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ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΩΑΝΝΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ  

Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Σάθαο Ζιίαο, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, 

Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, Κνπηζάθεο Μηραήι, Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, 

Γξεηδειηάο Παληειήο. 

 

ΑΠΟΝ ΜΔΛΟ 

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Έγθξηζε πξαθηηθνχ επηηξνπήο δηελέξγεηαο – αμηνιφγεζεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ ΣΩΝ ΥΟΛΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 

ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΑΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ ΓΗΑ ΚΑΓΟΤ ΓΗΑ ΣΗ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ & 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ 
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ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 2022 - 2023» (ΑΜ 111/2022) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

αξηζ. 210/2023 απφθαζε ηνπ 4νπ Κιηκαθίνπ ηεο Δ.Α.ΓΖ.Τ. 

2. Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο  αδηάζεησλ 

δηαηαθηηθψλ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 1/11/2022 έσο 31/12/2022 ζε 

σθεινχκελνπο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ. 

3. πγθξφηεζε α) επηηξνπψλ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ 

πξνκεζεηψλ- ππεξεζηψλ έηνπο 2023 θαη β) επηηξνπήο γλσκνδφηεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έηνπο 2023, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16. 

4. Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο αηξεηνχ ηνπ Γήκνπ θ. Ν. Αλαληάδε ζηηο 

20/2/2023 ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελψλ ζε πνηληθή 

ππφζεζε. 

5. Απνδνρή πνζνχ 119.685,00 επξψ Α’ δφζεο 2023 επηρνξήγεζεο 

ΤΠ.Δ. γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο 

Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, θαηαλνκή πνζνχ θαη 

εμεηδίθεπζε ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ, βάζεη ηεο αξηζ. 1/2023 απφθαζεο – 

εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ. 

 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ λα πάξνπκε 

παξνπζίεο: ν ππνθαηλφκελνο παξψλ, ν θ. Σάθαο παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο 

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

παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο απψλ.  

  Ο Γήκαξρνο είλαη αζζελήο, ζα πξνζπαζήζεη αλ κπνξέζεη λα 

κπεη αξγφηεξα. Οπφηε πξνεδξεχσ εγψ σο Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

έρνπκε απαξηία αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε πξηλ μεθηλήζνπκε λα ζέζσ έλα ζέκα. 

ηηο 9 παξά είθνζη ζήκεξα ήξζε ε εηζήγεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο σο πξνο ην Α 

ζθέινο, ζηε Β δελ ππάξρεη εηζήγεζε θαη επίζεο δήηεζα επεηδή ήηαλ πνιχ 

λσξίο ην δηάζηεκα κέρξη λα έξζνπκε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηηο 9 θαη 

κηζή, δήηεζα κε έλα e-mail ην νπνίν δελ έθηαζε ζε εζάο αιιά κπνξψ λα ζαο 

ην αλαγλψζσ: 

«Καιεκέρα ζας 
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Η εηζήγεζε ηοσ 3οσ ζέκαηος ήρζε ζήκερα ηο πρφί γηα έλα ζέκα ποσ οη 

Υπερεζίες ηοσ Δήκοσ έτοσλ εθθραζηεί. Πέρα ασηού παραθαιώ λα έτεη ο 

αρκόδηος εηζεγεηής λα κας ελεκερώζεη θαη ηης αληίζηοητες Επηηροπές ηοσ 2022 

όπφς ασηές είταλ ορηζηεί από ηης αληίζηοητες εηζεγήζεης ηφλ Δηεσζύλζεφλ γηα 

ηο ‘23». 

  Άξα δεηάσ πνηεο ήηαλ νη Δπηηξνπέο ηνπ ’22 θαη ηηο εηζήγεζε ηνπ 

’23 απφ ηηο Γηεπζχλζεηο, ζην ραξηί πνπ καο ζηείιαηε ζήκεξα 9 παξά είθνζη γηα 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο σο πξνο ην Α ζθέινο, ζην Β ζθέινο δελ ππάξρεη 

εηζήγεζε.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άιιε παξαηήξεζε πξηλ πάκε ζην 1ν ζέκα;  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ θ. Πξφεδξε. 

Πξψηα απ' φια πάιη ελψ είρε ζηαιεί ην e-mail θη έιεγε ζηηο αξρέο ηεο 

επφκελεο εβδνκάδαο, ην λα έξζεη θάηη 9 παξά είθνζη κηα εηζήγεζε, είλαη 

ηνπιάρηζηνλ απαξάδεθην. Καη φηαλ κηιάκε γηα έλα πξάγκα πνπ είλαη ζχζηαζε 

Δπηηξνπψλ, δελ κηιάκε γηα θακία θνβεξή εηζήγεζε.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Οη θαζπζηεξήζεηο είλαη δεδνκέλεο … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα ηνπνζεηεζψ φηαλ ζα 

έξζεη ε ψξα. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μηζφ ιεπηφ θ. Αλεκνγηάλλε γηαηί επηθνηλσλνχκε κε ην 

Γήκαξρν, κήπσο ζέιεη λα κπεη.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πξνρσξάκε θχξηνη ζπλάδειθνη. Έρεηε δίθην θ. 

Σνκπνχινγινπ ζε απηφ πνπ είπαηε, πνιιέο θνξέο έρνπκε ππνζρεζεί φηη ζα 

είκαζηε πην ζπλεπείο, δπζηπρψο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο απηφ δελ είλαη πάληα 

εχθνιν λα θαηνξζσζεί.  

  Έρεηε δίθην δελ είλαη ζσζηφ λα έξρεηαη ηειεπηαία ζηηγκή ε 

αλαιπηηθή εηζήγεζε, αιιά ππάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ απηή ηελ 

θαηάζηαζε, ππάξρεη ιεηςαλδξία, ππάξρεη δπζθνιία φπσο γλσξίδεηε θαη κε 

ηνπο ππαιιήινπο, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Έρεηε δίθην, πξνζπαζνχκε θάζε 

θνξά λα ην αληηκεησπίζνπκε απηφ.  
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  Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζέκα ηνπ 3νπ ζέκαηνο ζα κηιήζνπκε 

φηαλ ζα εθθσλεζεί ην 3ν ζέκα, νπφηε αλ δελ ππάξρεη θάηη άιιν πξνρσξάκε 

ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη ππακηικού επιηποπήρ διενέπγειαρ – αξιολόγηζηρ ανοικηού 

ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ ΣΩΝ ΥΟΛΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ  

ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΑΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ ΓΗΑ ΚΑΓΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 2022 - 2023» 

(ΑΜ 111/2022) ζε ζςμμόπθυζη με ηην απιθ. 210/2023 απόθαζη  

ηος 4ος Κλιμακίος ηηρ Δ.Α.ΓΖ.Τ.» 

 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ζ εηζήγεζε ζαο έρεη έξζεη, ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε 

ζε απηφ; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζα ήζεια ηνλ ιφγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Παξαθαιψ, θ. Αλεκνγηάλλε έρεηε ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα πξφηεηλα ζηνπο εηζεγεηέο ησλ δηαγσληζκψλ λα είλαη 

ιίγν πην επέιηθηνη θαη πην αλνηρηνί γηα λα θεξδίδεη ν Γήκνο ρξήκαηα, γηαηί ν 

ηξφπνο πνπ γίλεηαη, κπνξεί ελ κέξεη λα ραξαθηεξηζηεί θαη ιίγν θσηνγξαθηθφο, 

κε ηελ έλλνηα φηη πξνζδηνξίδεη ζπζθεπαζίεο ρσξίο λα κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία 

λα ιέεη πφζν ζηνηρίδεη ην ml. Πξνζδηνξίδεη ζπζθεπαζίεο θαη βάδεη θαη δηάθνξα 

άιια εκπφδηα, νχησο ψζηε ν αληαγσληζκφο λα είλαη πξαγκαηηθφο θαη ηειηθά 

νηθνλνκηθά λα θεξδίδεη ν Γήκνο.  

  Δγψ ζα απέρσ απφ απηή ηελ ςεθνθνξία ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα γηαηί λνκίδσ ν δηαγσληζκφο ζα έπξεπε λα έρεη πξνθεξπρζεί κε 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Δπραξηζηψ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Άιιε παξαηήξεζε ππάξρεη; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη 

ηνλ ιφγν. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα λα θαηαιάβσ, απηή ε Δπηηξνπή ην πξαθηηθφ είλαη 

Δπηηξνπή ελζηάζεσλ;  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δδψ ιέεη έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο… 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπεηδή γλσκνδνηεί. Δίλαη Δπηηξνπή γλσκνδφηεζεο 

έλζηαζεο; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δδψ έξρεηαη ε Δπηηξνπή θαη καο θέξλεη ηνπο 

αλαδφρνπο γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο δηθαζηηθή απφθαζε. πκκνξθψλεηαη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ξσηψ. Άξα δελ είλαη ελζηάζεσλ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όρη. πκκνξθψλεηαη κε κηα δηθαζηηθή απφθαζε, 

θαηφπηλ πξνζθπγήο ελφο αλαδφρνπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη ζπκκνξθψλεηαη κε απηφ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Πξαθηηθά ιέεη φηη πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη εγψ ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε γηα 

ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ζα απέρσ.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:  Κχξηε Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξνκνίσο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Πέξα απφ ηε ζπζθεπαζία, ππήξραλ δπν άιινη ιφγνη απφ φ,ηη είδα, 

ππήξρε ν ιφγνο φηη ζε θάπνηα απφ ηα πιηθά ε εηαηξεία πνπ είρε κεηνδνηήζεη 

δελ είρε κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα απφ δηθεγφξν ζηα ειιεληθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ, νπφηε δελ κπνξνχζε θάπνηνο λα δεη αλ 

πιεξνχζαλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη επίζεο θάπνηα απφ ηα πξντφληα δελ είραλ 

ISO.  

  Απηφ δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί θσηνγξαθηθφ, απηφ 

είλαη θάηη πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πνηφηεηα ζε έλα δηαγσληζκφ. 

Δπραξηζηψ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δθείλν πνπ ζα ήζεια λα πσ είλαη ην εμήο: νη αλάγθεο 

ηνπ Γήκνπ απηή ηε ζηηγκή θαιχπηνληαη; Γηαηί πήξε κεγάιν ρξφλν απηή ε 

έλζηαζε θαη απηή ε αιιαγή πξνκεζεπηή. Δίλαη ζε επάξθεηα ν Γήκνο; Απηή 

είλαη ε κία εξψηεζε. 
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  Καη δεχηεξνλ έρσ πεη θαη’ επαλάιεςε απφ ηελ αξρή πνπ 

μεθηλήζακε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη είκαη 3,5 ρξφληα ηαθηηθφ κέινο ζε 

απηή, φηη νη φξνη πξέπεη λα πεξλάλε θαη θάπνπ αιινχ λα ειέγρνληαη, πέξα 

απφ απηνχο πνπ ηνπο βγάδνπλ νη Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη είλαη απηνί ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο. Γελ ην θάλαηε πνηέ θαη απηά ηα ιάζε πιεξψλνπκε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Άθνπζα κε πξνζνρή ηνλ θ. Σάθα, ε αιήζεηα είλαη απηφ 

αθξηβψο επεζήκαλα φηη ζα πξέπεη λα είκαζηε ιίγν πην επέιηθηνη γηα ην 

νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ Γήκνπ. Όζνλ αθνξά ην ISO είπα φηη δελ ην 

πξνζθφκηζε, φρη φηη δελ έρεη, λα είκαζηε ιίγν πην ζπγθεθξηκέλνη ζε απηφ πνπ 

ιέκε.  Γηαηί δηαθνξεηηθά απηά ηα πξντφληα αλ ππήξρε ζέκα, δελ ζα 

θπθινθνξνχζαλ θαζφινπ ζηελ Διιάδα.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: πλάδειθνη, έρσ κηα έλζηαζε ζε απηά πνπ ιέγνληαη. Οη 

φξνη πεξλάλε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ είλαη ππεχζπλε λα θαζνξίζεη 

ηη φξνπο ζέιεη λα βάιεη. Γελ κπνξεί λα ιέκε απηή ηε ζηηγκή φηαλ έξρεηαη ην 

απνηέιεζκα έπξεπε λα γίλνπλ αιιηψο νη φξνη.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κνπηζάθε έρεηε δηαβάζεη πνηέ φξνπο 

πξνθήξπμεο; Μηιάκε γηα 150 ζειίδεο θαη φηαλ νη εηζεγήζεηο έξρνληαη κηα ψξα 

πξηλ, ιππάκαη αιιά… κηιάηε γηα λα κηιάηε. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγψ δελ πήξα ηνλ ιφγν γηα λα αληηδηθήζσ κε θαλέλαλ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Με ην θάλεηε φκσο. Γηαηί ζαο ιέσ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα έλα δηαγσληζκφ είλαη ηνπιάρηζηνλ 150 ζειίδεο, κε ην 

θάλνπκε πξσί – πξσί, δελ είλαη θαη δνπιεηά καο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με κηιάεη ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ ζπλάδειθνη. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε επεηδή έρσ ηνλ ιφγν θαη μέξσ φηη 

ζέβεζηε έλαλ άλζξσπν πνπ έρεη ηνλ ιφγν, έρσ ην δηθαίσκα λα πσ ηελ άπνςή 

κνπ. Μπνξεί λα κε ζπκθσλείηε, δηθαίσκά ζαο είλαη αιιά έρσ ην δηθαίσκα ηεο 

γλψκεο κνπ. Να ηελ πσ;  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έρεηε ηνλ ιφγν θ. Κνπηζάθε, θ. Αλεκνγηάλλε αθήζηε 

λα κηιήζεη ν θ. Κνπηζάθεο θαη κεηά επαλέξρεζηε αλ ζέιεηε.  
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αλ θάλσ ιάζνο, αλ δελ πεξλάλε νη φξνη απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, λα κνπ ην πείηε δελ πεξλάλε. Αιιά πεξλάλε απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή γηα λα γίλεη ν δηαγσληζκφο. αο επραξηζηψ πνιχ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλ κνπ επηηξέπεηε αλ θαη κε θάιπςε ν θ. Σάθαο. Δίδα 

θη εδψ φηη είλαη αξθεηά αλειαζηηθνί θάπνηνη φξνη φπσο ε ζπζθεπαζία, ηα ml 

ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηα ινηπά. Αλ είρε κείλεη κφλν ζε απηφ ε απφθαζε, 

πξάγκαηη ζα ζπκθσλνχζα θη εγψ κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε φηη ήηαλ αλειαζηηθή 

θάπσο ε πξνθήξπμε θαη αλειαζηηθνί νη φξνη. 

  Αιιά φπσο είπε θαη ν θ. Σάθαο ππήξρε θη έλα ζέκα ην νπνίν 

είλαη έλα βαζηθφ ηππηθφ πξφβιεκα πνπ έρνπλ αξθεηέο εηζεγήζεηο ζε 

δηαγσληζκνχο, ηα κε κεηαθξαζκέλα θείκελα. Απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη ηππηθφ, 

αιιά έρνπκε δεη λα απνξξίπηνληαη απφ ΑΔΠ κέρξη δηαγσληζκνί πνιχ 

ζεκαληηθφηεξνη, αθξηβψο γηαηί είλαη ακεηάθξαζηνη θάπνηα θνκκάηηα ηεο 

αίηεζεο. Οπφηε δελ κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ην λφκν, ππνρξεσηηθά ε 

απφθαζε πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηή. 

  Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίρα έλα εξψηεκα αθφκε θαη δελ ην απαληήζαηε. Ο 

Γήκνο έρεη επάξθεηα ζε απηά ηα είδε; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δγψ ήμεξα φηη έρεη. Σψξα επεηδή μέξεηε φηη έιεηπα… 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να ξσηάσ γηα λα μέξσ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπεηδή απηφ πνπ κε ξσηάηε, ζεκαίλεη φηη έρεη 

πξνεγεζεί κηα ζπλελλφεζε δηθή κνπ κε φιεο ηηο Τπεξεζίεο λα ζαο πσ φηη 

ππάξρεη επάξθεηα. Όζν ήκνπλ εδψ πξηλ ηελ αζζέλεηά κνπ, είρε επάξθεηα. Αλ 

ζέιεηε λα ζαο απαληήζσ, λα ζαο απαληήζσ ζε ιίγν. Γελ κπνξψ λα πάξσ 

ηψξα ηειέθσλν ηηο Τπεξεζίεο λα ζαο απαληήζσ αλ ζήκεξα ππάξρεη 

επάξθεηα. Όζν εγψ ήκνπλ εδψ θαη κέρξη ηελ αζζέλεηά κνπ, είρε επάξθεηα. Γηα 

ζήκεξα δελ κπνξψ λα ζαο απαληήζσ, γηαηί δελ έρσ επηθνηλσλήζεη κε φιεο ηηο 

Τπεξεζίεο. 

  Άξα ζηελ ςεθνθνξία απέρνπλ ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη ν θ. 

Σνκπνχινγινπ. Κχξηε Κνπηζάθε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο ππνθαηλφκελνο ππέξ, θ. Σάθα; 
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Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Κνπεινχζνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο Γήκαξρνο δελ ςεθίδεη γηαηί δελ πξνεδξεχεη. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Οκφθσλα θαη θαηαγξάθνληαη ηξεηο απνρέο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 

ππακηικού επιηποπήρ διενέπγειαρ – αξιολόγηζηρ ανοικηού ηλεκηπονικού 

διαγυνιζμού για ηην «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & 

ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ ΣΩΝ ΥΟΛΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΩΦΔΛΟΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΟΤ 

ΤΓΡΟΤ ΓΗΑ ΚΑΓΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ 

ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 2022 - 2023» (ΑΜ 111/2022) ζε 

ζςμμόπθυζη με ηην απιθ. 210/2023 απόθαζη ηος 4ος Κλιμακίος ηηρ 

Δ.Α.ΓΖ.Τ.» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη ηηρ διαδικαζίαρ σοπήγηζηρ και σπήζηρ  αδιάθεηυν 

διαηακηικών σπονικού διαζηήμαηορ από 1/11/2022 έυρ 31/12/2022  

ζε υθελούμενοςρ ηος Κοινυνικού Πανηοπυλείος ηος Γήμος» 

 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε ή θάπνηα δηαθσλία; 

Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ηηρ 

διαδικαζίαρ σοπήγηζηρ και σπήζηρ  αδιάθεηυν διαηακηικών σπονικού 

διαζηήμαηορ από 1/11/2022 έυρ 31/12/2022 ζε υθελούμενοςρ ηος 

Κοινυνικού Πανηοπυλείος ηος Γήμος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. 
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3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«ςγκπόηηζη α) επιηποπών διενέπγειαρ και αξιολόγηζηρ διαγυνιζμών 

ππομηθειών - ςπηπεζιών έηοςρ 2023 και  

β) επιηποπήρ γνυμοδόηηζηρ και αξιολόγηζηρ ενζηάζευν  

καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν έηοςρ 2023, 

ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/16» 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όπσο εηπψζεθε θαη πξηλ θαηά ηε ζπδήηεζε ε 2ε παξ. 

δειαδή ην «β» απνζχξεηαη, δελ είκαζηε έηνηκνη λα εηζεγεζνχκε Δπηηξνπή 

γλσκνδφηεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ζπδεηνχκε ινηπφλ θαηά ηελ εηζήγεζε πνπ 

ήξζε πξηλ ην πξψην ζέκα «Δπηηξνπέο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 

δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ - ππεξεζηψλ έηνπο 2023». Έρεηε ιάβεη ηελ 

εηζήγεζε αλ θαη αξγά, ηε βιέπσ θη εγψ εδψ, ππάξρεη θάπνηα παξαηήξεζε;  

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα ήζεια λα παξαθαιέζσ ηνλ θ. Πιέζζα λα 

θαηαγξάςεη απφιπηα ζηα πξαθηηθά απηά πνπ ζα πσ. Δδψ έρνπκε ηελ 

Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ γηα ην 2023 «πγθξφηεζε Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο 

αμηνιφγεζεο γηα ην 2022» γξάθεη ε εηζήγεζε, πνπ καο ζηείιαηε ην πξσί. Απηφ 

είλαη έλα ηππηθφ ιάζνο, ζα δηνξζσζεί. Καη θαληαζηείηε φηη ήξζε 20 ιεπηά 

λσξίηεξα, γηα λα δείηε ηελ πξνρεηξφηεηα ησλ εηζεγήζεψλ ζαο. 

Καη ζπλερίδσ. ηελ Δπηηξνπή θαζαξηφηεηαο, αλαθχθισζεο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ παξαλφκσο απφ ην 2021 έρεηε αιιάμεη ηελ Δπηηξνπή ελψ 

θαη ε Δπηηξνπή απηή είλαη κε ζχλλνκε ζηε ζχζηαζή ηεο, ιακβαλνκέλνπ 

ππφςε ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 3 ηνπ 4412/2016 φπσο απηφ ηζρχεη θαη νξίδεη 

ξεηά κεηαμχ άιισλ φηη «... κε απόθαζε ηες αλαζέηοσζας Αρτής 

ζσγθροηούληαη γλφκοδοηηθά όργαλα γηα ηε ζσγθεθρηκέλε ζύκβαζε ή ζε εηήζηα 

βάζε γηα ηης ζσκβάζεης ποσ ζσλάπηεη ε αλαζέηοσζα Αρτή» θαη πξνο ην ηέινο 

αλαθέξεη: «… Εθόζολ ηα όργαλα ζσγθροηούληαη ζε εηήζηα βάζε, δηαδηθαζίες 

ζύλαυες θαη εθηέιεζες δεκοζίφλ ζσκβάζεφλ ποσ δελ έτοσλ οιοθιερφζεί 

εληός ηοσ έηοσς, ζσλετίδοληαη θαη οιοθιερώλοληαη κε ηο ίδηο όργαλο». 

Δζείο απφ πέξζη, ελψ ηξέρεη ν δηαγσληζκφο ηνπ νδνθσηηζκνχ 

αιιάμαηε ηελ Δπηηξνπή. Δλψ ήηαλ ζε εμέιημε θαη είλαη ζε εμέιημε ν 

δηαγσληζκφο γηα ηνλ νδνθσηηζκφ, κηιάσ γηα ην κεγάιν έξγν ησλ LED, πνπ 

εκείο ην έρνπκε ραξαθηεξίζεη σο θσηνγξαθηθφ. 
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Έξρεζηε θαη ζπλερίδεηε ηελ … ππόβλημα ήσος … ηνπ ’22 

θαίλεηαη θαη ζηελ εηζήγεζε, παξ' φηη είλαη ηνπ ’23, έρεηε απνθιείζεη ηνλ θ. 

Γεσξγίνπ σθξάηε ν νπνίνο είρε θέξεη αληηξξήζεηο ζην δηαγσληζκφ θαη έρεηε 

θηηάμεη κηα Δπηηξνπή πνπ ηαηξηάδεη ζηα κέηξα ζαο. Απηά ζέισ λα πσ, λα 

μέξεηε φηη ζα ππάξμεη έλζηαζε ζηελ Απνθεληξσκέλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα θαη ζπλερίδνπκε. Δπραξηζηψ θαη ςεθίδσ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

Δπηηξνπή. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηνχκε θ. Αλεκνγηάλλε, ηελ πξψηε ιέηε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηα λα ππάξρεη έλαο αληίινγνο, θ. Γήκαξρε κήπσο 

ζέιεηε θάηη λα πείηε πξνηνχ κηιήζεη ν θ. Σάθαο πνπ έρεη δεηήζεη ηνλ ιφγν; 

Ωξαία, θ. Σάθα έρεηε ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπήξμε λένο δηαγσληζκφο. Γελ ππάξρεη ζπλερηδφκελνο 

δηαγσληζκφο, ηίπνηε άιιν δελ έρσ λα πσ. Δπραξηζηψ.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: πκθσλψ κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε θαη δηαθσλψ ξηδηθά κε ηε 

ζχλζεζε ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ θαη θαηαςεθίδσ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μάιηζηα, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ην πξψην ζθέινο πνπ θέξαηε, ην δεχηεξν ην έρεηε 

απνζχξεη πξνθαλψο, δελ μέξσ αλ ην ζέκα κπνξεί λα ζπδεηεζεί, αιιά εθφζνλ 

ην ζπδεηάηε, ηνπνζεηνχκαη. 

ηηο Δπηηξνπέο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ ζα ζπκθσλήζσ απφιπηα κε ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε. 

Παξάιιεια φκσο ζέισ λα μέξσ γηαηί βάδεηε ζε έλα ηζνπβάιη Γηεπζχλζεηο πνπ 

δελ είλαη ίδηεο, νκνεηδείο. Ση ελλνψ. ηελ Δπηηξνπή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ – 

Γηνηθεηηθψλ  Τπεξεζηψλ, Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη Σκήκαηνο 

Μεραλνγξάθεζεο θαη ΚΔΠ εθεί ππάξρνπλ μερσξηζηέο θαηεγνξίεο θαη 

ηκεκάησλ, αιιά θαη δηεπζχλζεσλ. Σν ΚΔΠ είλαη Γηεχζπλζε. 

Δλφςεη φηη έρνπκε πάξεη θαη απφ ην Σακείν Αλάθακςεο θάπνηα 

ρξήκαηα ζα ρξεηαζηνχλ θάπνηνη άλζξσπνη νη νπνίνη θάζε κέξα αζρνινχληαη 

κε ηα ζέκαηα ηνπο. Δζείο δελ έρεηε βάιεη αλζξψπνπο πνπ είλαη κέζα απφ ηηο 
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Γηεπζχλζεηο. Εήηεζα λα δσ θαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ ηκεκάησλ θαη δηεπζχλζεσλ, 

ηηο νπνίεο δελ ηηο έρεηε εδψ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ κνπ ην είραηε πεη εγθαίξσο γηα λα ηηο έρσ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν είπα πξηλ μεθηλήζεη ε ζπλεδξίαζε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ κπνξψ λα ηηο έρσ ηηο εηζεγήζεηο ηψξα εδψ, δελ 

κπνξψ λα ηηο έρσ ζήκεξα, ζα ηηο έρεηε αχξην.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αχξην ζα έρεη πεξάζεη ην ζέκα, απηφ ιέσ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μπνξείηε λα δηαθσλήζεηε κε ην ζέκα, δεκνθξαηία 

έρνπκε. Αιιά ην λα κνπ δεηάηε ηηο εηζεγήζεηο, ζα πξέπεη λα κηιήζσ κε ηηο 

Τπεξεζίεο θαη λα κνπ δψζνπλ ηηο εηζεγήζεηο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε φηαλ ζπληάμαηε ην ραξηί δελ είραηε ηηο 

εηζεγήζεηο  κπξνζηά ζαο;  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη' αξράο βιέπεηε … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ρσηάσ απιφ: φηαλ ζπληάμαηε απηφ ην ραξηί, ηηο είραηε 

ηηο εηζεγήζεηο κπξνζηά ζαο; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα ηηο έρεηε ζην γξαθείν ζαο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όρη δελ ηηο έρσ ζην γξαθείν κνπ, δελ είλαη έηζη απιφ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αιιά; Πσο είλαη; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη θ. Σνκπνχινγινπ ζα ηηο έρεηε 

ηηο εηζεγήζεηο εθφζνλ ην ζέιεηε.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δμεγήζηε κνπ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ κπνξείηε λα ηηο έρεηε ηψξα. Γελ ζα κε 

ππνρξεψζεηε λα απαληήζσ φπσο ζέιεηε εζείο, ηηο εηζεγήζεηο ζα ηηο έρεηε… 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δγψ βάδσ εξσηήκαηα. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη εγψ ζαο απαληψ, αιιά ζα κνπ επηηξέςεηε λα 

απαληήζσ φπσο λνκίδσ εγψ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Λέσ ινηπφλ φηη εδψ βάδεηε δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα 

θαη ζαο είπα δπν παξαδείγκαηα. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όηαλ ηειεηψζεηε ζα ζαο απαληήζσ.  
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε ζα ήζεια ηνλ ιφγν μαλά. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο φπσο θέξλεηε ηελ εηζήγεζε, δελ έρεηε θαη ζαο 

ην δήηεζα θη απηφ, λα δσ πνηεο ήηαλ νη Δπηηξνπέο ηνπ ’22. Οχηε απηφ ην 

ζηνηρείν ην έρεηε ζηελ εηζήγεζε.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γηαηί; Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ νη Δπηηξνπέο 

ηνπ ’22; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο. Ο λφκνο πξνβιέπεη φηη πξέπεη λα είλαη 

ζπλερφκελεο νη Δπηηξνπέο ζε απηνχο πνπ έρνπλ ζπλερφκελνπο δηαγσληζκνχο 

θαη ζηνπο άιινπο πξέπεη λα ππάξρεη ελαιιαγή πξνζψπσλ. Καη ην θπξηφηεξν 

δελ έρεηε αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ή 

δηεπζχλζεηο θαη μέξνπλ αθξηβψο ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα. Πσο ζα 

αμηνινγήζεη δειαδή ν θ. Πνχιηνο, ιέσ γηα παξάδεηγκα ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

έρεη master εγψ δελ ην γλσξίδσ, πνπ είλαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηηο 

αλάγθεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα δελ είλαη κφλν ν θ. Πνχιηνο, είλαη θαη ε θα Σάθε 

Διέλε ε νπνία είλαη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ην βιέπεηε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σνλ βάδεηε σο Πξφεδξν θαη είλαη απφ ηε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία. Ξέξεη ν θ. Πνχιηνο ηηο αλάγθεο θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη -κπνξεί λα ηελ έρεη, δελ ην μέξσ εγψ, απηφ ζαο 

ξσηάσ- ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ηεο κεραλνγξάθεζεο, 

ηνπ ΚΔΠ;  

  Γηα φια απηά θ. Κσλζηαληηλίδε είζηε πνιχ πξφρεηξνη θαη ζα ην 

θαηαςεθίζσ θη εγψ.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ωξαία. Κχξηε Γήκαξρε ζέιεηε ηνλ ιφγν; Αθνχηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνχσ θ. Κσλζηαληηλίδε, φρη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζσ θάηη 

ζε φια απηά πνπ ιέρζεθαλ, εηδηθά γηα ην ζέκα απηφ πνπ έρεη viral ηνπ 

νδνθσηηζκνχ, απιά θαιχπηνκαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηε κνλαδηθή θξάζε 

ηνπ θ. Σάθα φηη σο πξνο ην ζέκα ηεο Δπηηξνπήο, πξφθεηηαη γηα έλαλ ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ δηαγσληζκφ θαη φρη γηα ηνλ ίδην. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Καη ζε άιιν έηνο.  
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: σζηά αθνξά άιιν έηνο. Κχξηε Αλεκνγηάλλε πείηε ηελ 

παξαηήξεζή ζαο γηα λα απαληήζσ κεηά ζπλνιηθά. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη. Ο θ. Σάθαο θαη ν θ. Γήκαξρνο κφιηο 

παξαδέρηεθαλ φηη ην 2022 ε επαλαζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ παξάλνκε 

θαη απηφ έρεη θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά πηα θαη επεηδή έρνπκε 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ αθξηβψο κε ην ίδην πνζφ αθξηβψο, κε 

ηνλ ίδην δηαγσληζκφ αθξηβψο, κεηά ηηο δηνξζψζεηο πνπ έθαλε ην Διεγθηηθφ, 

κηιάκε γηα ην ίδην αληηθείκελν αθξηβψο. 

  Αλ ε Δπηηξνπή πέξζη δελ είρε αιιάμεη παξαλφκσο, ε Δπηηξνπή 

πνπ ζα έθαλε ην δηαγσληζκφ ζα ήηαλ ε πεξζηλή. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ, ζέισ 

ηα πξαθηηθά ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή είλαη δηθή ζαο κεηάθξαζε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Βεβαίσο ζα ηα έρεηε. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Νφκηκα έγηλε ε αιιαγή ηεο Δπηηξνπήο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ είλαη κεηάθξαζε θ. Γήκαξρε, είλαη απηφ πνπ είπε ν 

θ. Σάθαο θαη έρεη θαηαγξαθεί θαη απηφ ζέισ. Δπραξηζηψ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ θαηάιαβα, ηη έρεη θαηαγξαθεί; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, έρεη θαηαγξαθεί φηη δελ ζπλερίδεη ν ίδηνο 

δηαγσληζκφο. Ζ Δπηηξνπή ζα ήηαλ ίδηα, αλ δελ είραηε παξαλνκήζεη πέξζη. 

επραξηζηψ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζφ ιεπηφ θ. Αλεκνγηάλλε … 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη θ. Γήκαξρε έρεηε ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο δηαγσληζκφο ήηαλ ζε εμέιημε θ. Γήκαξρε.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε αθήζηε ηνλ θ. Γήκαξρν λα 

κηιήζεη.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πέξζη πνπ αιιάμαηε ηελ Δπηηξνπή, ν δηαγσληζκφο ήηαλ 

ζε εμέιημε, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ’22 ν δηαγσληζκφο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ν 

πξψηνο, ήηαλ ζε εμέιημε. Ζ Δπηηξνπή πνπ ζα θηηαρλφηαλ γηα ην ’22 ζα ήηαλ ε 

Δπηηξνπή πνπ ζα έηξερε θαη ηελ επαλαπξνθήξπμε. Γελ έρσ θάηη άιιν. 
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε αθνπζηήθαηε πνιχ ζαθψο, 

αθήζηε ηνλ θ. Γήκαξρν λα απαληήζεη. Έλα ζρφιην κφλν, παξαηηήζεθαλ κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο δελ ηνπο απέπεκςε θαλέλαο. Κχξηε Γήκαξρε έρεηε ηνλ ιφγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ρξεηάδεηαη λα πσ θάηη, είπα φηη ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη βάιεη 

σο ζηφρν απηήο ηεο ηεηξαεηίαο λα κελ γίλνπλ ηα θψηα γηα ηνλ φπνην ιφγν. Όρη 

κφλν ν θ. Αλεκνγηάλλεο θαη πνιινί άιινη. 

  Σν δήηεκα είλαη φηη ε κεηάθξαζε πνπ θάλεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο, 

ζπλάδεη βεβαίσο κε ηε δηθή ηνπ άπνςε. Γελ ππάξρεη πξψηνο δηαγσληζκφο κε 

ηελ έλλνηα πνπ ην ιέεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο κε παξάλνκε ηε ζχλζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο, γηαηί απιά είλαη σο κε γελφκελνο. Θα ππήξρε, εάλ κπαίλακε ζηε 

δηαδηθαζία ηεο έλζηαζεο θαη ζπλερίδακε κε ηελ ίδηα ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, 

ηνλ ίδην δηαγσληζκφ. 

  Γελ κπήθακε ζηε δηαδηθαζία ηεο έλζηαζεο, κπήθακε ζε 

επαλαπξνθήξπμε θαη ιεηηνχξγεζε ηειείσο δηαθνξεηηθά κηα θαηλνχξγηα 

Δπηηξνπή. Ο θ. Σάθαο λνκίδσ κπνξεί λα πεη πεξηζζφηεξα, επραξηζηψ.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έλα ιεπηφ, ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Δπεηδή 

αθνχγνληαη δηάθνξα πξάγκαηα θαη δεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο έρνπκε έλα 

λέν δηαγσληζκφ πνπ αθνξά έλα άιιν έηνο θαη γη' απηφ έρνπκε λέα Δπηηξνπή. 

Όηαλ παξαηηείηαη έλα κέινο κηαο Δπηηξνπήο ε νπνία ιεηηνπξγεί, ππνρξεσηηθά 

εθ ηνπ λφκνπ πξέπεη λα αλαπιεξσζεί. Γελ απέπεκςε ε Γηνίθεζε θάπνην 

κέινο ηεο πξνεγνχκελεο Δπηηξνπήο, θ. Αλεκνγηάλλε, γηα λα ηζρχνπλ απηά 

πνπ ιέηε. 

  Απηφ, φζνλ αθνξά ηελ Δπηηξνπή ηελ ηάρα ή κε λνκηκφηεηα ηεο 

αιιαγήο ησλ κειψλ ηεο, ηεο πξνεγνχκελεο πνπ ιέηε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Κσλζηαληηλίδε δείηε ηελ απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 2/2/2022. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ωξαία, επηηξέςηε κνπ λα ζπλερίζσ, ήζαζηαλ ζαθήο, 

ζαο αθνχζακε θαη θαηαιαβαίλνπκε ηη ιέηε. 

  Κχξηε Σνκπνχινγινπ φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ κειψλ, 

φπσο ζα μέξεηε ε επηινγή ησλ κειψλ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 

Γελ ιέεη πνπζελά θάπνηνο λφκνο φηη πξέπεη λα είλαη θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη 

άλζξσπνη κε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. Αλ θαη πξνζπαζνχκε πάληα 

φηαλ νξίδνπκε ηηο Δπηηξνπέο λα είλαη νη ππάιιεινη ζρεηηθνί κε ην αληηθείκελν. 
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  Να μέξεηε βέβαηα φηη ππάξρνπλ πνιιέο θνξέο θαη ππάιιεινη νη 

νπνίνη δελ ζέινπλ, δελ επηζπκνχλ νχηε λα πξνεδξεχζνπλ κηαο Δπηηξνπήο, 

νχηε λα ζπκκεηέρνπλ. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ δειαδή ν θάζε ππάιιεινο λα 

κπεη ζηελ Δπηηξνπή αθνχζηα, πξέπεη λα ην ζέιεη λα κπεη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ννκίδσ φηη αθξνβαηείηε ζε ιάζνο ζθνηλί. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ αθξνβαηψ, ιέσ μαλά… Αο θάλνπκε δηάινγν κε 

θάπνην ζεβαζκφ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα ηειεηψλνπκε θηφιαο κε ην ζέκα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αλ ζέιεηε λα ηειεηψλνπκε, λα θχγνπκε θ. 

Κσλζηαληηλίδε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Γξεηδειηάο είπε θαη έρεη δίθην λα ςεθίζνπκε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή δελ πξέπεη λα κηιάκε; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: αο είπα θάηη ηέηνην; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ιέηε λα ηειεηψλνπκε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη, αιιά αθήζηε κε λα κηιήζσ. Έρεηε θάλεη 

παξαηεξήζεηο φινη, επηηξέςηε κνπ δπν ιεπηά.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: αο αθνχσ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Οχηε θαηάρξεζε ππάξρεη, νχηε παξαβίαζε θάπνηνπ 

λφκνπ ππάξρεη, νχηε θάπνηνπ εζηθνχ θαλφλα παξαβίαζε ππάξρεη απφ ηε 

Γηνίθεζε. Όξηζε ε Γηνίθεζε ηα κέιε πνπ έθξηλε εθείλε φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ 

απηή ηελ ππεξεζία, λα ιάβεηε ππφςε ζαο φηη ππάξρνπλ ππάιιεινη νη νπνίνη 

δελ επηζπκνχλ λα πξνεδξεχζνπλ.  

  Δίπαηε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν πνπ είλαη Πξφεδξνο κηαο 

Δπηηξνπήο.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σπραίν είλαη ην παξάδεηγκα. Γελ ζηνρνπνηψ θαλέλαλ 

ππάιιειν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ζηνρνπνηείηε, αιιά εκκέζσο φκσο αλαθέξεζηε 

ζηελ ηθαλφηεηα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οχηε εκκέζσο νχηε ακέζσο θ. Κσλζηαληηλίδε. αο 

παξαθαιψ κελ εξκελεχεηε πξάγκαηα πνπ δελ έρσ πεη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ κπνξείηε λα κνπ ιέηε φηη εξκελεχσ, αλ δελ κε 

αθνχηε πξψηα. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο ζαο αθνχσ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να αθνχηε θαη κεηά λα κε θξίλεηε. Όηαλ κε δηαθφπηεηε 

θαη κηιάηε πάλσ κνπ, πσο ιέηε φηη εξκελεχσ; αο ιέσ απιψο φηη δελ είλαη 

ζσζηφ θαηά ηε γλψκε κνπ λα ιέκε γηα έλαλ ππάιιειν φηη δελ είλαη ηθαλφο λα 

ζπκκεηέρεη  κηαο Δπηηξνπήο. Δπεηδή είλαη ππάιιεινο ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, ή είλαη ππάιιεινο θάπνηαο άιιεο δηεχζπλζεο.  

  Ζ ηθαλφηεηα θάπνηνπ ππαιιήινπ λα ζπκκεηέρεη ζε κηα Δπηηξνπή 

ή λα πξνεδξεχεη κηαο Δπηηξνπήο, δελ εμαξηάηαη απφ ηελ Τπεξεζία ζηελ 

νπνία δνπιεχεη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δμαξηάηαη απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν έρεη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ην ιέεη απηφ φκσο ν λφκνο. Γελ δεζκεχεη ηε 

Γηνίθεζε θαη δελ ηε δεζκεχεη γηαηί αθξηβψο δελ είλαη πάληα εθηθηφ λα 

ζπκκεηέρνπλ νη ππάιιεινη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γη' απηφ δήηεζα ηηο εηζεγήζεηο ησλ Γηεπζχλζεσλ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα ηηο έρεηε, ινηπφλ πξνρσξάκε ζηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη ζηελ ςεθνθνξία. Γίλαηε θαηαλνεηφο, ην άθνπζα, ζα ηηο έρεηε.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πφηε ζα ηηο έρσ; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα κηιήζσ ζήκεξα κε ηηο Τπεξεζίεο θαη ζα ηηο έρεηε, 

ην ζπληνκφηεξν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πγλψκε, δελ ηηο έρεηε ζην γξαθείν ζαο; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα λα θηηάμεηε απηφ ην ραξηί, ηηο έρεηε ζην γξαθείν 

ζαο, δελ ζπληάζζεηαη δηα ηειεθψλνπ ην ραξηί. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Σνκπνχινγινπ ζα ηηο έρεηε φζν πην ζχληνκα 

γίλεηαη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Λνηπφλ πάκε ζε ςεθνθνξία 

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καηά ζηελ Δπηηξνπή αλαθχθισζεο, ειεθηξνθσηηζκνχ  

σο κε λφκηκεο θαη ππέξ ζηηο ππφινηπεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη ζε 
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εμέιημε δηαγσληζκφο θαη έρεη αιιάμεη θάπνηα απφ ηηο Δπηηξνπέο, εθφζνλ δελ 

έρνπκε ηελ εηζήγεζε ηνπ 2022. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Κνπηζάθε; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κσλζηαληηλίδεο ππέξ, ν θ. Σάθαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Όπσο είπα έγηλαλ ζε δηαθνξεηηθά έηε νη δηαγσληζκνί θαη δελ είκαη 

ππνρξεσκέλνο λα νξίζσ έλα κέινο ην επφκελν έηνο, ζην νπνίν έρεη 

παξαηηεζεί ην πξνεγνχκελν. Τπέξ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Κνπεινχζνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά σο εηζάγεηαη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καηά σο εηζάγεηαη θαη ζα ήζεια λα έρσ ηα ζηνηρεία 

ησλ Γηεπζχλζεσλ πνπ πξφηεηλαλ αληίζηνηρα κέιε Δπηηξνπψλ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μάιηζηα θαηαγξάθεθε. Παξαθαιψ θ. Πιέζζα.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 4 ςπέπ – 3 καηά, καηά πλειοτηθία υρ ππορ ηην 

Δπιηποπή Καθαπιόηηηαρ και καηά πλειοτηθία 5 ςπέπ - 2 καηά ζηα 

ςπόλοιπα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο ζέισ λα θαηαγξαθεί θαη θάηη αθφκε θ. 

Κσλζηαληηλίδε 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Παξαθαιψ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηφηη ην πεξάζακε πάιη ρσξίο λα απαληήζνπκε. Σν 

ΚΔΠ είπακε είλαη Γηεχζπλζε, ππάξρεη ζε εμέιημε αλαβάζκηζε ηνπ ΚΔΠ ζε δπν 

επίπεδα θαη θηηξηαθφ θαη ειεθηξνληθφ. Άξα ζέισ λα κνπ πείηε γηαηί δελ έρεηε 

ζπκπεξηιάβεη ζε απηφ ην δηαγσληζκφ πνπ ζα ηξέμεη γηα ην ΚΔΠ άηνκα ηνπ 

ΚΔΠ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Μηα δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ην ΚΔΠ πνπ ιέεη ν θ. Σνκπνχινγινπ. 

Γηα ην ΚΔΠ ην πνζφ δελ είλαη πνζφ δηαγσληζκνχ, είλαη πνζφ ζηα φξηα ηεο απ' 

επζείαο αλάζεζε. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ιέσ γηα ηα ειεθηξνληθά θνκκάηηα, απηφ ην είδα. 

Τπάξρεη ην άιιν θνκκάηη πνπ ξσηάσ.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Πνην θνκκάηη ζέιεηε; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν θνκκάηη ην θηηξηαθφ. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καη ην θηηξηαθφ είλαη ζηα φξηα ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ είλαη ζηα φξηα, πεξλάεη ηηο 30.000 €. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Να ζαο απαληήζσ κνπ επηηξέπεηε; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξαθαιψ. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δπεηδή είλαη θνκκάηη ηερληθφ ν λφκνο γηα ην θνκκάηη ην ηερληθφ, 

ην φξην ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο είλαη έσο 60.000 €. Τπάξρεη θάπνηα άιιε 

δηεπθξίληζε; Διπίδσ λα ζαο θάιπςα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη δελ κε θαιχςαηε, αιιά δελ … 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δληάμεη.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπάξρεη θάπνηα εξψηεζε γηα ην ζέκα απηφ; Γελ 

ππάξρεη.  

 

4ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη νομικήρ ζηήπιξηρ αιπεηού ηος Γήμος κ. Ν. Ανανιάδη  

ζηιρ 20/2/2023 ζηο Μονομελέρ Πλημμελειοδικείο Αθηνών  

ζε ποινική ςπόθεζη» 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έρεηε θάπνηα εξψηεζε ζε απηφ; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πιεπξάο κνπ, λαη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη απφ εκάο λαη.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Ση αθνξά θ. Κσλζηαληηλίδε; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Σάθα ην έρεη πίζσ ζηελ εηζήγεζε αθνξά έλα 

θιεηήξην ζέζπηζκα ηφηε σο Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ν θ. 

Αλαληάδεο θαηεγνξείηαη φηη είρε θάλεη εθηέιεζε απζαίξεησλ νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ… ζέιεηε λα ζπλερίζσ; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μηα ξάκπα ζην άιζνο. 

Ζ. ΣΑΦΑ: ην γθαξάδ; 
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ναη ιακαξίλεο ζε δαζηθφ ρψξν ζην άιζνο Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Δληάμεη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη νομικήρ 

ζηήπιξηρ αιπεηού ηος Γήμος κ. Ν.Ανανιάδη ζηιρ 20/2/2023 ζηο 

Μονομελέρ Πλημμελειοδικείο Αθηνών ζε ποινική ςπόθεζη» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

5ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Αποδοσή ποζού 119.685,00 εςπώ Α’ δόζηρ 2023 επισοπήγηζηρ ΤΠ.Δ. 

για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ζηιρ σολικέρ Δπιηποπέρ Α/θμιαρ  

και Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηος Γήμος, καηανομή ποζού και εξειδίκεςζη 

ζσεηικών πιζηώζευν, βάζει ηηρ απιθ. 1/2023 απόθαζηρ – ειζήγηζηρ 

ηηρ ΓΔΠ» 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίκαζηε νκφθσλα ζε απηφ; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη θ. Κσλζηαληηλίδε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απφ πιεπξάο κνπ, λαη.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Αποδοσή ποζού 

119.685,00 εςπώ Α’ δόζηρ 2023 επισοπήγηζηρ ΤΠ.Δ. για κάλςτη 

λειηοςπγικών δαπανών ζηιρ σολικέρ Δπιηποπέρ Α/θμιαρ και Β/θμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ ηος Γήμος, καηανομή ποζού και εξειδίκεςζη ζσεηικών 

πιζηώζευν, βάζει ηηρ απιθ. 1/2023 απόθαζηρ – ειζήγηζηρ ηηρ ΓΔΠ» 

εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. 

  αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιή ζπλέρεηα ζε 

φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 
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ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ     ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΛ 

 

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ    ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ 

 

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΩΡΓΟ   ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ 


