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ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο  

Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

Σάθαο Ζιίαο, Λέθθαο Αζαλάζηνο, Κνπεινύζνο Υξήζηνο, Γξεηδειηάο 

Παληειήο, Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο, Κνπηζάθεο Μηραήι,  

ΑΠΟΝ ΜΔΛΟ 

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, Οπζηακπαζίδεο 

Ησάλλεο, Αλεκνγηάλλεο Γηώξγνο, 

 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

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» (4ε επαλεηζαγσγή). 

2. Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ θαη αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ζηεζαίνπ 

αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα νδνύ Πεξηζζνύ» (Α.Μ. 196/2022). 

3. Έγθξηζε πξαθηηθώλ δηελέξγεηαο – αμηνιόγεζεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ 
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ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΓΡΑΜΜΔ (ΑΣΗΚΔ 

ΚΑΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ) ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ 

ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (ΑΜ 147/2021). 

4. Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ κειέηε: Α.Μ 

06/2023, «ΞΔΥΟΡΣΑΡΗΑΜΑ ΆΛΟΤ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ 

ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ, ΚΟΠΖ – ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΞΔΡΧΝ ΥΟΡΣΧΝ ΑΠΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ, ΚΟΠΖ ΞΔΡΧΝ ΥΟΡΣΧΝ – ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ». 

5. Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ δηαγσληζκώλ «Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ 

Άιζνπο Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» (ΑΜ 98/2021) 

θαη «Αζηηθή αλαδσνγόλεζε, αλάπιαζε ρώξνπ νδνύ Λάξλαθνο θαη 

δηάλνημε πεδνδξόκνπ Ο.Σ. 243Β Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο» (Α.Μ.:99/2021). 

6. Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ γηα ηελ άζθεζε ελώπηνλ ηνπ 

Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ [δηαδ. απαιινηξηώζεσλ] αίηεζεο θαηά 

ηεο   εηαηξείαο Διιεληθέο Τπεξαγνξέο θιαβελίηεο Α.Δ.Δ. γηα ηνλ 

θαζνξηζκό πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο  απνδεκηώζεσο αλαθνξηθά κε 

ην ηκήκα αθηλήηνπ 1.055,83 ηκ. πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή 

ζπκκεηνρή.  

 

 

ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο δηεζλνύο 

αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» 

(Α.Μ.: 8/2023)». 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θύξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ 2023. Παξαθαιώ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν 

θ. Λέθθαο παξώλ, ν θ. Σάθαο παξώλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξώλ, ν θ. 

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

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

αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

  Έρνπκε έλα ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε όξσλ 

κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο δηεζλνύο αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» (Α.Μ.: 8/2023)» Δηζάγεηαη ην ζέκα 

θύξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Ναη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. 

 

1ν ΘΔΜΑ εθηόο ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο δηεζλνύο 

αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» 

(Α.Μ.: 8/2023) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη ίδηεο, δελ έρεη αιιάμεη θάηη ζε 

ζρέζε κε ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ. Απιά πξέπεη λα 

μαλαζεθσζεί ν δηαγσληζκόο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα πνην ιόγν θ. Γήκαξρε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ πξόιαβε λα ζεθσζεί ν δηαγσληζκόο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εκεξνκελίεο από ηηο Τπεξεζίεο. Κύξηε Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη θ. Γήκαξρε, αιιά θαιό είλαη λα παξαθνινπζνύκε 

ηηο εκεξνκελίεο, γηα λα κελ πεξλάκε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ λόεκα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε όξσλ 

κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο δηεζλνύο αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
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νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» (Α.Μ.: 

8/2023)»» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«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»  

(4η επανεισαγωγή) 

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

ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – 

Νέαο Υαιθεδόλαο θαη παξνρή ππεξεζηώλ ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμε 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηα ησλ  

Σερληθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο -  Νέαο 

Υαιθεδόλαο» κε Α.Μ.: 5/2023 θαη θαηάξηηζε ησλ όξσλ ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη ηνλ ίδην Α.Μ. ηνπ 5/2023». 

  Κύξηε Κνπηζάθε ζέιεηε λα πείηε θάηη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν, 

πνπ αθνξά ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γήκαξρε ηη λα πσ, εζύ είζαη ν επηθεθαιήο … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, ην μέξσ απιώο ιέσ επεηδή εζείο έρεηε δηαρεηξηζηεί 

ηειεπηαία όια ηα ζρεηηθά, παξάιιεια κε εκέλα βέβαηα. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Οπόηε δελ έρσ λα πσ ηίπνηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ην ζεκείν απηό πξνζήιζε ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη ν θ. 

εξεηάθεο. 

  Να πσ όηη είλαη ζην πιαίζην, απιά ην ιέσ γηα λα θαηαγξαθεί ζηα 

πξαθηηθά, είλαη ε πξόζθιεζε 8 ηνπ «Αληώλεο Σξίηζεο» θαη όιε ε δηαδηθαζία 

είλαη αλνηρηή κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ. Τπάξρεη κειέηε, ππάξρνπλ όια ηα ζρεηηθά 

πνπ δεκηνπξγνύλ έλα δίρηπ αζθαιείαο ζρεηηθά κε νηηδήπνηε αθνξά ηελ 

πιαηθόξκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηόδνπο θξίζεο. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Γήκαξρε γηα ην 1ν ζέκα κπνξώ λα πσ δπν πξάγκαηα. Ό,ηη ζέιεηε. 

Δίλαη ν θ. Λέθθαο;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη είλαη ν Θάλνο. 
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Ζ. ΣΑΦΑ: Να πσ εγώ ηελ ςεθηνπνίεζε, λα πεη ν Θάλνο ην πξώην θνκκάηη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη, αλ ρξεηάδεηαη. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Δγώ απιά όπσο είρα πεη θαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην όζνλ 

αθνξά ην ππνέξγν 2 κηιάκε γηα κηα ηεξάζηηα ςεθηνπνίεζε θαη πξόζβαζε ζε 

δεδνκέλα. Θα ζαξσζνύλ 1.200.000 ζειίδεο Α4, 20.000 ζειίδεο Α3 θαη 60.000 

ζρέδηα ηεο Πνιενδνκίαο κεγέζνπο έσο Α0, ζα θαηαρσξεζνύλ ζπγθεθξηκέλα 

κε ηα δεδνκέλα γηα θάζε έλα έγγξαθν «Ση είλαη απηό» ιέμεηο, θξάζεηο – θιεηδηά 

γηα ηαρεία αλαδήηεζε. Όια ζα είλαη κέζσ θπιινκεηξεηώλ ηζηνύ, κέζσ 

Internet.  

 Μπνξεί νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο λα έρεη πξόζβαζε είηε είλαη ζπίηη 

ηνπ επεηδή ππάξρεη COVID, είηε είλαη ζην γξαθείν ηνπ, είηε είλαη απόγεπκα, ζα 

κπνξεί παξάδεηγκα λα έξζεη θάπνηνο λα δεηήζεη ζρέδηα, ζα ηνπ δίλεη ζε PDF. 

Γελ ζα πεγαίλεη ζε Πνιενδνκία λα δεηάεη ηα ζρέδηα κε ππνγξαθή, λα πεγαίλεη 

ζην θσηνηππηθό λα ηα βγάδεη θαη λα ηα γπξλάεη πίζσ, ηίπνηε απ' όια απηά. Οη 

Τπεξεζίεο ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο θαθέινπο ζην ινγηζηήξην.  

  Έρνπκε ππάιιειν ζην ινγηζηήξην ή ζην αλζξώπηλν δπλακηθό 

αληί λα ςάρλεηο ζηα ππόγεηα ηνπ δεκαξρείνπ  πνπ γίλεηαη ρακόο, απηόκαηε 

πξόζβαζε όισλ ησλ ππαιιήισλ γηα λα αλαδεηήζεηο ηα πάληα γη' απηνύο ηνπο 

αλζξώπνπο, γηαηί κπνξεί λα ζέινπλ λα ηνπο βγάιεηο νηηδήπνηε κηζζνδνζίεο 

θαη ηα ινηπά. Όιν απηό είλαη έλα ηεξάζηην έξγν θαη πεξηιακβάλεηαη ζε απηό ην 

θνκκάηη ηεο πξόζθιεζεο ηνπ «Αληώλεο Σξίηζεο». 

  Αλ ζέιεη ν Θάλνο λα πεη γηα ην πξώην θνκκάηη. Μπνξώ λα ην 

πσ αιιά ζίγνπξα ην μέξεη θαιύηεξα ν Θάλνο. Ό,ηη ζέιεηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κύξηε Σάθα θαιό κήλα. Δίπαηε όηη ζα ςεθηνπνηεζνύλ 

ζρέδηα θηηξίσλ, ελλνείηε δεκνζίσλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ, δεκνηηθά θηίξηα;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Σα πάληα. Όινη νη θάθεινη πνπ πάλε ζηελ Πνιενδνκία ηεο 

Υαιθεδόλαο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή θαη ηα αθίλεηα; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη. Ό,ηη έρεη ε Πνιενδνκία Υαιθεδόλαο.  Παξάδεηγκα: πάεη έλαο 

κεραληθόο λα δεηήζεη ζρέδηα από έλα ζπίηη γηα λα θάλεη θάηη. Θα έρεη 

πξόζβαζε ζε PDF, ζα ηνπ παξαδίδεηαη δειαδή ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα 
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κπνξεί θαη λα ηα ρεηξηζηεί θαη θαιύηεξα κεηά. Απηό είλαη έλα θνκκάηη. Γελ 

κηιάκε γηα εζσηεξηθά Σκήκαηα, γηα ην Λεμηαξρείν, γηα ηα Έζνδα, ην 

Λνγηζηήξην, ηε Μηζζνδνζία. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βέβαηα γηα λα θηάζνπκε εθεί, πξέπεη ην αξρείν λα 

ππάξρεη θαη λα είλαη ηαμηλνκεκέλν ζσζηά. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη. Τπάξρνπλ θαη απηό είλαη κέξνο ηεο δνπιεηάο  πάληα κε ηε 

βνήζεηα ησλ ππαιιήισλ γηα λα ηα μερσξίζνπλ θαη λα ηα ςεθηνπνηήζνπλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιόγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση πξόβιεςε ππάξρεη όζνλ αθνξά ηε Φηιαδέιθεηα πνπ δελ 

έρεη Πνιενδνκία θαη ππάγεηαη ζηελ Πνιενδνκία Αζελώλ; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Απηή ηε ζηηγκή απηή ε κειέηε έρεη 60.000 ζρέδηα κεγέζνπο έσο 

Α0 κεηαμύ άιισλ. Πξνθαλώο ε Πνιενδνκία αθνύ είλαη ζηνλ Πεξηζζό, δελ 

μέξσ αλ …. θαη θάπνην άιιν θηίξην, πξέπεη πξώηα λα έξζεη ζε εκάο ε 

Πνιενδνκία όια ηα ραξηηά θαη κεηά, ην νπνίν δελ γλσξίδσ αλ έρεη γίλεη απηό 

αθόκε. Ννκίδσ αθόκε ζηνλ Πεξηζζό είλαη. Μέρξη εθεί γλσξίδσ, 60.000 ζρέδηα 

απηό ιέεη ε κειέηε γηα Α0, 1.200.000 Α4, 20.000 Α3. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεκέξα θαη από εκέλα. Σν έλα θνκκάηη ην εμήγεζε πάξα πνιύ 

ζσζηά θαη αλαιπηηθά ν θ. Σάθαο, ην άιιν θνκκάηη πνπ αθνξά απηό ην έξγν 

είλαη ην θνκκάηη ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, όπνπ κεηαμύ άιισλ ζα γίλεη θαη 

πξνκήζεηα θάπνησλ εηδηθώλ θακεξώλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην άιζνο βάζεη 

ηεο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνύλ κηα ζεηξά παξακέηξσλ όπσο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα εληνπίδνπλ άκεζα ηελ νπνηαδήπνηε πηζαλόηεηα 

επέιεπζεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη νύησ θαζεμήο, παξάιιεια κε έλα 

νξγαλσκέλν ζρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε αλάπηπμε εθαξκνγώλ πνπ ζα  

κπνξνύλ νη δεκόηεο λα θαηεβάζνπλ ζηα θηλεηά ηνπο λα εηδνπνηνύληαη ζε 

ηνπηθό επίπεδν, ην δεύηεξν θνκκάηη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηεο 

ςεθηνπνίεζεο αιιά εληάζζεηαη θη απηό κέζα ζηελ όιε δηαδηθαζία ηνπ 

εθζπγρξνληζκνύ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 

πξνο όθεινο όισλ καο. Αλ ζέιεη θάπνηνο λα ξσηήζεη θάηη, πνιύ επραξίζησο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ξσηήζσ θάηη. Θπκάκαη όηη όηαλ μεθηλνύζακε θαη 

ζπδεηνύζακε γηα ην ζπγθεθξηκέλν, ππήξρε αθόκε θαη κηα παξάκεηξνο πνπ 

αθνξνύζε αηζζεηήξεο γηα ηνλ πδάηηλν όγθν ησλ πνηακώλ. Δκπεξηέρεηαη απηό;  
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Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη κέζα ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξόηαζεο, όπνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ αηζζεηήξεο ζα ην θξίλεη ν κειεηεηήο κόιηο 

μεθηλήζεη λα πινπνηείηαη ην έξγν, ζηα πνηάκηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πόιε 

πξνθεηκέλνπ κε δηάθνξεο παξακέηξνπο όπσο ηελ ηαρύηεηα πνπ θαηεβαίλεη ην 

λεξό, ην πόζν βξέρεη θαη νύησ θαζεμήο λα κπνξεί λα εηδνπνηεί ηελ Πνιηηηθή 

Πξνζηαζία ηνπ Γήκνπ όηη ππάξρεη θίλδπλνο πιεκκπξηθνύ θαηλνκέλνπ ηόζν ηα 

εθαηό, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαδόκαζηε όζν ην δπλαηό ηαρύηεξα θαη κε 

αμηνπηζηία κε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα θαη όρη κε ην κάηη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγώ ζα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο:  ζα γίλεηαη κηα 

ζπιινγή ζηνηρείσλ από ηελ ύπαηζξν από ό,ηη θαηαιαβαίλσ. Απηά πνπ ζα 

δηαρεηξίδνληαη θαη πνπ ζα θαηαιήγνπλ;  Καη πνηνο ζα ηα δηαρεηξίδεηαη, εθεί είλαη 

ην δεηνύκελν. Γειαδή καδεύνπκε ζηνηρεία, ζηήλνπκε έλα ζύζηεκα πνηνο ην 

δηαρεηξίδεηαη; Τπάξρεη απηό ηε κειέηε;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ πνπ κε βάζε … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θα ππάξμεη δειαδή θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαηλνύξγην 

γξαθείν πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη όιε απηή ηελ εηθόλα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα δηαρεηξίδεηαη ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζαλ Σκήκα ζαλ ζύλζεζε 

όια απηά ηα ζπγθεθξηκέλα πνπ αθνξνύλ απηό πνπ είπε ν θ. Λέθθαο. Γηα ηα 

ππόινηπα … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη γη' απηό πνπ είπε ν θ. Λέθθαο εγώ κηιάσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηό είλαη ζαθέο όηη είλαη ζέκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή ν εθάζηνηε Αληηδήκαξρνο ζα θάπνηνπο 

ππαιιήινπο πνπ ζα ηα δηαρεηξίδνληαη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όπσο είλαη ε ζύλζεζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε άηνκα, 

πέξα από ην Γήκαξρν ή ηνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν θαη ηνπο ππαιιήινπο είηε 

είλαη από ην Πξάζηλν, είηε είλαη από ηελ ΤΓΟΜ, είηε είλαη από ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Λνηπόλ ςεθίδνπκε. Κύξηε Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ; 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν 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» 

εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ κε ηελ απνρή ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε. 

 

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ θαη αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ζηεζαίνπ 

αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα νδνύ Πεξηζζνύ» (Α.Μ. 196/2022)» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη απηό πνπ είρακε ζπδεηήζεη ηελ άιιε θνξά, έγηλε ε κειέηε 

ηελ ππνγξάθεη ε θα Λίηζα, ε θα Κνινβνύ θαη ε θα Μπακπάθνπ θαη ε αλάζεζε 

ηεο ζύκβαζεο έγηλε ζην κεηνδόηε ΓΟΜΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ κε πνζνζηό έθπησζεο 

3% ζπλνιηθά, ηειηθό 21.903 €.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο άιινο βγήθε εθηόο; Ο θ. Καξαγηάλλεο δειαδή πνπ 

ζπκκεηείρε, βγήθε εθηόο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. Κύξηε Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγώ ζα έιεγα λα γίλεη επαλάιεςε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο ιόγνο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με κηα πξνζθνξά ….; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση λα ζαο πσ… Οη πξνζθνξέο ήηαλ δεδνκέλεο θαη από ηε 

ζηηγκή πνπ επίθεηληαη δηάθνξα θαηξηθά θαηλόκελα ηα νπνία καο απεηινύλ, εγώ 

ζα έιεγα λα πξνρσξήζνπκε θαλνληθά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ζηθέ απηό ην καηο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηέο νη πξνζθνξέο ήξζαλ. Κύξηε Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ζέισ λα πσ θάηη, απιώο βιέπσ όηη ν όξνο πνπ 

απνθιείεηαη ν δεύηεξνο, ν θ. Καξαγηάλλεο είλαη ζεκαληηθόο όξνο. Απνξώ κηα 

έκπεηξε εηαηξεία πνπ θαηεβαίλεη ζε δηαγσληζκνύο δελ ην γλσξίδεη απηό ηνλ 

όξν θαη πσο θαηεβαίλεη, αθνύ μέξεη όηη ζα απνθιεηζηεί; Απιά έλα ζρόιην 

θάλσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, θαηεγξάθε ην ζρόιην. 
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Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δγώ θαηαςεθίδσ θαη δεηώ επαλάιεςε, δηόηη νη πξνζθνξέο 

απηέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ αληαγσληζκό θαη ν ηξόπνο πνπ έγηλε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηεγξάθε ε άπνςε ηνπ θ. Γξεηδειηά. Κύξηε Σάθα; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Κνπηζάθε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Κνπεινύζν; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Λέθθα; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ δηόηη ζεσξώ όηη ν δηαγσληζκόο δελ είλαη όπσο 

ζα έπξεπε λα έρνπλ έξζεη νη πξνζθνξέο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ, 1 θαηά θαη 1 απνρή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ 

θαη αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ζηεζαίνπ αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή 

αζθάιεηα νδνύ Πεξηζζνύ» (Α.Μ. 196/2022)» εγθξίλεηαη θαηά 

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ. 

 

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξαθηηθώλ δηελέξγεηαο – αμηνιόγεζεο αλνηθηνύ  

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΔΓΑΣΡΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΑΔΧΝ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ  

ΣΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΓΡΑΜΜΔ (ΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ)  

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ»  

(ΑΜ 147/2021) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκ. 31275/20-12-2022 θαη 31276/20-12-

2022 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ ηνπ 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 10 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ 

ΚΟΗΝΟΤ ΣΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΓΡΑΜΜΔ (ΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ) 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» κε (ΑΜ 

147/2021) θαη επίζεο πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο κε ηνλ ίδην ηίηιν. 

  Ο δηαγσληζκόο έρεη θαηαιήμεη ζηελ ΚΖΠΧΝ ΟΓΟ ΔΠΔ κε 

49.749,98 € ηειηθό ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Σν πξαθηηθό ηεο 

ζπλεδξίαζεο έρεη επηζπλαθζεί, ν θ. Κίηζηνο, ε θα Κνινβνύ θαη ε θα 

Αλαζηαζνπνύινπ ππνγξάθνπλ. 

  Θέιεη θάπνηνο ηνλ ιόγν; Όρη. Να ζεσξήζσ όηη είλαη νκόθσλν; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγώ δεηώ ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπαλάιεςε. 50.000 θαη δίλεη 49.700;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάλησο λα ζπκίζσ όηη έξρεηαη ηξίηε θνξά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: 13ε λα έξζεη! 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ πξώηε ήηαλ άγνλε ηειείσο θαη δελ ήηαλ 

ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο, αλ ζπκάζηε, ήηαλ εδώ εζσηεξηθά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία, παξαθαιώ θύξηνη ζπλάδειθνη ςεθνθνξία. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 5 ππέξ θαη 2 θαηά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθώλ 

δηελέξγεηαο – αμηνιόγεζεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΔΓΑΣΡΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΗ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ 

ΓΡΑΜΜΔ (ΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ) ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ 

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» (ΑΜ 147/2021)» εγθξίλεηαη θαηά 

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα λα κε γίλνληαη παξεξκελείεο ζηηο ςήθνπο θ. 

Γήκαξρε ην «θαηά» δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαγθαηόηεηα, έρεη λα θάλεη κε ηνλ 

ηξόπν πνπ γίλεηαη ε πξνκήζεηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαλνεηό. Ννκίδσ όηη θαηεγξάθε θαη από ηνλ θ. Γξεηδειηά. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ρξεζηκνπνηνύληαη απηά 

θαη ηα ςεθίδνπκε. 

 

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ κειέηε:  

Α.Μ 06/2023, «ΞΔΥΟΡΣΑΡΗΑΜΑ ΆΛΟΤ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ, 

ΚΟΠΖ – ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΞΔΡΧΝ ΥΟΡΣΧΝ ΑΠΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ, 

ΚΟΠΖ ΞΔΡΧΝ ΥΟΡΣΧΝ – ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ  

ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ»» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ειεθηξνληθόο αλνηρηόο δηαγσληζκόο, εηζεγείηαη ν 

Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηελ αλάζεζε ζε ηξίην ιόγσ ηνπ όηη 

ππάξρεη όπσο θαη ηηο άιιεο ρξνληέο αδπλακία εθηέιεζεο απηήο ηεο Τπεξεζίαο 

κε ίδηα κέζα ηνπ Γήκνπ θαη ιόγσ ππνζηειέρσζεο. 

  Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ βιέπσ ην ζρεηηθό έγγξαθν ζηελ εηζήγεζε ηεο 

Τπεξεζίαο όηη αδπλαηεί. Θα έπξεπε λα ππάξρεη. Μήπσο έρεη δηαθύγεη από 

εκέλα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη θαη ζηηο πξνεγνύκελεο θνξέο … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη γηα εδώ ηώξα κηιάσ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δηζήγεζε θάλακε θαη ηε κειέηε από πίζσ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνηα εηζήγεζε; Ζ εηζήγεζε είλαη ηνπ θ. Κνπηζάθε, δελ 

είλαη δηνηθεηηθόο ππάιιεινο ν θ. Κνπηζάθεο. Ζ αδπλακία ηεο Τπεξεζίαο δελ 

πξέπεη θάπνπ λα απεηθνλίδεηαη; Δίλαη ζεβαζηό θαη δηθαηνινγεκέλν, κπνξεί λα 

είλαη θαη πξαγκαηηθό βεβαίσο, δελ πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη θάπνπ ζε έλα 

έγγξαθν; Δδώ εηζεγείηαη έλαο πνιηηηθόο Πξντζηάκελνο θ. Πιέζζα, αθνύ ην 

βάδεηε έηζη.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Λέσ όηη δελ ππήξρε ηέηνην έγγξαθν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ζεκαίλεη όηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Κύξηε Κνπηζάθε, ζαο παξαθαιώ απιά γηα λα 

επηζπλαθζεί ζηα πξαθηηθά λα έρνπκε θαη ην έγγξαθν ην νπνίν ε Τπεξεζία 

Πξαζίλνπ, ζα ην πσ θαη ζηνλ θ. Κνζθνιέην απηό, λα ζπκπεξηιάβεη ηε δηθή ηεο 
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άπνςε όηη αδπλαηεί ιόγσ ππνζηειέρσζεο θαη αδπλακίαο εθηέιεζεο απηνύ ηνπ 

έξγνπ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ζ θα Κινθίηε ε νπνία έρεη θάλεη ηε κειέηε ην ρξεζηκνπνηεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιά ν θ. Σνκπνύινγινπ ιέεη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ 

λα ππάξρεη θαη απηό. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Θα ππάξμεη βεβαίσο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Κύξηε Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίρα δεηήζεη κηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ηξαθηέξ θαη ηη 

ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξεθίλεζα ΔΓΔ θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρνπλ πεξάζεη θάπνηνη κήλεο. Τπνβιήζεθε κήλπζε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξεθίλεζα ΔΓΔ, ζαο ιέσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σόηε ζα παξαγξαθεί ην δηθαίσκα … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα παξαγξαθεί. Ρώηεζα, έρεηε δίθην, μεθίλεζα ΔΓΔ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη πνπ θαηέιεμε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ξεθίλεζα. Γελ μέξσ. Ο θ. Παπαληθνιάνπ σο δηεπζπληήο ηνπ 

Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, έρεη αλαηεζεί ζε απηόλ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πόηε αλαηέζεθε απηό ην πξάγκα; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ πξαθηηθό κπξνζηά κνπ ην Πξσηόθνιιν θ. Γξεηδειηά, 

ζαο ιέσ ππεύζπλα όηη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όηαλ δελ θάλεηε ελεκέξσζε, θηαίσ εγώ αλ δελ έρεηε 

πξαθηηθό; Μηα ΔΓΔ θάλεηε ηνπιάρηζηνλ ζπκάζηε πεξίπνπ πόηε ηε δηαηάμαηε. 

Χο εηζάγεηαη, θαηαςεθίδσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ μέξσ, ζα ην θέξεηε ην έγγξαθν απηό; Πξέπεη λα 

είλαη κέξνο ηεο εηζήγεζεο θαη κέξνο ηεο απόθαζεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ εηζήγεζε είλαη ηεο θαο Κινθίηε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Λέσ κήπσο έρεη παξαπέζεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όρη δελ έρεη παξαπέζεη, πξνθαλώο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί 

εδώ αιιά είλαη ζαθέο όηη … 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλ ππάξρεη απηό ην έγγξαθν, λαη ςεθίδσ. Αιιά αλ δελ 

ππάξρεη, ηίζεηαη ζέκα γηα εκέλα θαη επεηδή δελ είλαη ζηελ εηζήγεζε κνπ 

δεκηνπξγεί έλα πξόβιεκα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζό ιεπηό λα πάξσ ηελ θα Κινθίηε γηα λα είζηε θαιπκκέλνο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σνλ αξηζκό Πξσηνθόιινπ λα ζαο πεη κόλν θαη ηίπνηε 

άιιν. Πξνθαλώο θαη δελ δηαθσλνύκε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα απηήο ηεο 

ελέξγεηαο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηαη, ην θαηαιαβαίλσ. 

Σειεθσληθή επηθνηλσλία 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θα Κινθίηε 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Καιεκέξα Γήκαξρε. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Μηα εξώηεζε. Δίκαζηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  θαη 

ζην ζέκα πνπ αθνξά ην μερνξηάξηαζκα, θνπή δέληξσλ θαη ππάξρεη 

κηα απνξία ηνπ θ. Τνκπνύινγινπ ζρεηηθά κε ην όηη εθόζνλ δελ 

πξνιαβαίλνπκε ιόγσ ππνζηειέρσζεο θαη ηελ αδπλακία πνπ έρεη ν 

Γήκνο λα αζρνιείηαη θαη κε απηά, κηα εξώηεζε ηνπ θ. Τνκπνύινγινπ 

εάλ είλαη θαη δηθή ζαο εηζήγεζε θαη δηθή ζαο άπνςε ζρεηηθά κε απηή 

ηελ απόθαζε πνπ παίξλνπκε, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζνπκε ζε ηξίην 

ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: … πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζή καο όηη νη 

ζπκβάζεηο πνπ δίλνληαη ζε ηξίηνπο, δειαδή ζε εξγνιάβν, νη 

δηαγσληζκνί, αλ αθνξνύλ ζπληήξεζε πξαζίλνπ ηύπνπ μερνξηάξηαζκα 

ή εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο, ππνρξεσηηθά από ην λόκν πξέπεη λα 

απνθαζίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη δελ κπνξεί λα ηηο θάλεη κόλνο 

ηνπ ν Γήκνο, όπσο μέξεηε εκείο δελ έρνπκε πξνζσπηθό λα 

μερνξηαξηάζνπκε ην άιζνο θαη όιε ηελ πόιε θαη ζηελ 1ε Μαΐνπ κέρξη 

ηόηε δειαδή πνπ αξρίδεη ε αληηππξηθή πεξίνδνο. Απηό πάληα ην 

δίλνπκε έμσ, δηόηη δελ έρνπκε πξνζσπηθό.  

Απηό όκσο είλαη έλα άζρεην ζέκα. Όηαλ ην δίλεηο έμσ θαη ε κειέηε 

ζνπ αθνξά είηε εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο, θαληάδνκαη δελ είκαζηε ε 

κόλε Γηεύζπλζε πνπ ην θάλνπκε απηό, είηε ζπληήξεζε πξαζίλνπ 

όπσο ην μερνξηάξηαζκα, ππνρξεσηηθά ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
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πξέπεη λα δερηεί ηελ αλάζεζε ζε ηξίην, ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ. 

Γελ  είλαη δειαδή δηθό κνπ αλ ζέισ εγώ ή όρη.  

ΔΗΜΑΡΥΟ: Θα δηαηππώζεη ηελ εξώηεζε δηαθνξεηηθά ν θ. 

Τνκπνύινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κπξία Κινθίηε θαιεκέξα ζαο θαη θαιό κήλα. 

Γελ δηαθσλώ  πνηνο παίξλεη ηελ απόθαζε γη' απηό ην έξγν 

θαζαξηόηεηαο ηνπ άιζνπο, εθείλν πνπ ιέσ είλαη ην εμήο: ππάξρεη -

γηαηί κέζα ζηελ εηζήγεζε δελ ην είδα, κήπσο έρεη παξαπέζεη- από 

ηνπο δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο, δειαδή από ηε δηθή ζαο Γηεύζπλζε 

ραξηί πνπ ιέεη ζηνλ θ. Κνπηζάθε όηη έρσ αδπλακία λα θαιύςσ απηό 

ην πξάγκα, πνπ πξαγκαηηθά κπνξεί λα ζπκβαίλεη. Υπάξρεη ηέηνην 

έγγξαθν; Απηό ξσηάσ. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Γελ ην ιέκε ζηνλ θ. Κνπηζάθε, ην ζηέιλνπκε ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο θ. Κνπηζάθεο ππνγξάθεη ηελ εηζήγεζε 

όκσο. Ο εηζεγεηήο πξέπεη λα έρεη καδέςεη όια ηα ζηνηρεία εθείλα … 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Ο εηζεγεηήο ην μέξεη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο σο Υπεξεζία ιέσ, δειώλεηε αδπλακία 

ιόγσ κε επάξθεηαο πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ γηα λα θάλεηε απηή ηε 

δνπιεηά; Απηό ιέσ. Υπάξρεη θάπνην ηέηνην έγγξαθν; Πνπ πξέπεη λα 

ππάξρεη κέζα ζηελ εηζήγεζε. Απηό ξσηώ. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Σπγλώκε, ηη έγγξαθν λα ππάξρεη; Υπάξρεη ε εηζήγεζή 

καο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ θ. Κνπηζάθε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή όηη έρνπκε αδπλακία λα εθηειέζνπκε ην έξγν κόλνη καο σο 

Υπεξεζία θαη ηελ αλαζέηνπκε ζε ηξίην.  

Γελ καο ππνρξεώλεη θαλέλαο λα ζηέιλνπκε ζηνλ Αληηδήκαξρν -πνπ 

μέξεη όηη δελ έρνπκε πξνζσπηθό- έγγξαθν  πνπ λα ιέεη όηη δελ έρνπκε 

πξνζσπηθό, αιιά ην όηη δελ έρνπκε πξνζσπηθό έηζη θη αιιηώο κε 

δηάθνξα έγγξαθά καο … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να ζέζσ δηαθνξεηηθά ην ζέκα. Τελ εηζήγεζε 

απηή ηε ζπλππνγξάθεηε;  

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Γελ ζαο θαηαιαβαίλσ θ. Τνκπνύινγινπ. Πξνθαλώο. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ππάξρεη πξνθαλώο, όηαλ παίξλνληαη 

απνθάζεηο. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Γελ θαηαιαβαίλσ ηη κε ξσηάηε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Λέσ, ηελ εηζήγεζε πνπ έθεξε ν θ. Κνπηζάθεο 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ην ζέκα απηό ηε ζπλππνγξάθεηε εζείο; 

Απηό ξσηώ. Γηαηί δελ θαίλεηαη πνπζελά ην όλνκά ζαο ή ε Γηεύζπλζε. 

Φαίλεηαη  κόλν ν θ. Κνπηζάθεο.  

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Γελ είλαη αλ ηε ζπλππνγξάθνπκε, είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα δεηήζνπκε σο Υπεξεζία από ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή λα επηηξέςεη ηελ αλάζεζε ζε ηξίην ή λα κε γίλεη απηή ε 

εξγαζία. Δίλαη ζέκα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν ιέσ. 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Τόζν δύζθνιν είλαη λα θαηαιάβεη απηή ε γπλαίθα; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ννκίδσ δελ θαηαιαβαίλεηε ην εξώηεκα. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Δζείο δελ θαηαιαβαίλεηε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγώ δελ θαηαιαβαίλσ; Δληάμεη κπνξεί λα κελ 

θαηαιαβαίλσ εγώ. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Τνκπνύινγινπ θαη ν θ. Γξεηδειηάο ιέλε όηη δελ 

θαηαιαβαίλεηε ηη ζαο ξσηνύλ θαη ηνπο ιέσ εθείλνη δελ θαηαιαβαίλσ,. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Μπνξεί λα κελ έρσ θαηαιάβεη εγώ. 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Να ξσηήζσ εγώ. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Σηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ππνγξάθεη ν Αληηδήκαξρνο 

-ηελ εηζήγεζε πξνθαλώο εκείο ηελ έρνπκε θάλεη- Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηό ξσηώ. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Γελ κπαίλεη ε ηεηξάγσλε ζθξαγίδα πνπ ζπλππνγξάθεη 

θαη ε Υπεξεζία. Αιιά είλαη πξνθαλέο, ιέσ εγώ, ιέεη πάλσ θηόιαο 

πνηνο θάλεη ηελ εηζήγεζε. Αιιά δελ θαηαιαβαίλσ αλ ξσηάηε θάηη 

άιιν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγώ θαιύθζεθα θ. Γήκαξρε. 
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Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Ζ Υπεξεζία νπζηαζηηθά εηζεγείηαη. Αλ ζέινπλ θαη ηε 

δηθή καο ππνγξαθή, λα ηε βάινπκε.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κπξία Κινθίηε από απηό πνπ κνπ είπαηε, 

θαιύθζεθα. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Τα ραξηηά σο έληππα πνπ ζηέιλνπκε ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή πάληα ηα ππέγξαθαλ νη αξκόδηνη Αληηδήκαξρνη, ζην 

ζπγθεθξηκέλν ν Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Αλ πξέπεη λα 

αιιάμεη ην έληππν θαη λα θαίλεηαη θαη ε δηθή κνπ ππνγξαθή, 

πξνζσπηθώο δελ έρσ πξόβιεκα.  

Γηαηί έηζη θη αιιηώο γηα λα γίλεη απηή ε εξγαζία κε ππνρξεώλεη ν 

λόκνο λα ζηείισ εηζήγεζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ππνγξαθή 

ππεύζπλνπ Αληηδεκάξρνπ, γηα αλάζεζε ζε ηξίην. Απηό δελ ζεκαίλεη 

βέβαηα όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα ζπκθσλήζεη, κπνξεί λα 

πεη όρη. 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Πάιη ηα ίδηα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα δελ είλαη απηό ην ζέκα καο. 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Κπξία Κινθίηε κε καο ιέηε ηη αξκνδηόηεηα έρεη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ην μέξνπκε. Δζείο σο Γηεύζπλζε θάλαηε 

έγγξαθν πξνο ηνλ αξκόδην Αληηδήκαξρν πνπ λα δεηάηε απηά ηα 

πξάγκαηα δηόηη ππάξρεη αδπλακία πξνζσπηθνύ ή νηηδήπνηε άιιν; Καη  

κε κνπ ιέηε όηη δελ βάδεηε ππνγξαθή. Δίλαη δπλαηό λα ππνγξάθεη 

κόλνο ηνπ ν Αληηδήκαξρνο; 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Γηαηί κνπ κηιάηε κε απηό ην ύθνο; Σαο εμεγώ … 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Φσλάδσ γηαηί ππάξρνπλ ηα ηειέθσλα θαη δελ 

αθνύγεηαη. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Σαο ιέσ όηη έγγξαθν όηη δελ ππάξρεη πξνζσπηθό θαη 

όηη ρξεηαδόκαζηε πξνζσπηθό γηα λα θάλνπκε ηηο δνπιεηέο καο, έρνπκε 

ζηείιεη επαλεηιεκκέλα θαη ελόςεη θαηάξηηζεο πξνϋπνινγηζκνύ θαη 

ελόςεη πξνζιήςεσλ θαη ην μέξεη ε Γηνίθεζε όηη δελ έρνπκε 

πξνζσπηθό.  
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Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Κπξία Κινθίηε επαλαιακβάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα πνπ ζπδεηάκε πνπ πξόθεηηαη λα ςεθίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

όπσο ζσζηά ιέηε… 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Τνλ ελεκέξσζα πξνζσπηθά, δελ ππνρξενύκαη. 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Γελ ππάξρνπλ πξνζσπηθέο ελεκεξώζεηο.  

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Όρη πξνζσπηθά, ζηε Γηνίθεζε. 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Κπξία Κινθίηε κε ζπγρσξείηε, δελ ζα κάζνπκε 

γξάκκαηα ηώξα, ε Γηεύζπλζε απεπζύλεηαη ζηνλ εθάζηνηε 

Αληηδήκαξρν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ όπσο ζέιεηε πέζηε ην 

θαη ιέεη «σο ππεξεζία αληηκεησπίδσ πξόβιεκα όηη πξέπεη λα 

θιαδέςσ πςειά δέληξα, λα μερνξηαξηάζσ, γηα λα θάλσ απηή ηε 

δνπιεηά κε ην πξνζσπηθό πνπ δηαζέηνπκε ζηελ Υπεξεζία καο σο 

γλσζηόλ… δεηάσ όπσο αλαηεζεί ζε ηξίην πξόζσπν, ζε εξγνιάβν». 

Έρεη γίλεη απηό από ηελ Υπεξεζία ζαο; Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ 

εκείο ζα απνθαζίζνπκε, όρη εζείο κε ηελ ελδνεπηθνηλσλία ζαο αλ 

έρνπκε πξνζσπηθό ή όρη.  

ΔΗΜΑΡΥΟ: Να παξέκβσ γηαηί λνκίδσ απηή ε ζπδήηεζε ζα θξαηήζεη 

κηάκηζε ώξα. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Γήκαξρε, θάζε ρξόλν εδώ θαη δεθαεηίεο γίλεηαη κε απηό 

ηνλ ηξόπν 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Τν γλσξίδσ θα Κινθίηε. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Δκείο δελ ζηέιλνπκε θαλέλα ραξηί ζε θαλέλα 

Αληηδήκαξρν. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Τν γλσξίδσ. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Απηό ην πξάγκα πνηέ δελ καο έρεη πεη ην δηνηθεηηθό 

πξνζσπηθό ή θάπνηνο άιινο όηη δελ είλαη απηή ε δηαδηθαζία. Έηζη ην 

θάλνπλ όιεο νη Υπεξεζίεο. Τώξα, αλ πξέπεη λα ζηέιλσ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ραξηί ζηνλ Αληηδήκαξρν πνπ ηνλ βιέπσ θάζε κέξα όηη 

«απηό είλαη ην πξόβιεκά καο θαη έηζη πξέπεη λα γίλεηαη…» δελ ην είδα 

νύηε ζην λόκν.  

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Γελ απεπζύλεζηε ζηνλ Αληηδήκαξρν θπξία κνπ, 

απεπζύλεζηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ δεηάηε κηα έγθξηζε.  
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Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Αλ ζέιεηε ελεκέξσζε, λα ην θάλνπκε έηζη εγώ δελ έρσ 

πξόβιεκα. Θα ελεκεξώζσ γξαπηά. 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Δίλαη ζέκα ηάμεσο. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Γελ θαηαιαβαίλσ πνην είλαη ην πξόβιεκα. Πάλησο όρη 

νπζίαο. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θα Κινθίηε είλαη ζαθέο, εγώ έηζη θη αιιηώο είκαη 

θαιπκκέλνο γλσξίδσ ηε δηαδηθαζία. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Αλ ζέιεηε λα ζηέιλσ ραξηί θαη ζηνλ εθάζηνηε 

Αληηδήκαξρν όηη δελ κπνξώ θαη κεηά ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, λα 

πξνζζέησ δειαδή έλα βήκα ζηε δηαδηθαζία γηα λα αξγνύκε αθόκε 

πεξηζζόηεξν, πείηε ην κνπ λα ην θάλσ. Αιιά δελ είλαη απηό πνπ ν 

λόκνο απαηηεί. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ωξαία ζαο επραξηζηνύκε πάξα πνιύ γηα ηηο 

δηεπθξηλίζεηο. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θα Κινθίηε, απιώο ήζειαλ θάπνηεο 

δηεπθξηλίζεηο νη ζπλάδειθνη εδώ. Καιεκέξα θαη θαιή ζπλέρεηα. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Διπίδσ λα ηηο έδσζα, αιιά ηέινο πάλησλ κε καο 

πηάλεηε θαη από ηα κνύηξα, κηα δνπιεηά θάλνπκε. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Όρη εκείο θα Κινθίηε. 

Κ. ΚΛΟΚΘΣΗ: Δληάμεη, γεηα ζαο. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Να είζηε θαιά. 

 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κπξία Κινθίηε ζπγλώκε απηό πνπ ιέηε κε 

πξνζβάιιεη. Σν θιείζαηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έθιεηζε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη ην έθιεηζεο εζύ θ. Γήκαξρε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίπε «γεηα ζαο» θαη έθιεηζε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, είπε θάηη όκσο πνπ κε πξνζέβαιιε, «κνύηξα» 

δελ ηε ιέλε απηή ηελ έθθξαζε, εγώ δελ έρσ πεη ηέηνηεο θνπβέληεο, νύηε ηελ 

μέξσ ηελ θπξία πξνζσπηθά. 



ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 1/2/2023 

 

 

19 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεηε λα μαλαλνίμσ γηα λα ηεο ην πείηε απηό; Πάξηε ηελ 

ηειέθσλν θαη πείηε ην θ. Σνκπνύινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη, απιώο κε δεκηνπξγνύκε εληππώζεηο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ ζσζηή δηαδηθαζία πάλησο δελ είλαη απηή.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη πέξζη γηαηί ήηαλ ζσζηή θαη δελ είλαη ηώξα; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηνο ζαο είπε όηη είπακε εκείο όηη είλαη ζσζηή;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μέρξη πέξζη ιέσ πνπ γηλόηαλ απηή ε δηαδηθαζία … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δκείο πξνζπαζνύκε λα βάινπκε ζε ζεηξά κηα ζεηξά 

πξαγκάησλ θαη όρη ζην ηέινο ν ππάιιεινο λα ιέεη «ζηα κνύηξα», δελ ζε ηηκά 

απηό πνπ θάλεη ν ππάιιειόο ζνπ, γηαηί ζα ην θάλεη θαη ζε εζέλα πίζσ από ηελ 

πιάηε ζνπ. Ο ππάιιεινο πξέπεη λα ζέβεηαη ηα όξγαλα. Απιά.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνρσξάκε. Ση ςεθίδεηε θ. Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Χο εηζάγεηαη θαηαςεθίδσ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ εμέζεζα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγώ ςεθίδσ λαη, γηαηί δόζεθαλ νη εμεγήζεηο. Βεβαίσο 

ζηελ επόκελε ρξνληά θ. Γήκαξρε αο έρνπκε θαη ηελ εηζήγεζε απηή πνπ είλαη 

εθ ηνπ πεξηζζνύ, αιιά απνηειεί όκσο έγγξαθν ηέηνην, πνπ λα δηθαηνινγεί 

απηή ηελ απ' επζείαο αλάζεζε πνπ πάκε λα θάλνπκε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη μερσξηζηό ζέκα βξε παηδί κνπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αο γίλεη θαη κε έλα e-mail, πνιύ ζσζηά ιέεη ν θ. 

Λέθθαο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηό ην έγγξαθν πνπ δεηάηε, κπνξνύκε λα ην 

πξνζζέζνπκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. Πείηε ην ζηελ θα Κινθίηε αλ έρεηε ηελ θαινζύλε γηα λα 

θαιπθζεί αθόκε πεξηζζόηεξν ην «λαη» ηνπ θ. Σνκπνύινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ έρσ θακία αληίξξεζε, αιιά όρη λα καο ιέεη όηη ηελ 

πηάζακε από ηα κνύηξα! Γελ επηηξέπεηαη απηή ε έθθξαζε, νύηε κε μέξεη από 

ρηεο ε θα Κινθίηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε ζύλαςεο 

ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ κειέηε: Α.Μ 06/2023, 

«ΞΔΥΟΡΣΑΡΗΑΜΑ ΆΛΟΤ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ, ΚΟΠΖ – 
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ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΞΔΡΧΝ ΥΟΡΣΧΝ ΑΠΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ, ΚΟΠΖ 

ΞΔΡΧΝ ΥΟΡΣΧΝ – ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ»» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ κε 1 θαηά σο 

εηζάγεηαη ηνπ θ. Γξεηδειηά. 

  Καη αλ είλαη εύθνιν θ. Κνπηζάθε λα ζηείιεη έλα e-mail ε θα 

Κινθίηε, πξνθεηκέλνπ ην «λαη» ηνπ θ. Σνκπνύινγινπ λα θαιπθζεί αθόκε 

πεξηζζόηεξν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δληάμεη ζα ην ζηείινπκε. 

 

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ δηαγσληζκώλ «Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε  

ηνπ Άιζνπο Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο»  

(ΑΜ 98/2021) θαη «Αζηηθή αλαδσνγόλεζε, αλάπιαζε ρώξνπ νδνύ 

Λάξλαθνο θαη δηάλνημε πεδνδξόκνπ Ο.Σ. 243Β  

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο»  

(Α.Μ.:99/2021) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν αλσηέξσ ζέκα ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ θαη λα ζαο πσ ηνλ ιόγν. Δίλαη 

αλάθιεζε ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είλαη αθύξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη επαλαπξνθήξπμε ζηελ επόκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη 

επαλεμέηαζε θάπνησλ όξσλ, γηαηί ππάξρνπλ θάπνηνη όξνη εθεί, γηα ην άιζνο 

κηιάσ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κύξηε Γήκαξρε επεηδή είλαη θη απηό έλα ζέκα 

παξόκνην κε ην 4ν ζέκα, αο έρνπκε θαη εδώ ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο. Γελ 

ζεσξείηαη ηίπνηα δεδνκέλν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δλλνείηε ζην ζπγθεθξηκέλν; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη. Σν ιέσ γηα λα ην πξνιάβσ, δειαδή ε θα 

γνπξάθε λα θέξεη ηελ εηζήγεζή ηεο.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Να ξσηήζσ θάηη;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη θ. εξεηάθε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνηνη όξνη αθξηβώο καο εκπνδίδνπλ;  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην δνύκε ζηελ επόκελε Οηθνλνκηθή πνηνη είλαη απηνί νη όξνη, 

δελ ηνπο έρσ κπξνζηά κνπ. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαηί πάκε ζε αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ; Δκέλα ε 

εληύπσζε πνπ κνπ δίλεηαη είλαη όηη πάκε λα θάλνπκε θάπνηα εμππεξέηεζε, λα 

ην πσ θαζαξά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση ελλνείηε θ. εξεηάθε; Πνηνο θάλεη θαη ζε πνηνλ θάλεη 

εμππεξέηεζε; Σν όηη κπνξεί απηνί νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ λα εκπεξηέρνπλ 

πηζαλόηεηα αθύξσζεο θαη πξνζβνιήο ηνπ δηαγσληζκνύ, ην όηη πάκε λα 

πξνιάβνπκε θάηη; Σώξα ππνλνείηε θάηη όηη πάκε λα εμππεξεηήζνπκε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ση λα πξνιάβεηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σελ πηζαλόηεηα ηεο όπνηαο πξνζβνιήο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα 

θάπνηνπο όξνπο ηνπο νπνίνπο ζέινπκε λα επαλεμεηάζνπκε. αθέζηαην θαη ην 

θιείλσ εδώ θαη δελ ζπδεηάσ ηίπνηε άιιν. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαηί απηό πνπ βάιαηε γηα ζπδήηεζε είλαη ε παξάηαζε, έηζη 

δελ είλαη; Σελ παξάηαζε δελ βάιαηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ κηιάσ γηα παξάηαζε. Μηιάσ γηα αλάθιεζε θαη αθύξσζε 

ηνπ δηαγσληζκνύ θαη επαλαπξνθήξπμε ζηελ επόκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

κηα εβδνκάδα δηαθνξά έρνπκε. Σελ όπνηα παξάηαζε, ζα κπνξνύζακε λα ηε 

δώζνπκε, αλ νη όξνη απηνί πνπ είλαη επηζθαιείο, ζα είραλ κπεη από ηελ αξρή. 

Σόηε είλαη ζέκα εμππεξέηεζεο, όηη ζέινπκε άιιεο δπν εβδνκάδεο πξνθεηκέλνπ 

θάπνηνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλώκε δπν ιεπηά γηαηί ιέηε όηη ζα έξζεη ηελ άιιε 

εβδνκάδα; Απνζύξεηαη σο εηζάγεηαη ην ζέκα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μπνξεί λα έξζεη ηελ άιιε εβδνκάδα, κπνξεί λα έξζεη 

ηελ παξάιιειε.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθόζνλ ηξνπνπνηείηαη, κπνξεί λα έξζεη θαη ζε 15 κέξεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγώ ην είπα γηα λα θεξδίζνπκε ρξόλν, επεηδή μέξεηε από 

γξαθεηνθξαηηθά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηό είλαη εζσηεξηθό ζέκα ηεο Γηνίθεζεο. Χο εηζάγεηαη, 

απνζύξεηαη. Καηάιαβα θαιά; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: σζηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άξα δελ ππάξρεη ζπδήηεζε. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπαίλνπκε ζηε ινγηθή θαη ζηελ επόκελε εβδνκάδα … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όπνηα εβδνκάδα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ιέσ, γηα λα θεξδίδνπκε ρξόλν. Γίαηη ζα κπνξνύζε απηό πνπ 

ιέεη ν θ. εξεηάθεο λα εμππεξεηήζεηο θάπνηνπο πξνθεηκέλνπ κεηά από έλα 

κήλα λα κπνξνύλ λα κπνπλ ζην δηαγσληζκό. Δγώ ιέσ ακέζσο λα ην 

θάλνπκε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απνζύξεηαη σο εηζάγεηαη δελ ιέκε;  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγώ ιέσ όηη αθξηβώο απηό γίλεηαη. Δίραηε ζέκα παξάηαζεο, 

δελ κπνξείηε λα δώζεηε παξάηαζε θαη μέξνπκε πάξα πνιύ θαιά γηαηί δελ 

κπνξείηε λα δώζεηε παξάηαζε … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί δελ κπνξνύκε λα δώζνπκε παξάηαζε; Ζ παξάηαζε, ζα 

εκπεξηείρε θαη όξνπο νη νπνίνη ζα ήηαλ … 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σν απαγνξεύεη ν λόκνο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα ζαο ιέσ: ε παξάηαζε ζα δεκηνπξγνύζε πξνβιήκαηα γηαηί 

ππάξρνπλ θάπνηνη όξνη πνπ ζέινπκε λα επαλεμεηάζνπκε. Απηό ζαο ιέσ. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γελ κπνξείηε λα ηε δώζεηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Χξαία. ε θάζε πεξίπησζε ζπκθσλήζακε ζηελ επόκελε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρεηε ζπγθεθξηκέλε κεζόδεπζε εμππεξέηεζεο θάπνησλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη απηή είλαη ε δηθή ζαο άπνςε, είλαη δεδνκέλε εηδηθά 

ηώξα ηειεπηαία έρεηε μεπεξάζεη ηνλ εαπηό ζαο θ. εξεηάθε. Με ην 

ζπδεηήζνπκε ηώξα απηό, είλαη ιάζνο λα αθνύγνληαη απηά ζε πξαθηηθά γηα 

εμππεξεηήζεηο. Δίλαη ιάζνο. Πξέπεη λα ηα απνδείμεηε όια απηά πνπ ιέηε, ην 

αληηπαξέξρνκαη, θάλσ όηη δελ ην άθνπζα. Έρεηε μεπεξάζεη ηνλ εαπηό ζαο 

ηώξα ηειεπηαία! 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγώ ην είπα πάλησο γηα λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καη εγώ επίζεο απηό ζαο ιέσ θαη λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά 

όηη αληηπαξέξρνκαη απηό πνπ ιέηε. Σν αληίζεην ζα έπξεπε λα ζαο αλεζπρεί.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πνηνη είλαη νη όξνη θαη πνηνπο εκπνδίδνπλ νη όξνη… 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίδνπκε. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καιά, ζα ην δνύκε ζηελ πνξεία.  
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6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ γηα ηελ άζθεζε ελώπηνλ  

ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ [δηαδ. απαιινηξηώζεσλ] αίηεζεο 

θαηά ηεο   εηαηξείαο Διιεληθέο Τπεξαγνξέο θιαβελίηεο Α.Δ.Δ.  

γηα ηνλ θαζνξηζκό πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδνο  απνδεκηώζεσο 

αλαθνξηθά κε ην ηκήκα αθηλήηνπ 1.055,83 ηκ. πνπ κεηαηξέπεηαη  

ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ζπγθεθξηκέλν έρεη λα θάλεη κε ην εμήο θύξηνη ζπλάδειθνη: νη 

ηηκέο πξηλ αγνξαζηεί ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε από ηνλ θ. θιαβελίηε ήηαλ ηεο 

ηάμεο ησλ 400-500 €. Όηαλ αγνξάζηεθε ν θιαβελίηεο νη ηηκέο είραλ αλέβεη 

ζηα 1.500 € κηιάσ ηώξα γηα ηελ αληαπνδνηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

αγνξαπσιεζία θαη ζε ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή ηέηνηα, πνπ λα απνδνζεί ζην 

Γήκν. 

  Τπάξρεη πεξίπησζε λα ζπκβηβαζηνύκε ζηα 1.200 ζηα 1.100; ζα 

απαηηεζνύλ ηα 1.500 €; Αθνύσ ηηο δηθέο ζαο εηζεγήζεηο. Ζ εηζήγεζε ηεο θαο 

Γξόζνπ είλαη λα πξνηείλνπκε κηα ηηκή γύξσ ζηα 1.150-1.200 € αλά 

ηεηξαγσληθό.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: (Δξώηεζε εθηόο κηθξνθώλνπ) Πόζν είλαη …; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γύξσ ζηα 1.500. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πόζν πιήξσζε ν θιαβελίηεο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα καο απνδώζεη ν θιαβελίηεο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεη βεβαίσζε εδώ από ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο, απηό δελ ιέηε Γήκαξρε; Σν ρξεώλεη κε 530 € ην 

κέηξν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν ρξέσλε. Σώξα νη ηηκέο απηέο έρνπλ απμεζεί θαη είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 1.500 €. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: 27/12/2022 ιέεη ην έγγξαθν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνλ θιαβελίηε ζηα 1.500 € δελ έρεηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρνπκε θάλεη ζπδήηεζε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δκείο ηη απόθαζε ζα πάξνπκε ηώξα; 

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί λα κελ μεθηλήζνπκε από ηα 1.500 €; 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Να πξνηείλνπκε ηα 1.500 € πνπ είλαη απηή ηε ζηηγκή ε 

αληηθεηκεληθή. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Γήκαξρε, εγώ γηαηί δηαβάδσ 1.300 €; Κάηη δηαβάδσ ιάζνο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνπ;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Μέζα ζηελ εηζήγεζε εθεί πνπ ιέεη «Έθζεζε ππνινγηζκνύ 

αληηθεηκεληθήο αμίαο» θαη ιέεη 1.300 €. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνπ ην ιέεη απηό; 

Ζ. ΣΑΦΑ: «… Βάζεη ησλ λέσλ πηλάθσλ ηηκώλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ Ηνπλίνπ 

’21 …». 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνπ είζαη; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Δίκαη «Έθζεζε ππνινγηζκνύ αληηθεηκεληθήο αμίαο ζην ππό 

απαιινηξίσζε αθηλήηνπ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην έρσ εγώ απηό κπξνζηά κνπ. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Πσο; Απηό πνπ έρεη έξζεη κε e-mail. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ζηε 2ε παξ. «Βάζεη ησλ λέσλ πηλάθσλ….» ζηελ 

ηειεπηαία ζεηξά. 

Ζ. ΣΑΦΑ: 1.300 € ιέεη εδώ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: «Σηκή Εώλεο 1.300 € ζπληειεζηήο δόκεζεο 1,20 ε ηηκή 

νηθνπέδνπ 5,46». 

Ζ. ΣΑΦΑ: Αθξηβώο. Πνπ είλαη ην 1.500 €;  Μήπσο ιέεη πην θάησ θάηη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηό ην αλέθεξε ε θα Γξόζνπ ζε εκέλα πξνθνξηθά ρηεο. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεη αιιάμεη θάηη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Νάην, ην ιέεη πίζσ ζηε 2ε ζεηξά «… ήηνη πξνο 1.522,43 € ην 

ηεηξαγσληθό κέηξν, ν αληηθεηκεληθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο ησλ 7.356 

ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 6.529.212 € ήηνη πξνο 887 € 

ην ηεηξαγσληθό κέηξν, ελώ ε ηηκή θαηαθύξσζεο απηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό 

ησλ … ήηνη πξνο 1.522,43 € ην ηεηξαγσληθό κέηξν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να πάκε κε ηελ ηηκή απηή. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Πάεη κε ηελ ηηκή πώιεζεο.  
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα πνπιήζεθε ζηνλ θιαβελίηε κε 1.522 € ην 

ηεηξαγσληθό κέηξν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνην πνπιήζεθε; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν αθίλεην. Έδσζε 11 εθαηνκκύξηα γηα λα ην πάξεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έδσζε 11.200.585 € ήηνη πξνο 1.522 € ην ηεηξαγσληθό κέηξν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πιήξσζε,  ή ζήκεξα είλαη απηή ε ηηκή;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ε ηηκή ηεο αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ πξηλ από 8-9 κήλεο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξόζεμε ηη ιέεη «… ζύκθσλα κε ηε ζπκβνιαηνγξάθν 

νθηαλνύ ε νπνία κπήθε ζην Κηεκαηνιόγην». Άξα από ην Κηεκαηνιόγην 

άληιεζε ηελ ηηκή. σζηά;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ ηηκή ηεο αγνξάο πξηλ 8-9 κήλεο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Από ηελ εκέξα ηεο αγνξάο κέρξη ζήκεξα ε ηηκή έρεη αλέβεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνθαλώο δελ ην μέξσ απηό, δελ αζρνινύκαη κε 

θηεκαηνκεζηηηθά αιιά πξνθαλώο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλέβεθε ε αμία γεο.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Γήκαξρε κε ζπγρσξείηε, θαινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε αλ ζα 

πάεη κε 1.300 € πνπ είλαη ε ηηκή Εώλεο ή αλ ζα πάεη κε ηελ ηηκή αγνξάο; Ζ 

λνκνζεζία ηη ιέεη; Ση ιέεη ε θα Γξόζνπ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ην μέξσ θαζόινπ, κπνξνύκε λα πάξνπκε ηελ θα Γξόζνπ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ θα Γξόζνπ ιέεη λα αζθεζεί αίηεζε πξνζδηνξηζκνύ ηηκήο 

κνλάδνο ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηη πξέπεη εκείο λα πξνηείλνπκε θάηη όκσο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καη ιέεη κεηά λα θαζνξίζεηε κηα πξνηεηλόκελε ηηκή, ζα 

Γήκνο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξέπεη λα πξνηείλνπκε ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν. Ο θ. Κνπηζάθεο 

έρεη ηνλ ιόγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Γελ κπνξεί λα είλαη άιιε ε ηηκή αγνξάο από ηνλ ηδηώηε θαη 

άιιε ε ηηκή αγνξάο από ην Γήκν.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γηαηί; 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη ηηκή αγνξάο από εκάο. Δκείο απιώο ζα θιεζνύκε 

ηώξα λα απνθαζίζνπκε κε πνην ηξόπν ζα πάξνπκε εηζθνξά ζε ρξήκα. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Με ηελ ηηκή ηελ νπνία αγόξαζε ν θιαβελίηεο, κε ηελ ηηκή 

απηή ζα απνδεκηώζεη θηόιαο. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Ό,ηη ιέεη ε λνκνζεζία, εγώ δελ κπνξώ λα πάξσ άιιε ζέζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ούηε εγώ. Να πάξνπκε ηελ θα Γξόζνπ λα καο πεη κηα γλώκε;  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Θεσξώ όηη ε ηηκή ηεο αγνξαπσιεζίαο πξέπεη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη, αλ παο κε ηελ ηηκή ηεο αγνξαπσιεζίαο ζην Γηνηθεηηθό 

Δθεηείν ζα ζηελ πξνζδηνξίζεη πην ρακειά, δηόηη ζα ππάξμεη θαη ν αληίινγνο 

ηεο άιιεο πιεπξάο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ήηαλ πιεηζηεξηαζκόο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Οηηδήπνηε. Δγώ ιέσ πξέπεη λα μεθηλήζνπκε κε ηα 1.800 γηα 

λα θηάζνπκε ζηα 1.500 €. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πάλησο απηό πνπ ιέεη ν θ. Κνπηζάθεο είλαη ινγηθό θαηά ηε 

γλώκε κνπ. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Σν λόκηκν πνην είλαη ζε όιε απηή ηε δηαδηθαζία; Πξνζδηνξίδεη ην 

Γηθαζηήξην ηελ ηηκή κνλάδαο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξέπεη εκείο λα πάκε κε θάπνηα ηηκή. Ο θ. 

θιαβελίηεο κε πνηα ηηκή ζέιεη λα απνδεκηώζεη; Ξέξνπκε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρνπκε έξζεη ζε επαθή. Δίλαη πξόηαζε δηθή καο.  

Σειεθσληθή επηθνηλσλία 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Κπξία Γξόζνπ θαιεκέξα 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Καιεκέξα Γήκαξρε. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Δίκαζηε ζην ζέκα απηό πνπ αθνξά ηελ εηζθνξά ζε 

ρξήκα ηνπ Σθιαβελίηε. Πείηε κνπ θάηη, ην λόκηκν είλαη λα δεηήζνπκε 

ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα πνπ αθνξά ηελ εκέξα ηεο αγνξαπσιεζίαο κε 

1.522 €; 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Απηό ζα ην απνθαζίζεη ην Γηθαζηήξην ην πόζν ζα 

βγάιεη. Σπλήζσο ν λόκνο ιέεη όηη ιακβάλεηαη ππόςε ε αληηθεηκεληθή  

θαη ε ηξέρνπζα. Ζ αληηθεηκεληθή είλαη ζηα 600 €.  

ΔΗΜΑΡΥΟ: Τν είπακε απηό. 
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Ζ. ΔΡΟΟΤ: Ζ ηξέρνπζα βγαίλεη από ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Δκείο ην 

κόλν ζπγθξηηηθό ζηνηρείν πνπ έρνπκε, είλαη όηαλ ην αγόξαζε πξηλ 

ελληά κήλεο από ηνλ πιεηζηεξηαζκό θαη ε αληηθεηκεληθή ήηαλ 6 

εθαηνκκύξηα ηόζν θαη ε ηξέρνπζα ήηαλ γύξσ ζηα 12 εθαηνκκύξηα, ε 

δηπιάζηα ηηκή. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Απηό πνπ έρνπκε δηθαίσκα εκείο λα δεηήζνπκε, είλαη ην 

αλώηαην; Τα 1.522 € ηεο αγνξάο εθείλεο ηεο εκέξαο; 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Ναη κπνξνύκε λα ηα βάινπκε θαη όζν βγάιεη ην 

Γηθαζηήξην. Τν Γηθαζηήξην κπνξεί λα βάιεη 1.500 € κε ην ζπγθξηηηθό 

ζηνηρείν πνπ έρνπκε, δελ κπνξεί λα πάεη θάησ από ηελ αληηθεηκεληθή 

αμία, ηα 887 €. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κπξία Γξόζνπ θαιεκέξα θαη θαιό κήλα, λα 

ζαο ξσηήζσ θάηη. Ζ ηηκή αγνξάο εθείλεο ηεο εκέξαο πνπ έγηλε 

θαηόπηλ πιεηζηεξηαζκνύ είλαη ζπγθξηηηθό ζηνηρείν ηθαλό λα … 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Δίλαη ζπγθξηηηθό ζηνηρείν γηα καο. Ο αληηθεηκεληθόο ήηαλ 

6.500 € θαη έθηαζε ζαλ ηξέρνπζα, ην αγόξαζε δειαδή ζηα 

11.200.000 €. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μάιηζηα. Από ηόηε ε αληηθεηκεληθή έρεη 

αιιάμεη;  

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Ννκίδσ όηη απμήζεθαλ ην ’22. Άξα εκείο δελ έρνπκε 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κε ηηο λέεο ηηκέο. Τν κόλν ζπγθξηηηθό ζηνηρείν πνπ 

έρνπκε, είλαη απηό ην ζπκβόιαην. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη καρεηό επεηδή είλαη από πιεηζηεξηαζκό 

ην πνζό; 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Έρνπκε ην ζπκβόιαην. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη, επραξηζηώ πνιύ. 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Μπέηπ εάλ δεηήζνπκε κε δηαπξαγκάηεπζε από ηνλ 

Σθιαβελίηε ηα 1.520 € είκαζηε εληάμεη; 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Τν ζρεηηθό άξζξν ηνπ Γηαηάγκαηνο ιέεη όηη κεηαηξέπεηαη 

ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

20 ηνπ 2508/77 νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί 

απαιινηξηώζεσλ. 
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Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Γειαδή είκαζηε λνξκάι; 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε ηηκή κνλάδνο από ηα 

Γηθαζηήξηα.  

ΔΗΜΑΡΥΟ: Δκείο ηη δεηάκε κε βάζε απηό; 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Μπέηπ εάλ δεηήζνπκε λα αζθεζεί ε αίηεζε ην κέηξν 

2.000 € … 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Δίλαη πνιύ ηα 2.000 €. 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Τν δηθαζηήξην ην πνιύ – πνιύ λα καο πάεη ζηα 

1.500 € ή θαη θαηώηεξα; 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Βέβαηα όζν πην πνιιά δεηάο, ηόζν πην θάησ θαηεβαίλεηο 

ην θαηαιαβαίλεηε. Παξαπάλσ δελ πάεη.  

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Δάλ έξζνπκε ζε απ' επζείαο δηαπξαγκάηεπζε θαη 

πνύκε ηελ ηηκή … 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Θα αζθεζεί ε αίηεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα κέρξηο όηνπ 

εθδηθαζηεί ππάξρεη πεξίπησζε γηα έλα ζπκβηβαζκό … 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Ωξαία, εληάμεη θαηάιαβα. 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Υπάξρεη πξαθηηθό ζπκβηβαζκνύ θαη λα θαζνξηζηεί ε ηηκή 

ζην πνζό ησλ ηόζσλ … 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Αο πάκε ζηα 1.800 € ηηκή … 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Απηό είλαη ε πξνζσξηλή ηηκή θαη κεηά αθνινπζεί θαη ε 

νξηζηηθή. 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: Καη θαηά ηε δηάξθεηα λα δηαπξαγκαηεπηνύκε θαη λα 

θηάζνπκε ην πνιύ – πνιύ ζηελ ηηκή αγνξάο.  

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Γηαηί κέζα ζην ζπκβόιαην ηεο θαηαθύξσζεο απηνί ην 

πξνζδηόξηζαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ είπαλ όηη 

έρνπκε κηα νθεηιή ζην Γήκν ηελ νπνία πξνζδηόξηζαλ ζε 200.000 €. 

Γηα 1.050 κέηξα είλαη πνιύ ιίγν.  

ΔΗΜΑΡΥΟ: Ζ δηαίξεζε πόζν έξρεηαη πεξίπνπ ην ηεηξαγσληθό; 

Πόζα ηεηξαγσληθά είλαη; 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: 1.053,83 θαη ην ππνιόγηζα … 

Π. ΓΡΕΣΖΕΛΘΑ: 15x15=225 είλαη 2.250.000  
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Ζ. ΔΡΟΟΤ: … έρνπκε κηα νθεηιή ζην Γήκν πνπ αλέξρεηαη ζε 200 

ηόζεο ρηιηάδεο. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Κύξηε Τάθα κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ηα 200 ρηιηάξηθα 

πόζν βγαίλεη ην ηεηξαγσληθό;  

Η. ΣΑΦΑ: 189,5 βγαίλεη.  

ΔΗΜΑΡΥΟ: Δληάμεη θάηη αθόκε ζαο ζέιεη ν θ. Τνκπνύινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σηελ θνπβέληα λα ζπλεηζθέξσ θάηη. Όηαλ 

αγνξάζηεθε ην αθίλεην, κεηά πέξαζε Κεληξηθό Αξρηηεθηνληθό 

Σπκβνύιην θαη άιιαμε ρξήζε. Απηό πξέπεη λα ην ιάβνπκε ππόςε 

ζηελ αίηεζε πνπ ζα θάλνπκε  

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Γελ ιακβάλεηαη ππόςε … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί αιιάδεη ε ρξήζε. 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Οηηδήπνηε γίλεηαη κεηά από ηελ αγνξαπσιεζία δελ 

ιακβάλεηαη ππόςε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα πξέπεη λα πάκε κε ηελ ηηκή 

αγνξαπσιεζίαο, εγώ απηό θαηαιαβαίλσ. 

Ζ. ΔΡΟΟΤ: Τελ ηηκή Εώλεο πνπ είρε όηαλ ην αγόξαζε ηόηε. Αλ κεηά 

επ’ επθαηξία ηεο πώιεζεο απμήζεθε ε ηηκή, δελ ιακβάλεηαη ππόςε 

ζηα Γηθαζηήξηα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ωξαία, επραξηζηώ. 

ΔΗΜΑΡΥΟ: Μπέηπ ζε επραξηζηώ, λα είζαη θαιά. 

 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με 1.500 είλαη 1.600.000. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηα ραξά είλαη απηό. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Λέσ ινηπόλ λα αζθεζεί αίηεζε κε ην πνζό ην αηηνύκελν ησλ 

1.800 θαη ζηε δηάξθεηα πάκε σο θαηώηαηε βαζκίδα ηα 1.500. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Γήκαξρε, αθξηβώο ό,ηη ηζρύεη από ηε λνκνζεζία ηίπνηε άιιν θα 

είλαη ζεκαληηθό όκσο λα είκαζηε πνιύ ζαθείο θαη αθξηβείο γηαηί άκα 

κπιέμνπκε κε Γηθαζηήξηα ζα αξγήζνπκε πνιύ λα πάξνπκε απηά ηα ρξήκαηα 

θαη ηα ρξεηάδεηαη ν Γήκνο. 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πγλώκε δηαπξαγκαηεπηηθά δελ ζα πάκε ζε έλα Γηθαζηήξην 

κε ηελ ίδηα ηηκή πνπ ζέινπκε λα θαηαιήμνπκε. Γηόηη ην Γηθαζηήξην άκα δεηάο 

1.500 ζα ζε πάεη ζηα 1.000. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγώ πηζηεύσ όηη πξέπεη λα έξζνπκε ζε απ' επζείαο 

δηαπξαγκάηεπζε κε ηα 1.500 € ηα νπνία πιήξσζε ζηνλ πιεηζηεξηαζκό ην 

παξόλ νίθεκα θαη αθνύ δελ ζπκθσλήζνπκε κε απ' επζείαο ζπλελλόεζε, ηόηε 

πξνρσξάκε ζε όια ηα άιια θαη βιέπνπκε πσο πξνρσξάκε λνκηθά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηζη θη αιιηώο ε έθεζε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη έθεζε, αίηεζε ξύζκηζεο ηηκήο κνλάδνο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ λνκηθή δηαδηθαζία έηζη θη αιιηώο πξέπεη λα μεθηλήζεη. Δγώ ζα 

είκαη επραξηζηεκέλνο κε ηα 1.522 ζεσξώ δειαδή όηη είλαη έλα πνζό ην νπνίν 

κπνξνύκε λα ην δηεθδηθήζνπκε θαη λα ην πάξνπκε. Δάλ πξόθεηηαη λα πάκε ζηα 

Γηθαζηήξηα κε ιηγόηεξν, είλαη ζαθέο όηη ζα πέθηνπκε. Σα ρξεηαδόκαζηε απηά 

ηα ρξήκαηα, ππάξρνπλ ηξύπεο ζην Γήκν πνπ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ κεηά 

από ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεύκαηνο,  κπαίλνπκε ζε κηα ινγηθή λα 

δεηήζνπκε 1.700 € από ην Γηθαζηήξην θαη παξάιιεια ζπδεηάκε πνπ ζα 

θαηαιήμνπκε κε ηνλ θιαβελίηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σνπιάρηζηνλ ζηα 1.522. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κάπνπ εθεί. Ζ δηαπξαγκάηεπζε πξέπεη λα γίλεηαη παξάιιεια. 

Να μεθηλήζνπκε θαη λα θαηαγξαθεί έλα πνζό ζαλ ηηκή εθθίλεζεο ζα ιέγακε 

θαη λα  κπνύκε ζηε ινγηθή λα ζπδεηήζνπκε κε ηελ επηρείξεζε ηνπ θ. 

θιαβελίηε κε έλα ηέηνην ηξόπν νύησο ώζηε όηαλ θηάζνπκε ζην Γηθαζηήξην 

λα έρνπκε θαηαιήμεη.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Καη λνκίδσ όηη απηό ην πνζό πνπ άθνπζα 189,5 δελ παίδεη, 

λνκίδσ πσο αθόκε θαη λα θηάζνπκε θάπνπ, δελ πξέπεη λα πέζεη θάησ από 

ηελ ηηκή Εώλεο.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηό ιέκε όινη.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να αζθεζεί ε αίηεζε ζην Γηθαζηήξην κε αηηνύκελε ηηκή 

κνλάδνο ηα 1.700 αλά ηεηξαγσληθό, κε παξάιιειε δηαπξαγκάηεπζε απ' 

επζείαο Γήκνπ θαη θιαβελίηε κε ειάρηζην αηηνύκελν πνζό ζηε ρεηξόηεξε ησλ 

πεξηπηώζεσλ ηα 1.522. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Όηαλ θηάζνπκε ζην Γηθαζηήξην ζε πέληε ιεπηά λα έρνπκε 

ηειεηώζεη, λα ζπκθσλήζνπκε θαη λα ππνγξάςνπκε. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Σν ζέκα είλαη πόηε ζα γίλνπλ απηά ηα Γηθαζηήξηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Όζν πην γξήγνξα.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη ππνρξεσηηθό λα πεξάζεη ηε δηθαζηηθή νδό; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη γηα λα θαηνρπξσζεί λνκηθά. Δίλαη νκόθσλν θ. 

Σνκπνύινγινπ; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Με απηό πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη όπσο δηαηππώζεθε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: αο επραξηζηώ πνιύ θύξηνη ζπλάδειθνη, λα είζηε θαιά. Σελ 

επόκελε Σεηάξηε μαλά ξαληεβνύ, θαιή ζπλέρεηα ζε όινπο.  

  Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.  
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