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ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 13εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2022 

ΖΜΔΡΑ: ΣΡΗΣΖ - ΩΡΑ: 09:55 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΩΑΝΝΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο  

Γεκνηηθφο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

Κνπηζάθεο Μηραήι, Σάθαο Ηιίαο, Λέθθαο Αζαλάζηνο, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, 

Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, 

Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηελ 8ε αλακφξθσζε 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022. 

2. Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ ΠΠΙΔΓ νηθ. έηνπο 2023, 

βάζεη ηεο αξηζ. 28/2022 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ. 

3. Δπαλέγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο 

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

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

4. Δπαλέγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο 

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο γηα ην Α' ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» (Α.Μ. 135/22). 
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5. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζηελ Πξφζθιεζε 08 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληψλεο Σξίηζεο» κε ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» (επανεισαγωγή). 

6. Απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ «ΗΛΔΚΣΡΑ», δέζκεπζε 

γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ ηδίνπο πφξνπο θαη 

απνδνρή πινπνίεζεο πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ κε κέζνδν 

πινπνίεζεο κέζσ αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

7. Καηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εθπφλεζεο 

ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο 

Γήκνπ Νέαο - Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» (Α.Μ. 98/2021). 

8. Α. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«Αζηηθή αλαδσνγφλεζε, αλάπιαζε ρψξνπ νδνχ Λάξλαθνο θαη δηάλνημε 

πεδνδξφκνπ Ο.Σ. 243β  Γ.Δ.Ν.Φ.» (Α.Μ. 99/2021)  

Β. Καηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ θαη Γ. 

πγθξφηεζε  επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 

9. Οξηζκφο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 2. Πιαηεία Αγ. Μαξίλαο)» (Α.Μ. 90/2018). 

10. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. - Σαθηνπνηεηηθνχ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ 

πεδνδξνκίσλ» (Α.Μ.: 06/2022). 

11. Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη έγθξηζε ζχλαςεο 

1εο ..Δ. ηνπ έξγνπ «πληήξεζε & επηζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζρνιείσλ» (ΑΜ :31/2020).  

12. Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη 

εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο. 

13. Απφδνζε ΥΔΠ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδηθψλ θαξηψλ πξνπιεξσκήο 

ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ θαη απαιιαγή ππνιφγνπ ππαιιήινπ. 

14. Απνδνρή δσξεάο πξντφλησλ πξνο ηε Γνκή ίηηζεο θαη Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2022. Παξαθαιψ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. 

Κσλζηαληηλίδεο είλαη αθφκε ζην Ννζνθνκείν ζηελ Δληαηηθή, ήηαλ πνιχ 

δχζθνιε ε επέκβαζε, ζήκεξα κάιινλ ζα ηνλ βγάινπλ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε λα κεηαθέξεηε ηηο επρέο καο γηα 

γξήγνξε αλάξξσζε θαη πεξαζηηθά. Σν αλζξψπηλν ζηνηρείν πάληα ππεξηεξεί 

φισλ ησλ ππνινίπσλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πκθσλνχκε θ. Σνκπνχινγινπ, κεηέθεξα ηηο επρέο ζαο θαη 

επραξηζηεί θη εθείλνο. 

  Ο θ. Λέθθαο αλαπιεξψλεη ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε ν νπνίνο είλαη 

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

θ. Αλεκνγηάλλεο παξψλ … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Παξψλ, κε επηθχιαμε,. Θα ην εμεγήζσ κεηά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. 

Οπζηακπαζίδεο παξψλ. Τπάξρεη απαξηία, αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε ζα ήζεια ηνλ ιφγν πξηλ μεθηλήζνπκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Οξίζηε θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μεηά ηελ απφθαζε 2377/2022 ηεο νινκέιεηαο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πνπ θξίζεθε σο αληηζπληαγκαηηθέο νξηζηηθά θαη 

ακεηάθιεηα νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4623/2019 θαη 4625/2019 κε ηηο νπνίεο 

ζεζπίζηεθαλ νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο, απφ ηψξα θαη ζην εμήο θαη ζην εμήο, ή 

ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ ζήκεξα ζα δσ ζηε ζπλέρεηα ηη απφθαζε ζα 

πάξνπκε σο «Γχλακε Πνιηηψλ», ζα είκαη παξψλ κε επηθχιαμε.  

  Θα απέρσ απ' φιεο ηηο ςεθνθνξίεο έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη 

λνκηκνπνίεζε απφ πιεπξάο κνπ γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ είλαη πηα αξκνδηφηεηα 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη έρνπλ θξηζεί ακεηάθιεηα απφ ην πκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηεγξάθεζαλ νη απφςεηο ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε, ν θ. 

Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ είλαη επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, είλαη θάπνην άιιν 

ζέκα. Δπεηδή αχξην έρνπκε κηα ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηνπ θιαβελίηε θαη 

ζήκεξα ην πξσί δηαπίζησζα φηη ζηνλ ρψξν έκπξνζζελ ηεο πιεπξάο πνπ 

γεηηληάδεη κε ηελ εζληθή νδφ, γίλνληαη έξγα αζθαιηφζηξσζεο, ζα ήζεια λα καο 

ελεκεξψζεηε ζην απξηαλφ πκβνχιην ηνπιάρηζηνλ ηη ζπκβαίλεη εθεί θαη αλ είλαη 

ρψξνο δηθφο καο, ελλνψ θνηλφρξεζηνο, ή ηνπ θιαβελίηε. 

  Γελ έρσ εηθφλα. Έρνπλ μεθηλήζεη νη εξγαζίεο απφ ηελ Κπξηαθή, 

εάλ έρνπλ επέκβεη θαη ειέγμεη νη Σερληθέο Τπεξεζίεο γηα φ,ηη θάλεη ν θ. 

θιαβελίηεο θαη επίζεο λα επηζεκάλσ φηη ην δεκφζην θνκκάηη πνπ είλαη ζηελ 

πίζσ κεξηά ηνπ θιαβελίηε, έρεη θαηαληήζεη έλα απέξαλην parking. 

  Δθεί ηη ζπκβαίλεη; Έρεη ν Γήκνο θάλεη θάπνηα θίλεζε 

ελεκέξσζεο φηη έρεη θαηαιεθζεί έλαο ρψξνο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ελλνείηε; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δλλνψ ην θνκκάηη πνπ είλαη αζθαιηνζηξσκέλν, 

δηακαξηχξνληαη αξθεηνί επαγγεικαηίεο εθεί θαη κεγάιεο εηαηξείεο φπσο είλαη ν 

θ. Μνπξδνπθνχηαο θαη ηα ινηπά, δελ ζα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο. Δκείο ζέινπκε 

κηα ελεκέξσζε φκσο φρη πξνθνξηθή θαη κε ραξηηά εάλ ππάξρνπλ θάπνηα 

πξάγκαηα πνπ γίλνληαη θαη βεβαίσο λα γίλνληαη ζχληνκα.  

  Έλα δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη καο έρεηε βνκβαξδίζεη, 

ζαο είρακε δείμεη κεγάιε επηείθεηα φιν απηφ ην δηάζηεκα, ζπλερψο κε ζέκαηα 

πνπ έξρνληαη φρη ζην παξά πέληε, ζην θαη πέληε. Δίζηε αδχλακνη λα 

θαηαξηίζεηε κηα εκεξήζηα δηάηαμε  θαη λα ηελ έρεηε ζσζηή. Μηα θνξά δελ έρεη 

έξζεη ζσζηή θαη ηα ξίρλεηε ζηνπο ππαιιήινπο. Μα εζείο δηνηθείηε φκσο, εκείο 

εζάο βιέπνπκε. 

  Καη έλα ηειεπηαίν. Δγψ ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ιφγσ απηψλ 

πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζπληάζζνκαη καδί ηνπ θαη 

βέβαηα  ζα ην ζπλελλνεζνχκε θη εκείο κε ηελ Παξάηαμή καο, απνρσξψ εηο 

έλδεημε δηακαξηπξίαο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ γηα ην ζέκα ηνπ θιαβελίηε ζα 

ηνπνζεηεζεί ε Γεκνηηθή Αξρή επί φισλ ησλ ζεκάησλ θαη απηφ πνπ βάδεηε 

ζήκεξα, ζα απαληεζεί αχξην. Δίλαη ζπλνιηθά ζην ζέκα απηφ πνπ ν επηθεθαιήο 

ηεο Παξάηαμήο ζαο … 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απιψο ζαο ελεκέξσζα φηη γίλνληαη εξγαζίεο απφ ηελ 

Κπξηαθή ην πξσί εθεί θαη δελ μέξσ αλ έρεη πάεη έλαο ππάιιεινο. Μπνξεί λα 

γίλεηαη θάηη πνιχ σξαίν, αιιά λα μέξνπκε ηη γίλεηαη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία εληάμεη θαηαλνεηφ. Αχξην ζην ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

επηρείξεζε ηνπ θ. θιαβελίηε ζα ηνπνζεηεζνχκε επί φισλ απηψλ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο εγψ απνρσξψ εηο έλδεημε 

δηακαξηπξίαο γη' απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα ζέκαηα, εθηφο εάλ 

φπσο έρσ πεη θαη ζην παξειζφλ, ηα ζέκαηα πνπ θέξλεηε εζείο εδψ κεηά ηα 

θέξλεηε πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Πξνρσξάκε ζηε δηαδηθαζία. 

 

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηελ 8ε αλακφξθσζε 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022» 

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

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όπσο είπε πνιχ ζσζηά ν θ. Σνκπνχινγινπ ε εηζήγεζε 

ήξζε ζήκεξα 8 θαη κηζή ην πξσί γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

είλαη ε πάγηα ηαθηηθή ηεο Γηνίθεζεο πηα, γηαηί φπσο πνιχ ζσζηά είπε δελ 

ζπκάκαη κηα ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα κελ έρνπλ έξζεη 

ζέκαηα απφ κηα έσο δχν ψξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε, ην νπνίν είλαη 

απαξάδεθην θαη παξάλνκν αλ ζέιεηε. Γειαδή δελ λνκηκνπνηείζηε λα ην 

θάλεηε, ζα έπξεπε λα έρεηε ζηείιεη ηηο εηζεγήζεηο πνιχ λσξίηεξα. 

  Αιιά ξίρλνληαο κηα καηηά ζηελ εηζήγεζε πνπ ζηείιαηε, βιέπσ 

φηη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ έρνπλ θαηαξξεχζεη θαη απηφ επηβεβαηψλεη ηελ 

ηνπνζέηεζή κνπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γη' απηφ πνπ πξνυπνινγίδεηε γηα ην 

2023 ζηελ εηζήγεζε πνπ θέξαηε, ςεθίζαηε κφλνη ζαο θαη έρεηε ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ην 2023. 

  Καη πην ζπγθεθξηκέλα ην ξεχκα έρεη θηάζεη ζην 1.177 θαη ε 

εηζθνξά ππέξ ηνπ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ δειαδή ηα απνξξίκκαηα έρεη 

θηάζεη ζην 1.189. Σα πνζά πνπ έρεηε βάιεη γηα ην 2023 είλαη αλ ζπκάκαη θαιά 

400 θαη 500 ρηιηάδεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κφλν κε απηά πνπ βιέπσ ζήκεξα ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηνπ 2023 δελ ζα είλαη ειιεηκκαηηθφο 1,5 
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εθαηνκκχξην πνπ είρα πεη, ζα είλαη ειιεηκκαηηθφο 2 εθαηνκκχξηα, γηαηί έηζη 

θαίλεηαη φηη πεγαίλεη δπζηπρψο. 

  Απφ ηελ άιιε βιέπσ φηη πήξαηε ην καμηιάξη απφ ηα LED γηα λα 

θαιχςεηε ηηο αλάγθεο, γηαηί ηειηθά θαη ηα LED απφ φ,ηη θαίλεηαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ην θέξαηε, ζην ηέινο δελ ζα ηα θαηαθέξεηε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να θάλσ θη εγψ κηα εξψηεζε θ. Αλεκνγηάλλε αλ κνπ επηηξέπεηε 

επεηδή ρξεζηκνπνηήζαηε κηα ιέμε ε νπνία είλαη βαξχγδνππε, έρεη εηδηθφ 

βάξνο ζα έιεγα «ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ έρνπλ θαηαξξεχζεη», ζα ζέιαηε λα 

κνπ εμεγήζεηε ηη ελλνείηε; Με πνηα ινγηθή έρνπλ θαηαξξεχζεη ηα νηθνλνκηθά 

ηνπ Γήκνπ;  

  Γηαηί πνιχ σξαία ηνπνζεηνχκεζα κε ιέμεηο κεγαιφζρεκεο θαη 

εηδηθνχ βάξνπο, αιιά ζα ήζεια απηή ηελ θαηάξξεπζε επεηδή είζηε γλψζηεο 

θαη επεηδή έρεηε κεγάιε επαθή κε ηα νηθνλνκηθά, έρεηε δηαηειέζεη 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ, ηη ελλνείηε ιέγνληαο έρνπλ θαηαξξεχζεη θη αλ 

έρνπλ θαηαξξεχζεη πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ έρνπλ θαηαξξεχζεη θαη κε πνην 

ηξφπν έρνπλ θαηαξξεχζεη; Θα ζέιαηε λα κνπ πείηε ή ζα ηνπνζεηεζείηε ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ έρσ αληίξξεζε λα ζαο απαληήζσ. Αλ δείηε ηελ 

αλακφξθσζε πνπ θέξαηε, δείηε πφζνπο θσδηθνχο κεδελίδεηε … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο ιφγνο είλαη ε θαθή δηαρείξηζε πνπ θάλαηε. Ο ιφγνο 

είλαη ν ηξφπνο πνπ θέξαηε ηα LED, ν ιφγνο είλαη φηη έρεηε πάξεη απφθαζε 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην πνπ ζαο ιέεη φηη είλαη παξάλνκνο ν δηαγσληζκφο 

θαη εζείο εκκέλεηε ζε κηα δηαδηθαζία, πνπ βαξαίλεη ην Γήκν 2 εθαηνκκχξηα 

παξαπάλσ. Απηφο είλαη ν ιφγνο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σα 2 εθαηνκκχξηα είλαη ηα LED δειαδή. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη. 2 εθαηνκκχξηα είλαη ηα LED θαη ηα 521 ρηιηάξηθα 

πνπ επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξφλν θαη ζην ηέινο κεδελίδνληαη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θ. Αλεκνγηάλλε, κνπ απαληήζαηε θαη αχξην ζα έρεηε ηνλ 

ρξφλν λα ηνπνζεηεζείηε επί καθξφλ. 

  Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 



ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ – 13/12/2022 

 

 

7 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφηε ήξζε ην έγγξαθν απφ ηνλ χλδεζκν γηα αχμεζε θαηά 

289.000 € ησλ ηειψλ; Έρνπκε κηα ηξνπνπνίεζε απφ 900.000 εηζθνξά ζηνλ 

Δηδηθφ χλδεζκν ζπλ 289.000 € γηα λα θηάζεη ην 1.189.227 €. Πφηε ήξζε ζην 

Γήκν καο ην έγγξαθν απηφ, πνπ αλαπξνζαξκφδεη ην πνζφ απηφ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. αξαληφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Αλαθέξεη δίπια θ. Γξεηδειηά κε αξηζκφ Πξσηνθφιινπ 

29650/8-12-2022. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνπ ην αλαθέξεη; Έρσ απηφ. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ηνλ πίλαθα ηεο αλακφξθσζεο, είλαη κε αξηζκφ 

Πξσηνθφιινπ 29650/8-12-2022. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 8/12νπ ινηπφλ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Άιινο ζπλάδειθνο εξψηεζε; Καλείο. Παξαθαιψ ςεθίδνπκε. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απέρσ, ην εμήγεζα απφ ηελ αξρή ζε φια ηα ζέκαηα ζα 

απέρσ. Θα ηνπνζεηνχκαη, αιιά ζα απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απέρσ νκνίσο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη απνρσξήζεη, ν θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αθξηβψο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξακκαηέα; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ θαη 3 απνρέο. 

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

ην Γ.. γηα ηελ 8ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 

2022» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 
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2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ ΠΠΗΔΓ νηθ. έηνπο 

2023, βάζεη ηεο αξηζ. 28/2022 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ  

ηνπ πκβνπιίνπ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη; Γελ ππάξρνπλ, 

παξαθαιψ ςεθνθνξία. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απνρή απφ εκέλα θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Οκνίσο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 

πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ ΠΠΗΔΓ νηθ. έηνπο 2023, βάζεη 

ηεο αξηζ. 28/2022 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

3ν – 4ν ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Δπαλέγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο 

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

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

«Δπαλέγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο 

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

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

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

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σνπνζέηεζε θ. Γήκαξρε θαη γηα ην 3 θαη γηα ην 4. Γηα 

άιιε κηα θνξά ε Γηνίθεζε έδεημε ην πφζν πξφρεηξα θέξλεη ηα ζέκαηα ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Πξνθαλψο δελ είρε γίλεη αλάιεςε ππνρξέσζεο αλ 

θαηάιαβα θαιά απφ ηελ εηζήγεζε θαη έηζη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα άιιε 

κηα θνξά θαιείηαη λα ςεθίζεη θάηη πνπ ην είρε ςεθίζεη πξηλ κηα εβδνκάδα. Καη 

πάιη απνρή. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνρή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απνρή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δπαλέγθξηζε φξσλ 

κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ην Α' 

ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» (Α.Μ. 134/22)» θαη ην 4ν ζέκα εκεξήζηαο 

δηάηαμεο «Δπαλέγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε φξσλ 

δηαθήξπμεο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ην Α' ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» (Α.Μ. 

135/22)» εγθξίλνληαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σν 5ν ζέκα ΑΠΟΤΡΔΣΑΙ. 

 

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ «ΖΛΔΚΣΡΑ», δέζκεπζε 

γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ ηδίνπο πφξνπο θαη 

απνδνρή πινπνίεζεο πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ κε κέζνδν 

πινπνίεζεο κέζσ αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδφλαο ζην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

δεκνζίσλ θηηξίσλ, πξφγξακκα «ΗΛΔΚΣΡΑ» θαη ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ ζην 

Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

421.530,92 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε 

ηπρφλ ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ ηδίνπο πφξνπο θαη απνδνρή πινπνίεζεο 

πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ κε κέζνδν πινπνίεζεο κέζσ αλάζεζεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ηνπ Νφκνπ 4412/2016 1ν ηεχρνο 147. 

  Να ππνζέζσ φηη απέρεηε θ. Αλεκνγηάλλε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οκνίσο θ. Γήκαξρε. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ 

Γήκνπ ζην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ «ΖΛΔΚΣΡΑ», δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε 

ηπρφλ ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ ηδίνπο πφξνπο θαη απνδνρή 

πινπνίεζεο πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ κε κέζνδν πινπνίεζεο κέζσ 

αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Καηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εθπφλεζεο 

ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο 

Γήκνπ Νέαο - Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» (Α.Μ. 98/2021)» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο 256.072,60 € κε ΦΠΑ. Ο θ. 

Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μηα κειέηε πνπ είλαη 256.000 € θαληάδνκαη φηη ζα είλαη 

θάηη ππεξβνιηθά κεγάιν, απιά ζα ήζεια λα κάζσ αλ έρεη ιάβεη ε Γηνίθεζε 

ππφςε ηεο ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη ε ΑΔΚ λα ππθλψζεη ην άιζνο, λα θάλεη 

ηελ ππξαζθάιεηα ζην λφηην θνκκάηη απηφ είλαη ππνρξέσζε πνπ είρε αλαιάβεη 

εδψ θαη ρξφληα θαη πνπ βξίζθεηαη απηφ ην ζέκα, ε δεμακελή αλ ζπκάκαη θαιά, 

ππξαζθάιεηα ηνπ λφηηνπ θνκκαηηνχ ηνπ άιζνπο θαη πχθλσζε κε πφζεο 

ρηιηάδεο δέληξα κέζα ζην άιζνο.  

  Καη αλ απηφ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη αλ 

απηφ έρεη πξνυπνινγηζηεί ζηελ πνξεία ηεο κειέηεο ηεο νπνίαο ην λνχκεξν ην 

ζεσξψ ππεξβνιηθφ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Η κειέηε απηή θαη ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην θφζηνο ηεο είλαη 

κέζα απφ ηελ πξφζθιεζε 6 ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο Σξίηζεο» πνπ 

ζεκαίλεη φηη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη βαζίζηεθε ζε κηα πξνκειέηε πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηη αθξηβψο ζα έρεη 

ε κειέηε νχησο ψζηε λα νινθιεξσζεί ζε πξψηε θάζε θαη ζε δεχηεξε λα 

πιεξσζεί ην ίδην ην έξγν. 

  Όια ηα ζηνηρεία αλαιπηηθφηαηα ηα έρεηε απφ πέξζη ηνλ Ινχλην 

ηνπ ’21 πνπ είρακε ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην 



ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ – 13/12/2022 

 

 

11 

ζρέδην γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο έληαμεο ζην πξφγξακκα «Αληψλεο 

Σξίηζεο», νπφηε είλαη φια θαη δεκνζηεπκέλα ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ αιιά ηα έρεηε θη 

εζείο, ζαλ Παξάηαμε ελλνψ, ζηηο εηζεγήζεηο ζαο νπφηε κπνξείηε λα ην 

δηαβάζεηε, είλαη 30 ζειίδεο πνπ πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηη αθνξά ε κειέηε θαη 

λα ζαο ιπζεί θάζε απνξία.  Απιά λα ζπκίζσ φηη ην είραηε θαηαςεθίζεη.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ κνπ απαληήζαηε γηα ηελ ππνρξέσζε ηεο ΑΔΚ γηα 

ηελ πχθλσζε ηνπ άιζνπο, ηε δεμακελή, ηελ ππξαζθάιεηα ζην λφηην θνκκάηη. 

Μπνξεί λα κνπ απαληήζεη θάπνηνο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζέκα ηεο πχθλσζεο ηνπ άιζνπο είλαη μερσξηζηφ θαη δελ 

ππάγεηαη κέζα ζην «Αληψλεο Σξίηζεο», δελ έρεη θακία ζρέζε. ην «Αληψλεο 

Σξίηζεο» πεξηιακβάλνληαη φια ηα έξγα αλάπιαζεο ηνπ άιζνπο απφ παηδηθέο 

ραξέο, θαηλνχξγηνπο πνδειαηφδξνκνπο, θαηλνχξγηα πεξίθξαμε, θπιάθηα, 

παηδηθέο ραξέο ΑκεΑ, ην παιηφ κεηεσξνινγηθφ θηίξην κεηαηξέπεηαη ζε ζηαζκφ 

πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο… φια απηά ηέινο πάλησλ, δελ ζπκάκαη ηηο 30 

απηέο ζειίδεο.  

  Σν έξγν ηεο πχθλσζεο αθνξά ηελ ΑΔΚ θαη δελ αθνξά θαζφινπ 

ην θνκκάηη ηεο κειέηεο πεξί αλάπιαζεο ηνπ άιζνπο, φπσο άιισζηε θαη πνιχ 

ζσζηά αλαθέξαηε ην θνκκάηη ηεο δεμακελήο ππξφζβεζεο.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Η δεμακελή ππξφζβεζεο ζα γίλεη κεηά ηε κειέηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ εληάζζεηαη ζηε κειέηε, δελ έρεη λα θάλεη κε ηε κειέηε. Απηφ 

είλαη ππνρξέσζε πνπ έρεη αλαιεθζεί απφ ηελ αξρή. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πξέπεη λα θηηάμνπκε θάηη … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα έρεη γίλεη Γηάλλε θαη ην μέξεηο πνιχ θαιά πνπ έρεη γίλεη ε 

κειέηε γηα ηε δεμακελή ππξφζβεζεο  δίπια ζηε ιίκλε απφ ηελ θάησ κεξηά 

πνπ είλαη νη κεραλνινγηθέο, νη αληιίεο. Έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ ΑΔΚ θαη 

φρη κε εκάο, βεβαίσο λα πηέζνπκε.  

  Άιισζηε αχξην επεηδή έρνπκε ην ζέκα απηφ, ζα ζπδεηήζνπκε ην 

ζέκα ηεο ππξφζβεζεο θαη ηα πδξνβφια πνπ έρνπκε θαη φιν ην θχθισκα ηεο 

ππξαζθάιεηαο ηνπ άιζνπο.  

  Κχξηε Αλεκνγηάλλε απέρεηε, ν θ. Γξεηδειηάο νκνίσο θαη ν θ. 

Οπζηακπαζίδεο. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καηάξηηζε φξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κε 

ηίηιν «Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο Γήκνπ Νέαο - 

Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» (Α.Μ. 98/2021)» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Α. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«Αζηηθή αλαδσνγφλεζε, αλάπιαζε ρψξνπ νδνχ Λάξλαθνο θαη δηάλνημε 

πεδνδξφκνπ Ο.Σ. 243β  Γ.Δ.Ν.Φ.» (Α.Μ. 99/2021)  

Β. Καηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ θαη  

Γ. πγθξφηεζε  επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο θχξηνη ζπλάδειθνη; Ο θ. Αλεκνγηάλλεο 

έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, δηάβαζα φηη ζα έρεη θαη πεξηζζφηεξεο απφ 15 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο πέξα απφ ην ρψξν πξαζίλνπ. Απηέο ζα είλαη γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ή ζα εμππεξεηεί ην ζνχπεξ κάξθεη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κακία ζρέζε … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γειαδή ζα νξηζηεί ν ρψξνο parking φηη είλαη γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, είλαη γηα ηνπο δεκφηεο. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Απιψο ζηε ζει. 36 θαη ζηε ζει. 45 λα γίλεη κηα 

πξφζζεζε γηα θάπνηα ISO ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ 4412 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, πγεία θαη νδηθή αζθάιεηα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνρή.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα 5 ππέξ θαη 3 απνρέο.  

Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Α. Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αζηηθή αλαδσνγφλεζε, αλάπιαζε 

ρψξνπ νδνχ Λάξλαθνο θαη δηάλνημε πεδνδξφκνπ Ο.Σ. 243β  Γ.Δ.Ν.Φ.» 

(Α.Μ. 99/2021) Β. Καηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 

έξγνπ θαη Γ. πγθξφηεζε  επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ» 

εγθξίλεηαη .ΟΜΟΦΩΝΑ 
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9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Οξηζκφο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 2. Πιαηεία Αγ. Μαξίλαο)» (Α.Μ. 90/2018)» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζπκάζηε φηη είρε απνρσξήζεη ν ζπγθεθξηκέλνο αλάδνρνο θαη 

επαλαπξνθεξχρζεθε ν δηαγσληζκφο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, εδψ έρεη ηξία ζρεηηθά ηα νπνία δελ ήξζαλ 

πνηέ ζε εκάο θαη απηφ λνκίδσ φηη ην θάλεη θαη παξάλνκν ην ζρεηηθφ 1, 2, 3 ην 

νπνίν δελ έθηαζε πνηέ. Γειαδή ε ζχκβαζε  έλα έγγξαθν 22331/23-9νπ ηεο 

εηαηξείαο Σζανχιε θαη ην ηξίην έγγξαθν. Σα ζρεηηθά έγγξαθα απηά δελ ήξζαλ 

πνηέ ζε εκάο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Γξεηδειηά; Κχξηε Οπζηακπαζίδε; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνρή.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία 5 ππέξ θαη 3 απνρέο. 

Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκφο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ «Αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 2. Πιαηεία 

Αγ. Μαξίλαο)» (Α.Μ. 90/2018)» εγθξίλεηαη . 

 

10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. - Σαθηνπνηεηηθνχ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε 

θζνξψλ πεδνδξνκίσλ» (Α.Μ.: 06/2022)» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο ή ηνπνζεηήζεηο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνρή θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απνρή.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε;… Σξεηο απνρέο, 5 ππέξ. 

Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. - Σαθηνπνηεηηθνχ 

ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ πεδνδξνκίσλ» (Α.Μ.: 06/2022)» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 
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11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη έγθξηζε 

ζχλαςεο 1εο ..Δ. ηνπ έξγνπ «πληήξεζε & επηζθεπή θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» (ΑΜ :31/2020)» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη εδψ ιείπεη ε αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ παξαιαβή. 

Σν 11ν ήξζε κφλν ηνπ ρσξίο ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν λα ιέεη φηη λα είλαη φηη ην e-

mail. ηα ππφινηπα, ε αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ είλαη δπν ζειίδεο, έξρεηαη.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γειαδή ηειηθά απηή ε ππνβάζκηζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο δελ έρεη φξηα, πξαγκαηηθά δελ έρεη φξηα. Η πξνρεηξφηεηα θαη ν 

απζαίξεηνο ηξφπνο πνπ παίξλνληαη νη απνθάζεηο είλαη… λα είλαη θαιά ην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο πνπ έβγαιε παξάλνκν απηφ ην πξάγκα. Δίλαη 

ηζίξθν. Η Οηθνλνκηθή καο Δπηηξνπή είλαη ηζίξθν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απέρεηε θ. Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δλλνείηαη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ. Οπζηακπαζίδεο ην ίδην. 5 ππέξ θαη 3 

απνρέο. 

Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη έγθξηζε ζχλαςεο 1εο ..Δ. ηνπ έξγνπ 

«πληήξεζε & επηζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ»  

(ΑΜ :31/2020)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

12ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη 

εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ. 5 ππέξ θαη 3 απνρέο. 

Σν 12ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηεο 

2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 
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13ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Απφδνζε ΥΔΠ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδηθψλ θαξηψλ πξνπιεξσκήο 

ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ θαη απαιιαγή ππνιφγνπ ππαιιήινπ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: 5 ππέξ θαη 3 απνρέο. 

Σν 13ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απφδνζε ΥΔΠ γηα ηελ πξνκήζεηα 

εηδηθψλ θαξηψλ πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ θαη απαιιαγή 

ππνιφγνπ ππαιιήινπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

14ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Απνδνρή δσξεάο πξντφλησλ πξνο ηε Γνκή ίηηζεο θαη Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Η εηζήγεζε είλαη ηνπ θ. Μπεξδέζε, θαληάδνκαη θαη εδψ είλαη 3 

απνρέο θαη 5 ππέξ. 

  Σν 14ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή δσξεάο 

πξντφλησλ πξνο ηε Γνκή ίηηζεο θαη Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ 

Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΩΝΑ. 

  αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε 

φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ 
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ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

ΜΗΥΑΖΛ ΚΟΤΣΑΚΖ    ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ 

 

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ    ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 

 

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΩΡΓΟ   ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ 

 

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ   ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ 


