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ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΗ 8ηρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2023 

ΗΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΗ - ΩΡΑ: 10.15 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ  

Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

Σάθαο Ζιίαο, Λέθθαο Αζαλάζηνο, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Σνκπνχινγινπ 

Κσλζηαληίλνο, Κνπηζάθεο Μηραήι, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Οπζηακπαζίδεο 

Ησάλλεο. 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

Βνχξνο Ησάλλεο, Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Γξάζεηο 

ειεθηξνθίλεζεο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο» 

(Α.Μ. 9/2023). 

2. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Δλίζρπζε ηεο 

κηθξνθηλεηηθφηεηαο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδφλαο» 

(Α.Μ. 29/2022). 
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3. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ θίλεζεο, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ 

(ΔΞΑΜΖΝΟ)» (Α.Μ. 2/2023). 

 

Η. ΣΑΦΑ: Καιεκέξα ζαο. Ο θ. Γήκαξρνο κε εηδνπνίεζε φηη έρεη κηα εμέηαζε 

θαη δελ κπνξεί λα παξεπξεζεί θαζφινπ, έρσ κπεη απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ κε 

ηνλ θσδηθφ κνπ, αιιά θαη πάιη δελ λνκίδσ λα κπνξέζεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ 

θηλεηνχ ηνπ γηα λα κπεη.  

  Παξαθαιψ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ παξψλ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνηνο πξνεδξεχεη; 

Η. ΣΑΦΑ: Αλαγθαζηηθά εγψ, δελ μέξσ γηαηί πξνεδξεχσ εγψ. Κάηη κνπ είπαλ 

έγηλε κηα θιήξσζε. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Αληηπξφεδξνο είλαη απηφο απφ ηα ηαθηηθά κέιε πνπ είρε 

πάξεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απιά γηα λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη εηδνπνηήζεη θ. Πιέζζα; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Έρεη εηδνπνηήζεη. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο παξψλ, ν θ. 

Λέθθαο παξψλ. Τπάξρεη απαξηία, αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 

1ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ  

ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην ππομήθεια με ηίηλο 

«Γπάζειρ ηλεκηποκίνηζηρ ζηο Γήμο Νέαρ Φιλαδέλθειαρ  

– Νέαρ Υαλκηδόναρ (Α.Μ. 9/2023)» 

Η. ΣΑΦΑ: Δηζεγεηήο είλαη ν θ. Λέθθαο. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεκέξα ζαο. Δίλαη ην δεχηεξν ηκήκα απφ ηελ πξφζθιεζε γηα 

ηελ ειεθηξνθίλεζε, πνπ αθνξά κεηά ηελ πξνκήζεηα απφ ην πξφγξακκα 
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«Αληψλεο Σξίηζεο», κεηά ηελ πξνκήζεηα ησλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ην 

δηαγσληζκφ πνπ πεξάζακε πξηλ κηα – δπν εβδνκάδεο, είλαη ην θνκκάηη πνπ 

αθνξά ηνπο θνξηηζηέο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα απηνθίλεηα.  

  Δίλαη θη απηφ κε 100% ρξεκαηνδφηεζε, είλαη ε κειέηε θαη νη φξνη 

δηαθήξπμεο γηα ην δηαγσληζκφ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη θαη λα 

κπνξέζνπκε λα πξνκεζεπηνχκε ηνπο θνξηηζηέο, γηα λα θνξηίδνπκε ηα 

ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα πνπ ζα πάξνπκε γηα ην Γήκν. Όπνηνο ζέιεη λα 

ξσηήζεη θάηη, πνιχ επραξίζησο.  

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απηφ ζε ηη βάζνο ρξφλνπ πηζηεχεηε φηη ζα πινπνηεζεί; 

Ση πξφβιεςε ππάξρεη; Γηαηί λα θάηζνπκε λα δηαβάζνπκε ηε κειέηε, ιίγν 

δχζθνιν. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Απηφο ν δηαγσληζκφο ζα έπξεπε λα είρε ζεθσζεί ην ’22. 

Γελ πξφιαβε λα ζεθσζεί θαη γη' απηφ ην θέξλνπκε λα ζεθσζεί ηψξα θαη 

πηζηεχνπκε φηη κέζα ζηε ρξνληά ζα εγθξηζεί.  

Η. ΣΑΦΑ: Πάλησο κέζα ιέεη εληφο έμη κελψλ.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: αο είπα, εληφο ηνπ έηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί.  

Η. ΣΑΦΑ: Καη ε δηάξθεηα ζχκβαζεο είλαη 14 κήλεο ζπλνιηθά κε ηηο 

ζπληεξήζεηο θαη ηα ινηπά. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Όηαλ ζα έξζνπλ ηα απηνθίλεηα ζα ηνλ έρνπκε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Θα ηνλ έρνπκε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γη' απηφ ξψηεζα. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Θα ηνλ έρνπκε Γηψξγν, ζσζηά ξσηάο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δληάμεη. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Κνπηζάθε, δελ μέξσ αλ είζηε πξφρεηξνο λα κνπ 

πείηε πνπ ζα κπνπλ νη 2 ζηαζκνί ησλ 50 θηινβάη θαη νη 8 ησλ 22 θηινβάη. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Πνπ ζα κπνπλ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε πνηα ζεκεία ηεο πφιεο. Απηφ ελλνψ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Θα απνθαζίζνπκε πνπ ζα κπνπλ. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε, δειαδή δελ έρνπκε αθφκε μεθαζαξίζεη; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Κψζηα, ην πνπ ζα κπνπλ ζα πεξάζεη απφ ΔΠΕ. Αθνχ 

πεξάζεη ζηελ Πνηφηεηαο Εσήο ζα απνθαζηζηεί θαη πνπ αθξηβψο ζα κπνπλ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γειαδή θάλνπκε κηα πξνθήξπμε βξε Μηράιε θαη δελ 

μέξνπκε πνπ ζα ηα βάινπκε;  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Σελ πξνθήξπμε ηελ θάλνπκε γηα λα ηνπο πάξνπκε. ηε 

ζπλέρεηα ην πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

Η. ΣΑΦΑ: Μφιηο ήξζε ν θ. Κσλζηαληηλίδεο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Καιψο φξηζε Σάζν! 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Δπραξηζηψ Γηψξγν, λα είζαη θαιά.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηδεξέληνο. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ννκίδσ φηη απηφ πνπ ιέεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη κηα 

βάζε, δειαδή ζα έπξεπε λα έρεη πεξάζεη ήδε απφ Πνηφηεηαο Εσήο λα έρνπκε 

εληνπίζεη ηα ζεκεία, λα είκαζηε έηνηκνη θαη λα ηα γλσξίδνπκε. Γελ μέξσ γηαηί 

δελ έγηλε απηφ.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Δίλαη κφλν γηα δεκνηηθά απηνθίλεηα.  

Η. ΣΑΦΑ: Δίλαη θνξηηζηέο ηψξα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ηνπο θνξηηζηέο κηιάσ, γηα ηα ζεκεία θφξηηζεο. 

Γηαηί ζα πξέπεη λα ηνπο πάξνπκε θαη κεηά λα απνθαζίζνπκε;  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Δίλαη νη 8 θαη νη 2 γηα ηα ειεθηξνληθά. Απηφ είλαη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιιν ζαο ξσηάσ, άιιν κνπ απαληάηε. αο ξσηάσ, 

γηαηί πξέπεη λα αγνξάζνπκε ηνπο θνξηηζηέο πξψηα θαη κεηά λα επηιέμνπκε 

πνπ ζα ηνπο βάινπκε. Γελ ζα έπξεπε λα είλαη απφ ηψξα πξναπνθαζηζκέλν 

πνπ ζα κπνπλ νη θνξηηζηέο θ. Κνπηζάθε;  Απηφ ξσηψ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Έρεη ζεκαζία πνπ ζα ηνπο βάινπκε απηή ηε ζηηγκή; Θα 

ηνπο βάινπκε εθεί πνπ ρξεηάδεηαη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Φπζηθά θαη έρεη ζεκαζία. Γηαηί θαη ν αλάδνρνο πνπ ζα 

έξζεη, ζα μέξεη πνπ ζα βάιεη.  

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Α. ΛΔΚΚΑ: Μέζα ζηε κειέηε πνπ έρνπκε ππνβάιιεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ θάπνηα ζεκεία, απιά γηα ην ηππηθφ θαη γηα ηελ 

νπζία πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο.  

  Ννκίδσ νη κεγάινη έρεη πξνβιεθζεί λα  κπνπλ έλα ζην ΚΔΠ 

Φηιαδέιθεηα εθεί πνπ έρνπκε ρψξν θαη ην άιιν εθεί πνπ ζηαζκεχνπλ ηα 

απηνθίλεηα ηεο Καζαξηφηεηαο, νη κεγάινη. Σψξα νη ππφινηπνη 8 δελ ζπκάκαη, 

έρεη πεξηγξαθεί ζηε κειέηε, αιιά ζα πεξάζεη θαη απφ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο, δειαδή έρνπλ ππνδεηρζεί θάπνηα ζεκεία.  

  Οχησο ή άιισο κέρξη λα ζεθσζεί ν δηαγσληζκφο λα  ππνγξάςεη 

ν αλάδνρνο, λα γίλεη ε πξνκήζεηα ζα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη κε νθηψ 

κήλεο, νπφηε έρνπκε ηνλ ρξφλν. Γελ ήηαλ πξναπαηηνχκελν δειαδή λα έρεη 

πεξάζεη απφ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα λα καο εγθξηζεί ην πνζφ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: πγλψκε δελ είλαη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε καδί; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Άξα ν αλάδνρνο δελ πξέπεη λα μέξεη πνπ ζα κπνπλ; Ο 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα μέξεη πνπ ζα κπνπλ, νχησο ψζηε λα μέξεη ηη 

πξνζθνξά ζα δψζεη. Δληάμεη ηνπο πήξακε, πνπ ηνπο πάκε; ην ζπίηη ηνπ ν 

θαζέλαο; Μαο ηνπο έθεξε, καο ηνπο άθεζε ζηα ζπίηηα καο θαη θχγακε! Γελ ζα 

ηνπο πάκε ζηα ζπίηηα καο φκσο. 

  Θα πξέπεη λα μέξνπκε: ππάξρεη ην αλάινγν ξεχκα δίπια; Ο 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ην μέξεη ή απηνί πνπ ζα δψζνπλ ηελ πξνζθνξά γηα λα 

δηακνξθψζνπλ αλάινγα ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Γίπια ππάξρεη ξεχκα; Τπάξρεη 

ηξηθαζηθφ; Γηαηί κηιάκε γηα θνξηηζηέο εηδηθνχο πνπ ζέινπλ εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Όια απηά ζα ηα βξνχκε κπξνζηά καο. Γη' απηφ πξψηα βξίζθεηο 

ην ρσξάθη θαη κεηά ην ζπέξλεηο. Γελ παίξλεηο πξψηα ην ζπφξν θαη ςάρλεηο λα 

βξεηο ην ρσξάθη, γηαηί ην ρσξάθη κπνξεί λα κελ θάλεη. Απηφ ιέσ Μηράιε κνπ, 

είλαη απιφ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: σζηή ε παξαηήξεζή ζνπ θαη ιέσ θη εγψ φηη απηή ηε 

ζηηγκή εκείο πξνηνχ λα βγεη ν αλάδνρνο … ππόβλημα ήσος…… 

Η. ΣΑΦΑ: Μηράιε έθιεηζεο ην κηθξφθσλφ ζνπ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Θα έρνπκε πξνζδηνξίζεη ηηο ζέζεηο πξνηνχ λα βγεη ν 

αλάδνρνο. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γηα ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ην ιέσ. Ο άιινο ζα 

έξζεη λα δψζεη πξνζθνξά. Θα δψζεη πξνζθνξά, γηα εγθαηάζηαζε πνπ. Δίλαη 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε. Πνπ ζα ην εγθαηαζηήζεη; Καηάιαβεο ηη ιέσ 

Μηράιε; Μήπσο πάκε ζε ιάζνο δηαδηθαζία θαη αλαγθαζηνχκε λα ηνλ 

μαλαθέξνπκε. Απηφ ιέσ θαη απηφ ιέεη θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ.  

  Γειαδή ίζσο ζα έπξεπε λα έρεη πξνεγεζεί ε απφθαζε ηεο ΔΠΕ 

θαη κεηά λα έξζεη εδψ θαη λα πεξάζεη. Καλείο καο δελ έρεη αληίξξεζε, εγψ δελ 

έρσ αληίξξεζε. Σν ζέκα είλαη ην δηαδηθαζηηθφ πσο πξέπεη λα γίλεη ζσζηά. Σν 

φηη έρεη θαζπζηεξήζεη, είλαη επζχλε ηεο Γηνίθεζεο, απφ εθεί θαη πέξα ε 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα γίλεη βήκα – βήκα γηα λα ηειεζθνξήζεη θηφιαο. Γηαηί 

δηαθνξεηηθά κπνξεί λα καο μαλαγπξίζεη πίζσ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Δκείο ζηελ επφκελε ΔΠΕ ζα θέξνπκε ην ζέκα, νπφηε αο 

μεθηλήζνπκε ηψξα θαη ζα γίλεη απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πξφεδξε, απηή είλαη θαη ε δηθή κνπ έλζηαζε πνπ ιέεη ν 

θ. Αλεκνγηάλλεο. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Μηα παξαηήξεζε αλ κνπ επηηξέπεηε. Καηαιαβαίλσ ηη 

ιεο, αιιά λνκίδσ φηη ε πξνζθνξά πνπ ζα δψζεη ν αλάδνρνο δελ έρεη ζρέζε 

κε ην πνπ ζα κπνπλ νη ζέζεηο, έρεη ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Έρεη γηαηί έρεη θαη εγθαηάζηαζε. Γελ είλαη κφλν 

πξνκήζεηα, δελ είλαη ηα πήξακε θαη ηα βάιακε.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Χξαία, ην θαηάιαβα. Δπίηξεςέ κνπ ιίγν, δελ δηαθσλψ 

αιιά ιέσ φηη ε πξνζθνξά πνπ ζα δψζεη ν αλάδνρνο δελ έρεη ζρέζε κε ην 

πνπ ζα κπνπλ. Έρεη ζρέζε κε ην πφζεο ζέζεηο ζα κπνπλ, δειαδή ν αλάδνρνο 

είηε ηα βάιεη εδψ, είηε ηα βάιεη εθεί, ίδηα πξνζθνξά ζα δψζεη. Απηφ ιέσ εγψ, 

αλ ππάξρεη ππνδνκή. Αλ δελ ππάξρεη ππνδνκή, δελ ζα κπνπλ. Αιιά ην πνπ 

ζα κπνπλ, δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά, λνκίδσ.  

  Οπφηε κπνξνχκε λα έρνπκε έλα ρξφλν εθφζνλ ζα πάξεη έλα 

ρξφλν ε επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, έρνπκε έλα ρξφλν λα πεξάζεη θαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη λα βξνχκε θαη ηηο ζέζεηο, γηα λα κελ 

θαζπζηεξνχκε.  
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Έρνπκε εγθεθξηκέλεο απφ ην Σκήκα, κπνξνχκε απφ απηέο 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζέζεηο. Αιιά εδψ επεηδή απηή ηε ζηηγκή είλαη ζσζηή ε 

παξαηήξεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ πξψηε ΔΠΕ … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Μηράιε κνπ δελ έρεη ππάξμεη κειέηε γηα ην πνπ ζα πάλε 

απηά; Καη πνηνο ηελ έθαλε απηή ηε κειέηε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Ζ κειέηε ηζρχεη, έρνπκε ήδε πξνζδηνξίζεη ζέζεηο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Έρνπκε κειέηε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Έρνπκε κειέηε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απηφ ξσηάσ βξε Μηράιε, αλ έρνπκε κειέηε ξσηάσ. 

Άξα ε κειέηε ππάξρεη, πεξηκέλνπκε λα πάεη ζηελ ΔΠΕ λα εγθξηζεί θαη ζα 

παληξεπηεί απηή ε κειέηε κε απηή ηελ πξνκήζεηα θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ. Σφζν 

απιφ είλαη. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: σζηά Γηψξγν.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Γηψξγν ήηαλ θαη ζηε κειέηε πνπ ππνβάιιακε ζην πξφγξακκα 

πξνο έγθξηζε. Έπξεπε λα είρεο πξνζδηνξίζεη ηηο ζέζεηο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

πάξνπκε ηελ έγθξηζε. Τπάξρεη, απιά δελ έρεη πεξάζεη ΔΠΕ απηφ ιέσ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σφζε ψξα δελ επηρεηξεκαηνινγείηε ζσζηά γηα λα ην 

θαηαιάβνπκε θαη νη ππφινηπνη, απηφ ιέσ ηφζε ψξα. Όηη ρσξίο κειέηε, ην πνπ 

ζα πάλε, πσο θάλεηο έλα δηαγσληζκφ κε εγθαηάζηαζε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εγψ απηφ ξψηεζα. Ζ εξψηεζε είλαη πνπ ζα κπνπλ 

θαη ε απάληεζε είλαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη ζέζεηο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γειαδή ηππηθά δελ έρεη πεξάζεη απφ ΔΠΕ πνπ θαθψο 

δελ έρεη πεξάζεη, είκαζηε εληάμεη. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη Γηψξγν, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε κειέηε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Καη κε βάζε απηή ηε κειέηε ζα γίλεη ε πξνκήζεηα θαη ε 

εγθαηάζηαζε. σζηά; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ξσηήζακε.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Αθξηβψο. 

Η. ΣΑΦΑ: Γηα λα ην μαλαπψ είλαη 2 κεγάινη θαη 8 κηθξνί. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σα ζεκεία έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζε κηα κειέηε ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο. 
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Η. ΣΑΦΑ: Ζ νπνία φκσο δελ είλαη ζε απηή ηελ εηζήγεζε γηαηί δελ είλαη ζην 

δηαγσληζκφ.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Ήηαλ ζηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, δειαδή πξηλ έλα ρξφλν 

πεξίπνπ. Αιιά είλαη πξνζδηνξηζκέλα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γη' απηφ δελ ην ζπκφκαζηε, εληάμεη. 

Η. ΣΑΦΑ: Φεθίδνπκε; Έρνπκε θάηη άιιν;   

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Λέθθαο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

Η. ΣΑΦΑ: Δγψ ςεθίδσ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Τπέξ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ θαη κε ηελ πξνζζήθε φηη πξέπεη κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκφο ε ΔΠΕ λα έρεη πάξεη απφθαζε, φπσο απαηηείηαη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Αιιηψο δελ βγαίλεη ν δηαγσληζκφο. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Τπέξ. 

Η. ΣΑΦΑ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και 

καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για 

ηην ππομήθεια με ηίηλο «Γπάζειρ ηλεκηποκίνηζηρ ζηο Γήμο Νέαρ 

Φιλαδέλθειαρ – Νέαρ Υαλκηδόναρ» (Α.Μ. 9/2023)» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 
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2ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ  

ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην ππομήθεια με ηίηλο 

«Δνίζσςζη ηηρ μικποκινηηικόηηηαρ ζηο Γήμο Νέαρ Φιλαδέλθειαρ  

- Νέαρ Υαλκηδόναρ (Α.Μ. 29/2022)» 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη έλα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΔΠΑ 100% 

ρξεκαηνδφηεζε θαη απηφ θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα 38 ειεθηξνθίλεησλ 

πνδειάησλ καδί κε ζέζεηο θφξηηζεο ζε 6 ζεκεία ζηελ πφιε.  

Η. ΣΑΦΑ: Καη θιεηδψκαηνο. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη. Γελ ζπκάκαη ηψξα ην πνζφ είλαη γχξσ ζηηο 340-380.000 € 

θάπνπ εθεί, ην πεξηγξάθεη κέζα ζηελ εηζήγεζε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απηφ πνπ ζα ιεηηνπξγεί; 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Δίλαη 38 ειεθηξηθά πνδήιαηα θαη έρνπκε 40 ζηαζκνχο 

θφξηηζεο θαη θιεηδψκαηνο πνδειάησλ γηα δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη ζχζηεκα 

έθδνζεο θαξηψλ θηλήζεσο πνδειάησλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γειαδή ζα είλαη κε αληίηηκν ην νπνίν ζα ην παίξλεη 

πνηνο.  

Η. ΣΑΦΑ: Όρη αληίηηκν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Λέσ, εγψ ζέισ λα πάξσ έλα πνδήιαην, ελνηθίαζε. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: ην Γήκν ζα πιεξψλεηο θαη ζα ην παίξλεηο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: ην Γήκν ή ζηνλ ηδηψηε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: ην Γήκν. Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη…. Ο Γήκνο 

δηαρεηξίδεηαη απηφ ην πξφγξακκα θαη θαλείο άιιν.  

Η. ΣΑΦΑ: Γηα ηνπο δεκφηεο δσξεάλ δελ είλαη Μηράιε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Ναη, αιιά είπα φηη ην πξφγξακκα ιέεη φηη απηή ηε ζηηγκή δελ 

κπνξεί λα παίξλεη θαζέλαο ην πνδήιαην θαη λα πεγαίλεη… 

Η. ΣΑΦΑ: Θα θάλνπλ εγγξαθή θαη ζα μεθιεηδψλεη κε εθαξκνγή. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Αθξηβψο. 
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Η. ΣΑΦΑ: Καη ζα κεηξάεη ν ρξφλνο θαη ζα ην επηζηξέθνπλ κε ηελ εθαξκνγή 

πάιη ζα θαίλεηαη φηη ην επέζηξεςαλ, δελ πιεξψλνπλ θάηη. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Γελ είλαη ζέκα ρξεκάησλ, είλαη πφζν ζα ην θξαηάεη. Θα ην 

θξαηάεη κηα κέξα; Γπν κέξεο;  

Η. ΣΑΦΑ: Γελ είλαη κφλν απηφ, κπνξεί λα ην αθήζεη ην πνδήιαην θαη 

γπξλψληαο απφ ηε δνπιεηά ηνπ παξαδείγκαηνο ράξηλ απφ έλα ηξέλν λα πάξεη 

άιιν πνδήιαην. Γελ είλαη ην παίξλεηο θαη ην θξαηάο κηα εβδνκάδα, δελ είλαη 

ηαηλία απφ video θιακπ, πνδήιαην θνηλφρξεζην είλαη. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Δίλαη 38 πνδήιαηα θαη 40 ζηαζκνί θφξηηζεο. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Κνπηζάθε, γλσξίδεηε αλ ε ρξήζε ησλ 

πνδειάησλ ζα είλαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ; Γεχηεξνλ, νη 40 

ζηαζκνί θφξηηζεο έρνπλ πξναπνθαζηζηεί ή πξέπεη λα πεξάζνπλ θη απηνί απφ 

ΔΠΕ; Σξίηνλ, αλ νη ζηαζκνί θφξηηζεο πήξα παξάδεηγκα απφ απηφ πνπ ιέεη ν 

θ. Σάθαο, αλ ην πάξεη θάπνηνο απφ ην δεκαξρείν θαη ην πάεη ζηα Άλσ 

Παηήζηα ζην ζηαζκφ, ζα έρεη εθεί εθηφο νξίσλ Γήκνπ ζηαζκφ θφξηηζεο; Απηέο 

είλαη νη εξσηήζεηο πνπ ζέισ λα θάλσ, επραξηζηψ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Καη εγψ ζέισ λα ξσηήζσ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ρσηήζηε, βεβαίσο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δδψ ιέεη ζηα «Γεληθά»: Οινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

κίζζσζεο ειεθηξηθψλ πνδειάησλ γηα ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο, είλαη 

ηειείσο αζαθέο. Ο Γήκνο ζα ηα κηζζψζεη; Γειαδή ηα 340 ρηιηάξηθα είλαη γηα 

κίζζσζε ή είλαη γηα αγνξά; 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Να ην πσ απφ ηελ αξρή. Δκείο ζα πξνκεζεπηνχκε 38 πνδήιαηα 

θαη 40 ζέζεηο ζηάζκεπζεο κέζα απφ απηφ ην δηαγσληζκφ, κε ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ην ΔΠΑ. Οη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζα είλαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ 

ππνρξεσηηθά, ήδε θαη ζηε κειέηε έρνπλ πξνζδηνξηζηεί. Θα είλαη ζηελ πιαηεία 

ζηε Γεθειείαο, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί. 

  Καη ε ινγηθή απηήο ηεο δξάζεο, πνηα είλαη. Όηη θεχγεη έλαο 

θάηνηθνο απφ ηε Νεζίδα θαη ζέιεη λα έξζεη ζηελ πιαηεία, ζηε Φηιαδέιθεηα, ή 

απφ ηνπο Απνκάρνπο, πεξηνρέο δειαδή πέξημ ηεο θεληξηθήο πιαηείαο. Θα 
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ππάξρνπλ εθεί ηα πνδήιαηα θαη νη ζηαζκνί θφξηηζεο, ζα παίξλεη ν θάηνηθνο ν 

επηζθέπηεο, ν ρξήζηεο ην ειεθηξνθίλεην πνδήιαην, ζα μεθιεηδψλεη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ, απηά φια έρνπλ πάλσ GPS θαη νχησ θαζεμήο, ζα θαηεβαίλεη 

ζηελ πιαηεία λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ, ζα ην αθήλεη ζην ζηαζκφ θφξηηζεο. Θα 

ηειεηψλεη ηε δνπιεηά ηνπ, ζα ζέιεη λα γπξίζεη ζηε Νεζίδα ή ζηνπο Απνκάρνπο, 

ζα ην παίξλεη θαη ζα μαλαγπξίδεη. 

  Ζ ινγηθή είλαη λα κπνξέζνπκε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο ρξήζεηο 

ησλ νρεκάησλ γηα ηνπο δεκφηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο, εθφζνλ απηνί θηλνχληαη 

ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο πφιεο. Πξνθαλψο θαη ζα κπνξεί απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζην πνδήιαην λα ην πάξεη απφ ηε Φηιαδέιθεηα λα πάεη 

ζηα Παηήζηα, αιιά εθεί δελ ζα ππάξρνπλ ζηαζκνί θφξηηζεο. Οη ζηαζκνί 

θφξηηζεο ζα είλαη μεθάζαξα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ καο.  

Η. ΣΑΦΑ: Να ζπκπιεξψζσ θάηη. Δπεηδή φια απηά ιέγνληαη ινγηζκηθά 

κίζζσζεο, απηά ηα ινγηζκηθά κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ λα βάιεηο αληίηηκν. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα βάιεηο. Αλ έρεηο κηα εθαξκνγή γηα ειεχζεξεο ζέζεηο 

parking ζηελ πφιε, κπνξείο λα ην θάλεηο δσξεάλ ή δσξεάλ γηα ηνπο 

θαηνίθνπο, ή κπνξείο λα βάιεηο αληίηηκν. Γειαδή ζα κπνξνχζε ν Γήκνο 

Αζελαίσλ αλ ήζειε λα ηα έρεη δσξεάλ. Ζ εθαξκνγή ιέεη κεδέλ, άκα ζέιεηο. 

Αιιά εδψ ην έρνπλ ξπζκίζεη έηζη. Δδψ κηιάκε γηα δσξεάλ φκσο γηα ηνπο 

δεκφηεο ηεο πφιεο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Να θαίλεηαη θαη ζηελ εηζήγεζε φκσο απηφ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ναη. Πάλησο ην ινγηζκηθφ ιέγεηαη κίζζσζεο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: ηελ εηζήγεζε δελ θαίλεηαη. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Γηα ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε. Όηαλ παίξλεηο ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

ΔΠΑ, ππάξρεη θαη κηα βεβαίσζε δειαδή έρνπκε δεζκεπηεί γη' απηφ, πεξί κε 

παξαγσγήο εζφδσλ απφ ηε δξάζε. Αιιηψο είζαη ππνρξεσκέλνο λα γπξίζεηο 

ηα ρξήκαηα πίζσ … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Άξα είλαη ιάζνο ε εηζήγεζε, απηφ ιέσ. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Έηζη είλαη ε ηίηινο. Ζ κίζζσζε ζα είλαη κεδέλ, έρνπκε δεζκεπηεί 

γη' απηφ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Να ην γξάςνπκε ζηελ εηζήγεζε Θάλν; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη, κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί, δελ είλαη πξφβιεκα.  
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Η. ΣΑΦΑ: Να ην βάινπκε ζε παξέλζεζε (παξαρψξεζε) δειαδή; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη, δσξεάλ παξαρψξεζε, κπνξνχκε λα ην βάινπκε.  

Η. ΣΑΦΑ: Αο ζεκεησζεί θ. Πιέζζα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε πνην ζεκείν ηεο εηζήγεζεο είλαη απηφ; 

Η. ΣΑΦΑ: Θα ην βξνχκε, κηζφ ιεπηφ. Λέεη ζηελ 1ε ζει.: «… Προκήζεηα, 

εγθαηάζηαζε, παρακεηροποίεζε ελός οιοθιερφκέλοσ ζσζηήκαηος 

κίζζφζες…» βάιε «δσξεά κίζζσζε» θαη ζε παξέλζεζε (δσξεάλ 

παξαρψξεζε). Θέισ λα κείλεη ην «κίζζσζεο» κπνξείο λα βάιεηο ην 

«δσξεάλ». Βάιε κίζζσζε θαη ζε παξέλζεζε (δσξεάλ παξαρψξεζε ζηνπο 

ρξήζηεο). 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρσ θαη άιιε κηα εξψηεζε, παξαθαιψ. Αλ 

πξνβιέπεηαη ε ζπληήξεζε φισλ απηψλ ησλ πνδειάησλ απφ θάπνηα εηαηξεία, 

γηαηί ν Γήκνο δελ λνκίδσ φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην θάλεη θαη βεβαίσο είλαη 

πνιχ πηζαλφ ν θφζκνο λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζην θνκκάηη απηφ θαη λα ηα 

παξαηάεη φπνπ λά ‘λαη. Θα ππάξρεη κηα πξφβιεςε πεξηζπιινγήο; Σν έρσ 

δήζεη ζε άιιε επξσπατθή πφιε πνπ έδεζα, δελ είλαη εχθνιν, παξαηηνχληαη 

νπνπδήπνηε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δίλαη ζε πάξα πνιιά ζεκεία απηφ ην «κίζζσζε», 

παληνχ πξέπεη λα κπεη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κάπνηνο κπνξεί λα κνπ απαληήζεη ζην εξψηεκα πνπ 

έζεζα;  

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γηψξγν, γηα λα κε δηνξζψλνπκε φια ηα «κίζζσζε», 

κπνξεί ζηελ εηζήγεζε λα κπεη απφ θάησ φπνπ παξαθάησ αλαθέξεηαη 

κίζζσζε, ελλνείηαη δσξεάλ παξαρψξεζε.  

Η. ΣΑΦΑ: Δπεηδή απηά έρνπλ γεσεληνπηζκφ ηα πνδήιαηα … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ηε ζπληήξεζε είπα. 

Η. ΣΑΦΑ: Ναη είλαη ζε δπν ζθέιε ε απάληεζή κνπ. Δπεηδή απηφο πνπ ην 

λνηθηάδεη έρεη θάλεη κηα εγγξαθή θαη αλαγθαζηηθά έρεη δψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ, κε 

απηφ ηνλ ηξφπν θάπσο ζα απνθεπρζεί λα ην παξαηήζεη γηαηί έρεη κηα επζχλε 

θαη ζα έρεη θαη θάπνηεο θπξψζεηο. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ζ πξαθηηθή ιέεη φηη δελ γίλεηαη έηζη, πηζηέςηε κε, ελ 

πάζε πεξηπηψζεη. 

Η. ΣΑΦΑ: Καιά ην έρσ δεη εγψ θαη ζηελ Αθξφπνιε πνπ παξαηάλε ηα 

πνδήιαηα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ εθείλν πνπ ιέσ είλαη ε ζπληήξεζε απηψλ ησλ 

πνδειάησλ, γηαηί δελ ην εληφπηζα πνπζελά εγψ. Γελ είλαη απιά φηη πήξακε 

θάπνηα πξάγκαηα, είλαη θαη πσο ζα ηα ζπληεξνχκε γηα λα ηα έρνπκε. 

Η. ΣΑΦΑ: Λνγηθά ζα έρνπλ ηε δηεηή εγγχεζε ζίγνπξα. «… Ο προκεζεσηής 

κεηά ηο πέρας θαη ηελ ορηζηηθή παραιαβή σποτρεούηαη λα παρέτεη εγγσεκέλε 

ιεηηοσργία δηάρθεηας ηοσιάτηζηολ ελός έηοσς, ηόζο γηα επηκέροσς ηκήκαηα όζο 

θαη γηα ηο ζύλοιο ηοσ ζσζηήκαηος. Καηά ηελ περίοδο εγγσεκέλες ιεηηοσργίας ο 

αλάδοτος εσζύλεηαη γηα ηελ θαιύηερε ιεηηοσργία ηοσ αληηθεηκέλοσ ηες 

προκήζεηας…. Να προβαίλεη ζηελ προβιεπόκελε ζσληήρεζε, λα 

αποθαηαζηήζεη οποηαδήποηε βιάβε γηα έλα τρόλο» θαη ιέεη αθξηβψο ηη λα 

πεξηιακβάλνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ: ζπληήξεζε πνδειάησλ κηα θνξά ην κήλα, 

αλαθαηαλνκή πνδειάησλ δειαδή λα βιέπεη πφζα είλαη ζε θάζε ζηαζκφ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα θαη ε πεξηζπιινγή ησλ πνδειάησλ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ναη. Έλα ρξφλν λνκίδσ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απφ εθεί θαη χζηεξα φιν απηφ ζα πξέπεη λα έρεη έλα 

Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Ναη κελ είλαη ζε πξψηε θάζε, αιιά ζα πξέπεη λα 

θηηαρηεί φπσο έρεη θηηαρηεί έλαο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο γηα ηε Γεκνηηθή 

πγθνηλσλία, λα θηηαρηεί θη έλαο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο γη' απηφ.  

  Σν δηάζηεκα πνπ ζα είλαη δσξεάλ, ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν 

Αλεκνγηάλλεο λα έρεη έλα πνδήιαην θαη λα θάλεη ρξήζε φπνηε γνπζηάξεη γηαηί 

δηαθνξεηηθά ζα ην θάλεη ν Αλεκνγηάλλεο ηδησηηθφ ην πνδήιαην, δειαδή ζα 

παίξλεη έλα ζα πεγαίλεη ζα ην παξθάξεη, ζα παίξλεη ην δεχηεξν θαη ζα 

ζεθψλεηαη λα θεχγεη θαη νχησ θαζεμήο. Καη έηζη ζα βξεζνχλ ζην ηέινο πνιινί 

Αλεκνγηάλλεδεο πνπ ζα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο πάληα έλα πνδήιαην. Απηφ 

ζέιεη θη έλα ηξφπν ην πψο ζα δνπιέςεη φιν απηφ ην πξάγκα. Γσξεάλ, αιιά κε 

έλα ηξφπν θαη έλα ρξνληθφ πεξηζψξην κηθξφ ή κεγάιν, αλάινγα κε ηα 

ειεθηξηθά πνδήιαηα πνπ ζα έρνπκε. 

Η. ΣΑΦΑ: Λέεη ζηε ζει. 15: «… ηηκοιόγεζε τρεζηώλ, εθόζολ ο Δήκος ηο 

απαηηήζεη…» άξα απηφ κε ηε κίζζσζε ιχλεηαη θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ιέεη 
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«… ο δηατεηρηζηής σποτρεούηαη λα ηηκοιογεί απ' εσζείας ηοσς τρήζηες 

δίλοληας ζηο Δήκο ηε δσλαηόηεηα κεδεληθής τρέφζες… ηο ύυος ηφλ ηειώλ ζα 

είλαη ασηό ποσ ζα θαζορίδεηαη ζηολ Καλοληζκό ιεηηοσργίας ηοσ ζσζηήκαηος 

από ηο Δήκο…» ζα ππάξρεη Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απηφ πνπ είπακε. 

Η. ΣΑΦΑ: Σψξα δελ μέξσ αλ απηφ είλαη ζέκα ΔΠΕ ή πνηνο ζα ην 

απνθαζίζεη, ή αλ ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλνη Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο γη' απηά, 

πξνθαλψο ζα ππάξρνπλ.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Μηα θνπβέληα. Έρεη Καλνληζκφ. Γηαηί φια απηά γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ, πξέπεη λα  ππάξρεη Καλνληζκφο. Με ηνλ Καλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην πξάγκα. Άξα πξψηα 

πξνρσξάκε ζε απηφ ην ζηάδην θαη ζηε ζπλέρεηα … 

Η. ΣΑΦΑ: Θα πξέπεη λα έρνπκε Καλνληζκφ γηα λα ηα παξαιάβνπκε. Δίλαη 

πνιχ απιφ, ην ιέεη κέζα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα λα θαηαγξαθεί θη απηφ φηη κε ηελ παξαιαβή 

πξέπεη λα έρεη ε Γηνίθεζε Καλνληζκφ γηα έγθξηζε. 

Η. ΣΑΦΑ: Να θαηαγξαθεί θ. Πιέζζα φηη ην ιέεη εδψ φηη κπνξεί ν Γήκνο λα 

έρεη κεδεληθή ρξέσζε, ζηε ζει. 15 «Τηκοιόγεζε τρεζηώλ εθόζολ ο Δήκος ηο 

απαηηήζεη, δίλοληας ζηο Δήκο δσλαηόηεηα κεδεληθής τρέφζες». 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Θα πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη ζηελ αξρή απηφ πνπ 

είπακε.  

Η. ΣΑΦΑ: Ναη, λα ην γξάςνπκε φπνπ κίζζσζε, δσξεάλ παξαρψξεζε.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Θα ηα δνχκε φια ζηνλ Καλνληζκφ, φινη καδί πάιη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Θάλν, κπνξεί λα θάλεηο ηνπο δεκφηεο θαηνίθνπο 

δσξεάλ θαη ζηνπο άιινπο … 

Α. ΛΔΚΚΑ: Απηφ είπακε, θάπσο έηζη.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απηφ είλαη ζέκα θνπβέληαο κεηά θαη απφθαζε πάιη ελφο 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Η. ΣΑΦΑ: Καη πνηνπο ζα επηηξέςεηο λα εγγξάθνληαη αξρηθά ηνλ πξψην 

ρξφλν. Έρνπκε άιιε εξψηεζε ή παξαηήξεζε απφ θάπνηνλ; Χξαία.  

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 
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Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Λέθθαο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

Η. ΣΑΦΑ: Δγψ ςεθίδσ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Τπέξ, κε ηηο ζπκπιεξψζεηο πνπ έγηλαλ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ κε ηηο επηζεκάλζεηο πνπ έγηλαλ.  

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Τπέξ κε ηηο ζπκπιεξψζεηο. 

Η. ΣΑΦΑ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και 

καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για 

ηην ππομήθεια με ηίηλο «Δνίζσςζη ηηρ μικποκινηηικόηηηαρ ζηο Γήμο 

Νέαρ Φιλαδέλθειαρ - Νέαρ Υαλκηδόναρ» (Α.Μ. 29/2022)» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΩΝΑ.  

 

3ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ  

ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην ππομήθεια με ηίηλο 

«Ππομήθεια καςζίμυν κίνηζηρ, πεηπελαίος θέπμανζηρ και λιπανηικών 

(ΔΞΑΜΗΝΟ) (Α.Μ. 2/2023)» 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Σν θάλνπκε, δηφηη απηή ηε ζηηγκή ηα ρξήκαηα ηα νπνία 

έρνπκε είλαη απηά θαη πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε, κέρξη λα 

έξζεη ε 1ε αλακφξθσζε γηα λα θάλνπκε ην κεγάιν δηαγσληζκφ ηνπ ’23 θαη ηνπ 

’24. Γηα ηελ ψξα δελ ππάξρνπλ ηα ρξήκαηα, αλ δελ έξζεη ε 1ε αλακφξθσζε 

γηα λα θάλνπκε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Όπσο είρα πεη θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηα δεκνηηθά 

ηέιε πνπ έθεξε ε Γηνίθεζε ήηαλ πιαζκαηηθά θαη απηφ θαίλεηαη ηψξα, γηαηί γηα 

λα βάιεηο 60.000 € πεηξέιαην θίλεζεο θαη αλ ζπκάζηε θαιά ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ’20 είραηε βάιεη 480.000 € γηα φιε ηε ρξνληά θαη ηψξα 

βάιαηε 60 ρηιηάδεο θάηη, ήηαλ βέβαην φηη  ν πξνυπνινγηζκφο ήηαλ 

πιαζκαηηθφο γηα φιε ηε ρξνληά ησλ αληαπνδνηηθψλ. 

  Απηφ ήξζε ζήκεξα λα απνηππσζεί θαη εγγξάθσο. Γελ έρνπκε 

ιεθηά θαη θάλνπκε πξνκήζεηα γηα έμη κήλεο. Γειαδή ν πξνυπνινγηζκφο είλαη 

γηα έμη κήλεο, δειαδή ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο είλαη γηα έμη κήλεο, δελ είλαη 

γηα έλα ρξφλν.  

  Καη κηα εξψηεζε: ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ έρεη επηζηξέςεη; 

Έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Απνθεληξσκέλε;  

Η. ΣΑΦΑ: Όρη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γηαηί αξγεί ηφζν πνιχ ξε παηδηά, μέξεηε; Έρεηε εηθφλα; 

Η. ΣΑΦΑ: Δγψ δελ γλσξίδσ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Τπάξρνπλ θάπνηα ζέκαηα; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Γηαηί άξγεζε λα θχγεη.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Φεθίζηεθε ζρεηηθά έγθαηξα Μηράιε, έρνπκε κπεη ζηνλ 

Φεβξνπάξην.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Άξγεζε λα θχγεη απφ εδψ, νπφηε… 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Έρνπκε 8 Φεβξνπαξίνπ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ αλ δελ 

θάλσ ιάζνο ηνλ ςεθίζακε κέζα ζηνλ Γεθέκβξε, έρεη πεξάζεη ελάκηζεο 

κήλαο. Δίλαη δπλαηφ λα κελ έρεη ν Γήκνο κεηά απφ ελάκηζε κήλα 

πξνυπνινγηζκφ; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Απηέο ηηο κέξεο ζα έξζεη πίζσ, αιιά εδψ πνπ ηα ιέκε, 

άξγεζε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Θέισ λα πσ φηη φια απηά δεκηνπξγνχλ κηα αλσκαιία. 

Αιιά φπσο είπα επηβεβαηψλεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ αληαπνδνηηθψλ 

ήηαλ θαη είλαη πιαζκαηηθφο. Απηά απφ εκέλα. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Δπεηδή ην έρνπκε ζπδεηήζεη πάξα πνιιέο θνξέο απηφ 

ην ζέκα, έρνπκε πεη φηη ν πξνυπνινγηζκφο απηφο ήηαλ έλαο πξνυπνινγηζκφο 

αλάγθεο, κε ηελ έλλνηα φηη πξνεγήζεθαλ απηά ηα δχζθνια έηε ηα 

πξνεγνχκελα, φπνπ ηα δεκνηηθά ηέιε θαηά ηα νπνία ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ 

ςεθίζηεθαλ απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, έθεξαλ ην Γήκν ζε κηα δχζθνιε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.  

  Σα έρνπκε ζπδεηήζεη πάξα πνιιέο θνξέο δελ ζέισ λα αλνίμσ 

έλα λέν θχθιν ζπδήηεζεο εδψ, θαηαιαβαίλσ απηφ πνπ ιέεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο 

αιιά πνιιέο θνξέο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηο ηα πξάγκαηα φπσο είλαη θαη λα 

θηλεζείο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ έρεηο. 

  Όηαλ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ έρεηο έρνπλ δηακνξθσζεί 

αθνπζίσο γηα εζέλα, ηα έρνπλ δηακνξθψζεη άιινη, αλαγθάδεζαη λα θηλεζείο κε 

βάζε απηά ηα δεδνκέλα πνπ είρεο. Γελ ππάξρεη παξζελνγέλεζε, δειαδή ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ ’23 δελ γελλήζεθε κφλνο ηνπ, πξνεγήζεθαλ δπν ηξεηο 

πξνυπνινγηζκνί. Οπφηε ππάξρνπλ απνζεκαηηθά ζπγθεθξηκέλα … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σν ’20 άθεζε έλα απνζεκαηηθφ ηεξάζηην … 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Γηψξγν επίηξεςέ κνπ. Δπεηδή πέξα ησλ δπζκελψλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνυπήξμαλ ηνπ παξφληνο πξνυπνινγηζκνχ ππήξρε θαη 

κηα ηδηαίηεξα έθηαθηε ζπλζήθε νηθνλνκηθή, κηα ζπλζήθε πγεηνλνκηθήο βφκβαο 

ηφζσλ εηψλ, κηα χθεζε γεληθά κηα πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε, θαηαιαβαίλεηε 

φηη ν πξνυπνινγηζκφο απηφο πνπ ςεθίζηεθε, είλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο 

αξθεηά ηδηαίηεξνο, αξθεηά πξσηφηππνο κε ηελ έλλνηα φηη είρε λα αληηκεησπίζεη 

κηα δπζκελή θαηάζηαζε θαη κηα πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε ηξηψλ εηψλ, 

ηδηαίηεξα δπζκελή κε βάζε ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ρσξίο ηε ζέιεζε 

ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.  

  Οπφηε κελ θάλνπκε απηφ ηνλ θχθιν, αληηιακβάλνκαη φηη ζα 

αληηκεησπηζηνχλ φια ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα κε αλακνξθψζεηο, ζα πάεη 

θαιά ε δηαδηθαζία θαη επεηδή δηακνξθψλνληαη θαη λέεο ζπλζήθεο κε βάζε ην 

λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν εηζεγήζεθε ε Κπβέξλεζε, ζα θαλεί θαη εδψ 

απφ εδψ θαη πέξα θαη ην έδαθνο θαη θαηά πφζν κπνξεί λα ππάξμεη κηα γφληκε 

ζπλεξγαζία γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο νη 

κηθξφηεξεο θαη νη κεγαιχηεξεο πνπ πξνθχπηνπλ νη νηθνλνκηθέο, λα δνχκε αλ 
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ζα ππάξμεη απηή ε ζπλεξγαζία πνπ πξνυπνζέηεη ε λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε. 

Δπραξηζηψ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα θαη ην 2022 ππήξμε 

κηα ηκεκαηηθή θαη απνζπαζκαηηθή πξνκήζεηα φρη ζπλνιηθά. Ήηαλ κηα ηαθηηθή 

πνπ θέξαηε εζείο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλά ηξίκελν θαη έηζη ξνθαλίζαηε 

έλα ρξφλν. 

  Γελ είκαη ζίγνπξνο θαη ην ’21 έγηλε γη' απηφ δελ ην επηθαινχκαη. 

Έξρεζηε ηψξα θαη θάλεηε ην ίδην θαη ζην ’24. Οη πξνηεξαηφηεηεο φκσο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ είλαη βαζηθά απηέο θαη απηέο ηηο έρεηε βάιεη ζε δεχηεξε 

κνίξα, βάιαηε πξνηεξαηφηεηα ζε άιια πξάγκαηα κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

πνπ θέξαηε ην ’23. 

  Οπφηε κελ επηθαιείζηε ηνλ ηδηαίηεξν πξνυπνινγηζκφ πνπ 

θάλαηε, είλαη δηθή ζαο επηινγή ηη πξνηεξαηφηεηεο βάδεηε. Γηα καο ηα θαχζηκα 

είλαη πξψηε πξνηεξαηφηεηα, ηα ππφινηπα κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ. 

Δπραξηζηψ. 

Η. ΣΑΦΑ: Δγψ κπνξψ λα πξνζζέζσ θάηη ζε απηά πνπ είπε ν θ. 

Κσλζηαληηλίδεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δίπα έλα ιάζνο λνχκεξν γηαηί δελ κνπ άλνηγε ην αξρείν, 

98.820 € έρεηε βάιεη πνπ είλαη φλησο γηα 6 κήλεο. 

Η. ΣΑΦΑ: Δληάμεη. Δγψ ζέισ λα ζπκπιεξψζσ ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε φηη ηα 

δεκνηηθά ηέιε δελ κπνξνχζαλ λα απμεζνχλ κηα ρξνληά θαηά ηελ νπνία έρνπκε 

ηξηπιαζηαζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ ξεχκαηνο γηα ηνπο δεκφηεο, γηαηί ζα ήηαλ θάηη 

θνηλσληθά αλάιγεην.  

  Όκσο νη απψιεηεο εζφδσλ ηεο ηάμεο ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ ζηελ 

Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ είλαη απνηέιεζκα ησλ ηειψλ 

πνπ επέβαιιε ε αληηπνιίηεπζε ηα έηε 2021 κε 0,87 θαη ην 2022 κε 0,90. Γελ 

είλαη απνηέιεζκα θαθνδηαρείξηζεο ην λα έρεηο θάπνην κέξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ αλεθηέιεζην. Καθνδηαρείξηζε είλαη λα θάλεηο ζπαηάιε.  

  Σν φηη δελ εθηειέζηεθε ελ φισ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2020 δελ 

ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη έλα πιεφλαζκα αζθαιείαο, ην νπνίν 

απνδείρηεθε. Δπηθαιέζηεθε ν θ. Αλεκνγηάλλεο φηη ην 2020 δελ εθηειέζακε ηνλ 
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πξνυπνινγηζκφ, νπφηε ην 2021 βξήθε ε αληηπνιίηεπζε φηη είλαη πνιχ κεγάιν 

ην πιεφλαζκα θαη ζνπ ιέεη … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Όρη δελ ην είπε ε αληηπνιίηεπζε, ν λφκνο ην ιέεη θ. 

Σάθα.  

Η. ΣΑΦΑ: Ναη, ζχκθσλνη ν λφκνο ην ιέεη αιιά εζείο πνπ είραηε ηέηνην 

πιεφλαζκα γηαηί δελ ηνλ εθαξκφζαηε λα έρεηε κεδεληθφ πιεφλαζκα θαη 

αθήζαηε 2.200;  Καη ην ιέηε θηφιαο! Καη εκείο ζα ην ιέγακε, αιιά κεδελίζαηε 

ην πιεφλαζκα, είλαη πάξα πνιχ απιφ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Ήηαλ ζην ρέξη ζαο … 

Η. ΣΑΦΑ: Με 0,87 θαη 960.000 € θάησ θαη 0,90 αληί γηα 1 επξψ πνπ είπακε 

ην ’22 πνπ είλαη άιιεο 320.000 € θάησ θαη κε ηελ αχμεζε ζηνλ ΔΓΝΑ θαη ζην 

ξεχκα, έηζη δεκηνπξγήζεθε ην έιιεηκκα απηή ηε ζηηγκή. Πψο λα ην θάλνπκε 

ηψξα..; Γελ θάλακε θάηη ην νπνίν λα δεκηνπξγεί έιιεηκκα, δελ θάλακε θάπνηα 

ζπαηάιε, δελ θάλακε θάπνην έμνδν.  

  Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπαλαιακβάλσ θαη πάιη ίζσο δελ έγηλε θαηαλνεηφ φηη 

νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ δίλνπκε είλαη απηέο πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

ιεηηνπξγνχκε. Άξα ζε έλα πξνυπνινγηζκφ θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ, δψζαηε άιιε πξνηεξαηφηεηα ζε άιινπο ηνκείο. 

  Δκείο ιέκε φηη πξνηεξαηφηεηα είλαη ηα θαχζηκα, ηα απηνθίλεηα λα 

θηλεζνχλ ζηελ πφιε, λα είλαη θαζαξή ε πφιε θαη κεηά έξρνληαη φια ηα άιια. 

Άξα είλαη επηινγή απηφ πνπ θάλεηε, δελ είλαη αλαγθαζηηθφ. Σν επηιέγεηε. 

Δπραξηζηψ. 

Η. ΣΑΦΑ: Δλλνείηε ην εμάκελν θαη φρη θαη' επζείαλ ε δηεηία. Απηφ ελλνείηε; 

Δληάμεη ην θαηάιαβα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη έρσ θαη θάηη αθφκε λα πσ. Θεσξψ ηνλ φξν πνπ 

αλαθέξεη ν θχξηνο πνπ έρεη θηηάμεη ηε κειέηε σο εηδηθφ φξν εθηέιεζεο, ην 

ζεσξψ ηειείσο θαηαρξεζηηθφ. 

Η. ΣΑΦΑ: Πνην; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη είλαη θαη κε bold. 

Η. ΣΑΦΑ: Σε δηαθήξπμε ιέηε; 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μάιηζηα. Δίλαη σο εηδηθφο φξνο εθηέιεζεο, ηα 5 ρικ. 

απφ ην ακαμνζηάζην. Σν ζεσξψ πνιχ θαηαρξεζηηθφ φξν απηφ θαη πξνηείλσ 

λα αθαηξεζεί.  

Η. ΣΑΦΑ: Ο εηδηθφο φξνο πνπ ιέεη λα είλαη 5 ρικ. απφ ην ακαμνζηάζην. 

Πξνθαλψο ην έρνπκε βάιεη γηα λα κε ραιάλε πνιχ βελδίλε πεγαίλνληαο λα 

θνξηψζνπλ. Απάληεζε εζχ Μηράιε, είλαη ζηε ζει. 8 λα είλαη ην βελδηλάδηθν 5 

ρικ. απφ ην ακαμνζηάζην. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να πξνζζέζσ θάηη ζε απηφ πνπ ιέσ γηα λα 

δηεπθνιχλσ; Γηφηη εθφζνλ ιέεη κέζα ε δηαθήξπμε φηη κπνξεί λα ππάξρεη 

εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ, άξα ν αλάδνρνο κπνξεί λα είλαη παληνχ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Να ζέισ 2 ψξεο δξφκν λα πάσ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ μέξσ αλ θαηαιάβαηε ηη ιέσ, ε πξνκήζεηα κπνξεί 

λα γίλεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ή 5 ρικ., αιιά ν αλάδνρνο 

κπνξεί λα είλαη παληνχ. Μπνξεί λα θάλεη κηα ζχκβαζε κε έλα πξαηήξην πνπ 

είλαη εδψ θαη θάπνηνο πνπ είλαη εθηφο ησλ 5 ρικ., απηφ ηνλ απνθιείεη.  

Η. ΣΑΦΑ: Μηζφ ιεπηφ, ελλννχκε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή γηα ηελ επηρείξεζε; 

Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη παξαξηήκαηα, λα έρεη πέληε δέθα βελδηλάδηθα θαη 

ην έλα απφ απηά λα είλαη ζε ιηγφηεξν απφ 5 ρικ., δελ ην απαγνξεχεη θαλείο 

απηφ λα ρηππήζεη ην δηαγσληζκφ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ιέσ. 

Η. ΣΑΦΑ: Γελ ην απαγνξεχεη. Λέεη ε εγθαηάζηαζε λα είλαη ζηα 5 ρικ. 

Μπνξεί λα έρσ εγψ πέληε βελδηλάδηθα παξαδείγκαηνο ράξηλ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ππάξρεη απνζεθεπηηθφο ρψξνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Γήκνπ. Απηφ γηαηί ην αλαθέξεη; Τπάξρεη πεηξέιαην πνπ απνζεθεχεηαη ζε 

δεμακελέο ηνπ Γήκνπ;  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Όρη. Γηαηί;  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί ην ιέεη κέζα εδψ. 

Η. ΣΑΦΑ: Λέεη φηη δελ δηαζέηεη δεμακελέο θαπζίκσλ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη. Γηαηί παξαθάησ ιέεη φηη απηφ κπνξεί λα είλαη 

ζπαηάιε θαη θάπνηα άιια πξάγκαηα. Άξα δειαδή ν Γήκνο δελ έρεη 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο γηα ηα πεηξέιαηα θαη ηα ιηπαληηθά. Σα παίξλεη φηαλ ηα 

ρξεηάδεηαη.  
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Η. ΣΑΦΑ: χκθσλνη. Δπεηδή δελ έρεη, δελ κπνξεί λα έξζεη έλα βπηηνθφξν λα 

θνξηψζεη κηα θνξά θαη αλαγθάδνληαη θαη πεγαίλνπλ ηα νρήκαηα ζην 

βελδηλάδηθν, απηφ ελλνεί. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Να κελ πάεη 10 ρικ. καθξηά. 

Η. ΣΑΦΑ: Αιιηψο ζα εξρφηαλ ην ίδην ην βπηηνθφξν, ζα θφξησλε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ζα έθεπγε, δελ ζα έθαλε θαλέλα ρηιηφκεηξν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ εμεγψ, δελ ππάξρεη αληιηνζηάζην ζην Γήκν.  

Η. ΣΑΦΑ: Γη' απηφ βάδεη ην φξην ησλ 5 ρικ.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Η. ΣΑΦΑ: Έρνπκε θάπνηα άιιε παξαηήξεζε; Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ 

ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σα 5 ρικ. θη εγψ ηα ζεσξψ εχινγα γηαηί φπνηνο μέξεη, 

γηαηί έρσ θάλεη Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο, κηα κέξα ηελ εβδνκάδα ράλεηαη 

ζην λα γεκίδνπλ ηα απηνθίλεηα πεηξέιαηα θαη βελδίλεο. Απφ ηελ άιιε είλαη θαη 

ζσζηφ εάλ θάπνηνο έρεη ην θεληξηθφ θαηάζηεκα ζηελ Κεθηζηά, αιιά έρεη 

ππνθαηάζηεκα ζηε Φηιαδέιθεηα ή ζηε Μεηακφξθσζε ή ζε θάπνην φκνξν 

Γήκν, λα κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Διπίδσ απηφ λα κελ 

απνθιείεηαη.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Όρη βέβαηα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Μπνξεί εγψ λα έρσ έδξα ζηε Γιπθάδα, αιιά λα έρσ 

πέληε ππνθαηαζηήκαηα θαη έλα απφ απηά λα είλαη ζηε Φηιαδέιθεηα. Δγψ έρσ 

δηθαίσκα λα ιάβσ κέξνο ζην δηαγσληζκφ; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Σν ιέεη ε πξνθήξπμε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δληάμεη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηή ήηαλ ε εξψηεζή κνπ. 

Η. ΣΑΦΑ: Γη' απηφ απάληεζα έηζη. Έρνπκε θάηη άιιν; Φεθίδνπκε; Χξαία. 

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Λέθθαο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Τπέξ. 
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Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

Η. ΣΑΦΑ: Δγψ ςεθίδσ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΙΑΝΝΗ: Τπέξ, είλαη ππνρξεσηηθή δαπάλε ηα απηνθίλεηα πξέπεη 

λα θηλεζνχλ, βέβαηα έρσ ηελ επηθχιαμε απηφ πνπ είπα γηα ην εμάκελν θαη γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεζηε ηα αληαπνδνηηθά. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

Η. ΣΑΦΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ: Οκνίσο κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε. 

Η. ΣΑΦΑ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και 

καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για 

ηην ππομήθεια με ηίηλο «Ππομήθεια καςζίμυν κίνηζηρ, πεηπελαίος 

θέπμανζηρ και λιπανηικών (ΔΞΑΜΗΝΟ)» (Α.Μ. 2/2023)» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 

  αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιή ζπλέρεηα ζε 

φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

ΛΗΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ 

 

ΣΑΦΑ ΗΛΙΑ 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΙΥΑΛ    ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΗΣΟ    ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ 

 

ΟΤΣΑΜΠΑΙΓΗ ΙΩΑΝΝΗ 


