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ΗΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΗ - ΩΡΑ: 09:50 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ  

Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Σάθαο Ηιίαο, Λέθθαο Αζαλάζηνο, Κνπεινύζνο 

Υξήζηνο, Αλεκνγηάλλεο Γηώξγνο, Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο. 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Κνπηζάθεο Μηραήι, Γξεηδειηάο Παληειήο, 

Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Πξνγξακκαηηζκόο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

ζην Γήκν.  

2. Έγθξηζε 1νπΑ.Π.Δ. θαη 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«Δθπόλεζε Αθνπζηηθήο κειέηεο ζηε Λεσθόξν Κεθηζνύ ζην Γήκν Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο».  

3. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Μ. 98/2021).  
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4. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν κε ηίηιν 

«Καηαζθεπή ζηεζαίνπ αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα νδνύ 

Πεξηζζνύ» (Α.Μ. 196/2022).  

5. Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ 12/2022 θαη 21/2022 

απνθάζεσλ. 

 

ΘΔΜΑΣΑ εκηόρ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Τπνβνιή κήλπζεο - έγθιεζεο θαη’ αγλώζησλ γηα ηελ θινπή κπαηαξίαο 

από βπηηνθόξν όρεκα ηνπ Γήκνπ. 

2. Έγθξηζε δηαγξαθήο αλείζπξαθησλ βεβαησζέλησλ πξνζηίκσλ 

απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ ζηα δηακεξίζκαηα  Γ΄ θαη Α΄ νξόθνπ επί ηεο 

νδνύ Αγίαο Δπθεκίαο 33 ζηε Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδόλαο ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, θεξόκελσλ ηδηνθηεηώλ Μαξίαο θαη 

Ισάλλε Κνηζαλόπνπινπ αληηζηνίρσο. 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θύξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 11εο Ιαλνπαξίνπ 2023. Παξαθαιώ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. 

Λέθθαο ν νπνίνο αληηθαζηζηά ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε παξώλ, ν θ. Σάθαο 

παξώλ, ν θ. Κνζθνιέηνο ν νπνίνο αληηθαζηζηά ηνλ θ. Κνπηζάθε παξώλ, ν θ. 

Κνπεινύζνο παξώλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξώλ, ν θ. Γξεηδειηάο απώλ, ν θ. 

Σνκπνύινγινπ παξώλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο απώλ. Τπάξρεη απαξηία, 

αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

1ο ΘΔΜΑ εκηόρ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Τποβολή μήνςζηρ - έγκληζηρ καη’ αγνώζηυν για ηην κλοπή 

μπαηαπίαρ από βςηιοθόπο όσημα ηος Γήμος» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Έρνπκε έλα ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξόθεηηαη γηα ηε 

κήλπζε πνπ ππνβάιινπκε γηα ηελ θινπή κπαηαξίαο ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο 

κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΟ 3188 κάξθαο NISSAN από βπηίν. Φαληάδνκαη 

όηη ε κήλπζε είλαη νκόθσλε. Κύξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δγώ έρσ πεη θαη ην μαλαιέσ απέρσ, δελ λνκηκνπνηώ ηε 

ζύλζεζε θαη ηε δηαδηθαζία. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Απιά, ελεκεξσηηθά επεηδή κηιήζακε κε ηελ θεληξηθή πνιηηηθή 

ζθελή, ζαο ιέσ ην εμήο: λαη κελ έρεη απνθαλζεί ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο 

γηα ηελ αληηζπληαγκαηηθόηεηα ησλ εγθπθιίσλ απηώλ πνπ δηέπνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αιιά κέρξη λα αιιάμεη ν λόκνο, 

επεηδή είλαη λόκνο θαη πξέπεη λα θαηαξγεζεί απηόο ν λόκνο θαη αλ 

αληηθαηαζηαζεί κε θάπνην άιινλ, έρεη θαιώο. Αλ όρη, κέρξη ηόηε εκείο 

νθείινπκε λα ιεηηνπξγνύκε κε βάζε ην λόκν θαη όρη κε βάζε ηελ απόθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο σο πξνο ηελ αληηζπληαγκαηηθόηεηά ηνπ. 

Απιά, απιώο γηα λα ππάξρνπλ ζηα πξαθηηθά. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Μπνξώ λα έρσ ηνλ ιόγν γηα ην ζέκα Γήκαξρε; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Μελ ην αλνίμνπκε Γηώξγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γελ ζα ην αλνίμνπκε, ζα θαηαζέζσ ηελ άπνςή κνπ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σελ έρεηο θαηαζέζεη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Η άπνςή κνπ είλαη όηη από 1/12νπ θαη αθνύ 

θαζαξνγξάθεθε ε απόθαζε όιεο νη απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

κε κηα έλζηαζε, ζα θαηαπέζνπλ θαη απηό ην έρσ θνπβεληηάζεη κε δηθεγόξν, 

δελ ην ιέσ εγώ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ωξαία. ε θάζε πεξίπησζε ζπκίδσ όηη ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ 

έηζη θη αιιηώο άπηνληαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Ναη, ππάξρνπλ ζέκαηα αιιά κελ μερλάηε όηη θαη ε 

ζύλζεζε αθόκε έρεη θξηζεί, δελ έρεη λα θάλεη κόλν κε ηηο απνθάζεηο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δληάμεη είλαη ζαθέο, έρεηο ηνπνζεηεζεί θαη έρεη θαηαγξαθεί ε 

άπνςή ζνπ ζε όιεο απηέο ηηο Οηθνλνκηθέο Δπηηξνπέο πνπ θάλνπκε από 

1/12νπ. 

  Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γηα ηνλ ίδην ιόγν; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ηνλ ίδην ιόγν. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Οξίδεηαη σο ππεύζπλνο Αληηδήκαξρνο γηα ηε κήλπζε ν θ. 

Κνζθνιέηνο.  
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2ο ΘΔΜΑ εκηόρ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγκπιζη διαγπαθήρ ανείζππακηυν βεβαιυθένηυν πποζηίμυν 

αςθαίπεηυν καηαζκεςών ζηα διαμεπίζμαηα  Γ΄ και Α΄ οπόθος επί ηηρ 

οδού Αγίαρ Δςθημίαρ 33 ζηη Γ.Δ. Νέαρ Υαλκηδόναρ ηος Γήμος Νέαρ 

Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ, θεπόμενυν ιδιοκηηηών Μαπίαρ και 

Ιυάννη Κοηζανόποςλος ανηιζηοίσυρ» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Έρσ γλώζε ηνπ ζέκαηνο, από ην ’21 απηά έρνπλ δηαγξαθεί. 

Καθώο δελ έρνπλ πεξάζεη ζην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα Δζόδσλ, κε απνηέιεζκα 

ε ζπγθεθξηκέλε θπξία θαη ν ζύδπγόο ηεο πξνζπαζώληαο λα πνπιήζνπλ ην 

αθίλεηό ηνπο δηαπίζησζαλ όηη είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ θαη δεζκεπκέλνη νη 

ινγαξηαζκνί ηνπο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δδώ βιέπσ ην έγγξαθν ηεο εηζήγεζεο 10/1/2022 πξνο 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, δειαδή είλαη θάηη ην νπνίν είλαη έλα ρξόλν έρεη 

ζηαιεί από ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αθξηβώο, έρεηε απόιπην δίθην. Απηό είρε θαηαπέζεη ζύκθσλα κε 

ηε δήισζε ηνπ θ. Πεηξάθε, απηό θάπνπ είρε ραζεί ζε έλα ζπξηάξη θαη ην 

θέξλνπκε εθηάθησο. 

  Κύξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απέρσ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξώλ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη διαγπαθήρ 

ανείζππακηυν βεβαιυθένηυν πποζηίμυν αςθαίπεηυν καηαζκεςών ζηα 

διαμεπίζμαηα  Γ΄ και Α΄ οπόθος επί ηηρ οδού Αγίαρ Δςθημίαρ 33 ζηη 

Γ.Δ. Νέαρ Υαλκηδόναρ ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ 

Υαλκηδόναρ, θεπόμενυν ιδιοκηηηών Μαπίαρ και Ιυάννη 

Κοηζανόποςλος ανηιζηοίσυρ» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ με 1 αποσή και 1 

παπών από ηον κ. Σομπούλογλος. 
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1ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Ππογπαμμαηιζμόρ ππόζλητηρ πποζυπικού Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ 

ζηο Γήμο» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη έγθξηζε πιήξσζεο θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ θιάδνπ Π.Δ. 

θαη Σ.Δ., Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ππάξρεη ε ζρεηηθή εγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ, ν θ. αξαληόπνπινο έρεη ηνλ ιόγν. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ηηο 3 Ιαλνπαξίνπ καο εζηάιε από ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ ε εγθύθιηνο ζε ό,ηη αθνξά γηα ζηε ζηειέρσζε ηνπ θιάδνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. Δκείο ζηνλ πθηζηάκελν Οξγαληζκό ηνπ Γήκνπ έρνπκε 

2 θελέο ζέζεηο, κηα Π.Δ., κία Σ.Δ. θαη θάλνπκε ην πξώην βήκα λα εγθξίλεη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ έγθξηζε γηα λα θάλνπκε ην αίηεκα πξνο ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ γηα λα ζηειερσζνύλ απηέο νη δπν θελέο ζέζεηο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γηαβάδνληαο ην 2022 όηαλ βγήθε ην ζέκα κε ηε 

Γεκνηηθή Αζηπλνκία, είδα όηη γηα λα ππάξμεη Γεκνηηθή Αζηπλνκία ηνπιάρηζηνλ 

απηό έιεγε ν λόκνο, ζέιεη ηνπιάρηζηνλ 12 άηνκα δύλακε. Γελ μέξσ βέβαηα κε 

ηηο εγθπθιίνπο θαη ηη ρξόλνο έρεη δνζεί ζηνπο Γήκνπο γηα λα ελαξκνληζηνύλ κε 

απηό, δειαδή κε ηηο 2 θελέο ζέζεηο θαζώο ζα θαιπθζνύλ, δελ ιύλεηαη ην ζέκα. 

Από εθεί θαη πέξα είλαη ζέκα ηη εγθύθιηνη ζαο έρνπλ έξζεη από ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ πνπ δελ ηηο μέξνπκε. Απιά ν λόκνο έιεγε όηη γηα λα ππάξμεη 

Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζέιεη ηνπιάρηζηνλ δύλακε 12 αηόκσλ, δελ μέξσ αλ ην 

γλσξίδεηε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Μάιηζηα ζα έιεγα εγώ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ηώξα πηα, θαη παξαπάλσ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δίλαη κε βάζε ηνλ θαηλνύξγην λόκν ηνπ ’22, ε Αζηπλνκία 

έρεη ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο. πλ ην όηη έρνπλ αιιάμεη νη αξκνδηόηεηεο, έρνπλ 

πξνζηεζεί θάπνηα πξάγκαηα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Με ηελ ηειεπηαία εγθύθιην ηνπ θ. Βνξίδε, λαη. Ο θ. 

Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ην ζέκα δελ έρσ λα πσ θάηη.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θύξηνη ζπλάδειθνη; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Από εκέλα, λαη. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Ππογπαμμαηιζμόρ 

ππόζλητηρ πποζυπικού Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ ζηο Γήμο» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΩΝΑ και καηαγπάθεηαι 1 αποσή. 

 

2ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγκπιζη 1οςΑ.Π.Δ. και 1ος Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηηρ μελέηηρ με ηίηλο: 

«Δκπόνηζη Ακοςζηικήρ μελέηηρ ζηη Λευθόπο Κηθιζού ζηο Γήμο Νέαρ 

Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ»» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη ε έγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. κε ππνγξάθνπζα θαη 

επηβιέπνπζα ηελ θα Κνινβνύ γηα ηε κειέηε πνπ θάλακε ζρεηηθά κε ηα 

ερνπεηάζκαηα πνπ αθνξνύλ ην θνκκάηη απηό ην νπνίν δελ έρεη θαιπθζεί από 

ηηο πξνεγνύκελεο κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ερνπεηαζκάησλ. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Έρνπκε παξαιάβεη ην έξγν; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη, είλαη ν 1νο Α.Π.Δ. 21 ρηιηάδεο θάηη αλ ζπκάκαη θαιά, δελ ην 

έρσ κπξνζηά κνπ. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο απέρεη, θ. Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξώλ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 1οςΑ.Π.Δ. και 

1ος Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηηρ μελέηηρ με ηίηλο: «Δκπόνηζη Ακοςζηικήρ μελέηηρ 

ζηη Λευθόπο Κηθιζού ζηο Γήμο Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ 

Υαλκηδόναρ»» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ καηαγπάθεηαι 1 αποσή και 1 

παπών. 

 

3ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού ηηρ μελέηηρ με ηίηλο: 

«Δκπόνηζη μελέηηρ για ηην ανάπλαζη ηος Άλζοςρ Γήμος  

Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ»  

(Α.Μ. 98/2021) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη ε 6 πξόζθιεζε, ε Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη από ηελ θα 

γνπξάθε, ηελ θα Κνινβνύ, ηνλ θ. Σζίθξα αγξνλόκνο ηνπνγξάθνο κεραληθόο 

εθπξόζσπνο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ, κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηελ θα 
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Μπακπάθνπ, ηνλ θ. Μαλή θαη ηνλ θ. Γξάςα νη δπν πξώηνη από ηα ηαθηηθά θαη 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε είλαη δηθνί καο ππάιιεινη θαη από ηνλ, ν θ. Γξάςαο σο 

αλαπιεξσκαηηθόο ηνπ θ. Σζίθξα πνιηηηθόο κεραληθόο εθπξόζσπνο ηνπ 

Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ. 

  Απέρεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο, ν θ. Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ 

Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού ηηρ μελέηηρ με ηίηλο: «Δκπόνηζη μελέηηρ για 

ηην ανάπλαζη ηος Άλζοςρ Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ 

Υαλκηδόναρ» (Α.Μ. 98/2021)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ και καηαγπάθεηαι 1 

αποσή. 

 

4ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού για ηο έπγο με ηίηλο 

«Καηαζκεςή ζηηθαίος αζθαλείαρ για ηην οδική αζθάλεια  

οδού Πεπιζζού»  

(Α.Μ. 196/2022)» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν είρακε μαλαθέξεη, ην είρακε ζπδεηήζεη απιά εδώ 

ζπγθξνηνύκε ηελ Δπηηξνπή από ηελ θα Λίηζα, ηνλ θ. Κίηζην, ηελ θα 

Μπακπάθνπ κε αλαπιεξσκαηηθνύο ηνλ θ. Μαλή, ηελ θα Κνινβνύ θαη ηνλ θ. 

Αζεκάθε. Δίλαη απηό πνπ είρακε ζπδεηήζεη γηα ην ζηεζαίν ζηε Γνμάηνπ 

Πεξηζζνύ. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο απέρεη, θ. Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξώλ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ 

Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού για ηο έπγο με ηίηλο «Καηαζκεςή ζηηθαίος 

αζθαλείαρ για ηην οδική αζθάλεια οδού Πεπιζζού» (Α.Μ. 196/2022)» 

εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ  και καηαγπάθεηαι 1 παπών και 1 αποσή. 
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5ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Άζκηζη ή μη ενδίκυν μέζυν καηά ηυν 12/2022 και 21/2022 

αποθάζευν» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη ζρεηηθά κε ην πνζό πνπ απνδίδνληαη ζηνπο λνκηθνύο καο 

ζπκβνύινπο, έρνπκε ήδε πάξεη κηα απόθαζε γηα ηα πνζά πνπ νθείινληαη 

ζηνλ θ. Υήην, εδώ έξρεηαη θαη ε θα Γξόζνπ θαη αηηείηαη ηε δηθή ηεο 

απνδεκίσζε. Δίλαη έλα πνζό ηεο ηάμεο ησλ 23.000 € αλ δελ θάλσ ιάζνο, έηζη 

θη αιιηώο ην δεδηθαζκέλν από εκάο ππάξρεη απιά επεηδή ην πνζό είλαη 

κεγάιν πξνηείλσ λα δνζεί ηκεκαηηθά, εγώ ηνπιάρηζηνλ θάλσ απηή ηελ 

πξόηαζε. 

  Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη' αξρήλ δήηεζα λα έξζνπλ ηα πνζά γηαηί δελ ήηαλ 

κέζα ζηελ εηζήγεζε.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ ήξζαλ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ήξζαλ εθ ησλ πζηέξσλ. Απηό ιέσ όηη όηαλ έξρεηαη κηα 

εηζήγεζε, λα έξρεηαη ζσζηά. 

  Καηά δεύηεξνλ από ηε δηθή κνπ ηνπιάρηζηνλ ζεηεία ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή νη δηθεγόξνη ηνπ Γήκνπ έρνπλ εηζπξάμεη πάλσ από 

60.000 € όιε απηή ηελ ηξηεηία. Γελ μέξσ απηό πνπ ζα ζπλερηζηεί, αιιά ζεσξώ 

όηη είλαη ππεξβνιηθά ηα πνζά απηά. Βέβαηα δηθάδνληαη ζε πξώην βαζκό θαη ζα 

πξέπεη ν Γήκνο λα ην δεη δηαθνξεηηθά. Δγώ ζε απηό ςεθίδσ παξώλ. 

  Αλ ζέιεηε ζπδήηεζε, κπνξνύκε λα ηελ θάλνπκε. Γειαδή 

δηαθνξεηηθά, ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο απηώλ ησλ ζεκάησλ. Σν όηη θάλνπλ 

θάπνηνη λνκηθνί ζύκβνπινη ηνπ Γήκνπ αγσγή θαηά ηνπ Γήκνπ, είλαη ζέκα ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο. Γελ ιέσ γηα ηελ απόθαζε, ιέσ πξηλ θηάζνπκε ζηελ 

απόθαζε. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σξεηο δόζεηο ιέσ ζην ζπλνιηθό πνζό. Δθόζνλ ππάξρεη ε 

νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ζε ηξεηο δόζεηο, αιιά ζέισ λα ζπδεηήζσ  πξώηα κε 

ηελ Οηθνλνκηθή Γηεύζπλζε γηα ην πόηε κπνξνύλ λα θαηαβιεζνύλ απηά. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θέισ λα ξσηήζσ θάηη άιιν ηνλ θ. Γήκαξρν, εάλ 

ππάξρνπλ θη άιιεο εθθξεκνύζεο ηέηνηεο …; 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ ην γλσξίδσ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ην γλσξίδεηε; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ ην γλσξίδεη θαη θαλείο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλώκε, μέξεηε ηη κνπ ιέηε; Αλ έρεη θαηαηεζεί ξσηάσ, 

απηό ξσηάσ. Αλ έρεη θαηαηεζεί αγσγή αλάινγσλ ζεκάησλ. Απηό ξσηάσ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Έρσ πιήξε επίγλσζε απηνύ πνπ ζαο ιέσ, από ηε ζηηγκή 

πνπ… 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί γηα λα θηάζεη λα δηθαζηεί κηα απόθαζε, έρεη 

πεξάζεη ην δηάζηεκα ηεο θαηάζεζεο κηαο αγσγήο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ έρεη έξζεη θάηη ζηα ρέξηα καο θ. Σνκπνύινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηό ξσηάσ. Τπάξρνπλ άιιεο εθθξεκνύζεο; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ έρεη έξζεη θάηη ζηα ρέξηα καο. Δλλνείηε από ηνπο λνκηθνύο, 

ή γεληθόηεξα; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Από ηνπο λνκηθνύο.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Όρη δελ έρεη έξζεη θάηη ζηα ρέξηα καο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη ην ηειεπηαίν δειαδή απηό πνπ έρεηε. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Γελ είλαη άιινο. Ο έλαο έρεη ζπληαμηνδνηεζεί θαη γη' απηό 

ήηαλ θηόιαο απηό ην ύςνο ηνπ πνζνύ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή κηιάκε από ην ’20 γηα νηθνλνκηθά ηνπ ’20 

κηιάκε. 

. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Κώζηα, ιεο γηα ηηο 60.000. Σν έλα κεγάιν πνζό αθνξνύζε 

ηνλ Μελέιαν ν νπνίνο ζπληαμηνδνηήζεθε θαη έπξεπε λα θαηαβιεζνύλ ηα 

ρξήκαηα γηα λα πάξεη ν άλζξσπνο ηε ζύληαμή ηνπ. ηνπο ππόινηπνπο δύν, 

ζηνλ θ. Υήην θαη ζηελ θα Γξόζνπ, είλαη απηά, δελ έρεη θάηη άιιν γηα ό,ηη αθνξά 

ηε Ννκηθή Τπεξεζία. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ θ. Παπαδεκεηξίνπ δελ κηιάσ γη' 

απηό, κηιάσ ζπλνιηθά πξηλ παξαηηεζεί ν θ. Παπαδεκεηξίνπ. Απηή έγηλε, αλ 

ζπκόκαζηε θαιά, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ’20. Δθεί ήηαλ παξώλ, ν θ. 

Παπαδεκεηξίνπ παξαηηήζεθε λνκίδσ πνιύ κεηαγελέζηεξα. 

(Κιεηζηά πξαθηηθά) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο απέρεη θαη ν θ. Σνκπνύινγινπ; 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξώλ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Άζκηζη ή μη ενδίκυν 

μέζυν καηά ηυν 12/2022 και 21/2022 αποθάζευν» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΩΝΑ και καηαγπάθεηαι 1 αποσή και 1 παπών. 

 

  αο επραξηζηώ πνιύ θύξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε 

όινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

ΛΗΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΗΡΙΟ   ΣΑΦΑ ΗΛΙΑ 

 

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ    ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΗΣΟ 

 

ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΡΓΟ   ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ 


