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ΠΡΑΚΣΙΚΑ 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΔΗΜΟΤ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΝΕΑ ΥΑΛΚΗΔΟΝΑ 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ 15ηρ MΑΡTΙΟΤ 2023 

ΗΜΕΡΑ: ΣΕΣΑΡΣΗ - ΩΡΑ: 09:40 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ  

Δημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΕ Διοικηηικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ 

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Πξνεδξεύσλ, Σάθαο Ηιίαο, Κνπεινύζνο 

Υξήζηνο, Κνπηζάθεο Μηραήι, Αλεκνγηάλλεο Γηώξγνο, Σνκπνύινγινπ 

Κσλζηαληίλνο, Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο. 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ 

1. Βνύξνο Ισάλλεο, Πξόεδξνο 2. Γξεηδειηάο Παληειήο. 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηε ύκβαζε « ύζηεκα Πξόγλσζεο 

Τγείαο Δππαζώλ Οκάδσλ ιόγσ παλδεκίαο COVID-19» ζην πιαίζην 

ηεο Πξόζθιεζεο ΑΣ Ο8 κε Αλνηθηή Γηαδηθαζία κέζσ ΔΗΓΗ κε 

εθηηκώκελε αμία 125.376,40 € (ζπκπ. ΦΠΑ 24%) (επανειζαγωγή). 

2. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο - αμηνιόγεζεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ 

θίλεζεο, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ (ΔΞΑΜΗΝΟ)» (Α.Μ. 

10/2023) θαη αλάδεημε πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ. 
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3. Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο αηξεηνύ ηνπ Γήκνπ θ. Γ. Αλεκνγηάλλε ζηηο 

27/3/2023 ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελώλ ζε πνηληθή 

ππόζεζε. 

4. Απόδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο 5.528,55 € γηα ηελ απνζηνιή νκαδηθώλ 

επηζηνιώλ θαη απαιιαγή ππνιόγνπ ππαιιήινπ. 

 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Καιεκέξα θύξηνη ζπλάδειθνη, λα ελεκεξώζσ όηη ν θ. 

Γήκαξρνο ζα θαζπζηεξήζεη. Παξαθαιώ λα πάξνπκε παξνπζίεο πξώηα από 

ηνπο καθξόζελ επξηζθόκελνπο ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξώλ, ν θ. Κνπηζάθεο 

παξώλ, ν θ. Κνπεινύζνο παξώλ, ν θ. Σάθαο παξώλ, ν θ. Σνκπνύινγινπ 

παξώλ, Κσλζηαληηλίδεο παξώλ, ν θ. Γξεηδειηάο απώλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο 

απώλ. Τπάξρεη απαξηία, μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Θα κπνύκε ζηελ εκεξήζηα; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Μηζό ιεπηό θ. Αλεκνγηάλλε, δήηεζε ν θ. 

Σνκπνύινγινπ λα δηαβάζεη ην 1ν ζέκα. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Πνηνο ην ππνγξάθεη ην 1ν ζέκα; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Σν έρεη ν θ. Σνκπνύινγινπ, κηζό ιεπηό λα ην δσ θη 

εγώ ζηνλ ππνινγηζηή κνπ. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σν ππνγξάθεη -ιέεη- ν Αληηδήκαξρνο, αιιά δελ ιέεη 

πνηνο είλαη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ην 1ν ζέκα κηιάηε θ. Αλεκνγηάλλε; Ο Γήκαξρνο ην 

ζεσξεί, ν θ. Παλαγησηόπνπινο είλαη ν ζπληάμαο, αιιά ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

δελ ππάξρνπλ ππνγξαθέο. Με αξηζκό κειέηεο 2/2023 δελ έρεη ππνγξαθέο ν 

πξνϋπνινγηζκόο, έρεη ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ, έρεη ηε κειέηε … 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σε κειέηε ηελ έρεη, ηελ πξνθήξπμε ηελ έρεη, ηελ 

εηζήγεζε ηελ έρεη. Γηαηί ζην έλα έγγξαθν πξνο ηελ Οηθνλνκηθή ην ππνγξάθεη ν 

Καξαληάλεο θαη ζην άιιν είλαη ν… γη' απηό ξσηάσ πνηνο Αληηδήκαξρνο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιόγν λα δηεπθξηλίζεη επί ηνπ 

ζέκαηνο. Να κπνύκε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη' αξράο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη βεβαίσο. 
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1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

«Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού 

ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηη ύμβαζη  

« ύζηημα Ππόγνυζηρ Τγείαρ Εςπαθών Ομάδυν λόγυ πανδημίαρ 

COVID-19» ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ ΑΣ Ο8 με Ανοικηή Διαδικαζία 

μέζυ ΕΗΔΗ με εκηιμώμενη αξία 125.376,40 € (ζςμπ. ΦΠΑ 24%)» 

(επανεισαγωγή) 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΛΕΚΚΑ: Καιεκέξα θαη από εκέλα. Απηό αθνξά ηελ πξόζθιεζε ΑΣ8 ηνπ 

«Αληώλεο Σξίηζεο» ην νπνίν ην έρνπκε μαλαπεξάζεη, απιά έπξεπε λα γίλνπλ 

θάπνηεο δηνξζώζεηο γηα λα κπνξέζεη λα ζεθσζεί ζσζηά ν δηαγσληζκόο 

ζύκθσλα κε θάπνηεο δηνξζώζεηο πνπ πξόηεηλε ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Καξαγηάλλε θάπνηεο παξαηεξήζεηο, νπόηε γη' απηό 

πξέπεη λα ην μαλαπεξάζνπκε γηα λα ζεθσζεί ζσζηά ν δηαγσληζκόο κε 

ζπκκόξθσζε κε θάπνηεο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ζηε λνκνζεζία.  

  Δίλαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ξνινγηώλ γηα ηηο εππαζείο νκάδεο 

πνπ παξαθνινπζνύκε δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο πγείαο ηνπο.  

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Ση πξνκήζεηα είλαη; 

Α. ΛΕΚΚΑ: Δίλαη κέζα από ηελ πξόζθιεζε ΑΣ8 ηνπ «Αληώλεο Σξίηζεο» 

έλα ππνέξγν ην νπνίν καο έρεη εγθξηζεί πξνο ρξεκαηνδόηεζε θαη είλαη ε 

πξνκήζεηα 200 ξνινγηώλ ηύπνπ smart watch γηα ηνπο σθεινύκελνπο ηνπ 

«Βνήζεηα ζην πίηη» θαη εππαζείο ζπκπνιίηεο καο. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γελ θαηαιαβαίλσ Θάλν ηη ιεο. Ση πξνκήζεηα είλαη, ηη ζα 

πάξνπκε. Δίλαη 125.000 ηη ζα πάξνπκε.  

Α. ΛΕΚΚΑ: Θα πάξνπκε 200 ξνιόγηα ηύπνπ smart watch, ζα πάξνπκε 

ινγηζκηθό, ηα πεξηγξάθεη όια κέζα ε κειέηε. Δίλαη εγθεθξηκέλν δειαδή από ηε 

Γηαρεηξηζηηθή ηνπ «Αληώλεο Σξίηζεο», έρεη κέζα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Κύξηε Κσλζηαληηλίδε ζέισ ηνλ ιόγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Μηζό ιεπηό θ. Αλεκνγηάλλε, πξνζήιζε ν θ. 

Οπζηακπαζίδεο. Κύξηε Οπζηακπαζίδε θαιεκέξα, κόιηο κπήθακε ζην 1ν ζέκα, 
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έθαλε κηα εηζήγεζε ν θ. Λέθθαο εδώ σο αξκόδηνο θαη ηνλ ιόγν έρεη ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο.  

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γηα άιιε κηα θνξά ε Γηνίθεζε θέξλεη κε επαλεηζαγσγή 

έλα ζέκα ηειείσο πξόρεηξα. Δίλαη ιαλζαζκέλε ε εηζήγεζε, αξθεί λα αλαηξέμεη 

θαλείο ζηελ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο, ν θ. Λέθθαο καο έθαλε κηα πεξηγξαθή 

κηιάεη γηα smart watch θαη ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ιέεη ηα εμήο:  

«… Περιγραθή - ανηικείμενο ηης ζύμβαζης. Ανηικείμενο ηης 

παρούζας ζύμβαζης είναι η προμήθεια και ηοποθέηηζη ζηεγάζηρων 

για ηην αναβάθμιζη ηων ζηάζεων αζηικής και Δημοηικής 

Σσγκοινωνίας με ζηότο ηη βεληίωζη ηων εν λόγω σποδομών και ηην 

αναβάθμιζη ηης ποιόηηηας ηων παρετόμενων σπηρεζιών προς ηο 

επιβαηικό κοινό».  

  Απηό εζείο ην ιέηε δηνξζσκέλε εηζήγεζε, εγώ ην ιέσ κπάραιν.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: ην ππνζύζηεκα 1 αλαθέξεη «έμππλεο θνξεηέο 

ζπζθεπέο» θ. Αλεκνγηάλλε. Γείηε ην ππνζύζηεκα 1. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Διιεληθά θ. Κσλζηαληηλίδε μέξεηε; Γηαβάδεηε; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ννκίδσ, έρσ ηειεηώζεη ην Γεκνηηθό. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απνδερηείηε όηη έρεηε θάλεη ιάζνο, πάξηε ην πίζσ θαη 

θέξηε ην ζσζηά. Γηαβάζηε ηελ πεξίιεςε πνπ ζηείιαηε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άιια λη’ άιισλ ιέεη.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Απιώο ζηελ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεη ην 

έλα ππνζύζηεκα, αλαθέξεη δειαδή ηνλ έλα ηνκέα. Απηή ε πξάμε, απηή ε 

δξάζε δελ αθνξά έλα ηνκέα, αθνξά ηξεηο. Δδώ εκείο εηζεξρόκαζηε ζηε 

δξάζε απηή κε smart watch θαη ινγηζκηθό, όπσο είπε θαη ν θ. Λέθθαο. 

  Αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε αλαθέξνληαη αθξηβώο ηα 

ππνζπζηήκαηα. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: «νη ζηάζεηο ηεο αζηηθήο θαη ηεο Γεκνηηθήο 

πγθνηλσλίαο» είλαη smart watch. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Να ηειεηώζσ θ. Αλεκνγηάλλε, κηζό ιεπηό. Απηή ε 

πξνθήξπμε έρεη ηνκείο, εκείο εηζεξρόκαζηε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Η 

πξνθήξπμε αθνξά ηξεηο ηνκείο, εκείο εηζεξρόκαζηε ζηα smart watch θαη ζην 

ινγηζκηθό.  
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα ηη ιέηε ηώξα;  

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Κύξηε Κσλζηαληηλίδε κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ 

πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γειαδή έρεηε θάλεη ιάζνο θαη δελ έρεη ππνγξαθή 

θηόιαο απηό. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Κύξηε Λέθθα, μέξεηε θάηη; Ο θ. Λέθθαο ν νπνίνο είλαη 

εηδηθόο, ζα ζαο απαληήζεη. Γελ έρσ θαη ην ζέκα θαλ εγώ. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Αλ δελ έρεηε ην ζέκα, κελ παίξλεηε ηνλ ιόγν εθηίζεζηε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Σν έρεη ν θ. Σνκπνύινγινπ, θ. Αλεκνγηάλλε κηζό 

ιεπηό. Σν δήηεζε λα ην δηαβάζεη, κηζό ιεπηό.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη' αξρήλ δελ έρεη ππνγξαθή απηό ην ζέκα, αιιά 

πέξα από απηό είλαη άζρεην ην ζέκα. Πείηε «θάλακε ιάζνο» δελ είλαη θαιό. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Γελ είπα όηη είλαη θαθό, λα δνύκε … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο επηκέλεηε όκσο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Μηζό ιεπηό θ. Σνκπνύινγινπ δελ ζα ζθνησζνύκε, 

νύηε ζα καιώζνπκε εδώ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα δελ καιώλνπκε, ζαο είπε θάηη πνιύ απιό ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Μπνξεί λα έγηλε ιάζνο ζηελ πεξίιεςε, κηζό ιεπηό λα 

ην δνύκε. Απιώο θη εγώ δελ ην έρσ κπξνζηά κνπ, ην πήξαηε εζείο θαη δελ 

κπνξώ λα ην δηαβάζσ απηή ηε ζηηγκή. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθνύ θη εκάο δελ καο ήξζε ζηελ ώξα ηνπ. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Ση παίξλεηε ζέζε αλ δελ ην έρεηε κπξνζηά ζαο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κύξηε Κσλζηαληηλίδε δελ ήξζε ζηελ ώξα ηνπ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Δίρε έξζεη ζηνλ ππνινγηζηή θαη παίξλσ ζέζε κε απηά 

πνπ ζπκάκαη από ό,ηη δηάβαζα, αιιά κπνξεί λα κελ ην παξαηήξεζα απηό πνπ 

ιέεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο, κηζό ιεπηό λα ην δηαπηζηώζνπκε. Γελ είλαη αλάθξηζε 

εδώ, κηζό ιεπηό. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δίλαη πεξίεξγν λα ηα παξαηεξεί ε αληηπνιίηεπζε θαη λα 

κελ ηα παξαηεξεί απηόο πνπ ηα ζπληάζζεη θαη ην ππνγξάθεη. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ννκίδσ όηη απηό πνπ ιέεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο είλαη 

ζσζηό. Πάξηε ην θαη δηνξζώζηε ην θαη θάληε επαλεηζαγσγή, είλαη άιια λη’ 

άιισλ ην ζέκα.  

Α. ΛΕΚΚΑ: Μηα παξάγξαθνο είλαη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη δελ είλαη κηα παξάγξαθνο, δελ είλαη έηζη 

απινπνηεκέλα ηα πξάγκαηα. Καη θαη' αξρήλ ην ππνγξάθεη θαλείο από πίζσ 

απηό; Καλείο. 

Η. ΣΑΦΑ: (Παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) Φώλαμε ηνλ Καξαληάλε, πεο ηνπ 

λα αλέβεη κε ηα «βξαρηνιάθηα».  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Μηζό ιεπηό θ. Αλεκνγηάλλε θσλάμακε ηνλ θ. 

Καξαληάλε ηνλ αξκόδην ππάιιειν. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: (Παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) Κύξηε Κσλζηαληηλίδε 

δελ είλαη ζέκα ηνπ θ. Καξαληάλε, εδώ θέξλεηε κηα εηζήγεζε ζηελ Οηθνλνκηθή 

πνπ ν αξκόδηνο Αληηδήκαξρνο ή ν Γήκαξρνο πνπ αλ κε ηη άιιν ζα έπξεπε λα 

ηεο ξίμεηε κηα καηηά. Μηα καηηά, δελ ζαο είπα λα μέξεηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

κειέηεο, νη κειέηεο απηέο είλαη ρξεκαηνδνηνύκελεο, έξρνληαη έηνηκεο θαη 

πεξλάλε ζθαίξα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ (Κ. ΠΛΕΑ): (Παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ είλαη έηζη πνπ ην ιέηε θ. Πιέζζα, θάλεηε ιάζνο. 

Απνηειεί έγγξαθν ηεο εηζήγεζεο, δελ είλαη έηζη πνπ ην ιέηε, κελ ηα 

απινπνηνύκε όια.  

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ: Γελ ηα απινπνηώ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πσο; Ση κνπ ιέηε ηώξα; Σν έιεγμε θαλείο; Γελ ην έρεη 

ππνγξάςεη θαη θαλείο απηό. Λνηπόλ; Ση ζπδεηάκε ηόηε;  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Έλα ιεπηό θξαηείηαη ην 1ν ζέκα, κέρξη λα έξζεη ν 

αξκόδηνο ππάιιεινο λα καο ελεκεξώζεη θαη πάκε ζην 2ν. 
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2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

«Έγκπιζη ππακηικού διενέπγειαρ - αξιολόγηζηρ ανοικηού ηλεκηπονικού 

διαγυνιζμού για ηην ππομήθεια με ηίηλο «Ππομήθεια καςζίμυν κίνηζηρ, 

πεηπελαίος θέπμανζηρ και λιπανηικών (ΕΞΑΜΗΝΟ)» (Α.Μ. 10/2023)  

και ανάδειξη πποζυπινών αναδόσυν» 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Έρεη θάπνηνο θάπνηα εξώηεζε; 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απηή γηα πόζν δηάζηεκα είλαη; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Γηα έμη κήλεο. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γηαηί κόλν γηα έμη κήλεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Γηαηί αθόκε δελ έρεη έξζεη ν πξνϋπνινγηζκόο γηα λα δνύκε 

πόζα ιεθηά έρνπκε, πόζα δελ έρνπκε θαη πσο ζα ηα δηαρεηξηζηνύκε θαη ηη ζα 

θάλνπκε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Άιιε εξώηεζε επί ηνπ ζέκαηνο; Κύξηνη ζπλάδειθνη λα 

ςεθίζνπκε;  

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Ση λα ςεθίζεηο ηώξα … 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Να ςεθίζεηο λα έρνπκε πεηξέιαην. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Να ςεθίζσ λα έρνπκε πεηξέιαην, αιιά ν δηαγσληζκόο 

είλαη εηήζηνο. Γηαηί έξρεηαη εμάκελν, ξσηάσ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Απηά ηα ιεθηά έρνπκε Γηώξγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Λνηπόλ πάκε ζηελ ςεθνθνξία ηνπ 2νπ ζέκαηνο. 

Διεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Τπέξ. Ο θ. Σάθαο; 

Η. ΣΑΦΑ: Τπέξ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ο θ. Κνπεινύζνο; 

Υ. ΚΟΠΕΛΟΤΟ: Τπέξ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απέρσ γηαηί όπσο είρα δειώζεη όηαλ ςεθίδνληαλ ηα 

αληαπνδνηηθά, ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ αληαπνδνηηθώλ ήηαλ γηα έμη κήλεο θαη 

αξρίδεη λα θαίλεηαη θαη ζε λνύκεξα, νπόηε απέρσ από ηε δηαδηθαζία.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Κύξηε Κνπηζάθε; 
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξώλ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΔΗ: Παξώλ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ: Οκόθσλα θαη θαηαγξάθεηαη κηα απνρή θαη 2 παξώλ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 

ππακηικού διενέπγειαρ - αξιολόγηζηρ ανοικηού ηλεκηπονικού 

διαγυνιζμού για ηην ππομήθεια με ηίηλο «Ππομήθεια καςζίμυν κίνηζηρ, 

πεηπελαίος θέπμανζηρ και λιπανηικών (ΕΞΑΜΗΝΟ)» (Α.Μ. 10/2023) και 

ανάδειξη πποζυπινών αναδόσυν» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

«Έγκπιζη νομικήρ ζηήπιξηρ αιπεηού ηος Δήμος κ. Γ. Ανεμογιάννη  

ζηιρ 27/3/2023 ζηο Μονομελέρ Πλημμελειοδικείο Αθηνών  

ζε ποινική ςπόθεζη» 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Τπάξρεη θάπνηα εξώηεζε ζε απηό; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Από εκάο είλαη ζεηηθό. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Δγθξίλεηε θύξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΕΛΗ: Δγθξίλεηαη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη νομικήρ 

ζηήπιξηρ αιπεηού ηος Δήμος κ. Γ. Ανεμογιάννη ζηιρ 27/3/2023 ζηο 

Μονομελέρ Πλημμελειοδικείο Αθηνών ζε ποινική ςπόθεζη» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

«Απόδοζη Υ.Ε. πποπληπυμήρ 5.528,55 € για ηην αποζηολή ομαδικών 

επιζηολών και απαλλαγή ςπολόγος ςπαλλήλος» 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Τπάξρεη θάπνηα εξώηεζε; Γελ ππάξρεη. Δγθξίλεηε 

θύξηνη ζπλάδειθνη; 
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ΜΕΛΗ: Δγθξίλεηαη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Απόδοζη Υ.Ε. 

πποπληπυμήρ 5.528,55 € για ηην αποζηολή ομαδικών επιζηολών και 

απαλλαγή ςπολόγος ςπαλλήλος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

  Πεξηκέλνπκε ηνλ θ. Καξαληάλε γηα ην θξαηεζέλ 1ν ζέκα. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Κύξηε Κσλζηαληηλίδε, αλ έρεη ππνδείμεη ν θ. Αλεκνγηάλλεο 

νηηδήπνηε ην νπνίν δελ είλαη… δελ είλαη αλάγθε λα ην πάξνπκε πίζσ, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα δηνξζώζεη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Κύξηε Κνπηζάθε πεξηκέλεηε κηζό ιεπηό γηαηί αλ έρεη 

γίλεη ιάζνο όπσο δηαθαίλεηαη ζε κηα παξάγξαθν, ζα έξζεη ν θ. Καξαληάλεο ζα 

ην αλαγλώζεη θαη ζα απνθαζίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλ ην δέρεηαη ή όρη. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Κύξηε Κσλζηαληηλίδε, δελ είλαη ιάζνο ζε κηα 

παξάγξαθν, είλαη έλα νιόθιεξν έγγξαθν πνπ ζα αλέβαηλε ζην δηαγσληζκό 

θαη ζα αθπξσλόηαλ ν δηαγσληζκόο. Απηά ηα έγγξαθα θ. Κσλζηαληηλίδε 

αλεβαίλνπλ ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη από εθεί ν νπνηνζδήπνηε αλάδνρνο ηα παίξλεη 

θαη θάλεη ηηο πξνζθνξέο. Όηαλ παο λα αγνξάζεηο έμππλα ξνιόγηα θαη αληί γηα 

έμππλα ξνιόγηα αλαξηάο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, θάηη δελ έρεηο θάλεη θαιά.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Κύξηε Αλεκνγηάλλε, ην ιάζνο πνπ ππάξρεη από ό,ηη 

βιέπσ είλαη ζηελ πεξίιεςε, κελ θαηαζηξνθνινγνύκε. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Δίλαη επί ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Σν είδαηε, πνιύ θαιά θάλαηε πνπ ην είδαηε γη' απηό 

πεξηκέλνπκε ηνλ αξκόδην ππάιιειν λα δνύκε, γηαηί ην ιάζνο είλαη ζε κηα 

παξάγξαθν ηεο πεξίιεςεο. Γηα λα κελ θαζπζηεξνύκε θαη ράλνπκε 

εβδνκάδεο, αλ κπνξεί λα δηνξζσζεί ηώξα. Αλ δελ κπνξεί λα δηνξζσζεί ηώξα 

κε ηελ αλάγλσζε ηεο ζσζηήο παξαγξάθνπ, ζα ην μαλαθέξνπκε ην ζέκα. Έηζη 

θη αιιηώο νύηε 20 ιεπηά δελ έρνπκε θάλεη Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κηζό ιεπηό. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Κύξηε Κσλζηαληηλίδε, επεηδή από ηελ αξρή είζηε 

απέλαληί κνπ ιίγν αξλεηηθόο … 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Δγώ; Καζόινπ ίζα – ίζα. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Όηαλ δελ παξαδέρεζηε, ζαο δηαβάδσ θάηη θαη κνπ ιέηε 

έρεη θη άιιεο παξακέηξνπο θαη είλαη απηό … 
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Μα έρεη θη άιιεο παξακέηξνπο.  

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Γελ έρεη ηίπνηα, θακία παξάκεηξν. Όηαλ εγώ ζαο 

θέξλσ ην ιάζνο λα ην δηνξζώζεηε γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία, γηαηί γη' 

απηό ζαο έθεξα ην ιάζνο αιιηώο ζα ζαο άθελα λα ην θάλεηε, λα αλέβεη ζηε 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη κεηά λα αξρίζσ … 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Κύξηε Αλεκνγηάλλε θαη εγώ ζαο είπα πνιύ θαιά 

θάλεηε θαη ην επηζεκάλαηε. Απηό δελ είπα; αο ην είπα, δελ ην αθνύζαηε ίζσο. 

Δίπα, όηη θάλαηε πνιύ θαιά πνπ ην επηζεκάλαηε θαη πξνζπαζνύκε λα ην 

δηνξζώζνπκε γηα λα κελ θαζπζηεξνύκε. Απηό είπα, δελ είπα θάηη άιιν.  

  Ήξζε ν θ. Καξαληάλεο, κηζό ιεπηό. Ο θ. Καξαληάλεο έρεη ηνλ 

ιόγν γηα λα καο δηεπθξηλίζεη απηό ην ζέκα πνπ επηζήκαλε ν θ. Αλεκνγηάλλεο. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Καιεκέξα ζαο. Η εηζήγεζε πνπ έρεη γίλεη, είλαη γηα 

έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη δηαθήξπμεο. Σν έγγξαθν πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο 

είλαη ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμε πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε ζα δηαδηθαζία απηή 

ηε ζηηγκή. Δθόζνλ εγθξηζνύλ νη όξνη, ζα βγνπλ ηα επόκελα έγγξαθα ζηε 

ζπλέρεηα, πνπ είλαη θαη ε πεξίιεςε. 

Η. ΣΑΦΑ: Άξα δελ έπξεπε λα είλαη θαλ εδώ. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Γελ έπξεπε λα είλαη ζαλ έγγξαθν ζπλεκκέλν. Απηό. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Άξα εκθηινρώξεζε ιέηε ε πεξίιεςε θαη δελ έρεη 

θακία ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία. Απηό ιέηε, γηα λα θαηαιάβνπκε. 

Η. ΣΑΦΑ: Μπήθε εθ παξαδξνκήο κέζα.  

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Καη νη εκεξνκελίεο όια είλαη κε θελά, γηα λα 

ζπκπιεξσζνύλ κεηά, αθνύ βγεη ε απόθαζε. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σώξα ζνβαξά κηιάκε; νβαξά ηα ιέκε όια απηά ηώξα 

εδώ; Μαδεπηήθακε γηα λα δηαβάδνπκε ιάζνο έγγξαθα; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Γελ είπε ιάζνο έγγξαθν. Κύξηε Αλεκνγηάλλε, κεηά 

ιέηε όηη είκαη επηζεηηθόο. Κύξηε Αλεκνγηάλλε θαλέλαο δελ είλαη αιάλζαζηνο, 

κηζό ιεπηό. Σν έγγξαθν ηεο πεξίιεςεο ην νπνίν επηζεκάλαηε ζσζηά όηη δελ 

είλαη ζσζηό, θαθώο κπήθε κέζα, κπήθε εθ παξαδξνκήο κέζα ζηα ζπλεκκέλα. 

Απηό ζαο είπε. Γελ είλαη επηδξά ζηε δηαδηθαζία. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Σηο επόκελεο θνξέο πνπ ζα έξζεη ζηελ Οηθνλνκηθή κηα 

πεξίιεςε, ζα ηελ πεηάκε ζηα ζθνππίδηα; Θα είλαη εθ παξαδξνκήο; 
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Να ζαο απαληήζεη ν θ. Καξαληάλεο. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Κύξηε Κσλζηαληηλίδε, όιεο νη εηζεγήζεηο πνπ ζηέιλεηε 

κε ηνπο δηαγσληζκνύο έρνπλ θαη ηελ πεξίιεςε θαη ε πεξίιεςε πάληα αθνξά 

ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ. Δδώ έρνπκε κηα πεξίιεςε δηαγσληζκνύ, ε νπνία 

κηιάεη γηα ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, ελώ ν δηαγσληζκόο είλαη γηα έμππλα ξνιόγηα 

θαη παξαθνινύζεζε ησλ εππαζώλ νκάδσλ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Έγηλε θαηαλνεηό. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Κάπνηνο έρεη θάλεη ιάζνο, θάπνηνο έρεη ππνγξάςεη 

ιάζνο, θάπνπ έρεη γίλεη ιάζνο. Δάλ ζέιεηε απηή ε Οηθνλνκηθή λα έρεη έλα 

ξόιν, ζνβαξεπηείηε.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: νβαξνί είκαζηε θαη ζαο παξαθαιώ ιίγν απηέο νη 

παξαηεξήζεηο θαη νη παξαηλέζεηο λα έρνπλ έλα κέηξν. Γελ είκαζηε νύηε 

θιόνπλ, νύηε αζόβαξνη. αο παξαθαιώ θ. Αλεκνγηάλλε, ζνβαξόηαηνη είκαζηε, 

απιώο γίλνληαη ιάζε θαη από εκάο θαη από εζάο θαη από ππαιιήινπο. 

Δκθηινρσξνύλ θάπνηα έγγξαθα θακία θνξά θαηά ιάζνο, δελ είλαη ηόζν 

ηξαγηθό.  

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: (Παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Κύξηε Αλεκνγηάλλε αθνπζηήθαηε πάξα πνιύ, ζαο 

παξαθαιώ ιίγν λα πεη κηα θνξά αθόκε ν θ. Καξαληάλεο, λα ζαο δηεπθξηλίζεη 

κηα θνξά αθόκε ην ιάζνο θαη λα απνθαζίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλ ζα 

ζπλερίζνπκε ή όρη. 

  Κύξηε Καξαληάλε πείηε κηα θνξά αθόκε ηη αθξηβώο έγηλε κε ηελ 

πεξίιεςε. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: ηελ εηζήγεζε όπσο ππάξρεη, πεξηγξάθνληαη σο 

ζπλεκκέλα δπν έγγξαθα: ε κειέηε θαη ε δηαθήξπμε. Γελ γξάθεη πνπζελά «Γ 

πεξίιεςε», άξα είλαη δπν ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα εμεηάζεη ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαη είλαη κάιηζηα κε θελά ε δηαθήξπμε, γηαηί ζα επεμεξγαζηεί 

πεξαηηέξσ από ηελ Τπεξεζία βάζεη ηεο απόθαζεο πνπ ζα βγεη, γηα λα βγνπλ 

νη ρξόλνη, πόηε ζα γίλεη ν δηαγσληζκόο, πόηε ζα είλαη ε θαηαιεθηηθή 

πξνζθνξά. Η πεξίιεςε θαη όια ηα ππόινηπα έγγξαθα, ε εληνιή δεκνζίεπζεο 

βγαίλνπλ αθνύ βγεη ε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο πνπ εγθξίλεη ηε δηαθήξπμε κε 

ηνπο όπνηνπο όξνπο βγεη.  
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Δγώ θαιύθζεθα. Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ο πξνϋπνινγηζκόο είλαη ππνρξεσηηθό έγγξαθν ζηελ 

εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο; 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Δλλνείηε ηελ ΑΑΔ; Ση αθξηβώο ελλνείηε; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν έγγξαθν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Τπάξρεη έλα 

έγγξαθν ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Δίλαη απαξαίηεην; Απηό ξσηάσ. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Μέζα ζηε δηαθήξπμε πάληα ππάξρεη ΑΑΔ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έλα λαη, ή έλα όρη, ζέισ. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Ναη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη αλππόγξαθν. Γηα πνην ιόγν; 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Η κειέηε πνπ έρεη … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ρσηάσ θαη ζέισ απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν. Μνπ 

είπαηε όηη είλαη ππνρξεσηηθό θαη ζαο ιέσ όηη είλαη αλππόγξαθν θαη ξσηάσ γηα 

πνην ιόγν. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Η κειέηε πνπ έρεη θαηαηεζεί είλαη από ηνλ ππνγξάθνληα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κύξηε Καξαληάλε έθαλα κηα εξώηεζε. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Απηό εδώ πνπ ζαο έρεη έξζεη, είλαη ε κειέηε. Άξα είλαη 

έγγξαθα πνπ δελ έρνπλ ππνγξαθεί από ηνλ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηό ξσηάσ.  

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Μπνξώ λα ζαο θέξσ ηε κειέηε πνπ έρεη …. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Η κειέηε από πίζσ είλαη ππνγεγξακκέλε, θάλεηε 

ιάζνο. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: ε θάπνηα ζειίδα πξνθαλώο … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη, ζην ηέινο. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: ε απηή ηε ζειίδα πξνθαλώο ν ζπληάμαο … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ππάξρεη ζειίδα, είλαη μερσξηζηό έγγξαθν κελ 

κπεξδεύεζηε. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Όρη είλαη ζειίδα, αθνύ γξάθεη «26», «25» … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Η αξίζκεζε ηνπ εγγξάθνπ ελλνείηαη. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Σνπ εγγξάθνπ λαη. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίλαη άιιν πξάγκα, ζέιεη ππνγξαθή είλαη μερσξηζηό 

έγγξαθν. Απηό ην μέξνπλ όινη νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Δίλαη θνκκάηη ηεο κειέηεο, ζαο ιέσ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δξώηεζε: έπξεπε λα έρεη ππνγξαθέο; 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: ε απηό ην ζεκείν έρεη μεραζηεί λα ππνγξάςεη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έπξεπε; Ρσηάσ. Απηό ξσηάσ αλ έπξεπε λα 

ππάξρνπλ ππνγξαθέο. Ξεράζηεθαλ. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα έρεη μεραζηεί ε ππνγξαθή. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηό ζέισ λα πείηε, δελ ιέσ θάηη άιιν. Δγώ ξώηεζα 

δπν απιά πξάγκαηα, δελ έρσ κε εζάο θάηη. Άξα όηαλ έξρνληαη νη εηζεγήζεηο θ. 

Πξόεδξε θαη βεβαίσο θαη ν θ. Γξακκαηέαο πξέπεη λα είλαη ειεγρόκελεο πξώηα 

όιεο νη ζειίδεο θαη ό,ηη ώξα έξρνληαη. Απηό ιέσ. Αλ έρεηε θάηη άιιν λα πείηε, 

πείηε κνπ.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Όρη δελ κπνξώ λα πσ, απιώο πξέπεη λα 

αληηιακβάλεζηε θη εζείο όηη ιόγσ ηνπ θόξηνπ ππάξρνπλ παξαιείςεηο. Σν ζέκα 

είλαη αλ νη παξαιείςεηο είλαη νπζηώδεηο ή όρη. Αλ είλαη νπζηώδεηο, λα ην 

ζπδεηήζνπκε.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οη παξαιείςεηο, είλαη παξαιείςεηο. Σν αλ είλαη 

νπζηώδεηο ή όρη, ην θξίλεη απηόο πνπ ςεθίδεη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ εξεκήζηε κε θσλάδεηε.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κύξηε Κσλζηαληηλίδε, νη παξαιείςεηο είλαη νπζηώδεηο ή 

επνπζηώδεηο θαη ην θξίλεη απηόο πνπ ςεθίδεη.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Αθξηβώο. Καη επεηδή εγώ έθξηλα σο νπζηώδε ηελ 

παξαηήξεζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε, γη' απηό θάιεζα ηνλ αξκόδην ππάιιειν λα 

καο εμεγήζεη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα δελ έρεη ζρέζε απηό πνπ ζαο ιέσ εγώ κε ηελ 

παξαηήξεζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε. Άιιν πξάγκα ιέσ εγώ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Όηαλ θάλνπκε δηάινγν, πξέπεη λα ηειεηώλεη ν έλαο θαη 

λα αξρίδεη ν άιινο. Δπηηξέςηε κνπ λα ηειεηώζσ θαη ζα αξρίζεηε κεηά.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μα ιέηε γηα ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε. 
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Να πάξεηε ηνλ ιόγν όηαλ ηειεηώζσ εγώ θ. 

Σνκπνύινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξαθαιώ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Με ην θάλεηε ζπγθξνπζηαθό, δελ ππάξρεη ιόγνο. Γελ 

ιέσ όηη είλαη ε ίδηα παξαηήξεζε, ιέσ όηη άιιε παξαηήξεζε είλαη νπζηώδεο 

θαηά ηε γλώκε κνπ θαη θαηά ηε γλώκε ηεο Δπηηξνπήο ζα ςεθηζηεί θαη άιιε 

παξαηήξεζε … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη δελ είλαη ηεο Δπηηξνπήο, είλαη πξνζσπηθέο νη 

απόςεηο. Κάλεηε ιάζνο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη έλα όξγαλν ην νπνίν 

ςεθίδεη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη έρεη κέιε. Γελ είλαη ηεο Δπηηξνπήο ζπλνιηθά, είλαη 

πξνζσπηθέο νη απόςεηο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ γηαηί ζπγθξνύεζηε κε ηνλ εαπηό 

ζαο; Γελ ιέκε θάηη δηαθνξεηηθό.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηαηί ιέηε ιέμεηο πνπ δελ πθίζηαληαη. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ωξαία ην ζέκα έρεη ηειεηώζεη. Θέιεηε γηα θάπνην ιόγν 

λα θάλεηε κηα ζύγθξνπζε επίπιαζηε, δελ ζα ζπκκεηάζρσ. 

  Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΛΕΚΚΑ: Γηαηί εδώ βιέπνπκε ην δέληξν θαη ράλνπκε ην δάζνο. Σν δάζνο 

είλαη όηη απηή ηε ζηηγκή ν Γήκνο καο έρεη εμαζθαιίζεη… Καη' αξράο ε κειέηε, 

ν πξνϋπνινγηζκόο θαη όιν απηό πνπ ζήκεξα έρνπκε ζηα ρέξηα καο ζαλ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, έρνπλ ειεγρζεί από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ηνπ 

«Αληώλεο Σξίηζεο», έρνπλ εγθξηζεί θαη έρεη εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδόηεζε. 

  Πνπ ζεκαίλεη όηη δελ είλαη κειέηε θαη πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 

Γήκνπ, είλαη κειέηε θαη πξνϋπνινγηζκόο πνπ θαηαηέζεθε ζηε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή θαη εγθξίζεθε. Δίλαη αθξηβώο ην ίδην, δελ έρεη αιιάμεη νύηε θόκκα (,) θαη 

δελ κπνξεί λα αιιάμεη θόκκα, γηαηί αλ ζεθσζεί ν δηαγσληζκόο κε δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία από απηά πνπ καο έρνπλ εγθξηζεί, πνιύ απιά δελ ζα πάξνπκε ηε 

ρξεκαηνδόηεζε. Γηαηί ειεγρόκαζηε γη' απηό. 

  Άξα ην ζεκαληηθό πνην είλαη; Όηη όιν απηό πνπ εκείο ζήκεξα 

βιέπνπκε θαη πνπ ελδερνκέλσο έρεη δίθην ν θ. Σνκπνύινγινπ ιείπε κηα 
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ππνγξαθή από έλα έγγξαθν ην νπνίν θαη’ εκέ είλαη επνπζηώδεο, δηόηη έρεη 

πάεη θαη έρεη έξζεη απηή ε κειέηε θαη ν πξνϋπνινγηζκόο δπν θαη ηξεηο θνξέο 

ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη έρεη εγθξηζεί θαη ειεγρόκαζηε γη' απηό 

επαλαιακβάλσ. Σν έλα θνκκάηη είλαη απηό. 

  Σν δεύηεξν είλαη όηη θαθώο από ιάζνο έλα έγγξαθν ηεο 

πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο πνπ αθ' ελόο δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ην 

έγγξαθν όπσο καο ελεκέξσζε ν θ. Καξαληάλεο, από ιάζνο κπήθε θαη κπήθε 

ιάζνο έγγξαθν.  

  Απηό είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα, αιιά απηό δελ αιιάδεη ηελ νπζία, 

πνπ ε νπζία είλαη όηη πξέπεη όζν ην δπλαηό γξεγνξόηεξα θαη ηαρύηεξα, από 

ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε εμαζθαιηζκέλε ηε ρξεκαηνδόηεζε 200 ζπκπνιίηεο καο, 

σθεινύκελνη ηνπ «Βνήζεηα ζην πίηη» λα πάξνπλ ηηο παξνρέο γηα ηηο νπνίεο 

καο έρεη εγθξηζεί ε ρξεκαηνδόηεζε. 

  Να πάξνπλ ηα ξνιόγηα ηνπο, λα παξαθνινπζείηαη ε πγεία ηνπο, 

λα ελεκεξώλνληαη νη ζπγγελείο ηνπο θαη λα παξαθνινπζεί θαη ε Τπεξεζία ηελ 

πγεία ησλ εππαζώλ απηώλ νκάδσλ. Απηά ήζεια λα πσ, ηώξα αλ μέθπγε κηα 

ππνγξαθή από έλα έγγξαθν, ζσζηά είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ κπνξεί λα 

ζπκβεί.  

  Αιιά δελ είλαη έλα έγγξαθν, νύηε έλαο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 

Γήκνπ ή ηνπ Γεκάξρνπ ή ηεο Τπεξεζίαο. Δίλαη έλαο πξνϋπνινγηζκόο 

εγθεθξηκέλνο γηα ρξεκαηνδόηεζε από ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ειεγρόκεζα 

γη' απηό. Γελ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε νύηε έλα ιεπηό ηνπ επξώ, δηόηη ζα 

ράζνπκε ηε ρξεκαηνδόηεζε.  

  Ο θ. Αλεκνγηάλλεο πνπ έρεη αζθήζεη Γηνίθεζε θαη έρεη θάλεη 

Αληηδήκαξρνο γλσξίδεη πάξα πνιύ θαιά όηη αλ όια δελ είλαη κε δηαθαλή 

δηαδηθαζία θαη αλ όια δελ είλαη αθξηβώο όπσο έρνπλ εγθξηζεί, έξρεηαη ην 

πξόγξακκα θαη ζνπ δεηάεη ηα ρξήκαηα πίζσ. Δπραξηζηώ.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Τπάξρεη άιιε εξώηεζε γηα ην ζέκα; Ο θ. 

Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ε όια απηά πνπ είπε ν θ. Λέθθαο δελ έρσ θακία 

αληίξξεζε θαη γη' απηό ζα ςεθίζσ ζεηηθά, εγώ εθείλν πνπ ιέσ είλαη ην εμήο: 

όηαλ έξρνληαη έγγξαθα ζηελ Δπηηξνπή ζα πξέπεη απηόο πνπ ηα θέξλεη, 

ηνπιάρηζηνλ λα έρεη ηνλ ρξόλν λα ηα κειεηήζεη, λα ηα μεθπιιίζεη.  
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  Δδώ ζπκβαίλεη ην απίζηεπην: έξρνληαη ζέκαηα θαη έξρνληαη ζην 

πόδη. Απηό ιέσ, δελ ιέσ θάηη άιιν. Δπί ηεο νπζίαο απηά πνπ ιέεη ν θ. Λέθθαο 

δελ έρσ λα δηαθσλήζσ ζε θάηη, αιιά αθνύ ην θάλεηε, θάληε ην ζσζηά. Απηό 

ιέσ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Γηα λα θιείζεη ην ζέκα, ζαο είπα θαη πξηλ εγώ ζεσξώ 

ζεηηθή θάζε παξαηήξεζε γηα θάπνην ιάζνο πνπ ηπρόλ ππάξρεη ζε κηα 

εηζήγεζε, ζε έλα ζέκα. Όπσο ηελ παξαηήξεζε ηνπ θ. Αλεκνγηάλλε ή ηηο δηθέο 

ζαο παξαηεξήζεηο. Δπηκέλσ όκσο θαη γη' απηό θαιέζακε ηνλ θ. Καξαληάλε 

εδώ θαη καο δηεπθξίληζε ην πξόβιεκα, επηκέλσ όηη άλζξσπνη είκαζηε 

ζπκβαίλνπλ πνιιέο θνξέο θάπνηα ιάζε. Σν ζέκα είλαη λα είλαη επνπζηώδε.  

  Δπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη ε ζπδήηεζε απηό έδεημε, 

εκθηινρώξεζε έλα έγγξαθν ζηα ζπλνδεπηηθά ηνπ ζέκαηνο ην νπνίν δελ 

έπξεπε λα κπεη, αιιά δελ δεκηνπξγεί απηό θάπνην πξόβιεκα ζην όιν ζέκα, 

ζηελ όιε ζπδήηεζε. Αληηιακβάλνκαη όηη έρεη γίλεη θαηά ιάζνο, αιιά είπακε όηη 

θαιό είλαη λα δηεπθξηλίδνπκε, θαιό είλαη λα αμηνινγνύκε αλ θάηη είλαη νπζηώδεο 

ή επνπζηώδεο.  

  Σν ζπγθεθξηκέλν ζεσξώ όηη είλαη επνπζηώδεο, ιύζεθε ην ζέκα 

κε ηηο δηεπθξηλίζεηο ηνπ θ. Καξαληάλε, λνκίδσ όηη πξνρσξάκε ζηελ ςήθηζε.  

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Με ρξεηάδεζηε θάηη άιιν; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Όρη θ. Καξαληάλε ζαο επραξηζηνύκε πνιύ. 

κ. ΚΑΡΑΝΣΑΝΗ: Δπραξηζηώ πνιύ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ςεθίδνπκε.  

Διεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Τπέξ. Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Κύξηε Κσλζηαληηλίδε επί ηεο δηαδηθαζίαο πξώηα ςεθίδεη 

ε Γηνίθεζε κεηά ε αληηπνιίηεπζε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Δγώ αλέθεξα ην όλνκά ζαο γηαηί «παγώζαηε» θαη δελ 

ήμεξα αλ κε αθνύηε. 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Απιά έβαια θσηνγξαθία δελ «πάγσζα». 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ωξαία. Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Τπέξ. 
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ο θ. Σάθαο; 

Η. ΣΑΦΑ: Τπέξ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ο θ. Κνπεινύζνο; 

Υ. ΚΟΠΕΛΟΤΟ: Τπέξ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ: Τπέξ, κεηά ηηο παξαηεξήζεηο κνπ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ θαη λα ππνγξαθεί ε ζειίδα πνπ δελ έρεη 

ππνγξαθεί από ηνπο αξκόδηνπο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Ι. ΟΤΣΑΜΠΑΙΔΗ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ: Οκόθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπυν 

μελέηηρ και καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού 

διαγυνιζμού για ηη ύμβαζη « ύζηημα Ππόγνυζηρ Τγείαρ Εςπαθών 

Ομάδυν λόγυ πανδημίαρ COVID-19» ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ ΑΣ 

Ο8 με Ανοικηή Διαδικαζία μέζυ ΕΗΔΗ με εκηιμώμενη αξία 125.376,40 

€ (ζςμπ. ΦΠΑ 24%)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  αο επραξηζηώ πνιύ θύξηνη ζπλάδειθνη, θαιή ζπλέρεηα ζε 

όινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ  

 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΙΥΑΛ    ΣΑΦΑ ΗΛΙΑ 

 

ΚΟΠΕΛΟΤΟ ΥΡΗΣΟ    ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ   ΟΤΣΑΜΠΑΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 


