήο εηδηθά γηα ηελ ΑΔΚ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα πσο ζα πιεξψλεη ε ΑΔΚ; Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ! 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ ΑΔΚ κέρξη ηψξα πιεξψλεη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ 

έρνπκε νξίζεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν εξγνηάμην έρεη ηειεηψζεη θχξηνη κε ζπγρσξείηε πάξα 

πνιχ. Δδψ ππάξρεη παξάβαζε θαζήθνληνο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία παξάβαζε θαζήθνληνο θαη κε ρξεζηκνπνηείηε … 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ρσηψ: βάζεη πνηνπ ζπληειεζηή ζα πιεξψλεη ε ΑΔΚ γηα λα 

μέξεη φινο ν θφζκνο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Με δεκηνπξγείηε εληππψζεηο θαη θιίκα …. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ δεκηνπξγψ, αθνχ δελ κνπ δίλεηε απάληεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη κάιηζηα εθθνβηζκνχ παξάβαζεο θαζήθνληνο θαη ηα 

ζρεηηθά. Ζ ΑΔΚ κέρξη ηέινο Μαξηίνπ δνπιεχεη κε βάζε ηελ απφθαζε πνπ 

έρνπκε πάξεη, κε εξγνηαμηαθφ ξεχκα θαη πεξηκέλνπκε κε βάζε ηα δηθά καο 

έγγξαθα πνπ έρνπκε απνζηείιεη, λα καο θαηαζέζνπλ ηα ηειηθά ζρέδηα, 

θαηφςεηο, εκβαδά θαη φ,ηη έρεη ζρέζε γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηακεηξήζνπκε. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γήκαξρε, κέρξη Γεθέκβξε είρακε πεη φρη κέρξη Μάξηε, 

λνκίδσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη ην Μάξηην έρεη πξνζεζκία κε ην εξγνηαμηαθφ ηεο, Γηάλλε 

κνπ. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δληάμεη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να νινθιεξψζσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ γηαηί ξσηάεη αθφκε ν θ. Γξεηδειηάο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε δηεπζπληά λα ζαο ξσηήζσ θαιφπηζηα εάλ αχξην έξζεη 

θάπνηνο πνιίηεο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ζαο πεη «θχξηνη εγψ 

πιεξψλσ ζην ζπίηη κνπ απηά πνπ κνπ έρεηε βάιεη», εθεί ηη ζπληειεζηή έρεηε 

βάιεη; Ση ζα ηνπ απαληήζεηε; Γηφηη δελ ππάξρεη πξνυπνινγηζκφο κέρξη ην 

Μάξηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν «εθεί» αλαθέξεζηε ζην γήπεδν; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα βάιεη ηνλ ζπληειεζηή ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ 

κε βάζε ηελ εηζήγεζε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα ππάξρεη ζπληειεζηήο, θίιε Γηψξγν. Τπάξρεη 

ζπληειεζηήο βάζεη ηνπ νπνίνπ, δελ ην έρνπλ θαηαιάβεη, ππνρξενχληαη λα 

ρξεψζνπλ ηελ ΑΔΚ, είηε ηνπο αξέζεη είηε δελ ηνπο αξέζεη. Θα εθαξκφζεηε ην 

3,5 θ. δηεπζπληά λαη ή φρη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθαξκφδεηαη απηφ ζηνπο ρψξνπο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο νη 

νπνίνη έρνπλ θαηαγξαθεί, βέβαηα. 
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θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ζηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, 

έρνπλ θαηαγξαθεί απηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο θ. δηεπζπληά, έξρεηαη αχξην βγαίλεη απηή ε απφθαζε 

ηελ επφκελε εβδνκάδα θαη έξρεηαη ε ΑΔΚ -αθήζηε απηά πνπ αθνχζαηε απ' 

φινπο καο- θαη ζαο ιέεη «λα, ηα ζρέδηά κνπ, λα ηα ηεηξαγσληθά κνπ, απηά πνπ 

ρξεηάδνληαη ζαο ηα ππνβάιισ», είζηε ππνρξεσκέλνο λα … 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Θα αθνινπζήζσ ηνλ επαγγεικαηηθφ ζπληειεζηή. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο είλαη απηφο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν 3,50 είζηε ππνρξεσκέλνο, κάιηζηα επραξηζηψ πάξα 

πνιχ. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα ην είρακε ζπκθσλήζεη απηφ. Με ζπγρσξείηε εδψ 

παίδνπκε ην ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ. ε θνηλή ζπδήηεζε κε ηνπο επηθεθαιήο 

είρε ζπκθσλεζεί φηη ηνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηαζηήκαηα θαη ηα 

εκπνξηθά ζα έρνπλ ίδηνπο ζπληειεζηέο κε ηελ πφιε. Θα ηξειαζνχκε εδψ; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ζα κάζσ γξάκκαηα ζε θάπνηνπο … 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ πεηξάδεη. Έρεη ζπδεηεζεί θαη απνθαζηζηεί… 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ έρνπκε έξζεη ζε θακία ζπδήηεζε εκείο. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με ζπγρσξείο Νίθν, πιελ ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο". 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Νίθν … 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όρη εγψ κηιάσ ηψξα ζαο παξαθαιψ ζέισ ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με δηαθφςαηε θχξηε. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα κηιάηε ηφζε ψξα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνλ ιφγν έρεη ν θ. Κσλζηαληηλίδεο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιψ δελ ηειείσζα. Νίθν, έρνπκε πεη φ,ηη ηζρχεη γηα ηα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κέζα ζηελ ΑΔΚ ζα ηζρχνπλ ηα ίδηα. 

Δπνκέλσο δελ είλαη θαηλνχξγην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθξηβψο. 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν δεηνχκελν δελ είλαη ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο 3,85 – 3,50 εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Ό,ηη θαη ζηελ  πφιε. Δίλαη 

ην γήπεδν, νη αζιεηηθνί ρψξνη. Με βάζε ηελ εηζήγεζε απηή σο έξρεηαη, είλαη 

3,50. Κάλσ ιάζνο θ. δηεπζπληά; Ηζρχεη ην 3,50; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Χο ζηεγαζκέλνη ρψξνη; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ κνπ δφζεθαλ νη απαληήζεηο.  

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Οη ζηεγαζκέλνη ρψξνη … 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ είλαη 3,50. Σν 3,50 είλαη νη εκπνξηθνί ρψξνη θ. 

Γξεηδειηά θαη 3,80 νη ρψξνη πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηα ηνπο 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο δελ είλαη 3,50. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε δηεπζπληά γηα λα κε λνκίδεηε φηη ζέισ λα ζαο 

παξαπιαλήζσ, ην γήπεδν ηεο ΑΔΚ εμαηξνπκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θαη ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ρψξσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο κε πνην 

ζπληειεζηή ζα θνξνινγήζεηε; Βάζεη ηεο εηζήγεζεο  πνπ έξρεηαη ζήκεξα 

πξνο ςήθηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Γψζηε καο κηα απάληεζε. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα ζαο απαληήζσ εγψ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο παξαθαιψ θχξηε. Κχξηε δηεπζπληά θνβάζηε λα πείηε ηελ 

αιήζεηα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηα αιήζεηα θ. Γξεηδειηά; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σν έρεη πεη είθνζη θνξέο. 

θ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ: Μνπ θάλεηε κηα εξψηεζε ελψ ππάξρνπλ ήδε 

πξναπνθαζηζκέλνη θαη θαζνξηζκέλνη ζπληειεζηέο. Αλ είλαη πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: αο ξσηάσ. Αθήζηε ην πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ην 

πγεηνλνκηθφ είλαη ε θαθεηέξηα ηεο ΑΔΚ. Σν γήπεδν απηφ θαζαπηφ πσο ζα ην 

θνξνινγήζεηε; Ση δελ θαηαιαβαίλεηε; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα έξζεη εηδηθφο ζπληειεζηήο θ. Γξεηδειηά. Έιενο! Σν 

έρνπκε πεη είθνζη θνξέο. Όηαλ ηειεηψζεη ην εξγνηαμηαθφ, ζα έξζεη εηδηθφο 

ζπληειεζηήο γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο, κε εκπνξηθνχο θαη κε 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Έιενο! Σέξκα ε αλάθξηζε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα; 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλα θαη ην 

θαηέζεζα θαη πάιη ηψξα ζηα πξαθηηθά κε έγγξαθα πξσηνθνιιεκέλα έρεη 

δεηεζεί απφ ηελ ΑΔΚ λα έξζνπλ εδψ λα θαηαηεζνχλ φιεο νη θαηφςεηο ην 

παξακηθξφ ηεηξαγσληθφ, πξνθεηκέλνπ φηαλ έρνπκε ζηα ρέξηα καο απηέο ηηο 

θαηφςεηο κε εηδηθφ ζπληειεζηή ζα θνξνινγεζεί ην ππφινηπν εκβαδφλ, εθηφο 

ησλ πγεηνλνκηθψλ ρψξσλ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πφζεο 

θνξέο πξέπεη λα ην πνχκε απηφ; πλερίζηε άκα ζέιεηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ απάληεζε πνπ κνπ δφζεθε είλαη 3,5%. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όρη δελ δφζεθε απηή ε απάληεζε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκέλα κε ελδηαθέξεη ε άπνςε ηνπ δηεπζπληνχ θαη ε 

εηζήγεζε πνπ ζήκεξα ςεθίδεηαη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ θαηαηέζεθε θαλέλα 3,50. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φαίλεηαη δελ δηαβάδεηε ηηο εηζεγήζεηο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαη ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο λαη, ηα ππφινηπα αλακέλνπκε ηηο αθξηβείο θαηφςεηο κε 

ζθξαγίδεο γηα λα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα εηδηθφ ζπληειεζηή, 

πνπ ζα ζπλαπνθαζίζνπκε, ην έρνπκε πεη ηφζεο θνξέο απηφ, ζηα Γεκνηηθά 

πκβνχιηα. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν αίηεκα πφηε έρεη γίλεη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη πξσηνθνιιεζεί Νίθν κνπ, ηψξα κε κε βάδεηο λα ςάρλσ. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη εδψ θαη κήλεο ηψξα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση λα θάλνπκε; Αθνχ έρνπλ ην δηθαίσκα κέρξη ην Μάξηην λα 

έρνπλ εξγνηαμηαθφ. Ση λα θάλνπκε;  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Γήκαξρε αλ έρσ ηνλ ιφγν … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο απηφ πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί πιελ ηεο "Λατθήο πζπείξσζεο" ε νπνία πξάγκαηη δελ παξέζηε 

γηαηί έθαλα ιάζνο πξηλ, είλαη φηη ζα ηζρχνπλ φπσο είπα 3,50 νη εληζρπκέλνη 

ζπληειεζηέο γηα εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ρψξνπο θαη γηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ζην γήπεδν φπσο είλαη ζε φιε ηελ πφιε. 
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  Απηφ πνπ κέλεη κε εηδηθφ ζπληειεζηή λα θαζνξηζηεί είλαη νη 

ινηπνί ζηεγαζκέλνη ρψξνη απνδπηήξηα, ηνπαιέηεο, εμέδξεο θαη ηα ινηπά. Γη' 

απηφ ηνλ εηδηθφ ζπληειεζηή πεξηκέλνπκε φπσο είπε ν θ. Γήκαξρνο έγγξαθα 

απφ ηελ ΑΔΚ. Όζν έρεη εξγνηαμηαθφ ε ΑΔΚ πιεξψλεη, ρξεψλεηαη ην 10% ησλ 

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηεο θαιππηφκελεο επηθάλεηαο φιεο ηεο νηθνδνκήο.  

  Δπαλαιακβάλσ φζν ιεηηνπξγεί κε εξγνηαμηαθφ ην γήπεδν 

πιεξψλεη, ρξεψλεηαη κε ην 10% ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηεο θαιππηφκελεο 

επηθάλεηαο φιεο ηεο νηθνδνκήο. Γηαηί εδψ παίδνπκε ην ζέαηξν ηνπ 

παξαιφγνπ. Με ηελ παξαηήξεζε ηνπ θ. Γξεηδειηά, κέκθεηαη θαη ηελ ΑΔΚ, ε 

νπνία δελ έρεη ζηείιεη αθφκε ηα έγγξαθα. Δίλαη ζα λα καο ιέεη δειαδή ν θ. 

Γξεηδειηάο φηη… 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ζαο δηέθνςα, δηθαηνχκαη λα θξίλσ ηη ιέηε. Δδψ 

έρνπκε δπν ζέκαηα γηα λα κελ ππάξρνπλ παξαλνήζεηο: ηνλ εηδηθφ ζπληειεζηή 

ν νπνίνο ζα πξνθχςεη φηαλ ζα έρνπκε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία γηαηί ε Τπεξεζία 

δελ κπνξεί λα νξίζεη εηδηθφ ζπληειεζηή αλ δελ έρεη αθξηβψο ηα ηεηξαγσληθά 

θάζε ρψξνπ θαη θάζε ρξήζεο ρψξνπ μερσξηζηά.  Απηφ φζνλ αθνξά ηελ ΑΔΚ. 

  Όζνλ αθνξά ην γεληθφ πιαίζην … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … δειαδή γηα λα κπεη 

ζέινπκε ηα ηεηξαγσληθά… ζπληειεζηή…. Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα ήζεια λα κε δηαθφπηνκαη, επηθνηλσλήζηε κε ηελ 

Τπεξεζία Δζφδσλ λα ζαο ηα πεη αλαιπηηθά.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκέλα κνπ αξθεί πνπ ν θ. Παπαπεηξφπνπινο είπε 

ζπληειεζηήο εηδηθφο είλαη ην 3,5. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ είλαη απηφ, είλαη αλαιεζέο πνπ ιέηε θαη θάλεηε 

παξειθπζηηθή πνιηηηθή, είλαη εληειψο αλαιεζέο απηφ πνπ ιέηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο θ. Παπαπεηξφπνπινο ην είπε. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ζαο είπε απηφ, 3,5 είλαη νη εκπνξηθέο ρξήζεηο θ. 

Γξεηδειηά, κε ιέηε ςέκαηα. 

  Όζνλ αθνξά ην γεληθφ ζέκα γηαηί εηπψζεθε γηα ειιεηκκαηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο εδψ θη αλ πξφθεηηαη γηα  ζξάζνο. Έρνπκε αλαγθαζηεί απφ 

ηελ ελσκέλε αληηπνιίηεπζε λα δίλνπκε απφ ηα ιεηηνπξγηθά καο έμνδα γηα λα 
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θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ ηεο ηξνκαθηηθήο κείσζεο ηνπ 

ζπληειεζηή δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ έρεηε εζείο επηβάιιεηο ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη πάιη ςέκαηα. Απηή είλαη ε εηζήγεζή ζαο πνπ 

πξνέβιεπε 450.000 € ΓΔΖ. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ζα κε δηαθφςεηε. Μπνξεί λα ζαο ελνριψ, δελ ζα 

κε δηαθφςεηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ην πνζφ έκεηλε θαη κε ηε δηθή καο εηζήγεζε.  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα κηιάσ πάλσ ζαο γηα λα κελ αθνπζηείηε, δελ ζαο 

δηέθνςα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο ην δεκηνχξγεζε απηφ θ. Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δζείο. Απηή είλαη ε εηζήγεζή ζαο, δελ ην πεηξάμακε 

θαζφινπ απηφ.  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα κηιάσ πάλσ ζαο γηα λα κελ αθνπζηείηε, δελ ζαο 

δηέθνςα.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δδψ είλαη θαη ε δηθή καο εηζήγεζε 450.000. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να είζηε επγελήο, δελ ζαο δηέθνςα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Με ιέηε ςέκαηα φηη 

κεηψζακε ηε ΓΔΖ.  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ δέρνκαη δηαθνπή. Κχξηε Γξεηδειηά, ζα κάζεηε λα 

αθνχηε; αο αθνχκε κηζή ψξα! 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μεηψζαηε ηα ηέιε θαη δεκηνπξγνχκε απηή ηε ζηηγκή λα 

παίξλνπκε απφ ηα ιεηηνπξγηθά γηα λα θαιχςνπκε ηηο δηθέο ζαο εηζεγήζεηο. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα κάζεηε λα αθνχηε θ. Γξεηδειηά; Γελ έρσ ηειεηψζεη, 

δελ ζα κνπ πάξεηε ηνλ ιφγν εζείο.  

  Δπαλαιακβάλσ φηη είλαη πξαγκαηηθά ζξάζνο κε απηή ηελ 

ηεξάζηηα κείσζε πνπ επηβάιιαηε ζηα δεκνηηθά ηέιε ζηα αληαπνδνηηθά θαη ε 

νπνία πξνθάιεζε ηελ αλάγθε λα παίξλνπκε απφ ιεηηνπξγηθά έμνδα γηα λα 

κπνξέζεη ε πφιε λα ιεηηνπξγεί, λα έξρεζηε ηψξα σο Δπηκπζείο θαη λα ιέηε 

έρεηε ειιεηκκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. Πνπ δελ είλαη ειιεηκκαηηθνί φπσο 

μέξεηε ην 10% είλαη ζχκθσλα κε ην λφκν γηα ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. 
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  Σν δεχηεξν, γηα ην ξεχκα. Κχξηε Γξεηδειηά θαη θχξηνη ζπλάδειθνη 

γλσξίδεηε φηη ην ’22 θαη ην ’23 είλαη δπν ηδηαίηεξεο ρξνληέο. Έρνπκε αιιαγέο 

ζην ξεχκα θάζε κήλα ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο. Οχηε ν πξνυπνινγηζκφο νχηε ε 

εθηίκεζε είλαη εχθνιε θαη κπνξεί λα είλαη αλαθξηβήο γηα φιν ην ’23 θαη γηα ην 

ηέινο ηνπ ’22. Όηαλ θάζε κήλα νη πάξνρνη έρνπλ λέα ηηκή θηινβαηψξαο. 

  Κάλνπκε κηα εθηίκεζε εδψ απφ ηελ Τπεξεζία, πξνζβιέπνπκε 

θαη ζηηο επηρνξεγήζεηο ηνπ θξάηνπο γηαηί αιιηψο ζα ππάξρεη δπζθνιία ζε 

φινπο ηνπο Γήκνπο πνπ έρνπλ ην ίδην πξφβιεκα θαη απηφ ιέρζεθε θαη ζηελ 

ΚΔΓΔ, νπφηε ην λα ιέηε φηη είλαη ειιεηκκαηηθνί πξνυπνινγηζκνί θαη φηη είλαη 

ιαλζαζκέλνη, ελψ μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη είλαη κηα ηδηάδνπζα πεξίπησζε, 

εηδηθά γηα ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο δελ κπνξνχκε λα έρνπκε αθξηβείο ηηκέο θαη 

πεδίν αλαθνξάο γηαηί δελ είλαη κηα νξηζηηθή ηηκή, ε νπνία ηζρχεη γηα φιν ην 

έηνο. 

  Άξα νχηε ε Τπεξεζία έρεη θάλεη ιάζνο εθηίκεζε, νχηε ν 

δηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο έρεη θάλεη ιάζνο εθηίκεζε, νχηε ρξεηάδεηαη λα 

απαληάεη ελ είδε αλάθξηζεο «πείηε κνπ πνην ζπληειεζηή, πείηε κνπ…» κε 

απηφ ην χθνο λνκίδσ φηη παξαβιέπνπκε ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα πνπ θάλεη 

ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία γηα λα είλαη έηνηκε ζε ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο  θαη 

παξαθαιψ δελ ζα ήζεια λα επαλαιάβσ φηη φηαλ είκαζηε εκείο νη ίδηνη 

ππεχζπλνη, ελλνψ γηα ηελ αληηπνιίηεπζε, γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο θαη ησλ ηειψλ, λα εξρφκαζηε κεηά λα επηραίξνπκε θαη λα 

ιέκε φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ειιεηκκαηηθφο. 

  Δζείο νξίζαηε απηά ηα ηέιε ηα κηθξφηεξα γηα αζηηθή πεξηνρή ζε 

φιε ηελ Διιάδα θαη απηά είλαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζπδεηάκε απηή ηε ζηηγκή ηα 

αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ ηξία ρξφληα ηψξα δελ έρεη θακία ζπκκεηνρή ε 

Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. Γπν πξνυπνινγηζκνχο ηνπο έθαλε ε αληηπνιίηεπζε. 

Σψξα απηή ηε ζηηγκή θαινχκαζηε πάιη λα ζπλελλνεζνχκε κε ηελ Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θαηαζέζνπκε δεκνηηθά ηέιε κε έιιεηκκα 

έηζη φπσο απηή ηε ζηηγκή έρνπλ θαηαληήζεη. 

  Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο έρεη βάιεη κφλν ηα άκεζα αλαγθαία. 

Οχηε αγνξέο έρνπκε βάιεη λα θάλνπκε, νχηε ηίπνηα θαη πάιη είκαζηε 1 
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εθαηνκκχξην κέζα. Άθνπζα πξνζεθηηθά ηνλ ηέσο Γήκαξρν λα ιέεη φηη ηα 

αληαπνδνηηθά είλαη κείνλ θαη ηα έθεξε κείνλ ν δηεπζπληήο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο θαη ζέιεη λα ην πάεη απ' έμσ γηαηί απηή ηε ζηηγκή δελ ζπλνδεχεηαη 

θαη κε ηελ αχμεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ. 

  Γελ ην ιέεη ζηα ίζηα… Απηνί νη νπνίνη κείσζαλ ζε ηφζν ρακειφ 

επίπεδν ηα δεκνηηθά ηέιε ηψξα έξρνληαη ηελ ηειεπηαία πξνεθινγηθή ρξνληά λα 

καο πνπλ γηαηί απηή ηε ζηηγκή εθφζνλ έρεηε κεησκέλα δεκνηηθά ηέιε δελ 

θάλεηε αχμεζε. Δίλαη δπλαηφ κε ηέηνην ζθεπηηθφ λα πξνρσξήζεη ε πφιε 

κπξνζηά;  

  έβνκαη έλαλ – έλαλ μερσξηζηά, αιιά λα κνπ επηηξέςεηε φηη 

είκαη πνιιά ρξφληα εδψ θαη μέξσ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. Απηή ηε ζηηγκή φρη 

κφλν δελ αλαγλσξίδνπλ ην ηεξάζηην ιάζνο ην νπνίν έρνπλ θάλεη σο πξνο ηα 

αληαπνδνηηθά ηεο Καζαξηφηεηαο, αιιά έξρνληαη απηή ηε ζηηγκή θαη καο 

θνπλάλε θαη ην δάρηπιν.  

  Δηιηθξηλά αο πνχκε επζεία ηη πξέπεη λα γίλεη  θαη απηνί πνπ 

κείσζαλ λα θάλνπλ θαη ηελ αχμεζε. Απηνί πνπ κείσζαλ θαη ην έθεξαλ εδψ, 

εκείο σο Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ δελ ζα ην θάλνπκε. Απηνί πνπ ηα κείσζαλ, αο 

θέξνπλ θαη ηελ αχμεζε γηαηί απηφ πξέπεη λα γίλεη θαλνληθά. αο επραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ έρσ λα πσ θάηη, ζα ηνπνζεηεζψ ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πξόβιεκα ήρνπ …Γελ ήζεια λα πσ θάηη, αιιά ζα πσ 

απηφ πνπ είπα πξνεγνπκέλσο. Οη επαγγεικαηηθνί ρψξνη πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ηελ εηζήγεζή ζαο, αλ κέλεη σο έρεη ε εηζήγεζε ….. πξόβιεκα ήρνπ… 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ αθνχκε ηίπνηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπε θάηη, ζρεηηθά κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο φηη 

ζπκθσλεί ν θ. Αλεκνγηάλλεο φηη ήηαλ 3,50. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μηα παξαηήξεζε ζε απηά πνπ είπε ν θ. Κνπηζάθεο ζην 

ηέινο, θ. Κνπηζάθε εγψ ζαο ςήθηζα δεκνηηθά ηέιε ηελ πξψηε ρξνληά θαη 

επαλαιακβάλσ γηα πνιινζηή θνξά μεράζαηε λα θάλεηε ηελ αλακφξθσζε πνπ 

έπξεπε λα πάξεηε θαη θάδνπο θαη κεηά καο θνπλάηε ην δάρηπιν. Δμαηξέζηε κε 
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απ' φιε ηελ αληηπνιίηεπζε γη' απηφ ηνλ ιφγν. Σελ πξψηε ρξνληά ζαο έδσζα ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεηε φ,ηη ζέιεηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξάγκαηη ν λφκνο επηηξέπεη λα ππάξρεη έλαο 

ειιεηκκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο λα έξρεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αιιά 

επί ηεο νπζίαο θη αλ ζέιακε λα είκαζηε εηιηθξηλείο κε ηνπο εαπηνχο καο, ζα 

έπξεπε λα θάλεηε έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα είλαη αληαπνδνηηθφο ζηνπο 

δεκφηεο. Γελ ην θάλεηε. Απηά ηα νιίγα, ηα ππφινηπα ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απέρσ απφ ηελ ςεθνθνξία. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, κηα θξάζε κφλν πξηλ ηελ ςεθνθνξία.  Μνπ ζπκίδεη 

κέξνο ηεο αληηπνιίηεπζεο, εμαηξψ φπσο είπε ν θ. Οπζηακπαζίδεο γηαηί 

απείρε, ην δήκην πνπ θιαίεη θαη νδχξεηαη πάλσ απφ ην θνκκέλν θεθάιη, κφιηο 

απηφο έρεη θφςεη. Φεθίδνπκε θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απέρσ, ζα ηνπνζεηεζψ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Καη θ. 

Γήκαξρε επεηδή έρσ πνιιά εξσηήκαηα, ζέισ λα παξαθαιέζσ ην δηεπζπληή 

ησλ Οηθνλνκηθψλ λα είλαη παξψλ ζην Γ..  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ε Ννκηθή Τπεξεζία λα είλαη παξνχζα. Απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Οκνίσο θαη ζα ηνπνζεηεζψ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξακκαηέα; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 1 θαηά θαη 3 απνρέο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο 

ην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκό ζπληειεζηώλ ηειώλ Καζαξηόηεηαο θαη 

Φσηηζκνύ σο θαη Γεκνηηθνύ Φόξνπ έηνπο 2023» εγθξίλεηαη θαηά 

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ. 

  αο επραξηζηνχκε θ. Παπαπεηξφπνπιε.  
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4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Καηαθύξσζε πξαθηηθώλ θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο ζέζεσο 

πεξηπηέξσλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δκείο είκαζηε λαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εγψ θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καηαθύξσζε πξαθηηθώλ 

θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε 

δηθαηώκαηνο ρξήζεο ζέζεσο πεξηπηέξσλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ 

ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Δπαλέγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε όξσλ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή  

θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε 

ζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ  

ζηηο εγθεθξηκέλεο γξακκέο (αζηηθέο θαη δεκνηηθέο)  

ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»  

(Α.Μ. 147/2021) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πιεπξάο κνπ, λαη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη θ. Γήκαξρε 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ; 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κηα εξψηεζε. Γηαηί επαλαθέξεηε ην 

ζέκα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί είρε θαηαζηεί άγνλνο ν πξψηνο δηαγσληζκφο θ. 

Σνκπνχινγινπ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη απφ εκάο θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπαλέγθξηζε όξσλ 

κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε όξσλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ «Πξνκήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ γηα 

ηε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

επηβαηηθνύ θνηλνύ ζηηο εγθεθξηκέλεο γξακκέο (αζηηθέο θαη δεκνηηθέο) 

ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Μ. 147/2021)» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζθεπάζηξνπ 

αζιεηηθνύ ρώξνπ ζηελ νδό Γσδεθαλήζνπ»» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο επ’ απηνχ; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε θαηά θαη εμήγεζα ηνπο ιφγνπο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ηελ αξρηθή ηνπ ηνπνζέηεζε είρε αλαθεξζεί ζην 1ν θαη ζην 6ν 

ζα ςήθηδε θαηά.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: … πξόβιεκα ήρνπ… Γελ κπαίλσ θάλσ ζηελ νπζία, 

είλαη απαξάδεθην ε Γηνίθεζε λα ππφζρεηαη φηη ζα ζηείιεη έγγξαθα ηε Γεπηέξα 

θαη λα ηα ζηέιλεη Σεηάξηε πξσί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 24 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ήζεια λα μέξσ γηαηί δελ αλαθέξεηαη 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξφρεηξα είδα φζν πξφιαβα λα δηαβάζσ, ν 

ζφξπβνο ηνπ ζπζηήκαηνο … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππάξρεη θαλέλαο ζφξπβνο γηαηί νη ζπγθεθξηκέλεο αληιίεο 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζε θνπβνχθιην πνιπεζηέξα. Δάλ πάηε λα δείηε ηνπο 

αεξνυπνζηεξηδφκελνπο ζφινπο θαη ηνπ Ακαξνπζίνπ θαη ησλ Οιπκπηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζην Γαιάηζη, ζα δείηε φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ζφξπβνο 

ηέηνην, πνπ λα δεκηνπξγεί ζέκα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί ην ίδην ζα βάιεηε θη εθεί; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη αληιίεο φπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή κνπ ιέηε λα πάσ λα δσ. Να πάσ λα δσ ην 

Μαξνχζη θαη ην Γαιάηζη, είλαη ην ίδην; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ ην μέξνπκε, ιέσ φκσο φηη απηνί νη αεξνυπνζηεξηδφκελνη 

ζφινη έρνπλ θαη απηή ηελ πξνδηαγξαθή, λα κε δεκηνπξγείηαη ζφξπβνο ηέηνηνο 

πνπ λα είλαη ελνριεηηθφο. Παγθνζκίσο, δελ είλαη θάηη πξσηφηππν απηφ ζε 

ζρέζε κε απηά πνπ μέξνπκε είλαη ην αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πηζαλέο απμνκεηψζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ 

απηφκαηα νη αληιίεο απηέο δεκηνπξγνχλ ηελ θαηάιιειε ζπκπίεζε, ψζηε λα κελ 

πέθηνπλ ή λα κε δηνγθψλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ην θαλνληθφ. αο ιέσ ηψξα 

γεληθά θάπνηα πξάγκαηα απφ φζν έρσ αθνχζεη απφ απηνχο πνπ έθαλαλ ηελ 

ηερληθή έθζεζε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ θα γνπξάθε έθαλε ηελ ηερληθή έθζεζε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κίηζηνο θαη έρεη βέβαηα ζπκκεηάζρεη θαη ν θ. Αζεκάθεο σο 

ππεχζπλνο ησλ Ζ/Μ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε κε αθνχηε;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα ιφγνπο ζπληνκίαο γηα ηα ηξία επφκελα ζέκαηα είκαη 

ππέξ.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γελ έρσ ηνπνζεηεζεί εγψ γηα ην 6ν ζέκα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη εγψ γηα φια ηα επφκελα λαη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη' αξράο απέρσ γηα ηνλ ιφγν πνπ είπε ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο πνπ καο ήξζαλ ζήκεξα πξσί – πξσί νη εηζεγήζεηο, παξ' φια 

απηά εμαηξψληαο ην Γήκαξρν απφ απηφ πνπ ζα πσ, θνπβαδηάδσ φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο ηεο «Πνιηηψλ Πνιηηεία» ηξία ρξφληα ηψξα πξνζπαζείηε λα θάλεηε 

έλα Μπαιφλη. Δίλαη απαξάδεθην απηφ ην πξάγκα. Ξαλαιέσ: εμαηξψ ην 

Γήκαξρν. Σξία ρξφληα είλαη αλίθαλνη λα θάλνπλ έλα έξγν. 

  Δδψ λα δνχκε θαη ηε ζέζε γηαηί είλαη δίπια ζηελ εζληθή νδφ ε 

Γσδεθαλήζνπ αλ επηηξέπεηαη λα ππάξρεη απηφ ην πξάγκα, λα ην δνχκε θαη λα 

ηνπνζεηεζνχκε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δμαηξψ ην Γήκαξρν, 

επαλαιακβάλσ θνπβαδηάδσ φινπο ηνπο ππφινηπνπο είλαη απαξάδεθην ηξία 

ρξφληα λα πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ έλα πάξα πνιχ απιφ πξάγκα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζαο εμεγήζσ ππεξαζπηδφκελνο βεβαίσο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

κνπ θ. Οπζηακπαζίδε, δελ είλαη εχθνιν πξάγκα θαζφινπ. Γηαηί ππήξραλ 

ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχζαλ ηηο δηαζηάζεηο, θαηά πφζν είλαη εθηθηφ ζε έλα 

ηέηνην γήπεδν κπάζθεη πνπ δελ είλαη θαλνληθψλ δηαζηάζεσλ λα 

ππνινγηζηνχλ νη κεκβξάλεο, λα ππνινγηζηεί ν ζφινο, λα ππνινγηζηεί φπσο 

είπε πξνεγνπκέλσο θάπνηνο ζπλάδειθνο ν εμαεξηζκφο. Ήζειε κηα ζπνπδή. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη ήζειε ηξία ρξφληα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε θη άιια πξάγκαηα φπσο είδαηε δελ ήηαλ κφλν απηφ, δελ 

αζρνιεζήθακε κφλν κε απηφ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή Γήκαξρε θηηάρλνπκε έλα γήπεδν κπάζθεη κε 

Οιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνπνλεηήξην είλαη θ. Σνκπνχινγινπ γηαηί απηφ 

πξνζπαζνχκε…. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν κφλν πξάγκα πνπ έρεη ηειεηψζεη, είλαη ην πάξθν 

ζθχισλ. Σν έρεηε θαηαιάβεη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, εληάμεη δελ ζα κε παξαζχξεηε ζε απηή ηε ζπδήηεζε κε 

δεδνκέλν φηη ν θ. Αλεκνγηάλλεο βηάδεηαη γη' απηφ θαη ςήθηζε ηα ππφινηπα ηξία 

ζέκαηα ππέξ, πξνθεηκέλνπ λα παξεπξεζείηε ζην πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ.  

  Κχξηε Σνκπνχινγινπ απηφ πνπ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε είλαη 

λα απνζπκθνξήζνπλ ηηο ηνπηθέο νκάδεο θαη ην καδηθφ αζιεηηζκφ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ ρψξνο άζιεζεο θαη πξνπνλεηήξην. Φπζηθά θαη δελ 
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κπνξνχκε λα έρνπκε Οιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηαηί αλ κνπ βξείηε έλα 

ρψξν εδψ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα βφιετ δελ ζα κπνξνχζε λα  ήηαλ επίζεο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: βεβαίσο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα βφιετ κέζα απηφο. Απηφο ν ρψξνο 

ζα είλαη θαη βφιετ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ην ιέηε πνπζελά απηφ, ιέηε γηα κπαζθέηεο δελ ιέηε 

γηα βφιετ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέεη έλα ζθέπαζηξν αεξνυπνζηεξηδφκελν. Καη ε ΦΔΑ ν 

«Απφζηνινο Κφληνο» έρεη κπαζθέηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα βφιετ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε, είκαη ζαθήο ζε απηφ πνπ ιέσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη εγψ είκαη ζαθέζηαηνο. Σν φηη πξνζπαζνχκε λα 

απνζπκθνξήζνπκε … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ κπνξνχκε λα ζπλελλνεζνχκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ κνπ βξείηε έλα ρψξν κέζα ζηε Φηιαδέιθεηα πξνθεηκέλνπ 

λα θάλνπκε έλα κεγάιν γήπεδν θαλνληθψλ Οιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα 

βφιετ θαη γηα ράληκπνι εγψ ζα ην ππνγξάςσ ηψξα καδί ζαο ζε ιεπθφ ραξηί.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σνπ Γαιαηζίνπ απφ φ,ηη μέξσ είλαη Οιπκπηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε ρψξν εκείο εδψ γηα λα θάλνπκε Οιπκπηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ; Βξείηε κνπ. πάκε φινη καδί αληηπνιίηεπζε θαη Γηνίθεζε… 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρνπκε φκσο 270 ρηιηάξηθα λα ηα δψζνπκε γη' απηφ ην 

γήπεδν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ελλνείηε; Γελ ζέιεηε λα έρνπκε έλα γήπεδν θιεηζηφ; 

Πξνπνλεηήξην; Γελ ζέιεηε λα θάλνπκε ζηίβν ζηε Νεζίδα; ηίβν αλνηρηφ, 

πξνπνλεηήξην φπσο είλαη ηε Φηινζέεο. Διάηε ε αληηπνιίηεπζε θαη εκείο λα 

πηέζνπκε ηελ έθηαζε ηνπ Θενραξάθε, λα δνζεί ζην Γήκν θαη λα θηηάμνπκε 

γήπεδν Οιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη παξαπνηάκην δελ κπνξεί εθεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Βιέπεηε ινηπφλ φηη δελ ππάξρεη ρψξνο; Οχηε 10 ζηξέκκαηα δελ 

έρνπκε αλνηρηά ζην γήπεδν. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ςεθίδεηε λαη ή φρη θ. 

Σνκπνχινγινπ; 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ θ. Γήκαξρε. Δίλαη φια ζε  πξνρεηξφηεηα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο καο είπε φηη ην παιεχνπκε ηξία ρξφληα, 

ηψξα ιέηε φηη είλαη πξφρεηξν; Απνθαζίζηε ηη ζέιεηε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν θέξαηε κηζή ψξα πξηλ ηε ζπλεδξίαζε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο είπε θαηά. Κχξηε Γξακκαηέα; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 1 θαηά θαη 2 απνρέο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε κειέηεο θαη 

θαηάξηηζε όξσλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζθεπάζηξνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ ζηελ νδό 

Γσδεθαλήζνπ»» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ. 

 

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ παηδίαηξν ζην 

πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεο «Πξόγξακκα πξνζρνιηθήο 

αγσγήο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ»» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ζύλαςεο 

ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ παηδίαηξν ζην πιαίζην ηεο 

ρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεο «Πξόγξακκα πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη 

δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ρξηζηνπγελληάηηθσλ ζεαηξηθώλ 

παξαζηάζεσλ γηα ηα βξέθε θαη ηα λήπηα ησλ Βξεθνλεπηαθώλ θαη 

Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ Γήκνπ  θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 

πξαγκαηνπνίεζεο ρξηζηνπγελληάηηθσλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα ηα 
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βξέθε θαη ηα λήπηα ησλ Βξεθνλεπηαθώλ θαη Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ 

Γήκνπ  θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηαγξαθήο 

ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

  αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε 

φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

ΜΗΥΑΖΛ ΚΟΤΣΑΚΖ    ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 

 

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΧΡΓΟ   ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ 

 

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ   ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ 


