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ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 18ηρ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2023 

ΖΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΖ - ΧΡΑ: 09:50 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κωνζηανηίνορ Πλέζζαρ  

Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

Σάθαο Ζιίαο, Λέθθαο Αζαλάζηνο, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Αλεκνγηάλλεο 

Γηψξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, Κνπηζάθεο 

Μηραήι. 

 

ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ 

1. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 2. Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο 3. 

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. πγθξφηεζε επηηξνπήο δηεξεχλεζεο ηηκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ 

ζην πιαίζην ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» γηα ηελ 

πξφζθιεζε κε θσδηθφ 08_ΔΠΑΝΔΚ θαη ηίηιν «ΦΖΦΗΑΚΟ 

ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΟΣΑ», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο: 03 

«Αλάπηπμε κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» 03 

«Αλάπηπμε κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ηεξεά 
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Διιάδα, Νφηην Αηγαίν)» γηα ην θπξίσο ππνέξγν ηεο πξάμεο κε ηίηιν: 

«Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Έμππλσλ Πφιεσλ θαη Σερλνινγηψλ γηα ην 

Γηαδίθηπν ησλ Αληηθεηκέλσλ (ΗΟΣ) ηνπ Γήκνπ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – 

ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ». 

2. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε χκβαζε «Δπθπείο εθαξκνγέο, 

ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία – αζθάιεηα, 

πγεία - πξφλνηα, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, εθπαίδεπζε - πνιηηηζκφ – 

ηνπξηζκφ θαη πεξηβάιινλ» ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο ΑΣ Ο8 κε 

Αλνηθηή Γηαδηθαζία κέζσ ΔΖΓΖ κε εθηηκψκελε αμία 326.272,50 € 

Δπξψ πιένλ  ΦΠΑ 24% 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ αλνηθηφ ειεθηξνληθφ 

δηαγσληζκφ (θάησ ησλ νξίσλ) γηα ηελ ππεξεζία «Δθπφλεζε ρεδίνπ 

Αζηηθήο Πξνζβαζηκφηεηαο (.Α.Π) ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο 

Υαιθεδφλαο» (Α.Μ. 164/22). 

4. Έγθξηζε ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ηελ 

αλαθχθισζε» (ΑΜ 59/2021) σο πξνο ηηο Οκάδεο Α΄ θαη Β΄. 

5. Έγθξηζε 4νπ πξαθηηθνχ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ 

«Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ζηνπο αχιεηνπο 

ρψξνπο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο 

Υαιθεδφλαο» (A.M. 32/2021). 

6. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 2. Πιαηεία Αγ. Μαξίλαο)» 

(Α.Μ.90/2018). 

7. Απνδνρή δσξεψλ ζηε Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο Κνηλσληθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο Γνκέο ηνπ. 

8. Δμνπζηνδφηεζε δηθεγφξσλ Γήκνπ ζην Δηξελνδηθείν Ν. Ησλίαο (αγσγή 

Α.Μ. Πεξξή θιπ. θαηά Γήκνπ - δηαδηθαζία εξγαηηθψλ δηαθνξψλ) 
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ΘΔΜΑΣΑ εκηόρ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ άιζνπο 

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

πξνυπνινγηζκνχ 256.072,60 € κε ΦΠΑ 24% κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ ζην 

ΔΖΓΖ 194444. 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 18εο Ηαλνπαξίνπ 2023. Παξαθαιψ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. 

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

παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο απψλ, ν θ. Κνπεινχζνο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο 

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

Οπζηακπαζίδεο απψλ. Τπάξρεη απαξηία, αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

  Πεξλάκε ζε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Παξάηαζε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ άιζνπο Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – 

Νέαο Υαιθεδφλαο» (Α.Μ.: 98/2021) πξνυπνινγηζκνχ 256.072,60 € κε ΦΠΑ 

24% κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ ζην ΔΖΓΖ 194444». Δηζάγεηαη ην ζέκα θχξηνη 

ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. 

 

1ο ΘΔΜΑ εκηόρ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Παπάηαζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών 

ηος διαγωνιζμού εκπόνηζη μελέηηρ για ηην ανάπλαζη ηος άλζοςρ 

Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ» (Α.Μ.: 98/2021) 

πποϋπολογιζμού 256.072,60 € με ΦΠΑ 24%  

με ζςζηημικό απιθμό ζηο ΔΖΓΖ 194444» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή ε παξάηαζε δίλεηαη δηφηη νη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν 

κειεηεηψλ θαη ζην Μεηξψν γξαθείσλ κειεηψλ, ηα πηπρία απηψλ ήηαλ ζε ηζρχ 

κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ’22 δεηήζεθε απηή ε παξάηαζε πξνθεηκέλνπ λα 
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αλαλεσζνχλ ηα πηπρία ησλ κειεηεηψλ θαηά 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη 

νξίδεηαη ε λέα εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηηο 21 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ ’23 … 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη 2 θαη 4 Φιεβάξε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μέρξη 31/12νπ ήηαλ ζε ηζρχ θαη δίλεηαη παξάηαζε 15 κέξεο 

ηνλ Φιεβάξε πξνθεηκέλνπ ην Τπνπξγείν λα αλαλεψζεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πάεη 2 Φεβξνπαξίνπ 

ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πιεπξάο κνπ εγθξίλεηαη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απιά λα ηνπνζεηεζψ. Οιηγσξία ηνπ Τπνπξγείνπ, ν 

Παλειιήληνο χλδεζκνο Σερληθψλ Δηαηξεηψλ ην είρε επηζεκάλεη, ην Τπνπξγείν 

αγξφλ εγφξαζε, νπφηε….  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Παπάηαζη ηηρ 

καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών ηος 

διαγωνιζμού εκπόνηζη μελέηηρ για ηην ανάπλαζη ηος άλζοςρ Γήμος 

Νέαρ Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ» (Α.Μ.: 98/2021) 

πποϋπολογιζμού 256.072,60 € με ΦΠΑ 24% με ζςζηημικό απιθμό ζηο 

ΔΖΓΖ 194444» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ με ηην αποσή ηος κ. 

Ανεμογιάννη. 
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1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«ςγκπόηηζη επιηποπήρ διεπεύνηζηρ ηιμών για ηην ππομήθεια ειδών 

ζηο πλαίζιο ςποβολήρ αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο Ππόγπαμμα 

«Ανηαγωνιζηικόηηηα Δπισειπημαηικόηηηα και Καινοηομία»  

για ηην ππόζκληζη με κωδικό 08_ΔΠΑΝΔΚ και ηίηλο  

«ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΟΣΑ»,  

ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ: 03 «Ανάπηςξη μησανιζμών ζηήπιξηρ  

ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ» 03 «Ανάπηςξη μησανιζμών ζηήπιξηρ  

ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ (ηεπεά Δλλάδα, Νόηιο Αιγαίο)»  

για ηο κςπίωρ ςποέπγο ηηρ ππάξηρ με ηίηλο:  

«Ανάπηςξη Δθαπμογών Έξςπνων Πόλεων και Σεσνολογιών  

για ηο Γιαδίκηςο ηων Ανηικειμένων (ΗΟΣ) ηος Γήμος  

ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ»» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Δίλαη ην θαηλνχξγην πξφγξακκα γηα 

ηελ ςεθηνπνίεζε απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ θ. Πηεξαθάθε 

πνπ ππάξρεη κηα πξφζθιεζε. Τπάξρεη έλα πνζφ πνπ έρεη πξνεγθξηζεί κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ καο θαη απηφ είλαη ην πξψην βήκα πνπ πξέπεη 

λα θάλνπκε, ε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο δηεξεχλεζεο ηηκψλ πξνθεηκέλνπ ζε 

επφκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ππνβάιινπκε ηελ πξφηαζε, αθνχ έρεη 

πξνεγεζεί θπζηθά ε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο δηεξεχλεζεο ηηκψλ βάζεη ηεο 

νπνίαο ζα πξνθχςεη θαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ δξάζεσλ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαδηθαζηηθφ δειαδή.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη, είλαη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ 

Δπηηξνπή γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ηηκέο βάζεη απηψλ ησλ νπνίσλ ζέινπκε 

εκείο λα ππνβάιινπκε ζηελ πξφζθιεζε, ην νπνίν είλαη 100% 

ρξεκαηνδνηνχκελν θαη αθνξά ςεθηνπνίεζε ζε δηάθνξα θνκκάηηα ηνπ Γήκνπ, 

ην νπνίν ζα ην δείηε ζηελ επφκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζε πιήξε αλάπηπμε.  

  Ννκίδσ ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δελ έρεη λα θάλεη αλ είλαη 

απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην ιέσ γηα λα 

δηεπθνιχλσ θαη ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε. Δπραξηζηψ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ είκαη πνιχ θαζαξφο αλ ςήθηδα, ζα ςήθηδα ππέξ. 

Απιά ήζεια λα κάζσ ην πνζφ. 
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Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη 780 πιένλ ΦΠΑ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη 970 ην ηειηθφ πνζφ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αλ δελ απείρα, ζα ςήθηδα. Απέρσ γηα ηνπο γλσζηνχο 

ιφγνπο. Δπεηδή δελ αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε θαη θαιψο δελ αλαθέξεηαη γηαηί 

είλαη ζχζηαζε Δπηηξνπήο. 

Α. ΛΔΚΚΑ: ηελ επφκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηψξγν εγψ ζα δηαθσλήζσ πνπ ιεο θαιψο δελ αλαθέξεηαη, 

κηα εηζήγεζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο. Δπί ηεο νπζίαο εγψ ςεθίδσ λαη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εγψ επεηδή είλαη δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα ςεθίδσ 

λαη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «ςγκπόηηζη επιηποπήρ 

διεπεύνηζηρ ηιμών για ηην ππομήθεια ειδών ζηο πλαίζιο ςποβολήρ 

αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο Ππόγπαμμα «Ανηαγωνιζηικόηηηα 

Δπισειπημαηικόηηηα και Καινοηομία» για ηην ππόζκληζη με κωδικό 

08_ΔΠΑΝΔΚ και ηίηλο «ΦΖΦΗΑΚΟ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟ ΣΧΝ ΟΣΑ», 

ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ: 03 «Ανάπηςξη μησανιζμών ζηήπιξηρ ηηρ 

επισειπημαηικόηηηαρ» 03 «Ανάπηςξη μησανιζμών ζηήπιξηρ ηηρ 

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

ςποέπγο ηηρ ππάξηρ με ηίηλο: «Ανάπηςξη Δθαπμογών Έξςπνων 

Πόλεων και Σεσνολογιών για ηο Γιαδίκηςο ηων Ανηικειμένων (ΗΟΣ) ηος 

Γήμος ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΧΝΑ με ηην αποσή ηος κ. Ανεμογιάννη. 
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2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπων μελέηηρ και 

καηάπηιζη όπων διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για ηη 

ύμβαζη «Δςθςείρ εθαπμογέρ, ζςζηήμαηα και πλαηθόπμερ για ηην 

πολιηική πποζηαζία – αζθάλεια, ςγεία - ππόνοια, ηλεκηπονική 

διακςβέπνηζη, εκπαίδεςζη - πολιηιζμό – ηοςπιζμό και πεπιβάλλον» ζηο 

πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ ΑΣ Ο8 με Ανοικηή Γιαδικαζία μέζω ΔΖΓΖ 

με εκηιμώμενη αξία 326.272,50 € Δςπώ πλέον  ΦΠΑ 24%» ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ 

 

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη ππακηικού διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών 

ζςμμεηοσήρ και ηεσνικών πποζθοπών για ηον ανοικηό ηλεκηπονικό 

διαγωνιζμό (κάηω ηων οπίων) για ηην ςπηπεζία  

«Δκπόνηζη σεδίος Αζηικήρ Πποζβαζιμόηηηαρ (.Α.Π) ζηο Γήμο  

Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ»  

(Α.Μ. 164/22) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. αξαληφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ε έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ γηα ην επηδνηνχκελν 

πξφγξακκα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ζρεδηαζηηθήο πξνζβαζηκφηεηαο χςνπο 

49.000 € λνκίδσ κεηθηφ πνζφ κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ. Έγηλε ν δηαγσληζκφο  

ππέβαιιαλ ηηο πξνζθνξέο, έγηλε ην πξαθηηθφ, θαηνρπξψζεθε ζε κηα εηαηξεία 

θαη απφ εθεί θαη πέξα ζα εθηειεζηεί απηφ ην πξφγξακκα φπσο θάλνπλ θαη φινη 

νη Γήκνη πνπ είλαη κε επηδφηεζε απφ ην Πξάζηλν Σακείν. Έζνδν – έμνδν 

ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή κειέηεζα ρηεο ην βξάδπ ην πξαθηηθφ πνπ ήξζε 

κε e-mail, δηαπίζησζα ην εμήο φηη ήηαλ ηξεηο νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ, 

έκπεηξεο εηαηξείεο θαη κνπ έθαλε εληχπσζε ν νπνίνο φξνο πνπ απνξξίπηνληαη 

νη δχν. Δίλαη έλαο φξνο πνπ δελ μέξσ αλ έπξεπε λα είρε κπεη … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα πνηνλ ιέηε; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα ζαο πσ. Καη εθφζνλ ην γλψξηδαλ, δελ 

θαηαιαβαίλσ γηαηί ππέβαιιαλ πξνζθνξά. Ο φξνο ιέεη φηη «πξέπεη λα ππάξρεη 
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κηα ηνπιάρηζηνλ ζχκβαζε κε ην Γεκφζην». Αλ είλαη δπλαηφ θαλείο λα έρεη σο 

φξν θαη λα απνξξίπηεη θάπνηνπο κε απηή ηε δηθαηνινγία.  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη φξνπο πνπ κπαίλεη ζε φινπο ηνπο Γήκνπο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καθψο κπαίλεη. Σνλ βάδνπκε εκείο, είλαη 

θαηαρξεζηηθφο εδψ, δειαδή δελ ζα κπνξεί θαλέλαο θαηλνχξγηνο λα κπεη ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία κε απηή ηε ινγηθή. Δγψ απιψο επηζεκαίλσ φηη ν φξνο 

απηφο είλαη πνιχ θαηαρξεζηηθφο, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί νη εηαηξείεο 

ππέβαιιαλ πξνζθνξά αθνχ ήηαλ εθ πξννηκίνπ ζίγνπξν φηη ζα απνξξηθζνχλ 

θαη απηά ηα αθήλσ ζηελ θξίζε ηνπ θαζελφο. Δπραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπεηδή θη εγψ ην δηάβαζα, δελ μέξσ θαη ζα ήζεια 

απάληεζε αλ ν φξνο πνπ πέηαμε έμσ ηηο δπν εηαηξείεο, ήηαλ ππνρξέσζε απφ 

ην πξφγξακκα. Απηφ ζέισ λα ξσηήζσ. Ή είλαη απφθαζε ηνπ δηθνχ καο 

Γήκνπ λα είλαη πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πάξεη έξγα ζην Γεκφζην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπαίλεη ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο θ. Αλεκνγηάλλε απηφ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγψ ξσηάσ αλ ήηαλ πξνυπφζεζε απφ ηνλ 

ρξεκαηνδφηεζε, γηαηί είλαη ρξεκαηνδνηνχκελν ην πξφγξακκα απφ φ,ηη 

ζπκάκαη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην θνηηάμνπκε θ. Αλεκνγηάλλε θαη ζα ζαο απαληήζνπκε. Γελ 

είκαζηε έηνηκνη ηψξα γηα λα έρνπκε κηα ηέηνηα απάληεζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

έκπαηλε ζε φινπο ηνπο δηαγσληζκνχο, σο εζηκηθφ δηθαίσ αλ ζέιεηε, πξνθχπηεη 

θάηη ηέηνην, αιιά ζα απαληεζεί.  

  Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφο ν φξνο νπσζδήπνηε είλαη απηφ πνπ είπε θαη ν 

θ. Γξεηδειηάο πξηλ απφ ιίγν φηη ρηππάεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ. 

Γελ ζα κπνξεί πνηέ κηα εηαηξεία λα κπεη. Αλ είλαη δηθή καο βνχιεζε απηφο ν 

φξνο, κάιινλ ζεσξείηαη θαηαρξεζηηθφο, εγψ έηζη πηζηεχσ.  

  Θεσξήζηε εζείο φηη έρεηε κηα θαηλνχξγηα εηαηξεία θαη εγψ κηα 

παιηά θαη έρσ πάξεη δπν δηαγσληζκνχο, εζείο ηψξα κπαίλεηε. Γελ ζα πάξεηε 

πνηέ. Γηαηί θαηά ηα άιια νη εηαηξείεο ήηαλ εληάμεη θαη απνξψ πσο αθνχ μέξνπλ 

απηφ ηνλ φξν ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Γελ ζαο θάλεη εληχπσζε εζάο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην θνηηάμνπκε θ. Σνκπνχινγινπ. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να ην θνηηάμεηε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, θ. Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγψ απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εγψ απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππακηικού 

διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ και ηεσνικών 

πποζθοπών για ηον ανοικηό ηλεκηπονικό διαγωνιζμό (κάηω ηων οπίων) 

για ηην ςπηπεζία «Δκπόνηζη σεδίος Αζηικήρ Πποζβαζιμόηηηαρ 

(.Α.Π) ζηο Γήμο Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ» (Α.Μ. 164/22)» 

εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ και καηαγπάθονηαι ηπειρ αποσέρ. 

 

4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη σπονικήρ παπάηαζηρ ηηρ ζύμβαζηρ για ηην  

«Ππομήθεια εξοπλιζμού για ηην πποώθηζη ηηρ διαλογήρ ζηην πηγή  

και ηην ανακύκλωζη» (ΑΜ 59/2021) ωρ ππορ ηιρ Ομάδερ Α΄ και Β΄» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο – Παξαιαβήο πξνκεζεηψλ. Ζ επηζηνιή απηή πνπ έρνπκε 

απφ ηνλ ζπλεξγάηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο αλαθέξεη φηη πθίζηαληαη 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ … ππόβλημα ήσος… ιφγσ ηεο παλδεκίαο 

θαη ππάξρεη έιιεηςε εμαξηεκάησλ κε απηή ηελ αηηηνινγία δεηάεη ηελ παξάηαζε 

ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ είλαη απφ ρξεκαηνδφηεζε πνπ αθήζακε εκείο σο 

Γηνίθεζε ηα 10 εθαηνκκχξηα, είλαη γηα ην Πξάζηλν εκείν θαη δεήζαηε κεηά 

απφ ηξία ρξφληα λα καο θέξεηε ηα πξψηα πξάγκαηα. Αλ ςήθηδα, ζα ην ςήθηδα 

γηαηί είλαη δηθφ καο, δπζηπρψο ζα απέρσ γηα άιιε κηα θνξά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε ζσζηά αλαθέξεηε ην ζέκα ηνπ θσδηθνχ κε 

ηα 10 εθαηνκκχξηα, αιιά παξαβιέπεηε γηα άιιε κηα θνξά ην ζέκα ηεο 

αθηλεζίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα φισλ απηψλ φρη κφλν ησλ κεραλεκάησλ, 

ησλ πιηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ ζην κεραληζκφ ησλ ΟΣΑ λα ζπλεηζθέξνπλ 

πην εχξπζκε ιεηηνπξγία.  
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε εγψ είπα φηη αλ ςήθηδα, ζα ην ςήθηδα θαη είπα 

φηη εζείο αξγήζαηε ηξία ρξφληα λα θέξεηε ηηο κειέηεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη εγψ αλαθέξνκαη ζηα ηξία ρξφληα πνπ ιέηε. Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπεηδή φινη επηθαινχληαη ηελ παλδεκία, ηελ Οπθξαλία, 

κπνξείηε λα καο ππελζπκίζεηε ηη εηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη απηή ε πξνκήζεηα; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ιέεη κέζα θαη ε εηζήγεζε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη πνπ ζθνληάθηνπκε; ε ηη; Απηά παξάγνληαη εδψ.  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … λνκίδσ είλαη 

εηζαγσγήο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δηζαγσγήο είλαη; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ ε επηζηνιή είλαη ηνπ αλάδνρνπ … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηελ επηζηνιή, ηελ επηζηνιή ηε  δηάβαζα. Δηζαγσγέο 

είλαη απηά; Απφ πνχ; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ μέξσ απφ πνχ ηα εηζάγεη ν αλάδνρνο. Πξνθαλψο 

γηα λα ην δεηάεη, είλαη ζέκα … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν «πξνθαλψο» δελ ιέεη ηίπνηα γηαηί ην δεηάεη απ' φινπο 

γηα λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθέξεη εδψ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

ησλ επηκέξνπο θξίζηκσλ εμαξηεκάησλ θαη δε ησλ εκηαγσγψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο γηα ηα δεηήκαηα πνπ 

θέξνπλ ηα νρήκαηα.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σέινο πάλησλ, ππέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη σπονικήρ 

παπάηαζηρ ηηρ ζύμβαζηρ για ηην «Ππομήθεια εξοπλιζμού για ηην 

πποώθηζη ηηρ διαλογήρ ζηην πηγή και ηην ανακύκλωζη» (ΑΜ 59/2021) 

ωρ ππορ ηιρ Ομάδερ Α΄ και Β΄» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ και καηαγπάθεηαι 

μια αποσή από ηον κ. Ανεμογιάννη. 
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5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη 4ος ππακηικού ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού ηος έπγος 

«Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ ζηιρ κηιπιακέρ ςποδομέρ και ζηοςρ αύλειοςρ 

σώποςρ ζσολικών μονάδων ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ 

Υαλκηδόναρ»  

(A.M. 32/2021) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη πξνυπνινγηζκνχ 411.010 € εδψ έρεη απνθαλζεί ε 

Δπηηξνπή ε θα Λίηζα, ν θ. Μαλήο, ε θα Μπακπάθνπ θαη καο θαηαζέηνπλ ην 4ν 

πξαθηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηφ ην ζέκα είλαη κηα πξνζθπγή πνπ έθαλε απηφο πνπ 

είρε δψζεη κεγαιχηεξε έθπησζε, ηελ νπνία ηελ θέξδηζε θαη αθπξψλεηαη ε 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ δελ έρνπλ ηνπνζέηεζε, 

ςεθίδνπκε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη αθπξψλεη ηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

νπζηαζηηθά απηφ, ήηαλ κε ηελ έθπησζε 34% πνπ είρε δψζεη, είλαη ε δηαθνξά 

ην 10% θαη ηα ινηπά. Ο ζπγθεθξηκέλνο έθαλε πξνζθπγή ζην 4ν θιηκάθην ζηελ 

εληαία Αξρή δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ θέξδηζε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 4ος ππακηικού 

ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού ηος έπγος «Δπγαζίερ ζςνηήπηζηρ 

ζηιρ κηιπιακέρ ςποδομέρ και ζηοςρ αύλειοςρ σώποςρ ζσολικών μονάδων 

ηος Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ» (A.M. 32/2021)» 

εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ και καηαγπάθονηαι 2 αποσέρ από ηον κ. 

Ανεμογιάννη και ηον κ. Σομπούλογλος. 

 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 12 

6ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη ππωηοκόλλος παπαλαβήρ ηος έπγος «Ανάπλαζη 

κοινοσπήζηων σώπων (1. Κ.Υ. Σοςπαλή 2. Πλαηεία Αγ. Μαπίναρ)» 

 (Α.Μ.90/2018) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θπκάζηε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία φπνπ ν αλάδνρνο, ν 

νπνίνο είρε έξζεη κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 44% είρε δεηήζεη κηα 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ πνζνχ θαζψο δήισζε φηη δελ έβγαηλε, ζηηο εξγαζίεο 

ηνπ δηαηεηλφηαλ φηη έκπαηλε κέζα. Δκείο ην αξλεζήθακε, ηειηθά παξαιάβακε 

φ,ηη είρακε λα παξαιάβνπκε απφ απηέο ηηο εξγαζίεο πνπ είρε θάλεη, ζεθψζεθε 

μαλά ν δηαγσληζκφο θαη ππάξρεη μαλά αλάδνρνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη 

εδψ καο έξρεηαη ε έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ παξαιαβήο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση έρεη θάλεη απηφο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σίπνηα θάηη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σα 550 € 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Απηά έθαλε θαη κάιηζηα ζπκίδσ φηη ηνπ πιεξψζακε ηε 

κεηαθνξά ηνπ θαισδίνπ ζηε ΓΔΖ 2.000 € αλ ζπκάκαη θαιά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη ηψξα ηη δεηάεη; Σα 550 €; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. Έρεη κπεη λένο αλάδνρνο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, έρεη πξνθχςεη λένο αλάδνρνο εδψ θαη κηα εβδνκάδα.  

  Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππωηοκόλλος 

παπαλαβήρ ηος έπγος «Ανάπλαζη κοινοσπήζηων σώπων (1. Κ.Υ. 

Σοςπαλή 2. Πλαηεία Αγ. Μαπίναρ)» (Α.Μ.90/2018)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ 

καηαγπάθεηαι 1 αποσή από ηον κ. Ανεμογιάννη. 

 

7ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Αποδοσή δωπεών ζηη Γ/νζη Κοινωνικήρ Πολιηικήρ για ηιρ Κοινωνικέρ 

Τπηπεζίερ ηος Γήμος και ηιρ Γομέρ ηος»  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απνδερφκαζηε; 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βέβαηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 7ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Αποδοσή δωπεών ζηη 

Γ/νζη Κοινωνικήρ Πολιηικήρ για ηιρ Κοινωνικέρ Τπηπεζίερ ηος Γήμος 

και ηιρ Γομέρ ηος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ και καηαγπάθεηαι 1 αποσή από 

ηον κ. Ανεμογιάννη. 

 

8ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Δξοςζιοδόηηζη δικηγόπων Γήμος ζηο Διπηνοδικείο Ν. Ηωνίαρ  

(αγωγή Α.Μ.Πεππή κλπ. καηά Γήμος - διαδικαζία επγαηικών διαθοπών)» 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη Κψζηα απηφ; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Γαπάλεο ζην Δηξελνδηθείν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δμνπζηνδφηεζε είλαη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση δεηάλε; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Εεηάλε λα εμνπζηνδνηήζνπκε ην δηθεγφξν λα παξαζηεί…. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ην θαηάιαβα. Ση δεηάλε νη εξγαδφκελνη. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη δηάθνξεο κηζζνινγηθέο δηαθνξέο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηζζνινγηθφ είλαη ην ζέκα ή κνληκνπνίεζε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε λα αλαθέξσ θάηη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε ζην πξνεγνχκελν ζέκα θαιφ είλαη ζηελ 

εηζήγεζε λα γξαθηνχλ θαη νη άιιεο εηαηξείεο, φπσο θαη ην ζρνιείν πνπ έθαλε 

δσξεά θαη λα κε θαίλεηαη κφλν ν θιαβελίηεο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, δελ έρσ αληίξξεζε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηα ιφγνπο επγελείαο πξνο ηηο εηαηξείεο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ήζεια λα πσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηφ είλαη απηφ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κάπνηεο εηαηξείεο είλαη ην ζρνιείν θαη αλ έρνπκε ζηείιεη 

επραξηζηήξηα. 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 14 

ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηφ είλαη απηφ θαη λα θαηαγξαθεί θ. Πιέζζα θαη νη φπνηεο 

άιιεο εηαηξείεο, νπνηνζδήπνηε άιινο θνξέαο … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη ην ζρνιείν, ε Β Λπθείνπ ηνπ ΓΔΛ ηεο Υαιθεδφλαο 

έζηεηιε πξάγκαηα, λα πάλε ηνπιάρηζηνλ επραξηζηήξηεο επηζηνιέο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, ζσζηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ ζπδεηάκε … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να θάλσ κηα παξέλζεζε; πγλψκε θ. Γξεηδειηά, ρηεο θεξδίζακε 

ην Γηθαζηήξην ηεο παξάηαζεο κεηά απφ πάξα πνιιέο παξνπζίεο ζηα 

Γηθαζηήξηα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Κνηκεηεξίνπ θαη επηηέινπο πήξακε κηα 

κεγάιε παξάηαζε ηεο ηάμεο ησλ 4-5 εηψλ,  πνπ ζεκαίλεη φηη απηνί γηα ηα 

επφκελα 4-5 ρξφληα ζα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη γηα εκάο θαη κεηά ζα είλαη 

πάξα πνιχ εχθνιν λα πεξάζνπκε ζε κηα ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πφζνη είλαη απηνί; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη 7-8. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπάξρεη θαη πξσηνβνπιία ηεο Κπβέξλεζεο κε λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε γηα κνληκνπνίεζε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιχ σξαία.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: (Παξέκβαζε εθηφο κηθξνθψλνπ) … θαη ζηε Ννκηθή 

Τπεξεζία. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν παιέςακε πνιχ. Δληάμεη φινη ην ζέινπκε απηφ, δελ λνκίδσ 

πσο θαλέλαο δηεθδηθεί εχζεκα, ην ζέιακε φινη γηαηί μέξνπκε πφζν ππάξρεη 

αθαίκαμε. 

  Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ φ,ηη βιέπσ εδψ έρνπκε κηα απαίηεζε ησλ ππαιιήισλ 

απφ 1.100 κέρξη 750 € ν θαζέλαο, ζε 20 άηνκα. Γηαηί νδεγείηαη απηή ε 

θαηάζηαζε ζην Γηθαζηήξην;  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γηα λα εθπιεξσζεί απφ ην Γηθαζηήξην. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά, απηνί νη άλζξσπνη ην έβγαιαλ απφ ην κπαιφ 

ηνπο ην ρηιηάξηθν, ην 800ξη ή πξνθχπηεη απφ δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Απφ δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χξαία. Ο Γήκνο γηαηί δελ ην απνδέρεηαη; 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη, πξέπεη λα πάεη ν Γήκνο απιψο λα επηθπξψζεη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί πξέπεη λα πάκε νπσζδήπνηε ζην Γηθαζηήξην, δελ 

θαηάιαβα. Γελ βάδνπκε θάησ ηε λνκνζεζία θαη ιέκε απηφο έρεη ηξηεηίεο, απηφο 

δελ έρεη, απηφο έρεη ηφζα ρξφληα, ν άιινο ηφζα ρξφληα θαη πξνθχπηνπλ απηά. 

Πνηνο δηαθσλεί; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: χκθσλα κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηε Ννκηθή Τπεξεζία θηάλεη, αθνχ θάπνηα Τπεξεζία ην 

ζηέιλεη εθεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ζαο απαληήζσ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη γίλεη αγσγή, πξέπεη 

λα πάκε θαη λα απνδερηνχκε φηη θαιψο έρεη γίλεη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ ξσηάσ. Γηαηί θηάλνπκε λα αζθεζεί αγσγή, δηαθσλία 

εξγαδφκελνπ θαη Γήκνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππάξρεη δηαθσλία. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία είπε δελ πιεξψλσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλαο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε πσο θηάζακε εθεί; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ αγσγή είρε πξνεγεζεί. Δκείο δελ έρνπκε αληίξξεζε, ίζα - ίζα 

πνπ ην έρεηε δεη φινη, θαληάδνκαη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μαο έζηεηιαλ κηα αγσγή. Σελ πήξε ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

λα κειεηήζεη αλ απηά πνπ ιέλε είλαη δίθαηα αηηήκαηα ή κε; Μπνξνχκε λα 

θέξνπκε έλαλ απφ απηνχο πνπ είπε «φρη, δελ είλαη δίθαηα θαη πξέπεη λα πάκε 

ζην Γηθαζηήξην λα καο ιχζεη ηε δηαθνξά»; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη γίλεη ε αγσγή, πξέπεη λα πάκε εθεί λα 

παξαζηνχκε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα γίλεη ε αγσγή, θάηη δελ έρεη γίλεη ζσζηά απφ εδψ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίρε πξνεγεζεί ε αγσγή απφ ην αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ γίλεηαη απηφ. Γηα λα θάλσ αγσγή, πάεη λα πεη θάπνηνο 

δελ κνπ ηα δίλεη. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη εθ ηνπ λφκνπ φηη εμαληιεζνχλ ηα έλδηθα κέζα … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξηλ κπνχκε ζηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 
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κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Έηζη γίλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θ. 

Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μα ηη ιέηε βξε παηδηά, πφζεο θνξέο εγψ ηα έρσ ιχζεη απηά 

ηα πξάγκαηα, εδψ γηαηί δελ ιχλεηαη; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Έρεη αιιάμεη ε λνκνζεζία ηψξα. Γηεθδηθεί θάηη ν 

εξγαδφκελνο, γίλεηαη κηα αγσγή, πξέπεη λα ηειεζηδηθήζεη θαη λα εθηειεζηεί. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δμσδηθαζηηθά δελ κπνξεί λα ιπζεί απηφ; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ φρη δελ κπνξεί λα ιπζεί. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο αξλήζεθε βξε παηδηά, λα καο εμεγήζεη ηνλ ιφγν φηη 

αξλνχκαζηε θαη πξέπεη απηφ λα καο ην ιχζεη ην Γηθαζηήξην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρεη αξλεζεί θαλείο. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

ηνπιάρηζηνλ πφζν είκαζηε εδψ … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ δηθαηνχκαη έλα επίδνκα 1.000 € ην ρξφλν ή ην κήλα απηφ 

πξνθχπηεη εθ ηνπ λφκνπ, δηφηη ζηελ αγσγή ηνπ ν θαζέλαο  ζα πεξηγξάθεη ηελ 

αηηία ηεο νπνίαο πξνέξρεηαη ε δηαθνξά. Σν πήξε ν Γήκνο. Σν κειέηεζε ν 

αξκφδηνο πνπ πιεξψλεη, γηα λα πεη «φρη, πξέπεη λα πάκε ζηα Γηθαζηήξηα»; 

Πνηνο αζρνιείηαη κε ηα εξγαηηθά;  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ζ Ννκηθή Τπεξεζία. Δηζήγεζε ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο είλαη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίκαζηε έλα βήκα πξηλ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηε κηζζνδνζία πνηνο είλαη αξκφδηνο;  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ο θχξηνο … ν Πξντζηάκελνο ινγηζηεξίνπ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φσλάμηε ηνλ λα καο πνπλ πνηα είλαη ε δηαθσλία. ρη γηα 

ςχιινπ πήδεκα λα πεγαίλνπκε ζηα Γηθαζηήξηα θαη ζην ηέινο λα πιεξψλνπκε 

ηδεξεκέδεο δηπιάζηνπο θαη ηξηπιάζηνπο. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Έρεη δηθάζηκν ζην Δηξελνδηθείν, έρεη θαηαηεζεί αγσγή 

θαη πξέπεη λα παξαζηεί ε Ννκηθή Τπεξεζία. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζηεί θαλείο, εάλ ε δηαθνξά 

ιχλεηαη εθ ησλ ελψλησλ. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Χξαία κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε ηελ επφκελε 

θνξά, δελ ην μέξσ ηψξα. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πάξνπκε ηελ θα Γξφζνπ λα καο πεη ζρεηηθά κε ην αλ είρε 

πξνεγεζεί θάηη, ην νπνίν δελ γλσξίδνπκε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ Γξφζνπ ζα καο πεη «κνπ έζηεηιαλ απηφ ην πξάγκα», δελ 

ζα καο πεη ηίπνηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέσ αλ έρεη πξνεγεζεί θάηη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο θχξηνο … γηαηί ην αξλείηαη κε βάζε πνην ζθεπηηθφ. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ αξλείηαη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ δελ αξλείηαη, ζα ηα είρε δψζεη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ είλαη λνκηθφ ην ζέκα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μήπσο πξέπεη λα θαηνρπξσζεί κέζσ Γηθαζηεξίνπ; Απηφ ιέσ, 

δελ ην μέξσ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να καο ην πεη ν θχξηνο … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα θηάζνπκε ζε αληηδηθία πάεη λα πεη ε Τπεξεζία 

αξλείηαη ηελ πιεξσκή θάπνησλ πξαγκάησλ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μήπσο πξέπεη λα λνκηκνπνηεζεί θάηη ηέηνην κέζσ δηθαζηηθήο 

απφθαζεο;  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ είλαη παξάλνκν, δελ λνκηκνπνηείηαη ηίπνηα. Γηα θσλάμηε 

απηφ ηνλ θχξην … λα καο πεη δπν πξάγκαηα, πάξηε ηνλ έλα ηειέθσλν. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δδψ έρεη γίλεη κηα αγσγή απφ θάπνηνπο… δηεθδηθνχλ 

θάπνηα ρξήκαηα. Δκείο σο Γήκνο … κε επηδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη 

εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία … απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δηεθδηθνχλ, έρεη θαηαηεζεί αγσγή πξέπεη λα παξαζηεί. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή εκείο δελ δηθαηνχκαζηε λα δψζνπκε απηά πνπ 

δηεθδηθνχλ, πξηλ θηάζνπκε ζην ζεκείν λα θαηαηεζεί αγσγή; Πξηλ θηάζνπλ ζην 

ζεκείν λα θαηαηεζεί αγσγή, δελ δηθαηνχκαζηε εκείο λα δψζνπκε ηα επηδφκαηα; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κψζηα θαη λα έρεη θαηαηεζεί αγσγή, ππάξρεη παξαίηεζε 

απφ ηελ αγσγή αλ ηα κέξε ζπκθσλήζνπλ φηη ε δηαθνξά παχεη λα πθίζηαηαη. 

Αο έξζεη θάπνηνο λα καο εμεγήζεη, λα καο πεη ε δηαθνξά είλαη απηή θαη δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν επζέσο ε πιεξσκή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Κνπηζάθεο θαη ν θ. εξεηάθεο. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηάλλε κηα εξψηεζε. Έρνπκε κηα αγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

θάπνηα πνζά πνπ θηάλνπλ ηα 1.000 ηφζα επξψ, πνπ πξέπεη λα παξαζηεί ε 

Ννκηθή Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ… έηζη θη αιιηψο έρνπκε ζπκθσλήζεη δηφηη νη 

εξγαδφκελνη θαη ξσηάλε εδψ ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ απφ ηε 

ζηηγκή πνπ εκείο δερφκαζηε έηζη θη αιιηψο φηη απηά ηα πνζά ηα δηθαηνχληαη νη 

εξγαδφκελνη, πξέπεη λα παξαζηνχκε ζην Γηθαζηήξην έηζη θη αιιηψο ή κε κηα 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ….; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξψ λα θάλσ εγψ ην εξψηεκα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιψ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπάξρεη  κηα αγσγή πνπ ν θαζέλαο εθ ησλ 20 ππαιιήισλ 

δεηάεη απφ 700 έσο 1.100 € γηα πνηα αηηία απηά ηα ρξήκαηα ηα δεηάεη; Ξέξεηε;  

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Δγψ θαη' αξράο δελ μέξσ ην ζέκα, ην αθνχσ 

ηψξα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηα λα θηάζνπλ νη εξγαδφκελνη λα πάλε ζε Γηθαζηήξην, πάεη 

λα πεη θάπνηνο απφ εδψ αξλήζεθε λα πιεξψζεη.  

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ: Δγψ δελ ην μέξσ ην ζέκα, δελ έρσ θάπνην 

θάθειν… 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνη είλαη απηνί νη ππάιιεινη; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη θάπνηεο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα είλαη θάπνηεο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο πνπ πήγαλ ζην 

Γηθαζηήξην θαη δεηάλε απηά ηα ιεθηά. Απφ εδψ, δεηήζεθαλ ηα ιεθηά πξηλ 

πάλε ζην Γηθαζηήξην; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ρη δελ έρεη γίλεη ηέηνην αίηεκα. Γηφηη κέζσ ηνπ 

πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπο δελ έρεη γίλεη ηέηνην αίηεκα πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πήξακε ηελ αγσγή. Ο πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο θαηέζεζε 

κηα αγσγή, ηελ πήξακε.  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: σζηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σε κειεηήζακε αλ έρεη … 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ έρνπλ αηηεζεί εδψ. 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κνηλνπνηήζεθε ε αγσγή κε δηθαζηηθφ θιεηήξα, άξα ιάβακε 

πιήξε γλψζε σο Ννκηθφ Πξφζσπν. Σε κειεηήζακε απηή ηελ αγσγή αλ έρνπλ 

δίθην απηνί νη άλζξσπνη; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ηε ζπδήηεζε κε ηελ Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση δνπιεηά έρεη ε Ννκηθή Τπεξεζία ξε παηδηά; Ζ Ννκηθή 

Τπεξεζία ζα παξαζηεί ζην Γηθαζηήξην λα αληηθξνχζεη.  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Κάπνηα ρξήκαηα απνδίδνληαη κέζσ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ, κέζσ κηαο αγσγήο. Γελ έρνπλ αηηεζεί ηα ρξήκαηα απηά… 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ έθαλαλ αγσγή θαη ηελ θαηέζεζαλ ζην 

Γηθαζηήξην, δελ θαηαηέζεθε κφλν εθεί, θνηλνπνηήζεθε θαη ζηνλ ελαγφκελν πνπ 

ιέγεηαη Γήκνο. ηαλ ηελ πήξε ν Γήκνο δφζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, 

ζηελ Τπεξεζία Δζφδσλ, «έια εδψ, ν Γξεηδειηάο δεηάεη 1.100, ν 

αξαληφπνπινο δεηάεη 900 είλαη Γίθαην; Νφκηκν;». 

Σηλεθωνική επικοινωνία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα. 

Ε. ΓΡΟΟΤ: Καιεκέξα θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίζαη Γηθαζηήξην; 

Ε. ΓΡΟΟΤ: ρη γξάθσ απηά πνπ κνπ είπαηε ρηεο … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα εξψηεζε γηα ην ηειεπηαίν ζέκα.  

Ε. ΓΡΟΟΤ: Γηα ην ηειεπηαίν ζέκα θη εγψ δεηάσ πιεξνθνξίεο απφ ην Σκήκα 

Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ην έρνπλ ρξεψζεη λα ρνξεγήζνπλ, ηη είλαη απηφ. 

Δίλαη ππάιιεινη, νη νπνίνη ιέλε φηη δνχιεςαλ 40 ψξεο ελψ έπξεπε λα 

δνπιέςνπλ 30 ηφζεο θαη δεηάλε ηε δηαθνξά απφ ηηο 30 κέρξη ηηο 40 ψξεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία εκείο απφ ηε ζηηγκή πνπ δερφκαζηε φηη δηθαηνχληαη απηά 

ηα πνζά, είλαη αλάγθε λα παξαζηνχκε ζην Γηθαζηήξην ζε απηή ηελ αγσγή, ή 

λα ηα δψζνπκε θαη' επζείαλ; 

Ε. ΓΡΟΟΤ: Αλ ηα δψζεηε, δελ ρξεηάδεηαη λα παξαζηαζνχκε θαη ζα πξέπεη 

λα παξαηηεζνχλ απηνί.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να παξαηηεζνχλ θαη λα δειψζνπκε εκείο φηη δερφκαζηε απηά ηα 

πνζά. 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πιεξψλνπκε θαη παξαηηνχληαη ηνπ δηθνγξάθνπ. 

Ε. ΓΡΟΟΤ: Αλ ηα δηθαηνχληαη, βέβαηα.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ιφγσ δηαθνξάο σξψλ;  

Ε. ΓΡΟΟΤ: …. Σελ εκέξα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή αλ πάξνπκε αλαβνιή λα 

παξαηηεζνχλ απφ ην δηθφγξαθν ηεο αγσγήο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πλνκνινγνχκε ηελ αγσγή θαη ηειεηψλεη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ παξηζηάκεζα θαλ δειαδή. 

Ε. ΓΡΟΟΤ: ρη ζα πξέπεη λα παξαζηαζνχκε ή ζην Γηθαζηήξην, ή λα καο 

ζηείινπλ εμψδηθε δήισζε παξαίηεζεο κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μεηά απφ ηε ζπλνκνιφγεζε ηε δηθή καο φηη δηθαηνχληαη απηά ηα 

πνζά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαηηείηαη ε κηα πιεπξά, ζπλνκνινγεί ε άιιε πιεπξά φηη 

ζα εμνθιεζνχλ απηά ηα ιεθηά.  

Ε. ΓΡΟΟΤ: Αλ ην πεξηερφκελν ηεο αγσγήο είλαη αθξηβέο, εζείο κέρξη ηφηε ηα 

δίλεηε. Αλ δελ πξνιάβεηε λα ηα δψζεηε, παίξλνπκε κηα αλαβνιή θαη ηφηε ζα 

πξέπεη λα παξαηηεζεί ν ελάγσλ … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πφηε είλαη ην Γηθαζηήξην; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: 22/3νπ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δληάμεη, έρνπκε πεξηζψξην.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θα Γξφζνπ, ζαο επραξηζηνχκε πνιχ, θαιή ζπλέρεηα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γπν ιεπηά λα πσ θάηη ζα ρξεζηκεχζεη. Πέζηε φηη 

δηαθσλνχκε θαη πάκε ζην Γηθαζηήξην, πξνθαλψο αθνχ είλαη δηαθνξά ψξεο 

εξγαζίαο νη ελάγνληεο ζα θέξνπλ πέληε εξγαδφκελνπο ίζσο θαη φινπο θαη λα 

πνπλ ν θ. αξαληφπνπινο αληί 35 ψξεο πνπ ηνλ πιήξσλαλ, δνχιεπε 45 ψξεο, 

ην ίδην θαη ν άιινο θαη ν άιινο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζα ζπλνκνινγήζνπκε 

φηη ην αθήλνπκε. Έηζη δελ είλαη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη θη αιιηψο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθνχ είλαη ζέκα δηαθνξάο σξψλ θαη δελ είλαη ζέκα 

εξκελείαο θάπνηνπ λφκνπ, ηζρχεη απηφ ή δελ ηζρχεη ην άιιν επίδνκα, εγψ 

πξνηείλσ ζην ψκα λα πιεξψζνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο απηνχο λα έξζεηε ζε 

επαθή θαη ζηε δηθάζηκν ην Μάξηην λα ππάξμεη παξαίηεζε απφ ην δηθφγξαθν 
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θαη απφ ην αίηεκά ηνπο θαη ζπλνκνιφγεζε απφ πιεπξάο καο φηη ζα 

θαηαβιεζνχλ ή θαηαβιήζεθαλ έσο ηφηε ηα αηηνχκελα πνζά. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σειηθά πφζν είλαη ην πνζφ; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βάιε 20 αλζξψπνπο κε έλα ρηιηάξηθν κέζν φξν, 20.000 €. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνιχ ιηγφηεξα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ίζσο θαη ιηγφηεξν γηαηί είλαη 700ξηα. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Απιψο κηα δηεπθξίληζε. Δπεηδή είλαη ζρνιηθέο 

θαζαξίζηξηεο θαη νη ζπκβάζεηο ηνπο, θάπνηα πνπ βιέπσ εδψ πνπ ήηαλ απφ ην 

’10 ήηαλ παιηά απφ ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ, κεηά άιιαμε ε λνκνζεζία ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, εδψ απιψο ε ζχκβαζή ηνπο φηαλ είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο είλαη 

6,5 ψξεο εκεξεζίσο. Δδψ, αλ δηάβαζα θαιά δελ ην έρσ κειεηήζεη κε 

ιεπηνκέξεηα, αηηνχληαη φηη θάιππηαλ 8σξν. Ίζσο εθεί λα ππάξρεη έλα λνκηθφ 

θελφ, απηφ ζέισ λα πσ θ. Γξεηδειηά. 

  Καηαιαβαίλεηε ηη ιέσ; Αλ έρνπλ πξνζιεθζεί κε 6,5 ψξεο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο, κπνξεί λα κελ κπνξεί λα θαιπθζεί. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πξνιάβσ θάηη; Πξφθεηηαη πνηέ λα απνιπζνχλ νη 

θαζαξίζηξηεο ησλ ζρνιείσλ; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ρη, πνηέ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν αληίζεην. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ καο θηάλνπλ θηφιαο θαη πιεξψλνπκε θάηη ηδεξεκέδεο λα 

καο θαζαξίδνπλ θαη ηηο ηαξάηζεο.  

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Δγψ ην ιέσ ζε ζέκα δηαδηθαζηηθφ λνκηθφ φηη αλ είλαη ε 

ζχκβαζή ηνπο 6,5 ψξεο κπνξεί λα κελ κπνξνχλ λα εθηακηεπηνχλ απηά ηα 

ιεθηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί; Τπεξσξίεο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ρη, δελ δηθαηνχληαη ππεξσξίεο. Ζ ζχκβαζή ηνπο, ε 

πξφζιεςε ζρνιηθψλ θαζαξηζηξηψλ δελ δηθαηνχηαη ππεξσξίεο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λφγσ εθηάθησλ αλαγθψλ λα θαζαξίζνπλ απηφ θη εθείλν; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ρη δελ δηθαηνχληαη. Δθεί πξέπεη λα ππάξρεη 

βεβαίσζε, είλαη κηα δηαδηθαζία γηα λα εθηακηεπηεί ην έληαικα. Ζ πξφζεζε δελ 

ππάξρεη, είλαη ζίγνπξν φηη αλ εδψ πηζηνπνηνχληαη λνκηθά φηη κπνξνχλ λα 
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θαηαβιεζνχλ ηα πνζά, λα θαηαβιεζνχλ. Βάδσ απηή ηε δηεπθξίληζε κήπσο δελ 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη δηνηθεηηθά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ λνκίδσ λα ππάξρεη πξφβιεκα. 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ δηαθσλψ καδί ζαο, απιψο ην ζέησ ζην ψκα 

κήπσο θνιιήζεη ζην λνκηθφ θνκκάηη φηη έρεη ελεξγή ζχκβαζε 6,5 σξψλ θαη 

δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε ρξήκαηα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ πνηνο ζα ην δηεπθξηλίζεη; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: Απηφ ζα καο ην δηεπθξηλίζεη ε Ννκηθή Τπεξεζία κε 

βάζε ην Αλζξψπηλν δπλακηθφ λα πάξεη κηα απφθαζε ζχκθσλα κε απηφ πνπ 

πξνηείλεηε εζείο Γήκαξρε θαη ν θ. Γξεηδειηάο θαη ζηελ επφκελε Οηθνλνκηθή λα 

ζαο δψζσ απηή ηε δηεπθξίληζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθηακίεπζε ηνπ εληάικαηνο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή απνζχξεηαη; 

κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ: ρη εγψ δελ πξνηείλσ λα απνζπξζεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απνθαζίζνπκε απηφ πνπ είπακε, φηη κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο 

απηέο ηεο απνδνρήο εθφζνλ δηθαηνχληαη πέξα ησλ 6,5 σξψλ απηά, κέρξη ηφηε 

λα έρνπκε ζπλνκνινγήζεη … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πέξα απφ ηε ζχκβαζε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Γελ ην αθήλνπκε γηα ηελ επφκελε γηα λα έρνπκε εηθφλα απφ ηε 

Ννκηθή Τπεξεζία;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη εγψ έηζη λνκίδσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ην πέξαλ ηνπ σξαξίνπ. Ζ Οηθνλνκηθή απνθαζίδεη ηε 

ζπκθσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο φζνλ αθνξά ηα αηηνχκελα πνζά λα 

πιεξσζνχλ θαη λα παξαηηεζνχλ ηνπ δηθνγξάθνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη ζηε ζπλέρεηα ην θαηά πφζν απηφ ην πέξα ησλ 6,5 σξψλ, ηε 

κηάκηζε ψξα παξαπάλσ κπνξνχλ λα απνδεκησζνχλ κέζσ ησλ ρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ γηαηί απφ εθεί πιεξψλνληαη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πκθσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο λα πιεξσζνχλ ηα 

αηηνχκελα πνζά θαη νη εξγαδφκελνη λα παξαηηεζνχλ ηνπ δηθνγξάθνπ θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάηη ήζειε λα πεη ν θ. εξεηάθεο. 
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηε αξαληφπνπιε πξέπεη λα δηαβαζηεί ε αγσγή κε 

πξνζνρή γηαηί αθνξά δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, αθνξά 

θαηεγνξίεο ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν δηεπξχλζεθε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αιήζεηα είλαη, ην είπακε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Χξαία. Σν βαζηθφ έδαθνο γηα ηελ αγσγή είλαη ε ζπιινγηθή 

ζχκβαζε ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ ηνπ 2018. Άξα λνκίδσ φηη βάζεη απηήο πξέπεη λα 

ζπδεηεζεί. 

  Δπίζεο ζε κηα ζειίδα πξνο ην ηέινο γίλεηαη ιφγνο πεξί 

επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο, νπφηε ππάξρεη έλα ζέκα θαηά ηε γλψκε κνπ λα 

δνχκε ηη άιια αηηήκαηα έρνπλ θαηαηεζεί θαηά θαηξνχο. Γηαηί δελ μέξνπκε αλ 

είλαη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο. Αλ είλαη γξαπηέο, ππάξρεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δελ έρεη γίλεη θακία ζπδήηεζε πάλησο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: πδήηεζε δελ έρεη γίλεη, δελ μέξσ αλ έρνπλ έξζεη… 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ε εκάο δελ έρεη έξζεη θάηη. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σέινο πάλησλ λνκίδσ φηη ζε απηή ηε βάζε πξέπεη λα ην 

δνχκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο λαη θαη αλ δελ είλαη έηνηκε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αο ην αλαβάιινπκε γηα ηελ επφκελε. Αιιά θάπσο 

πξέπεη λα δηαβαζηεί … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ε θάζε πεξίπησζε απηφ πνπ ζπκθσλήζακε ηψξα θαη ν θ. 

Γξεηδειηάο θαη εγψ είλαη φηη … 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ είκαη ππέξ ηνπ λα κελ παξαζηεί ν Γήκνο, αιιά δέζηε 

ην θη εζείο, δελ είκαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζπκβνπιεπηηθά ην ιέσ 

δηαβάδνληαο ηελ αγσγή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Δίλαη νκφθσλε απηή ε απφθαζε. σζηά; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Δγψ απέρσ θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη απέρεη ν θ. Σάθαο θαη ν θ. Αλεκνγηάλλεο έηζη θη αιιηψο. 
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  Σο 8ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Δξοςζιοδόηηζη δικηγόπων 

Γήμος ζηο Διπηνοδικείο Ν. Ηωνίαρ (αγωγή Α.Μ.Πεππή κλπ. καηά Γήμος - 

διαδικαζία επγαηικών διαθοπών)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΧΝΑ και 

καηαγπάθονηαι 2 αποσέρ από ηον κ. Σάθα και ηον κ. Ανεμογιάννη. 

 

  αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε 

φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 
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