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ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 20εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2022 

ΖΜΔΡΑ: ΣΡΗΣΖ - ΧΡΑ: 09:50 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο  

Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

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

Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, 

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Γηακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 

2023 κε βάζε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο 

Απηνηέιεηαο ΟΣΑ θαη ππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. 

2. Καηάξηηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο 2023, σο 

πξνο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ, θαη ππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

3. Έγθξηζε Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ 

- εμφδσλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2023, 

βάζεη ηεο αξηζ. 204/2022 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 
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4. Έγθξηζε 5εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηεο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 203/2022 

απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 

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» (2ε επανεισαγωγή). 

6. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη  ηαθηνπνηεηηθνχ, 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη 1εο 

πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο («ήσσονορ αξίαρ» τποποποίηση ) ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΑΓΧΓΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ» (A.M.: 69/2022). 

7. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ., 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη 1εο πκπιεξσκαηηθήο 

χκβαζεο («ήσσονορ αξίαρ» τποποποίηση ) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΑΜΔΑ Δ ΥΟΛΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ 

ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (A.M.: 123/19). 

8. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ζηεζαίνπ αζθαιείαο γηα 

ηελ νδηθή αζθάιεηα νδνχ Πεξηζζνχ» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 

(Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε) ηνπ Ν. 4412/2016 θαη έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηεο Α.Μ. 196/22. 

9. Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο αηξεηψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ζηηο 

20/1/2023 ζην Α΄ Σξηκειέο Δθεηείν Καθνπξγεκάησλ γηα παξάβαζε ηνπ 

Γαζηθνχ Κψδηθα. 

10. Απνδνρή πνζνχ 79.790,00 επξψ Γ’ δφζεο 2022 επηρνξήγεζεο 

Τπνπξγείνπ   Δζσηεξηθψλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο 

ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, 

θαηαλνκή πνζνχ 79.670,31 επξψ  Γ’ δφζεο 2022 θαη εμεηδίθεπζε 

ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ, βάζεη ηεο αξηζ. 9/2022 απφθαζεο – εηζήγεζεο 

ηεο ΓΔΠ. 

11. Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη 

εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο. 
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ΘΔΜΑΣΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Αλαθνξά ηεο ππαιιήινπο Υαηδάθε Εαραξέληα ζε φ,ηη αθνξά ηελ παγία 

πξνθαηαβνιή. 

2. Παξάηαζε ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζηηο Κηεληαηξηθέο 

Τπεξεζίεο γηα ηα αδέζπνηα δψα» (Α.Μ.: 21/2022). 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 2022. Παξαθαιψ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. 

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

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

Σνκπνχινγινπ απνπζηάδεη, ν θ. Οπζηακπαζίδεο απνπζηάδεη. Τπάξρεη 

απαξηία, αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

  Έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Αλαθνξά ηεο 

ππαιιήινπο Υαηδάθε Εαραξέληα ζε φ,ηη αθνξά ηελ παγία πξνθαηαβνιή». Ζ 

θα Υαηδάθε καο παξαδίδεη ηελ παγία, έρεη επηζπλάςεη φια ηα έμνδα εδψ θαη 

παξαθαιεί λα ζέζνπκε ππφςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην έγγξαθν απηφ 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ δαπαλψλ. Δηζάγεηαη ην ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δηζάγεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε έρσ πεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή φηη απφ ηψξα θαη χζηεξα ζα απέρσ ζε φιε ηε δηαδηθαζία. κπνξεί λα 

είκαη παξψλ, αιιά δε ηε λνκηκνπνηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Δηζάγεηαη ην ζέκα. 

 

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Αλαθνξά ηεο ππαιιήινπο Υαηδάθε Εαραξέληα ζε ό,ηη αθνξά  

ηελ παγία πξνθαηαβνιή» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Αλαθνξά ηεο 

ππαιιήινπο Υαηδάθε Εαραξέληα ζε ό,ηη αθνξά ηελ παγία 

πξνθαηαβνιή» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ κε κηα απνρή ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε. 

 

  Έρνπκε θη έλα 2ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Παξάηαζε 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο γηα ηα αδέζπνηα 

δψα» (Α.Μ.: 21/2022). Ήξζε κηα εηζήγεζε γηα ηε ρξνληθή παξάηαζε ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ αλάδνρνπ ηνπ θ. Σξάθα, ζρεηηθά κε ηα είδε πνπ αθνξνχλ ηηο 

Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο.  

  Θπκάζηε θ. Κνπηζάθε ηη αθξηβψο πιεξψλνπκε ζηνλ θ. Σξάθα; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ ζπκάκαη Γήκαξρε, γηαηί έρνπλ κείλεη αξθεηά ρξήκαηα 

ψζηε λα παξαηείλνπκε ηε ζχκβαζε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην Μάξηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δάλ έρεηο εηθφλα γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ …; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ μέξσ Γήκαξρε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δηζάγεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη θαη απφ εκάο. 

 

2ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Παξάηαζε ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ζηηο Κηεληαηξηθέο 

Τπεξεζίεο γηα ηα αδέζπνηα δώα» (Α.Μ.: 21/2022)» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Παξάηαζε 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ζηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο γηα ηα 

αδέζπνηα δώα» (Α.Μ.: 21/2022)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ, κε κηα απνρή 

ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε. 
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1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Γηακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 

2023 κε βάζε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο 

Απηνηέιεηαο ΟΣΑ θαη ππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε  

ζην Γεκνηηθό πκβνύιην» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην 

Παξαηεξεηήξην ηη έρεηε θάλεη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. αξαληφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Σηο έρνπκε δηνξζψζεη θ. Γξεηδειηά, έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ππάξρεη θαη ε έθζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

Γηεπζπληή κε ηηο παξαηεξήζεηο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε εκείο ζα ηνπνζεηεζνχκε ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θ. Αλεκνγηάλλε.  Τπάξρεη άιιε εξψηεζε; Γελ ππάξρεη. 

Κχξηνη ζπλάδειθνη ςεθίδνπκε 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζαλ ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ. 

Οπζηακπαζίδεο, ζπγλψκε πνπ δελ ζαο πεξηκέλακε, είρε πάεη πνιχ αξγά πηα. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

 

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Καηάξηηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο 2023,  

σο πξνο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ  

ηνπ Πξνζώπσλ, θαη ππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε  

ζην Γεκνηηθό πκβνύιην» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ εξσηήζεηο; Γελ ππάξρνπλ.  

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο απέρεη, ν θ. Γξεηδειηάο; 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καηά.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 3 θαηά.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Καηάξηηζε 

Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο 2023, σο πξνο ηνπο 

πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ, θαη 

ππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην» εγθξίλεηαη θαηά 

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ θαη θαηαγξάθεηαη 1 απνρή. 

 

3ν  ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνϋπνινγηζκνύ 

εζόδσλ - εμόδσλ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ  

νηθ. έηνπο 2023, βάζεη ηεο αξηζ. 204/2022 απόθαζεο  

ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη απηφ είλαη αιιειέλδεην κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, είλαη 

ζπλεκκέλεο νη απνθάζεηο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Κνηλσθεινχο. Κχξηε 

Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο απέρεη. Κχξηε Αλεκνγηάλλε απέρεηε, ζσζηά; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρσ ηνλίζεη θαη ζα ην μαλαπψ, κεηά ηελ απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιψο γηα λα θαηαγξαθεί, γη' απηφ ξσηήζακε. Σν μέξσ θ. 

Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απέρσ απφ ηε δηαδηθαζία, δε ηε λνκηκνπνηψ, νχηε ηε 

ζχλζεζε, νχηε ηε δηαδηθαζία. Δίκαη παξψλ, γηα λα αθνχσ ηα ζέκαηα θαη αλ 

ρξεηάδεηαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζψ, αιιά απφ εθεί θαη χζηεξα απέρσ. Απηφ φιν 

πνπ θάλνπκε, είλαη παξάλνκν. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία.  



ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 20/12/2022 

 

 

7 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξψλ θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Παξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οκφθσλα κε 1 απνρή θαη 3 παξψλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε Δηεζίνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ - εμόδσλ ηεο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2023, βάζεη ηεο αξηζ. 

204/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε 5εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 203/2022 

απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ» 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ξσηάσ ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε είλαη πάγηα ε ζέζε ηνπ, θ. 

Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξψλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξψλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Παξψλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οκφθσλα, 1 απνρή θαη 3 παξψλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 5εο 

αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ 

Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 203/2022 απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 
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  Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη 

θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζηελ 

Πξόζθιεζε 08 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αληώλεο Σξίηζεο» κε ηίηιν 

«Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» 

ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ 

 

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη  ηαθηνπνηεηηθνύ, 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.  

θαη 1εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο («ήσσονορ αξίαρ» τποποποίηση ) 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν:  

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΑΓΧΓΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ» 

(A.M.: 69/2022) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη κηα ππέξβαζε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαηά 2.043 € 

εηζεγείηαη ε Τπεξεζία ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξψλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απέρσ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 1 παξψλ θαη 3 απνρέο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη  

ηαθηνπνηεηηθνύ, 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη 1εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο 

(«ήσσονορ αξίαρ» τποποποίηση ) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΑΓΧΓΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ» (A.M.: 69/2022)» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ 
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7ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ., 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη 1εο πκπιεξσκαηηθήο 

ύκβαζεο («ήσσονορ αξίαρ» τποποποίηση ) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΑΜΔΑ Δ ΥΟΛΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» 

(A.M.: 123/19) 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οκφθσλα κε 1 απνρή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ., 1νπ 

Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη 1εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο («ήσσονορ αξίαρ» 

τποποποίηση ) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ 

ΤΓΗΔΗΝΖ ΑΜΔΑ Δ ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ 

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (A.M.: 123/19)» εγθξίλεηαη  

ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κπνξψ λα έρσ ηνλ ιφγν; Θα ήζεια λα 

ζρνιηάζσ ην εμήο: επεηδή κέζα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην πάξα πνιιέο θνξέο 

θαη ν θ. Λέθθαο θαη πνιινί άιινη -δελ ην ιέσ πξνζσπηθά γηα ηνλ θ. Λέθθα- 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ςήθνπο καο ζηα ζέκαηα πνπ βάδεηε, σο έλδεημε 

αληίδξαζεο σο πξνο ηα νηθνλνκηθά παθέηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έξρνληαη, 

σο πξνο ηα θνηλσθειή πνπ απηνλφεηα είλαη ζίγνπξν φηη είκαζηε ππέξ απηψλ 

ησλ έξγσλ, δελ κπνξεί λα γίλεηαη επηιεθηηθή αλαθνξά. 

  Καη εμεγνχκαη. Ζ επηιεθηηθή αλαθνξά ζπλίζηαηαη ζην εμήο: φηαλ 

δελ ςεθίδνπκε θάηη ζην ζχλνιφ ηνπ, δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζπκθσλνχκε θαη κε 

ηα επηκέξνπο. Αλ ζέιεηε λα ην δηεπθξηλίδνπκε λα ην θάλνπκε απφ εδψ θαη 
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πέξα. Αιιά φρη λα γίλεηαη ζπέθνπια πάλσ ζε απηφ, φπσο έγηλε ζην 

πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μάιηζηα.  

 

8ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ζηεζαίνπ αζθαιείαο  

γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα νδνύ Πεξηζζνύ» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 

(Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε) ηνπ Ν. 4412/2016 θαη έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο 

Α.Μ. 196/22 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ζηεζαίνπ 

αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα νδνχ Πεξηζζνχ» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 32 πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 21424 ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηνπ Νφκνπ 4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ, πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο…» ηηο γλσζηέο, απηέο πνπ αλέθεξα 

πξνεγνπκέλσο θαη ηνπ 21425 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ΦΔΚ Α 147/8-8-

2016 θαη έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Α.Μ. 196/22. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξείηε λα καο ελεκεξψζεηε, παξαθαιψ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο. Τπήξρε κηα πάγηα απαίηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο νδνχ 

Πεξηζζνχ θαηεβαίλνληαο ηε Γνμάηνπ δεμηά θαη κέρξη ηε Υαιθίδνο ππάξρεη κηα 

πνιχ κεγάιε επηθηλδπλφηεηα πνπ έρεη λα θάλεη θαη κε ηα πξαλή θαη θπξίσο 

θαηά ηε δηάξθεηα έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ κηα αχμεζε ηνπ πδάηηλνπ 

φγθνπ, φπνπ θαβαιάεη ηα αλχπαξθηα πξαλή θαη κπαίλεη ην λεξφ ζηα ζπίηηα, 

ζηα γθαξάδ, ζηα ππφγεηά ηνπο. 

  Ξεθηλήζακε θαη κηα θάλακε κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη ηελ 

Πεξηθέξεηα, είρε έξζεη θαη ε Πεξηθέξεηα πέξζη θαη ν θ. Παηνχιεο ήηαλ παξψλ, 

ε θα γνπξάθε, ν θ. Κίηζηνο ζχζζσκε ε Σερληθή Τπεξεζία θαη κπήθακε ζε 

κηα ινγηθή λα πξνζηαηεχζνπκε ηηο πεξηνπζίεο ησλ θαηνίθσλ κε απηή ηελ 

πξνζζήθε θάπνησλ αλαρσκάησλ ζε εθείλν ην ζεκείν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξψ λα ξσηήζσ θάηη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Βεβαίσο. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ απαίηεζε είπαηε φηη είλαη πάγηα. Γειαδή απφ πφηε 

ήηαλ ε απαίηεζε απηή; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ηε βξήθακε … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ’19 πνπ αλαιάβαηε ηε βξήθαηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηαλ εκείο παξαιάβακε, ην πξψην πξάγκα πνπ καο είπαλ θαη 

γη' απηφ ήξζε θαη ε Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο εδψ. Σνλ πξψηνπ ηνπιάρηζηνλ 

ρξφλν ηεο αλάιεςεο ηεο ζεηείαο καο κε θάιεζαλ νη θάηνηθνη εθεί, είδα 

πξάγκαηη φηη ππήξρε πξφβιεκα, καο έδσζαλ θαη θσηνγξαθίεο απφ 

θαηαζηξνθέο πνπ ππήξραλ ζηα ππφγεηά ηνπο θαη ζηα γθαξάδ. Καιέζακε ηηο 

Σερληθέο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ θα Γειεγηψξγε πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηα ξέκαηα, παξεπξέζεθε ν θ. Γεκφπνπινο, ν θ. Παηνχιεο, έγηλε 

κηα ζχζθεςε επί ηφπνπ, έγηλε κηα δεχηεξε ζχζθεςε ζηελ Πεξηθέξεηα θαη 

θαηαιήμακε ζην φηη πξέπεη λα γίλεη θάηη ζπγθεθξηκέλν, φπσο απηφ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα κνπ ιέηε φηη απφ ην ’19 πνπ αλαιάβαηε, ππήξρε 

ην πξφβιεκα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ην ’19 … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν βξήθαηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξέξσ πνπ ην πάηε, ζα ζαο απαληήζσ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνπ ην πάκε θ. Γήκαξρε; Γειαδή δελ κπνξνχκε λα 

κηιήζνπκε, λα πσ ηε ζθέςε κνπ; Αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. Ζ εξψηεζε 

είλαη ε εμήο, πνιχ απιή εξψηεζε: απφ ην ’19 ην γλσξίδεηε. σζηά; Αλ θάλσ 

ιάζνο δηνξζψζηε κε, έξρεζηε κε απ' επζείαο αλάζεζε λα ην θάλεηε;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάκε απφ ηελ αξρή. Σν ’19 ην γλσξίδακε θαη ςάρλακε λα 

βξνχκε ηνλ ηξφπν πνπ ε Πεξηθέξεηα ζα επελέβαηλε ζην έξγν. Φάρλνληαο λα 

βξνχκε ην κηθξφ ζηεζαίν ησλ 20 πφλησλ πσο έρεη ζηεζεί, πνηεο ήηαλ νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ γηα λα κπνξέζνπκε λα παηήζνπκε εθεί νηηδήπνηε έρεη 

ζρέζε κε ηελ πξνέθηαζε ηνπ ζηεζαίνπ. 

  Γελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν ζηελ Πεξηθέξεηα θαη καο 

θαζπζηέξεζε επί δπν ρξφληα λα ςάρλνπκε λα βξνχκε ζηνηρεία ηερληθά, ηνπ 

ήδε ππάξρνληνο ζηεζαίνπ. Απφ εθεί θαη πέξα πείηε κνπ. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ζ θα Γειεγηψξγε πνπ είπαηε απφ ηελ Πεξηθέξεηα πνπ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηα ξέκαηα, ζα καο δψζεη θάπνηα ζρεηηθή άδεηα γη' απηφ; 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ αζρνινχκαζηε απηή ηε ζηηγκή κε ην ξέκα. Αζρνινχκαζηε 

κε ην δξφκν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη, απιά επεηδή εθάπηεηαη ηνπ πξαλνχο είλαη αθξηβψο 

πάλσ ζην φξην ηνπ πξαλνχο απφ φ,ηη θαηάιαβα … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ εδψ κηιάεη γηα ην δξφκν. Γελ κηιάεη γηα θαλέλα πξαλέο θαη 

γηα θαλέλα ζηεζαίν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ναη αιιά είλαη ζε απφζηαζε ρακειφηεξε 20 κέηξσλ 

απφ ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο, νπφηε ζέιεηο άδεηα απφ ηα Ρέκαηα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο δξφκνο δελ είλαη ρακειφηεξνο. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Όρη, ε απφζηαζε απφ ην θέληξνπ ηνπ ξέκαηνο είλαη 

κηθξφηεξε ησλ 20 κέηξσλ, νπφηε ζέιεηο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία Ρεκάησλ 

γηα λα θάλεηο έλα έξγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δμεγήζηε ηη ελλνείηε 20  κέηξα. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Απφ ην θέληξν ηνπ ξέκαηνο κέρξη εθεί πνπ ζα θάλεηο 

νηθνδνκηθφ έξγν, πξέπεη λα έρεηο απφζηαζε 20 κέηξα, αιιηψο ρξεηάδεηαη 

έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία Ρεκάησλ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ην δξφκν; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Οπνπδήπνηε θαη ζε ηδησηηθφ νηθφπεδν αθφκε. Δγψ ζα 

ςεθίζσ λαη, αιιά πξέπεη λα έρνπκε ηελ απαξαίηεηε έγθξηζε απφ ηελ 

Τπεξεζία Ρεκάησλ. Αλ ζέιεηε λα ζεκεησζεί θαη ζηα πξαθηηθά θ. Πιέζζα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ δελ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Πεξηθέξεηα ιέεη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηη ιέεη ε Πεξηθέξεηα. Δίλαη αξκνδηφηεηα ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Όιεο νη παξαξεκάηηεο πεξηνρέο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

Πεξηθέξεηαο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ε ζρέζε κε ην δξφκν μαλαξσηάσ ή κε ην πξαλέο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καλνληθά απαγνξεχεηαη θαη ζε απφζηαζε 50 κέηξσλ ε 

αλνηθνδφκεζε, άζρεηα αλ έρνπλ θηάζεη κέρξη ηα 10. Γελ επηηξέπεηαη θακία 

παξέκβαζε απφ ην Γήκν, φπσο δελ επηηξέπεηαη ζην εζληθφ Γίθηπν 

θπθινθνξίαο. Πσο ζπκκεηέρεη ε θα Γειεγηψξγε ζε ζπζθέςεηο, ελψ δελ έρεη 

αξκνδηφηεηα; 
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καη κάιηζηα είλαη ηνηρίν εθεί πνπ ηειεηψλνπλ ηα πξαλή, 

πάλσ ζηελ θνξπθή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έλα κηθξφ 20 πφληνπο, ην νπνίν δελ θηάλεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ζέκα δελ λα θηηάμνπκε έλα ζηεζαίν, πξέπεη λα 

παηήζνπκε θάησ ζηνπο 20 πφληνπο πνπ είπαηε πνπ ππάξρεη κέζα ζηνλ 

ππζκέλα, γηα λα αλεβεί κέρξη πάλσ λα ζηαζεί ν δξφκνο. Αιιηψο ν δξφκνο ζα 

θχγεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπεηδή δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία, φκσο απηφ ην ζηεζαίν δελ μέξεη 

θαλέλαο πσο έρεη ρηηζηεί εθεί. Ζ Πεξηθέξεηα δελ έρεη ηέηνηα ζηνηρεία. Σν 

δεηήζακε θαη γη' απηφ πεξηκέλακε ελάκηζε ρξφλν λα καο πνπλ απηφ ην ζηεζαίν 

πσο έρεη ζηεζεί … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα κπνξνχζαλ λα ην βξνπλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρνπλ ζηνηρεία ζε θαλέλα θάθειν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλψκε πνπ παξεκβαίλσ, ην ίδην πξφβιεκα ππάξρεη θαη 

ζην Γηακπνπξιά, εδψ πνπ έξημαλ ηα ρψκαηα ζηα νηθφπεδα πνπ αγφξαζαλ, 

πνπ ήδε άξρηζαλ θαη θάζνληαη θαη είρα πεη απφ ηελ αξρή φηη ζέιεη ηνηρίν 

αληηζηήξημεο λα παηάεη θάησ γηα λα θξαηάεη φια απηά ηα ρψκαηα. Μελ πηάζεη 

θακία κεγάιε βξνρή, ζα βνπιψζεη ν Γηακπνπξιάο θαη ζα βνπιψζεη ζην χςνο 

ηνπ LIDL πνπ ζθεπάδεηαη θαη ζα θαηεβνχλ φια πξνο ηα θάησ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε νθείισ λα … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση χςνπο δαπάλε είλαη εδψ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: 28.000 €. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα θξαηήζνπκε ην δξφκν; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε ζαο ξψηεζα θάηη. Δίλαη απ' επζείαο 

αλάζεζε; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη, απ' επζείαο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή δπν ρξφληα δελ είραηε βξεη εζείο θαη ε 

Πεξηθέξεηα ζε ζπλεξγαζία ηνλ ηξφπν λα ην θάλεηε. Απηφ κνπ ιέηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ ζα ην θάλσ γηα λα πξνζηαηεχζσ ηελ πεξηνπζία ησλ 

δεκνηψλ.  
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ ιέσ άιιν θαη εζείο ιέηε άιιν. Γελ δηαθσλεί 

θαλείο φηη πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπκε ηελ πεξηνπζία ησλ δεκνηψλ, εθείλν πνπ 

ιέσ είλαη φηη απφ ηελ αλάιεςε ηεο Γεκνηηθήο ζαο Αξρήο ηξία ρξφληα έξρεζηε 

ηψξα θαη ην θάλεηε κε απ' επζείαο αλάζεζε. Γηαηί ιέηε, αλ θαηάιαβα θαιά θαη 

δηνξζψζηε κε αλ θάλσ ιάζνο, φηη δπν ρξφληα νη Τπεξεζίεο δελ κπνξνχζαλ λα 

βξνπλ άθξε. Απηφ κνπ ιέηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Πεξηθέξεηα δελ κπνξνχζε λα βξεη άθξε.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση πάεη λα πεη ε Πεξηθέξεηα; Τπάξρνπλ ραξηηά γη' απηφ 

ην πξάγκα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Άπεηξα ραξηηά, ππάξρνπλ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξνχκε λα ηα έρνπκε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε, πιένλ δελ είζηε αμηφπηζηνο ζηα ιφγηα 

ζαο γη' απηφ ζέινπκε έγγξαθα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ αθήζηε λα ην πνπλ θάπνηνη άιινη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ πεηξάδεη. Σν ιέσ θη εγψ απφ ηε κεξηά κνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ζέζθαην απηφ πνπ ιέηε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε ιέσ. Γελ ζα κνπ ην 

απαγνξεχζεηε απηφ. Δθείλν πνπ ιέσ είλαη ην εμήο: ιέηε θάηη, ην ζηνηρεηνζεηείηε 

κε θάπνην έγγξαθν; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, βεβαίσο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξαθαιψ λα θαηαηεζεί ζηα πξαθηηθά, ε ζρεηηθή 

αιιεινγξαθία γηα ηα δπν ρξφληα θαζπζηέξεζεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πιέζζα, φια ηα ραξηηά θαη ηνπ θ. Καινγεξφπνπινπ ζε 

ζρέζε κε ην φηη δελ κπνξνχζαλ λα βξνπλ νηηδήπνηε είρε ζρέζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζηεζαίν, πνπ ςάρλνπκε λα βξνχκε ηε ζχλζεζε ηνπ ζηεζαίνπ, 

ζε ηη βάζνο έρεη ζηεζεί γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπδεηήζνπκε εθεί. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να θαηαηεζνχλ ζηα πξαθηηθά θαη αλ ζέιεηε κνπ ηα 

ελερεηξείηε θη εκέλα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηπιίδνπκε ηνλ θψλσπα γηα θάηη … 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα ζρφιηα θ. Γήκαξρε λα κέλνπλ ζε εζάο, φρη ζε 

εκέλα ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ αλαθέξζεθα ζε εζάο θ. Σνκπνχινγινπ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μαδί κηιάγακε φκσο πξηλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηπιίδνπκε ηνλ θψλσπα είπα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έηζη γεληθψο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γεληθφηεξα ην είπα, λαη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνιχ σξαία ραίξνκαη. Καη εγψ ιέσ είλαη 

αλαμηφπηζηε… 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάληε πξνπφλεζε γηα αχξην; Κάλεηε δέζηακα γηα αχξην γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε είζηε πηα … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πέζηε ην. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνιχ ιίγνο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση είπαηε ηψξα θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίζηε ιίγνο θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ε ηη; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηε Γεκνηηθή Αξρή πνπ δηνηθείηε. Δίζηε ιίγνο, απηφ 

ζαο ιέσ. Σίπνηε άιιν δελ ιέσ θαη λα θαηαγξαθεί: είζηε ιίγνο. Γηφηη φηαλ κνπ 

ιέηε κεηά απφ 3,5 ρξφληα θαη ζην ηέινο απηήο ηεο ηεηξαεηίαο έξρεζηε λα 

θάλεηε έλα έξγν κε απ' επζείαο αλάζεζε επεηδή δελ βξήθαλ δπν ρξφληα νη 

Τπεξεζίεο άθξε, είζηε ιίγνο θ. Γήκαξρε.  

  Καη είζηε θαη ππεχζπλνο ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ απηή ηε 

ρξνληά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν γεγνλφο φηη ην ιέηε εζείο … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη πξνζσπηθή κνπ άπνςε, ηελ εθθξάδσ θαη ν 

θαζέλαο ηελ εθιακβάλεη φπσο ζέιεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθιακβάλεηε ηελ απφιπηε ςπρξαηκία πνπ έρσ επί ρξφληα, σο 

αδπλακία.  
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ είπα θάηη ηέηνην. Απηφ είλαη δηθφ ζαο ζπκπέξαζκα, 

δελ είλαη ιφγηα πνπ έρσ πεη εγψ απηά. Απηά είλαη δηθά ζαο ιφγηα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξψ λα πσ θάηη; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εδψ ζηακαηάεη ε θνπβέληα γηα λα κελ ζπλερίζσ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα ζηακαηήζεηε εζείο ηελ θνπβέληα, άκα ζέισ ζα ηε 

ζηακαηήζσ εγψ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πάληα γηα εκέλα κηιάσ. Δμήληα ζηε δσή κνπ γηα εκέλα 

κηιάσ, δελ κηιάσ γηα άιινπο θαη κηιάσ κε παξξεζία.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ζπλερίζνπκε ή ζα δηαθφςνπκε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη θ. Γξεηδειηά ζα ζπλερίζνπκε.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρσ δεηήζεη ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ είκαη ππέξ ηνπ έξγνπ κε κηα δηαθνξά. Με 27.000 € δελ 

αληηκεησπίδεηαη ην ζεκείν απηφ, ην νπνίν είλαη άθξσο επηθίλδπλν ζε κηα 

κεγάιε θαηεβαζηά ηνπ ξέκαηνο ηνπ Πνδνλίθηε. Γελ κπνξεί ε Πεξηθέξεηα λα 

μεθεχγεη θαη λα ιέεη «αληηκεησπίζηε εζείο ην δξφκν». Γειαδή ηη πξέπεη; Να 

πληγεί ν θφζκνο γηα λα αληηκεησπηζηεί κεηά; Καηφπηλ ενξηήο; 

  Λέσ ινηπφλ αο δψζνπκε πξνηεξαηφηεηα θαη κε ην Σερληθφ 

Πξφγξακκα πνπ αθφκε είλαη ελφςεη ςήθηζήο ηνπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 

έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ θαηάζηαζε απηή, πξηλ 

ζξελήζνπκε θαη ζχκαηα, φπσο ζε άιιεο πεξηνρέο θαηά θαηξνχο έρνπκε δεη 

ζηηο ηειενξάζεηο λα πλίγεηαη ν θφζκνο. επραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε απφιπην δίθην θ. Γξεηδειηά. Δίλαη έλα εκίκεηξν είλαη 

ζαθέο απηφ … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ζε απηφ λα πξνζηεζεί θαη ην θνκκάηη ηνπ Γηακπνπξιά 

γηαηί ην βιέπσ φιν απηφ καδί θαη ήδε έρεη δείμεη δείγκαηα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην θνκκάηη ηνπ Γηακπνπξιά ππάξρεη νιφθιεξν ζρέδην ηεο 

Πεξηθέξεηαο γηα ηε ζηήξημε ησλ πξαλψλ θαη είκαζηε ζε ζπδεηήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ην ήδε ππάξρνλ ζρέδην γηα ην Γηακπνπξιά θαη γηα 

ηα ζεκεία πνπ ιέηε εζείο, ζσζηά ην ιέηε.  
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  Χο πξνο ην ππφινηπν. Δπεηδή είλαη θάηη πνπ ζέιεη ηδηαίηεξε 

κειέηε θαη επεηδή αλαθέξζεθε ν θ. Οπζηακπαζίδεο γηα ηα παξαξεκάηηα κέηξα 

θαη φια ηα ζρεηηθά πνπ αθνπκπνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο θαιχςεηο θαη 

δηαδηθαζίεο, ζεσξψ πσο πξέπεη λα μεθηλήζνπκε κε απηφ γηαηί ρεηκψλαο 

έξρεηαη, θαηαηγίδεο έξρνληαη… σο, ην ηνλίδσ, εκίκεηξν. Αιιά θάηη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπκε κηα πηζαλή 

θαηαηγίδα θαη έλαλ πδάηηλν φγθν πνπ δελ ζα κπνξνχκε λα ειέγμνπκε. 

  Καη ζηε ζπλέρεηα παξάιιεια μαλά κε νριήζεηο πξνο ηελ 

Πεξηθέξεηα κήπσο κπνξέζνπκε λα θάλνπκε θάηη πην ζπγθεθξηκέλν κε ζηήξημε 

ησλ πξαλψλ θαη κε αλχςσζε ηνπ ζηεζαίνπ, ζε ηέηνην ζεκείν πνπ λα είκαζηε 

ζίγνπξνη γηα ην 100% ηεο αζθάιεηαο ηεο πεξηνπζίαο ησλ δεκνηψλ. 

  Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη νη θάηνηθνη νη ίδηνη έρνπλ θαηαζέζεη ζην 

Γήκν θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πξσηφθνιιν γηα απνδεκηψζεηο νη νπνίνη 

επιήγεζαλ ην 2020 απφ ηελ παξαξεκάηηα πεξηνρή ε νπνία ππεξρείιεζε ν 

πνηακφο θαη κπήθε κέζα ζηα ζπίηηα ηνπο. Οπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη ε 

Πεξηθέξεηα δελ επελέβαηλε. Αλ δελ παξέκβαηλε ν Γήκνο ηφηε εηιηθξηλά 

αθήλνπκε ηνπο αλζξψπνπο απηνχο έθζεηνπο 100%. Αλ λνκίδεηε φηη πξέπεη λα 

ηνπο αθήζνπκε, πέζηε ην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπε απηφ θαλείο θ. Κνπηζάθε. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Καηά πξψηνλ πξέπεη λα απνδεκηψζνπκε ηνπο αλζξψπνπο 

απηνχο, γηαηί έρνπλ θάλεη ήδε αίηεκα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν ζέκα κε ηα πνηάκηα είλαη έλα ηεξάζηην ζέκα, ήδε 

έρεηε θαηαγγειίεο γηα ηνλ Κεθηζφ φηη κνιχλεηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη 

θαηεβαίλνπλ ζαπνπλάδεο. Δίλαη έλα ζχλζεην δήηεκα, ππάξρεη κηα απφθαζε 

κεηά απφ δηθή καο παξέκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο φηη ηα 

πνηάκηα ζα πξέπεη λα θξαηήζνπλ ην θπζηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηαπηφρξνλα 

λα βξεζνχλ ιχζεηο, νχησο ψζηε λα κελ πιεκκπξίδεη ε πεξηνρή, αιιά λα κε 

γίλνπλ αγσγνί αθαζάξησλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ζρέζε έρεη απηφ; 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεη ζρέζε γηαηί … πξόβιεκα ήρνπ… ζα πξέπεη λα 

δηαηεξήζνπλ ηνλ θπζηθφ ραξαθηήξα ζηε ξνή ηνπ πνηακνχ. Απηά απφ εκέλα, 

απέρσ βέβαηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ πνπ ιέηε θ. αξαληφπνπιε, ην αλέθεξα απιψο ιέεη ν θ. 

Οπζηακπαζίδεο φηη αθφκε θαη ζην δξφκν λα είλαη, απφ ην θέληξν ηνπ πνηακνχ 

κέρξη ην έξγν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 κέηξα. Αλεμάξηεηα απφ απηφ 

εγψ κπαίλσ ζηελ αξρηθή ινγηθή θαη εηζεγνχκαη απηφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη 

απφ εθεί θαη πέξα βεβαίσο λα κπνχκε ζε κηα δηαδηθαζία ε νπνία είλαη 

ρξνλνβφξα έηζη θη αιιηψο ζαο ην ιέσ θαη δελ ζα βγάινπκε θαη άθξε, λα 

επεθηείλνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν απηφ ην έξγν κε ηέηνην ηξφπν, νχησο ψζηε 

θαη ε Πεξηθέξεηα λα ζπκβάιιεη θαη νηθνλνκηθά θαη κε ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαη ακέζνπ επηθίλδπλνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: αθψο. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Μα απηφ γξάθεη ε Τπεξεζία, είλαη ζπλέρηζε ηνπ 

έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ … 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δκείο ην πιεξψλνπκε φκσο. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γηαηί είλαη ζην γεσγξαθηθφ θνκκάηη ην δηθφ καο θ. 

Οπζηακπαζίδε, ην γξάθεη ε Τπεξεζία. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Γηα ηα ξέκαηα είλαη ππεχζπλε ε Τπεξεζία. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ είλαη ζην ξέκα θ. Οπζηακπαζίδε, είλαη εηζήγεζε 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζαο ιέσ, είλαη απιά ηα πξάγκαηα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ρε παηδηά είλαη πνιχ απιφ ην ζέκα, άκεζνο θαη επηθίλδπλνο 

θίλδπλνο θαη αο είλαη θαη ν Παηξηάξρεο ππεχζπλνο. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Σν γξάθεη κέζα ε Τπεξεζία θαη ε εηζήγεζε, απηφ 

ιέσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα ηελ απφθαζε ιέσ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Γήκαξρε κνπ επηηξέπεηε λα πσ θάηη αθφκε; 

Αθνχ φινη αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα, ζα έιεγα ην εμήο: ζην επφκελν 

Γεκνηηθφ πκβνχιην λα βγεη έλα ςήθηζκα θαη ην αθήλσ ζε εζάο πνπ λα 

αθνξά…. 



ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 20/12/2022 

 

 

19 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ είκαη ιίγνο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί δπζηπρψο νη ιίγνη μεθηλάλε. Απηνί καο δηνηθνχλ, νη 

ιίγνη. Ση λα θάλνπκε; Γελ γίλεηαη αιιηψο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γπζηπρψο θηφιαο. πλερίζηε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνχ κε πξνθαιείηε, ζαο απαληψ. Δγψ δελ ην 

πήγαηλα εθεί.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο πξνθαιεί; Δγψ;  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ην πήγα εθεί, εγψ ζπλερίδσ θαη πάσ νκαιά ηελ 

θνπβέληα, αθήζηε κε λα νινθιεξψζσ. Λέσ ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην 

πνπ είλαη αχξην, έλα ςήθηζκα ην νπνίν λα πάεη πξνο ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ 

άκεζε αλάγθε νξηνζέηεζεο ησλ πξαλψλ ηνπ ξέκαηνο γηαηί επίθεηληαη βξνρέο 

θαη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα 

θαη λα ραζνχλ πεξηνπζίεο θαη αλζξψπηλεο δσέο. Απηή είλαη ε δηθή καο ινγηθή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ζπκθσλψ ζε απηφ παξ' φιν πνπ είλαη απ' επζείαο, 

αιιά πξέπεη λα ππάξρεη θαη απηφ. πκθσλείηε ζε απηφ εζείο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφιπηα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Χξαία. Φέξηε ην αχξην ινηπφλ ζαο παξαθαιψ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη, ςήθηζκα ζην επφκελν Γ.. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, αθφκε πεξηκέλνπκε ην ςήθηζκα γηα ηνλ 

Κεθηζφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ην ιέηε ζε εκέλα, έρεη θχγεη απηφ έρεη πάεη κε Πξσηφθνιιν.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απφ πνηνλ έρεη θχγεη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηελ Τπεξεζία. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο θ. Καληαξέιεο πνηέ δελ αζρνιήζεθε κε απηφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη, ε Δπηηξνπή ηνπ έδσζε έλα ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ην 

νπνίν ήξζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ θαη έθπγε απφ ην γξαθείν Γεκάξρνπ. 

Γηψξγν, κελ ην θάλνπκε ηψξα … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ε εκάο δελ πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί; Γελ ην μέξνπκε 

απηφ, ην ιέηε εζείο.  Δίλαη ην θείκελν απηφ; Δίλαη ην ηειηθφ θείκελν;  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Δπηηξνπή ην έδσζε, νχηε παξελέβε θαλείο. Ζ Δπηηξνπή ην 

έδσζε, δελ παξελέβε θαλείο νχηε θφκκα (,) δελ αιιάμακε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πγλψκε πξψηε θνξά αθνχσ φηη ππάξρεη απηφ θαη έρεη 

θχγεη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλ ξσηνχζαηε θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μέρξη ηειεπηαία πνπ θνπβεληηάδακε ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην καο ιέεη ν θ. Καληαξέιεο αχξην θαη αχξην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξεκπηπηφλησο ηέζεθε ηψξα ην ζέκα απφ εζέλα, γηαηί 

κηιήζακε γηα πνηακφ. Δλδηαθέξζεθε ε Δπηηξνπή πνπ έθαλε ην έγγξαθν; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σψξα ζνβαξά κηιάο Γήκαξρε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έια Γηψξγν ζε παξαθαιψ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απφ ηνλ 7ν ην έρνπκε θέξεη πέληε θνξέο ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ε παξαθαιψ, κελ αζρνινχκαζηε ηψξα κε θάηη πνπ έρεη 

πξνθχςεη εδψ θαη κήλεο. Σψξα ην ζπκεζήθακε; Έρεη θχγεη, έρεη ηειεηψζεη 

απηφ. Ζ Δπηηξνπή έδσζε έλα ςήθηζκα θαη ην ςήθηζκα έθπγε πξνο ηελ 

Απνθεληξσκέλε, ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ή φπνπ 

αιινχ ήηαλ, δελ ζπκάκαη.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο Καληαξέιεο ην μέξεη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δ, πσο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί απαληάεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην «λαη, ζα δνχκε 

θαη λαη, ζα δνχκε». 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πφηε ξσηήζεθε Γηψξγν κνπ; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξηλ 15-20 κέξεο, πξηλ δπν Γεκνηηθά πκβνχιηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη θχγεη. Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Γεηα ζαο θαη απφ εκέλα. Απιά γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

εληππψζεσλ λα ππελζπκίζσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο φηη ε απ' επζείαο αλάζεζε 

είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, δελ 

είλαη νχηε θαθφ νχηε παξάλνκν, έρεη λα θάλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε έξγνπ θαη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη εθφζνλ ν 
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πξνυπνινγηζκφο δελ ππεξβαίλεη ηηο 30.000 € πιένλ ΦΠΑ. Δπεηδή εηπψζεθε 

αξθεηέο θνξέο εδψ πξνθαλψο γηα ηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ. 

  Δπίζεο φηαλ εγψ βιέπσ ζε κηα ςεθνθνξία ππέξ ή θαηά, δελ 

κπνξψ λα εξκελεχζσ αλ θάπνηνο είλαη ππέξ αιιά ςεθίδεη θαηά, φηαλ 

πνιιάθηο ζε πξνεγνχκελεο αλακνξθψζεηο έρνπλ εηπσζεί ςεθνθνξίεο ππέξ 

ζηα ρξεκαηνδνηνχκελα θαη φ,ηη αθνξά αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πξνζσπηθφ θαη 

θαηά ζηα άιια. Καη έρεηε θαηαςεθίζεη θαη αξθεηά αθφκε, ηα νπνία θπζηθά θαη 

ζα ηα δείηε. Δπραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη εθηφο δηαδηθαζίαο, ζαο παξαθαιψ κελ κπνχκε ζε απηή ηε 

ζπδήηεζε. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Όρη, επεηδή αλαθέξζεθε θ. Γήκαξρε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πάιη ιέεη ην αθήγεκά ηνπ πεξί ρξεκαηνδνηήζεσλ, 

πξνγξακκάησλ, ηα γλσζηά. Ο θ. Λέθθαο κε απηφ πνξεχεηαη ηέζζεξα ρξφληα 

ηψξα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη εθηφο δηαδηθαζίαο απηφ, παξαθαιψ ςεθίδνπκε. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

πνπ ζα γίλνπλ, ζα είλαη ζχλλνκεο. Γηαηί πξφζθαηα ζε αληίζηνηρε πεξίπησζε 

δελ έγηλε απηφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Οπζηακπαζίδε ππάξρεη ε κειέηε απφ ηελ Τπεξεζία πνπ 

αθνξά ην ζχλλνκν.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Όρη δελ είλαη ην ίδην. Ζ Σερληθή Τπεξεζία δελ δίλεη ην 

ζχλλνκν πάληα, βγάδεη θάπνηεο άδεηεο ζρεηηθέο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη 

Γαζαξρείν, ραξηί απφ Ρέκαηα, Αξραηνινγία, Πνιενδνκία. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη θάπνηα επηθαηξνπνίεζε.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη νκφθσλν θαη κηα απνρή απφ ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 8ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ 

έξγνπ «Καηαζθεπή ζηεζαίνπ αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα νδνύ 

Πεξηζζνύ» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 (Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 

κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε) ηνπ Ν. 4412/2016 

θαη έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Α.Μ. 196/22» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

9ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο αηξεηώλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ζηηο 

20/1/2023 ζην Α΄ Σξηκειέο Δθεηείν Καθνπξγεκάησλ γηα παξάβαζε ηνπ 

Γαζηθνύ Κώδηθα» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφθεηηαη γηα κηα ππφζεζε ηεζζάξσλ εξγαηψλ ηνπ Γήκνπ ηνπ θ. 

Αλεκνγηάλλε θαη ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ ζρεηηθά κε θάπνηα επεηζφδηα πνπ είραλ 

γίλεη ζην παξειζφλ.  

Μπαίλεη ην ζέκα, απιά θαη κφλν γηαηί ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη ν θ. 

Βαζηιφπνπινο δεηνχλ ηε λνκηθή ηνπο εθπξνζψπεζε απφ δηθεγφξν εθηφο ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, εθηφο ηεο Ννκηθήο καο Τπεξεζίαο. Δίλαη 

θαηεγνξνχκελνη. Έλαο εθ ησλ εξγαηψλ ν θ. Παπαδάθεο αηηείηαη πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία λα αλαιάβεη ηελ ππεξάζπηζή ηνπ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ννκίδσ Γήκαξρε φινη νη εξγαδφκελνη ην έρνπλ αηηεζεί 

απηφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγψ έρσ κφλν ηνπ θ. Παπαδάθε. Σν δήηεκα εδψ πνπ ηίζεηαη 

είλαη ην εμήο: είλαη πάγηα ηαθηηθή θαη ην έρνπκε επαλεηιεκκέλα ππεξαζπηζηεί 

απηφ φηη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ππάξρεη θαη νπνηαδήπνηε λνκηθφ πξφβιεκα 

πξνθχπηεη κε εξγαδφκελνπο ή κε αηξεηνχο αλαιακβάλεη ε Ννκηθή Τπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ λα ηνπο ππεξαζπηζηεί. 

  Δδψ ηψξα έρνπκε έλα δίιεκκα ζρεηηθά κε ην φηη απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ππάξρεη ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη αλαιακβάλεη φιεο απηέο ηηο 

ππνζέζεηο ησλ αηξεηψλ ή ησλ ππαιιήισλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη ν θ. 

Βαζηιφπνπινο αηηνχληαη ηεο παξνπζίαο ελφο δηθεγφξνπ εθηφο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ννκίδσ αηηηνινγεκέλα Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηθαηνινγεκέλα ιέεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ζα καο πείηε ηη ελλνείηε.  
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν έρεηε ζην fax πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο πνπ ζαο 

έζηεηιε ν θ. Βαζηιφπνπινο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με δπν θνπβέληεο λα καο πείηε γηα πνην ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο ιφγνο είλαη φηη ζηελ ππφζεζε απηή ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ηελ ρεηξίζηεθε ν θ. Παπαδεκεηξίνπ, ν νπνίνο έρεη πάξεη ζχληαμε. 

Γλσξίδεηε φηη ν θ. Υήηνο έρεη θάπνηα πξνβιήκαηα πγείαο, εληάμεη ηα έρεη 

μεπεξάζεη ν άλζξσπνο, ζπλ ην φηη ν φγθνο ηεο δνπιεηάο ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο είλαη ηεξάζηηνο. 

  Δπεηδή απηή είλαη κηα ζνβαξή ππφζεζε, κηα ππφζεζε γηα καο 

ζηεκέλε απφ κηα θφληξα πνπ ππήξρε εθείλε ηελ επνρή κε ηελ ΑΔΚ, είκαζηε 

ςεπδψο θαηεγνξνχκελνη θαη εγψ θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο θαη νη εξγαδφκελνη, 

δειαδή είλαη εξγαδφκελνη νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηελ Καζαξηφηεηα, ν θ. 

Παπαδάθεο είλαη κεραληθφο ή ειεθηξνιφγνο δελ ζπκάκαη ηη αθξηβψο είλαη, 

θαληαζηείηε φηη ηνλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν ηνλ θαηεγνξνχλ φηη έρηηζε 

κάλδξεο θαη φηη έθνβε δέληξα.  

  Θέισ λα πσ φηη εγψ δε, βξέζεθα ηειείσο ηπραία εθεί γηαηί εθείλε 

ηελ επνρή γθξεκηδφηαλ ην ακαμνζηάζην, ήκαζηαλ ζε κηα δηαδηθαζία 

κεηαθφκηζεο θαη δελ είρα νχηε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αξθεηά Γηψξγν, εληάμεη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ είλαη κηα ζηεκέλε ηζηνξία πνπ ζηήζεθε ηφηε, είλαη 

θαθνχξγεκα θαη ζέινπκε λνκηθή ζηήξημε απφ ην Γήκν, φπσο δηθαηνχκαζηε θαη 

ηε ζέινπκε απφ εμσηεξηθφ δηθεγφξν γηαηί πηζηεχνπκε φηη ε Ννκηθή Τπεξεζία 

απηή ηελ ππφζεζε δελ κπνξεί λα ηελ αληηκεησπίζεη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε είλαη ζε πξψην βαζκφ; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, ηψξα είλαη ζε πξψην βαζκφ, 20 Γελάξε είλαη ην 

Γηθαζηήξην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Υήηνο κέρξη ηφηε δφμα ησ Θεψ ζα είλαη θαιά, θαληάδνκαη 

εληφο ησλ εκεξψλ έξρεηαη θαη αλαιακβάλεη πάιη ππεξεζία. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε ην «κέρξη ηφηε» δελ κνπ θηάλεη, απηή ε 

ππφζεζε ζέιεη δνπιεηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δδψ ζέιεη θαη ςήθηζε πίζησζεο φκσο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ε ηη πνζφ αληηζηνηρεί ε παξνπζία θάπνηνπ μέλνπ δηθεγφξνπ; 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ ην μέξσ. Γελ λνκίδσ φηη ζα είλαη θάηη ηεξάζηην. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηψξγν, γηα επλφεηνπο ιφγνπο εγψ πηζηεχσ ζα πξέπεη λα 

είλαη θαη ε λνκηθή ζχκβνπινο ηνπ Γήκνπ ζηελ ππεξάζπηζε θαη ν εμσηεξηθφο 

δηθεγφξνο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πκθσλψ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηφηη αλ δελ είλαη, ίζσο ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο ζην ίδην ην 

Γηθαζηήξην. Καιφ είλαη λα είλαη θαη ε Μπέηπ … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: χκθσλνη θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πιεπξάο καο λνκίδσ φηη πξέπεη λα ςεθηζηεί απηφ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ πνπ ιέεη ν θ. Γξεηδειηάο είλαη φηη ζα ππάξρεη κηα 

δηζππφζηαηε ζρέζε λνκηθήο ππεξάζπηζεο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, δελ απνθιείσ ηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ, 

νχηε ηνπο απαμηψλσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να είλαη θαη νη δχν΄. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απιά πηζηεχνπκε ζε απηή ηε θάζε, έηζη φπσο είλαη ε 

Ννκηθή Τπεξεζία δελ κπνξεί λα καο θαιχςεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ δαπάλε είλαη ειάρηζηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ ζην κπαιφ ζαο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όρη θάηη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξέπεη λα πείηε ζπγθεθξηκέλα γηα λα νξηζηεί θαη ε δαπάλε 

πνπ ζα ςεθηζηεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε. Θέιεηε λα ην ηξαβήμνπκε 

θαη λα ην δνχκε ζε κηα επφκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, γηαηί έρεη λα θάλεη θαη 

κε ην ηη ζα βάινπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Γελ ηέηνηνο θσδηθφο θ. 

Αλεκνγηάλλε, γη' απηφ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ηνλ πξνυπνινγηζκφ ππάξρεη, πάληα ππάξρεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηψξγν κνπ άιιν ελλννχζα, ζαλ πνζφ ελλνψ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη λα ςεθίζνπκε ζήκεξα κε αλνρή λα 

θέξνπλ ην πνζφ γηα λα κπεη ζηε ζπλέρεηα δηφηη πιεζηάδνπλ νη κέξεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εγψ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ππάξρεη ηαπηφρξνλε 

λνκηθή εθπξνζψπεζε θαη απφ ην Γήκν θαη εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. Ζ θα 

Γξφζνπ ηη ιέεη επί απηνχ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ξσηήζεθε. Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: πκθσλψ κε ηνλ θ. Γξεηδειηά. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εγψ ζπκθσλψ, απιψο λα πξνζδηνξίζνπκε ην 

θφζηνο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηψξγν λα θξαηεζεί; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σειεθσληθά λα δψζνπκε ην πνζφ θαη λα κπεη ζηελ 

απφθαζε. 

θ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ε επφκελε Οηθνλνκηθή κπνξεί λα έξζεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ, λα έξζεη ην πνζφ. πκθσλνχκε θαη' αξράο … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα είλαη γηα φινπο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη γηα ηνπο δχν γηα ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν θαη ηνλ θ. 

Αλεκνγηάλλε, νη άιινη ζα εθπξνζσπεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

  Κχξηε Αλεκνγηάλλε ειπίδσ λα κελ παξεμεγεζεί απηφ πνπ ζα 

πσ, λα κελ είλαη θαλέλα πνζφ ην νπνίν ζα καο κπεη ζηελ θαξσηίδα. Γελ 

μέξσ, θαθνχξγεκα είλαη, κπνξεί λα κεζνιαβήζεη λα παξέκβεη θαλέλαο … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Λέηε λα ηηλάμνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηνλ αέξα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην ιέσ απηφ, ην ιέσ γηα ην παξεμεγήζηκν ηεο ππφζεζεο θαη 

μέξεηο πνιχ θαιά φηη κεηαθξάδνληαη ηα πάληα εδψ κέζα. ε νηηδήπνηε έρεη λα 

θάλεη κε ην δεκαξρείν θαη ηνπο θσδηθνχο θαη ηα ρξήκαηα, κεηαθξάδνληαη ηα 

πάληα γη' απηφ ζην ιέσ θαη θαηαιαβαηλφκαζηε. Λνηπφλ νκφθσλα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ απέρσ Γήκαξρε απ' φια θαη απφ απηφ δπζηπρψο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: αλ θάπνηνπο άιινπο πνπ απέρνπλ απφ ηα ηέιε, επεηδή έρνπλ 

καγαδηά.  

  Σν 9ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο 

αηξεηώλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ζηηο 20/1/2023 ζην Α΄ Σξηκειέο 

Δθεηείν Καθνπξγεκάησλ γηα παξάβαζε ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 
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10ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Απνδνρή πνζνύ 79.790,00 επξώ Γ’ δόζεο 2022 επηρνξήγεζεο 

Τπνπξγείνπ   Δζσηεξηθώλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ  

ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, 

θαηαλνκή πνζνύ 79.670,31 επξώ  Γ’ δόζεο 2022  

θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ,  

βάζεη ηεο αξηζ. 9/2022 απόθαζεο – εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 10ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή πνζνύ 

79.790,00 επξώ Γ’ δόζεο 2022 επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ   Δζσηεξηθώλ 

γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, θαηαλνκή πνζνύ 79.670,31 επξώ  Γ’ 

δόζεο 2022 θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ, βάζεη ηεο αξηζ. 9/2022 

απόθαζεο – εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

11ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη 

εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε έθηαθηεο 

επηρνξήγεζεο ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο 

πίζησζεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θέισ λα θάλσ κηα θαηαγγειία θ. Βνχξν. ηελ είζνδν ηνπ 

δεκαξρείνπ ππήξρε πηλαθίδα γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ πνπ 

ιέγεηαη δεκαξρείν, ε νπνία έρεη μεισζεί θαη ην ζεσξψ απαξάδεθην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πφηε έγηλε απηφ; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ ήμεξα, ζα ζαο έιεγα. Δζείο έρεηε ηα θιεηδηά.  
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γήκαξρε ζπγλψκε, δειαδή ζε έλα ρψξν θάλεη ν 

θαζέλαο φ,ηη ζέιεη; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ δελ είπα φηη μέξεηε εζείο, εγψ ιέσ αθαηξέζεθε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν είπε ν θ. Σνκπνχινγινπ. Ξέξσ εγψ φπνπ ππάξρεη κηα 

αζπλείδεηε ζρέζε κε ηελ είζνδν κπαίλεηο θαη πξνρσξάο, δελ γπξλάσ δεμηά 

θαη αξηζηεξά. Τπνλνείηε θάηη θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη. Απηφ πνπ ιέηε φκσο ζεκαίλεη φηη είλαη ελ αγλνία 

ζαο θαη είλαη ππέξ ζαο απηφ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ ζέισ λα απνθαηαζηαζεί.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνξά ηελ ηακπέια κπαίλνληαο δεμηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. Καη' αξρήλ ππήξρε πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ αζαλζέξ. 

Έθπγε απφ εθεί ε καξκάξηλε θαη κπήθε δεμηά κηα κηθξνχια. Πάιη θαιά! Σψξα 

έρεη θχγεη θαη απηή.  

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 

 

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ    ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 

 

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΧΡΓΟ   ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ 

 

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ   ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ 


