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ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 

 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΗ 29εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2022 

ΗΜΔΡΑ: ΠΔΜΠΣΗ - ΧΡΑ: 11:40 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΙΧΑΝΝΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ: Κωλζηαληίλνο Πιέζζαο  

Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

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

Αλεκνγηάλλεο Γηώξγνο, Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο. 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. 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» (3ε επανεισαγωγή). 

2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ αξκόδηαο επηηξνπήο πεξί ηξνπνπνίεζεο ζύκβαζεο 

πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ Γήκνπ θαη παξάηαζεο ηζρύνο 

απηήο. 

3. Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ : «Αλαβάζκηζε 

θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο “ΙΧΝΙΚΟ”» (Α.Μ. 90/2020). 
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4. Απνδνρή δσξεάο από εηαηξεία θιαβελίηε ζηε Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

γηα ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο Γνκέο ηνπ. 

5. Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο  αδηάζεησλ δηαηαθηηθώλ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 1/10/2022 έσο 31/12/2022 ζε σθεινύκελνπο 

ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ. 

6. Τπνβνιή κήλπζεο - έγθιεζεο θαη΄αγλώζησλ γηα ηελ θινπή θαισδίνπ πνπ 

ηξνθνδνηεί ηα ζρνιεία ηνπ 5νπ ΔΚ θαη ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ Ν.Φηιαδέιθεηαο. 

 

ΘΔΜΑ εθηόο ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Έγθξηζε απνδεκίσζεο δεκόηε ιόγσ θαηαζηξνθήο ηάθνπ. 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θύξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 29εο Γεθεκβξίνπ 2022. Παξαθαιώ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. 

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

παξώλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξώλ, ν θ. Κνπεινύζνο παξώλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο 

παξώλ, ν θ. Γξεηδειηάο απώλ, ν θ. Σνκπνύινγινπ εηδνπνίεζε θαη είλαη 

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

αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γήκαξρε πξηλ μεθηλήζνπκε ζα ήζεια λα ζέζσ δπν 

ζέκαηα. Η απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο έρεη θαζαξνγξαθεί θαη 

θηλδπλεύνπλ κε αθύξσζε όιεο νη απνθάζεηο πνπ έρνπκε πάξεη από ηελ 1ε 

Γεθεκβξίνπ θαη κεηά. 

  Δίδα ζε έλα δεκνζίεπκα γη' απηό θαη ζα ζε θαιέζσ όια ηα 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όπσο έρνπλ θάλεη πάξα 

πνιινί Γήκνη λα ηα ζηείιεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην νύησο ώζηε λα κελ 

ππάξρεη αθπξόηεηα ζηηο απνθάζεηο. 

  Δπίζεο έλα δεύηεξν ζέκα, είρα ζέζεη έλα ζέκα κε ηε ρνιηθή 

Δπηηξνπή ζην ηειεπηαίν Γεκνηηθό πκβνύιην θαη δελ βιέπσ θακία αληίδξαζε 

από ηε Γεκνηηθή Αξρή. Σν βάδσ εδώ, μέξσ όηη δελ είλαη ην αξκόδην όξγαλν, 

αιιά ην βάδσ εδώ γηαηί είλαη κηα ζνβαξόηαηε εθθξεκόηεηα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία. Χο πξνο ηε δεύηεξε πεξίπησζε λα ζαο πσ όηη έρσ 

θαιέζεη ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε 
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κηα ζπδήηεζε πνπ άπηεηαη απηήο ηεο ηνπνζέηεζεο πνπ θάλαηε θ. 

Αλεκνγηάλλε, σο πξνο ην ζέκα ηεο θαζαξνγξαθήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ην θξαηώ, πξέπεη λα δνύκε πσο ζα 

αληαπνθξηζνύκε, πσο ζα αληηκεησπίζνπκε θαη ηηο απνθάζεηο απηέο πνπ 

έρνπλ ιεθζεί κέρξη ζήκεξα, αιιά θαη απηέο πνπ ζα ιεθζνύλ κέρξη 1ε ηνπ 

κελόο, ηε ζεκεξηλή επνκέλσο. 

  Κξαηώ ηελ έλζηαζή ζαο, θαηαγξάθεηαη θαη βιέπνπκε πσο ζα 

θηλεζνύκε όρη  κόλν εκείο αιιά θαη σο ΚΔΓΔ. Γηαηί εδώ κηιάκε γηα κηα 

ρηνλνζηηβάδα απνθάζεσλ όρη κόλν ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδόλαο αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο επηθξάηεηαο. Δπνκέλσο είλαη θάηη ην 

νπνίν ζα ζπλαπνθαζηζηεί. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Πνιινί Γήκαξρνη έρνπλ πάεη ζπλαηλεηηθά θαη έηζη δελ ζα 

έρνπλ θάπνην πξόβιεκα. Γειαδή θάπνηα ζέκαηα ηα έρνπλ ζηείιεη ζην 

Γεκνηηθό πκβνύιην νύησο ώζηε λα απνθαζίζεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Καη 

επεηδή ζήκεξα έρνπκε έλα ζέκα, πνπ είλαη έλαο δηαγσληζκόο είλαη ακαξηία γηα 

ην Γήκν λα αθπξσζεί κηα απόθαζε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δκείο πξνο ην παξόλ από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ην ζπδεηάκε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δνύκε κε πνηεο δηαδηθαζίεο 

πεξλάεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, θαληάδνκαη ζπλαηλεηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

κελ έρνπκε θξαδαζκνύο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δκέλα ε ζηάζε κνπ παξακέλεη ε ίδηα. Θα απέρσ απ' 

όιεο ηηο ςεθνθνξίεο. Δπραξηζηώ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία. Έρνπκε έλα ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα κηα 

απνδεκίσζε δεκόηε εμ αηηίαο θαηαζηξνθήο ηνπ ηάθνπ πνπ είλαη ζην όλνκά 

ηνπ. Καη' αξράο εηζάγεηαη ην ζέκα θύξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΗ: Δηζάγεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δηζάγεηαη θαη από ηνλ θ. Οπζηακπαζίδε, εηζάγεηαη θαη από 

εκάο. 
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1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγθξηζε απνδεκίωζεο δεκόηε ιόγω θαηαζηξνθήο ηάθνπ» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: ύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 31721/27-12-2022 έγγξαθν ηνπ 

Σκήκαηνο Κνηκεηεξίνπ πξνθιήζεθε ζνβαξή δεκηά ζηνλ ηάθν ηξηεηνύο 

ρξήζεσο κε ζηνηρεία 23Α-6-1 όλνκα ζαλνύζεο Βιάηζε σηεξία εκεξνκελία 

ηαθήο 2/11/2022 ν ηάθνο έρεη θαηαζηξαθεί ζρεδόλ νινζρεξώο θαη έπεηηα από 

επηηόπηα απηνςία ηνπ καξκαξά πξνέθπςε όηη ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο 

αλέξρεηαη ζηα 600 €. Παξαθαινύκε -ν εληεηαικέλνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Κνηκεηεξίνπ ην ππνγξάθεη απηό, ν θ. Σάθαο- όπσο εγθξίλνπκε ην πνζό 

απνδεκίσζεο γηα ηνλ ππόρξεν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηάθνπ θαη έρεη ζπλεκκέλα 

έγγξαθα.  

  Η δηθή καο πξόηαζε κέζσ θαη ηνπ εληεηαικέλνπ είλαη λα 

απνθαηαζηαζεί ε δεκηά ηνπ κλήκαηνο. Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιόγν. 

Η. ΣΑΦΑ: Μεηά ην έγγξαθν πνπ έθαλα από ην Κνηκεηήξην έθαλα θη εγώ έλα 

έγγξαθν πνπ αλαδεηώ λα δηεξεπλεζνύλ ηα αίηηα θαη ηαπηόρξνλα έθαλε θαη κηα 

έληππε πξνζθνξά ν καξκαξάο πνπ είρε θηηάμεη ην κλήκα γηα ην θόζηνο πνπ 

είλαη 600 € ζπλ ΦΠΑ.  

  Από ηε ζηηγκή πνπ ην έγγξαθν από ην Κνηκεηήξην δείρλεη όηη δελ 

νθείιεηαη νύηε ζε θαηξηθά θαηλόκελα, αιιά νύηε θαη ζε ζθάικα ησλ ζπγγελώλ 

ε θαηαζηξνθή ηνπ ηάθνπ, αιιά είλαη θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ κέζα ζην 

Κνηκεηήξην, ζεσξώ όηη πξέπεη λα απνδεκησζνύλ πξνθαλώο ζηελ 1ε 

αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζα γίλεη απηό, γηαηί δελ κπνξεί ηώξα. Καη 

από εθεί θαη πέξα ζα δηεξεπλεζνύλ ηα αίηηα ζην έγγξαθν πνπ έθαλα, ξσηάσ 

πνηνο δνύιεπε εθείλε ηελ ώξα, αλ είρε ηελ αξκνδηόηεηα λα εξγαζηεί, ηη γηλόηαλ 

θαη ηα ινηπά θαη ζα δηεξεπλεζεί. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αλ δηαβάδσ ζσζηά ππάξρεη θαη ζην έγγξαθν εδώ λα 

δηεξεπλεζεί αλ ε δεκηά πξνθιήζεθε από θαθό ρεηξηζκό κεραλήκαηνο εληόο 

ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ρσηάσ ηα ηππηθά γηα λα πάξεη έλα δξόκν, λα απνδεκηώζνπκε 

αιιά λα δνύκε θαη ηη έγηλε.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: ρεηηθά είλαη θαη πξόζθαηνο ν ηάθνο. 

Η. ΣΑΦΑ: Πάλησο δελ θηαίεη θάπνηνο άιινο παξά κόλν θηαίεη θάηη πνπ έγηλε 

ελ ώξα εξγαζίαο, άξα κπνξνύκε λα απνδεκηώζνπκε. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Καη αλ δηαβάδσ ζσζηά ε εκεξνκελία ηαθήο είλαη πξόζθαηνο ν 

ηάθνο είλαη 2/11/2022 πξηλ από έλα κήλα. 

Η. ΣΑΦΑ: Ναη, είλαη πνιύ θξέζθνο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Ξέξνπκε ηα αίηηα πνπ έγηλε απηό; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηό ιέεη ν θ. Σάθαο. 

Η. ΣΑΦΑ: Έρσ θάλεη έγγξαθν πνπ ξσηάσ λα δηεξεπλεζνύλ ηα αίηηα. 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: 600 € είλαη νινζρεξήο ε θαηαζηξνθή ηνπ ηάθνπ. 

Η. ΣΑΦΑ: Οινζρεξήο είλαη ε θαηαζηξνθή.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Πξνθαλώο από θαθό ρεηξηζκό ηνπ ρεηξηζηή ηνπ Bobcat. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Από εκάο είλαη λα θαηαβιεζεί ην πνζό κόιηο εγθξηζεί ν 

πξνϋπνινγηζκόο. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο απέρεη, θ. Οπζηακπαζίδε; 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Παξώλ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη 5 ππέξ, 1 απνρή θαη 1 παξώλ.  

  Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 

απνδεκίωζεο δεκόηε ιόγω θαηαζηξνθήο ηάθνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ 

θαη θαηαγξάθεηαη έλα παξώλ θαη κηα απνρή. 

 

1ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγθξηζε όξωλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξωλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ ζηελ Πξόζθιεζε 08 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληώλεο Σξίηζεο» κε ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Γήκνπ  

Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»  

(3η επανεισαγωγή) 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Έγθξηζε όξσλ κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Δθπόλεζε 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο θαη παξνρή ππεξεζηώλ ςεθηνπνίεζεο θαη 

αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλόηεηαο ησλ Σερληθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Νέαο 
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Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» κε αξηζκό κειέηεο 205/2022 θαη 

θαηάξηηζε όξσλ ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε 

ηνλ ίδην ηίηιν «Δθπόλεζε ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ 

ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο θαη παξνρή ππεξεζηώλ 

ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ Σερληθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» κε ηνλ ίδην αξηζκό κειέηε θαη 

ζπλεκκέλα όια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ηε κειέηε, ηε δηαρείξηζε θαη ηα 

ζρεηηθά. 

  Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεκέξα θαη ρξόληα πνιιά θαη από εκέλα. Αθνξά ηελ 

πξόζθιεζε Αηηηθή 8 ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αληώλεο Σξίηζεο» πνπ καο έρεη 

εγθξηζεί, είλαη ην έλα από ηα ηξία θνκκάηηα γηαηί ζύκθσλα κε ηελ ππεξεζία ζα 

γίλνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί δηαγσληζκνί, ε πξόηαζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη απηή, 

νπόηε ζε επόκελεο Οηθνλνκηθέο ζα έξζνπλ θαη ηα ππόινηπα ππνέξγα θαη είλαη 

θαη ε κειέηε ζπλεκκέλα ηεο Τπεξεζίαο θαη νη όξνη ηεο κειέηεο πξνθεηκέλνπ 

λα εγθξηζεί, γηα λα ζεθσζεί ειεθηξνληθά ν δηαγσληζκόο θαη λα ππνβάιιεη ν 

αλάδνρνο λα πξνρσξήζεη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Όπνηνο ζέιεη λα ξσηήζεη 

θάηη, πνιύ επραξίζησο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Έξημα κηα καηηά, είλαη 200 ζειίδεο απηό πνπ καο 

ζηείιαηε … πξόβιεκα ήρνπ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κύξηε Λέθθα απαληάηε ηη πεξηιακβάλεη απηόο ν δηαγσληζκόο, 

απηή ε ςεθηνπνίεζε όισλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δίλαη θάπνηνο εθζπγρξνληζκόο; Γηαηί ν Γήκνο γεληθά 

έρεη ςεθηνπνίεζε. Θέισ ην αθξηβέο αληηθείκελν δειαδή, γηαηί 200 ζειίδεο δελ 

δηαβάδνληαη. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Πνιύ ζπλνπηηθά, αθνξά θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ Τπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ έλα θνκκάηη, δειαδή ό,ηη αξρείν θπζηθό ππάξρεη ζα ςεθηνπνηεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη θαη ε ρξήζε ηνπ ραξηηνύ από ηηο Τπεξεζίεο θαη 

νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη λα αλαδεηεζεί είηε από δεκόηεο, είηε από αηξεηνύο, είηε 

από ηηο Τπεξεζίεο πιένλ λα κπνξεί λα αλαδεηείηαη ειεθηξνληθά θαη λα 

απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά. 
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  Αθνξά απηό πνπ είρακε πεη θαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην έλα 

πξόγξακκα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

θαη ηνπ άιζνπο κε θάκεξεο, κε ζύζηεκα έθηαθηεο αλάγθεο θαη νύησ θαζεμήο 

θαη αθνξά θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ αλάκεζα ζηηο 

Τπεξεζίεο, δειαδή λα πεξάζνπκε ζε κηα άιιε θηινζνθία, ζε κηα άιιε ινγηθή, 

ζε έλαλ εθζπγρξνληζκό πνπ ζα απειεπζεξώζεη θαη πόξνπο θαη θπζηθά ζα 

γιηηώζεη θαη ηηο Τπεξεζίεο από πνιιέο εξγαηνώξεο αλαδήηεζεο εγγξάθσλ ζε 

έλα ηέηνην νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ζε γεληθέο γξακκέο. πγθεθξηκέλα είλαη θαη 

ζηε κειέηε πνπ έρνπκε ππνβάιιεη θαη ζηε κειέηε πνπ είλαη ζηα ζπλεκκέλα 

ζαο γηα λα πξνρσξήζεη ην ρξεκαηνδνηνύκελν έξγν λα μεθηλήζνπκε όζν ην 

δπλαηό γξεγνξόηεξα λα πινπνηήζνπκε ηελ πξάμε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγώ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ πέξα από ην θνκκάηη ηεο 

ςεθηνπνίεζεο πνπ αθνξά ηηο δηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο θαη όιν ην 

γξαθεηνθξαηηθό θνκκάηη, έλαο πνιύ ζεκαληηθόο θαη γηα εκέλα πνιύ πην 

νπζηαζηηθόο ξόινο απηήο ηεο δηαθήξπμεο είλαη ην όηη εμνπιίδνπκε κε 

ζύγρξνλα κέζα ό,ηη αθνξά ην ινγηζκηθό ηεο ππξαλίρλεπζεο, ππξαζθάιεηαο 

ζπλ ηηο θάκεξεο ππξαλίρλεπζεο, ζπλ ην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό πνπ 

εμνπιίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζύγρξνλα κεραλήκαηα θαη κε όιεο ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ όπνησλ ιεηηνπξγηθώλ ππνζπζηεκάησλ, πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ όπνηα απεηιή από ηα θαηξηθά θαηλόκελα, κηιάσ δειαδή θαη 

γηα ζεηζκνύο, πιεκκύξεο θαη ηα ζρεηηθά. 

  Όια απηά εληάζζνληαη ζε απηό ην δηαγσληζκό. Ήδε έρεη γίλεη κηα 

πνιύ κεγάιε πξνεξγαζία από ηνπο εξεπλεηέο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

από ην Σκήκα πνπ είρακε εδώ εκείο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη έρεη γίλεη 

80%  πεξίπνπ ηεο δνπιεηάο νύησο ώζηε λα θαηαγξαθνύλ θαη νη ρώξνη 

ζπλάζξνηζεο θνηλνύ ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ, ζε πεξίπησζε πιεκκπξώλ, όια 

απηά πξέπεη λα ςεθηνπνηεζνύλ θαη λα πεξάζνπλ κε έλα ηέηνην ηξόπν νύησο 

ώζηε λα μέξνπκε αλά πάζα ζηηγκή όηη απηό ην Οηθνδνκηθό Σεηξάγσλν 

ζπγθεληξώλεηαη εθεί, κε θαηαγεγξακκέλα ηα άηνκα πνπ ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο 

βνήζεηαο ελλνώ ηνλ επάισην πιεζπζκό, ηα ΑκεΑ. 

  Γειαδή είλαη κηα θαηαγξαθή πηα ε νπνία απνηππώλεη, 

ραξηνγξαθεί όιν ην Γήκν κε ηέηνην ηξόπν νύησο ώζηε πάξα πνιύ ζύληνκα 

λα έρνπκε αληαπόθξηζε θαη αληαλαθιαζηηθά ηέηνηα, πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα 

εθζπγρξνλίζνπκε ην Γήκν πέξα από ην γξαθεηνθξαηηθό θνκκάηη ησλ 
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Τπεξεζηώλ θαη ζε νηηδήπνηε αθνξά ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηηο 

όπνηεο απεηιέο κπνξεί λα δερηεί από ηα θαηξηθά θαηλόκελα. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γελ μέξσ αλ ζπκάζηε, ην είρα πεη παιαηόηεξα, ζαο 

έρνπκε αθήζεη θάπνην ζρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ην κόλν πνπ ρξεηαδόηαλ 

ήηαλ ε επηθαηξνπνίεζε, ήηαλ γύξσ ζηηο 170 …. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηό είλαη, ην νπνίν επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

βέβαηα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Μάιηζηα ην είρα επηκειεζεί πξνζσπηθά ζε κεγάιν 

δηάζηεκα κέρξη ηελ  πινπνίεζή ηνπ. Δίλαη κηα πάξα πνιύ ζνβαξή κειέηε, 

είλαη ζηε ζσζηή θαηεύζπλζε θαη είλαη ακαξηία απηή ε απόθαζε λα ηύρεη 

αθύξσζεο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Όρη θαζόινπ δελ αθπξώλεηαη.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: αο ιέσ, επεηδή έρεη νηθνλνκηθό αληηθείκελν ππάξρεη 

πηζαλόηεηα αλ δελ πεξάζεη Γεκνηηθό πκβνύιην λα αθπξσζεί. Απηό ην ζέκα 

ζαο θαιώ επεηδή εγώ είκαη ππέξ ηνπ ζέκαηνο θαη γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ 

εγγξάθσλ ηα νπνία ράλνληαη αλ δελ ςεθηνπνηεζνύλ θαη απηό πνπ είπαηε γηα 

ην άιζνο θαη απηό πνπ είπαηε γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία, είλαη ζηε ζσζηή 

θαηεύζπλζε.  

  Καηξόο λα δείμνπκε όηη ε απιή αλαινγηθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί, 

κπνξεί λα ππάξμεη ζπλαίλεζε. Φέξηε απηή ηελ απόθαζε ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην θαη εγώ δεζκεύνκαη όηη ζα ηελ ςεθίζσ. ήκεξα είκαη 

αλαγθαζκέλνο λα απέρσ, ελώ δελ ην ζέισ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κύξηε Αλεκνγηάλλε πξνο επίξξσζε απηνύ πνπ ιέηε όινο απηόο 

ν ηόκνο είλαη κηα ζπλέρεηα ηεο δνπιεηάο πνπ έρεη γίλεη κε βάζε ηηο ηόηε 

ζπλζήθεο θαη ηηο ηόηε ζπγθπξίεο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δδώ ινηπόλ κπνξνύκε λα απνδείμνπκε όηη ε απιή 

αλαινγηθή  κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην Γήκν θαη δελ λνκίδσ θαλέλαο από ηελ 

αληηπνιίηεπζε λα έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε από ό,ηη έρσ θαη εθθξάδσ εγώ 

ηώξα. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία, ν θ. Οπζηακπαζίδεο έρεη ηνλ ιόγν. 
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Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Γελ έρσ αληίζεηε άπνςε, βέβαηα είρα ςεθίζεη θαηά 

ηόηε εγώ θαη ν θ. εξεηάθεο ζην ζρέδην πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, αιιά εδώ πάκε 

ζε έλα θαιύηεξν αύξην νπόηε ζα ςεθίζσ λαη.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία, πξνρσξάκε κε βάζε ηελ ςεθνθνξία πνπ έρνπκε έηζη θη 

αιιηώο ζε ηζρύ πξνο ην παξόλ κέρξη λα απνδεηρζεί όηη απηά πνπ έπνληαη από 

ηελ θαηλνύξγηα απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη  κε ηηο όπνηεο 

απνθάζεηο παξζνύλ από ηελ ΚΔΓΔ ζα πξνρσξήζνπκε θαη ζηελ ππνβνιή θαη 

ζην Γ.. Κξαηώ απηό πνπ είπε ν θ. Αλεκνγηάλλεο. 

  Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε όξωλ κειέηεο θαη 

θαηάξηηζε όξωλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ ζηελ 

Πξόζθιεζε 08 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αληώλεο Σξίηζεο» κε ηίηιν 

«Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο»» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ θαη θαηαγξάθεηαη ε απνρή ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε. 

 

2ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγθξηζε πξαθηηθνύ αξκόδηαο επηηξνπήο πεξί ηξνπνπνίεζεο 

ζύκβαζεο πξνκήζεηαο θαπζίκωλ θίλεζεο νρεκάηωλ Γήκνπ  

θαη παξάηαζεο ηζρύνο απηήο» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 12360/1-6-2022 ζύκβαζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ νκάδα Α ακόιπβδε βελδίλε θαη 

νκάδα Β πεηξέιαην θίλεζεο ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ θαηά 15.700 € ήζζνλνο αμίαο ηξνπνπνίεζε, ζύκθσλα κε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Νόκνπ 

4412/2016 κε ΦΔΚ 147/ΣΑ/8-8-2016 θαη παξάηαζε δηάξθεηαο ηζρύνο έσο 

31/1/2023 ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο ζύκβαζεο ρσξίο ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ηηκώλ (ην πνζνζηό έθπησζεο δειαδή) θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ 

ηε δηέπνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

  Κύξηε Κνπηζάθε έρεηε θάηη λα καο πείηε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπάξρνπλ όια ζηελ εηζήγεζε, δελ ρξεηάδεηαη λα πσ εγώ 

ηίπνηα. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ην έρεη ππνγξάςεη ν θ. Φαιίδαο, ν 

θ. Αγγειόπνπινο, ν θ. Παπαδάθεο. Η αλσηέξσ αύμεζε ηηκήο ηεο πνζόηεηαο 

πεηξειαίνπ ζεσξείηαη ήζζνλνο αμίαο κε ηξνπνπνίεζε, δηόηη δελ ππεξβαίλεη ην 

10% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δδώ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα ρξνληθή παξάηαζε ελόο 

κήλα, 31/1/2023 δίλεη ην δηθαίσκα ν δηαγσληζκόο, γηαηί δελ θξόληηζε ε 

Τπεξεζία λα θάλεη έγθαηξα ην δηαγσληζκό ηνπ ’23 θαη απηό έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ γηα ην πξώην κήλα ηνπ 

’23. Καη εδώ ζα ήκνπλ ππέξ, αιιά ζα πξέπεη λα απέρσ. Δπραξηζηώ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία. Κύξηε Οπζηακπαζίδε; 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Τπέξ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Καηαγξάθεηαη ην ππέξ ηνπ θ. Οπζηακπαζίδε θαη ε έλζηαζε ηνπ 

θ. Αλεκνγηάλλε. 

  Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθνύ 

αξκόδηαο επηηξνπήο πεξί ηξνπνπνίεζεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο 

θαπζίκωλ θίλεζεο νρεκάηωλ Γήκνπ θαη παξάηαζεο ηζρύνο απηήο» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ κε κηα απνρή. 

 

3ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο ρξόλνπ πεξαίωζεο ηνπ έξγνπ: «Αλαβάζκηζε 

θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο “ΙΧΝΙΚΟ”» (Α.Μ. 90/2020)» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ση έρεη γίλεη εδώ. Δδώ ππήξμε κηα αζπλελλνεζία κεηαμύ ηνπ 

πιιόγνπ ηνπ ΙΧΝΙΚΟΤ θαη ηνπ αλαδόρνπ. Γπζηπρώο ε θύζε ηνπ έξγνπ είλαη 

ηέηνηα, πνπ πξέπεη λα ζπλελλνεζεί θαη λα ζπκπνξεπηεί κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ. Γπζηπρώο θαη ν θ. ύιαο αιιά θαη ν αλάδνρνο δελ κπόξεζαλ 

λα έξζνπλ ζε κηα ζπλελλόεζε ηέηνηα νύησο ώζηε ην θαινθαίξη πνπ είλαη 

ππνβαζκηζκέλεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ γπκλαζηεξίνπ λα πξνρσξήζνπλ ηα έξγα. 

  Ο αλάδνρνο δεηάεη κηα παξάηαζε, ε Σερληθή Τπεξεζία ηε 

ζπλππνγξάθεη ζεσξεί όηη είλαη δίθαηε θαη λόκηκε ε ρνξήγεζε παξάηαζεο γηα 

ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλεη απηή ηελ παξάηαζε γηα έμη κήλεο, ήηνη 

από ηηο 4 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηηο 4 Ινπλίνπ.  
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  Θεσξώ, αλ κνπ επηηξέπεηε λα θάλσ πξνβιέςεηο, όηη ζα 

ρξεηαζηεί θη άιιε παξάηαζε γηαηί ζηηο 4 Ινπλίνπ κάιινλ δελ ζα έρνπλ 

νινθιεξσζεί νη αγσληζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ΙΧΝΙΚΟΤ από ηε ζηηγκή πνπ ε 

Σερληθή Τπεξεζία ην εηζεγείηαη απηό θαη ε Δπηηξνπή πνπ ην παξαθνινπζεί, 

εκείο δελ κπνξνύκε λα έρνπκε αληίζεηε άπνςε. Θεσξώ, ειπίδσ λα κε γίλνκαη 

κάληεο θαθώλ, όηη ζα ρξεηαζηεί θη άιιε παξάηαζε πξνθεηκέλνπ απηό ην έξγν 

επηηέινπο λα ηειεηώζεη θάπνηα ζηηγκή. 

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γήκαξρε, ν αλάδνρνο πέξα από ην αγσληζηηθό θνκκάηη 

αλαθέξεη όηη δελ έρεη αθόκε νινθιεξσζεί θαη ε ζηαηηθή κειέηε πνπ είρε πάξεη 

κηα πξνεγνύκελε παξάηαζε γηα ηνλ ίδην ιόγν. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: σζηό. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Θα ήζεια λα κάζσ ηη γίλεηαη κε απηή ηε ζηαηηθή κειέηε, 

κε ηα ξίρλνπκε ζηνλ ΙΧΝΙΚΟ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο ΙΧΝΙΚΟ ήηαλ ην βαζηθό, ε ζηαηηθή κειέηε έρεη αλαηεζεί. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Ο ίδηνο έρεη πάξεη ηελ πξνεγνύκελε παξάηαζε γηα ηε 

ζηαηηθή κειέηε. Η ζηαηηθή κειέηε πνπ βξίζθεηαη; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Έρεη αλαηεζεί … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σειεηώλεη; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ πξόρεηξν ην έγγξαθν, έρεη αλαηεζεί. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γηαηί νη αηηηάζεηο πνπ βάδεη ν αλάδνρνο είλαη δύν, δελ 

είλαη κία, γη' απηό ην ιέσ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Χξαία. Κύξηε Οπζηακπαζίδε; 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Ναη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 2εο παξάηαζεο 

ρξόλνπ πεξαίωζεο ηνπ έξγνπ : «Αλαβάζκηζε θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ 

Νέαο Φηιαδέιθεηαο “ΙΧΝΙΚΟ”» (Α.Μ. 90/2020)» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ 

θαη θαηαγξάθεηαη κηα απνρή. 
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4ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Απνδνρή δωξεάο από εηαηξεία θιαβελίηε ζηε Γ/λζε Κνηλωληθήο 

Πνιηηηθήο γηα ηηο Κνηλωληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο Γνκέο ηνπ» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Με ηηο επηηαγέο πνπ καο δίλεη ε εηαηξεία ηνπ θιαβελίηε, ε 

ζπγθεθξηκέλε δσξεά είλαη επηηαγώλ αμίαο 200 € ηηο δηαζέηεη ζην Γήκν ηεο 

Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη αθνξά πξνκήζεηα δηαθόξσλ εηδώλ από ηα 

θαηαζηήκαηα ηνπ Οκίινπ. Γελ έρσ θάηη άιιν λα πσ, ό,ηη καο δίλνπλ από 

ηέηνηνπο θνξείο πνπ εληζρύνπλ ηελ θνηλσληθή καο πνιηηηθή πάγηα ηαθηηθή θαη 

ηεο πξνεγνύκελεο Γηνίθεζεο θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο είλαη λα ηηο 

απνδερόκαζηε. 

  Δίλαη ηξεηο επηηαγέο ησλ 100 € πνπ δηαηίζεληαη ζην Κνηλσληθό 

Παληνπσιείν θαη ζηε ζίηηζε. Γεθηό θ. Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Από εκέλα μέξεηε Γήκαξρε, ζα ςήθηδα ππέξ. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν εζηθό θνκκάηη είλαη λαη, θαληάδνκαη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σν εζηθό θνκκάηη λαη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Κύξηε Οπζηακπαζίδε; 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Ναη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Απνδνρή δωξεάο από 

εηαηξεία θιαβελίηε ζηε Γ/λζε Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο Κνηλωληθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο Γνκέο ηνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ κε έμη 

ππέξ θαη κηα απνρή. 

 

5ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο  αδηάζεηωλ 

δηαηαθηηθώλ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 1/10/2022 έωο 31/12/2022  

ζε ωθεινύκελνπο ηνπ Κνηλωληθνύ Παληνπωιείνπ ηνπ Γήκνπ» 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: ην εζηθό λαη θ. Γήκαξρε, ζην νπζηαζηηθό απνρή. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο  αδηάζεηωλ δηαηαθηηθώλ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

από 1/10/2022 έωο 31/12/2022 ζε ωθεινύκελνπο ηνπ Κνηλωληθνύ 

Παληνπωιείνπ ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 



ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ – 29/12/2022 
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6ν ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 «Τπνβνιή κήλπζεο - έγθιεζεο θαη΄αγλώζηωλ γηα ηελ θινπή θαιωδίνπ 

πνπ ηξνθνδνηεί ηα ζρνιεία ηνπ 5νπ ΔΚ θαη ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ 

Ν.Φηιαδέιθεηαο» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη έλα λνκηθήο θύζεσο ζέκα, ζρεηηθά κε ηηο επαλεηιεκκέλεο 

θινπέο πνπ έρεη ππνζηεί ην ΔΠΑΛ θαη πξνρσξάκε ζε κηα κήλπζε ε νπνία 

πξέπεη λα θαηαηεζεί, απηνλόεην είλαη απηό. Έρνπκε κηα πξνζεζκία θαη πξέπεη 

λα κνπ δώζεηε ηελ πιεξεμνπζηόηεηα, ηελ εληνιή λα θαηαζέζσ ζην 

αζηπλνκηθό ηκήκα ηεο Φηιαδέιθεηαο ην αξγόηεξν κέρξη 24/1νπ κηα κελπηήξηα 

αλαθνξά θαη πξνηείλνπκε κάξηπξεο ηνλ Υξήζην Υαηδεθσλζηαληή, ηνλ 

σθξάηε Γεσξγίνπ θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ σκαηείνπ ηνλ Γηώξγν Οξηαηδόγινπ.  

Δίλαη κηα δεκηά πνπ έρνπκε ππνζηεί επαλεηιεκκέλα.  

  Ο θ. Κνπηζάθεο ζα θαηαζέζεη ηε  κήλπζε, είλαη ζέκα 

ειεθηξνθσηηζκνύ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Όρη θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δζύ ζα ην αλαιάβεηο.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Γελ έρσ θακία ζρέζε κε ην αληηθείκελν. Έρσ πξνβιήκαηα, 

κε κνπ παξαρσξείο θη άιια, επραξηζηώ πάξα πνιύ. Δίλαη ζέκα ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Μηράιε, είζαη έκπεηξνο πηα ζηηο κελύζεηο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Δίκαη, αιιά δελ ζα πάξσ άιιε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Αθνξά ειεθηξνινγηθό πιηθό,  Μηράιε. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Αθνξά, αιιά λα ην πάξεη ν Αληηδήκαξρνο Παηδείαο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Όρη, θ. Κνπηζάθεο είλαη έκπεηξνο.  Υξόληα πνιιά ζε όινπο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Υξνληά πνιιά θαη πεξαζηηθά ζηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε. 

  Σν 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Τπνβνιή κήλπζεο - 

έγθιεζεο θαη΄αγλώζηωλ γηα ηελ θινπή θαιωδίνπ πνπ ηξνθνδνηεί ηα 

ζρνιεία ηνπ 5νπ ΔΚ θαη ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ Ν.Φηιαδέιθεηαο» εγθξίλεηαη 

ΟΜΟΦΧΝΑ. 
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  αο επραξηζηώ πνιύ θύξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε 

θαιή ρξνληά ζε όινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

ΛΗΞΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

ΜΙΥΑΗΛ ΚΟΤΣΑΚΗ    ΣΑΦΑ ΗΛΙΑ 

 

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ    ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΗΣΟ 

 

ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΧΡΓΟ   ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ ΙΧΑΝΝΗ 


