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ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΩΑΝΝΖ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ..: Κωνσταντίνος Πλέσσας  

Γημοτικός υπάλληλος κλάδου ΣΔ Γιοικητικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Σάθαο Ζιίαο, Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Μπεξδέζεο ππξίδσλ, Μπίγαιεο 

Κσλζηαληίλνο, Κνπηζάθεο Μηραήι, Κνπεινύζνο Υξήζηνο, Βαζηιόπνπινο 

Αξηζηείδεο, Αλαληάδεο Νηθόιανο, Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, Νηάηζεο 

Κσλζηαληίλνο, Καιακπόθεο Ησάλλεο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Γξεηδειηάο 

Παληειήο, Αλαγλώζηνπ Γηώξγνο, Λαδαξίδεο Πέηξνο, Σνκπνύινγινπ – 

Λεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο, Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο, εξεηάθεο 

Νηθόιανο, Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Γεσξγακιήο Λύζαλδξνο, Καξαβίαο 

Γεώξγηνο, Παπαινπθά Δπηπρία, Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, Λέθθαο Αζαλάζηνο, 

Γξεηδειηάο Υξήζηνο, Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο, Γθνύκα Γαλάε – Δύα, 

Εαραξηάδεο Ησάλλεο, Γξακκέλνο ππξίδσλ, Αιεθξαγθή νθία, Γνύιαο 

Αιέμαλδξνο. 

. 

ΑΠΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

Παπαθώζηα Αλζή. 
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Δπαλαζύζηαζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ πξνκεζεηώλ/ππεξεζηώλ γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο 

πνζνύ άλσ ησλ 30.000 επξώ ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ (όπσο απηή είρε ζπγθξνηεζεί κε 

ηελ ππ΄αξηζ. 24/2022 απόθαζε ηεο Ο.Δ. θαη ηζρύεη). 

2. Μαηαίσζε ηεο ελ εμειίμεη δηαδηθαζίαο ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πνπ 

αθνξά ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα παύζεη επί ηνπ παξόληνο 

ε ηξέρνπζα δηαδηθαζία πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο θσηηζηηθώλ LED 

πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαιήμεη ζηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ 

Γήκνπ θαη ηεο κνλαδηθήο νξηζηηθήο αλαδόρνπ, ηεο εηαηξείαο DASTERI 

SYSTEMS A.E. 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαιεζπέξα ζαο. Παξαθαιώ θ. 

Γξακκαηέα λα πάξνπκε παξνπζίεο.  

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα ζε όινπο. Ο θ. Σάθαο Ζιίαο παξώλ, ν θ. 

Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξώλ, ε θα Παπαθώζηα Αλζή απνύζα, ν θ. 

Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξώλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ παξώλ, ν θ. 

Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο παξώλ, ν θ. Κνπηζάθεο Μηραήι παξώλ, ν θ. 

Κνπεινύζνο Υξήζηνο παξώλ, ν θ. Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο παξώλ, 

Αλαληάδεο Νηθόιανο παξώλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο παξώλ, ν θ. 

Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξώλ, ν θ. Καιακπόθεο Ησάλλεο παξώλ, ε θα 

Δκκαλνπήι Γαλάε παξνύζα, ν θ. Γξεηδειηάο Παληειήο παξώλ, ν θ. Γξεηδειηάο 

Υξήζηνο απώλ, ν θ. Αλαγλώζηνπ Γηώξγνο παξώλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο 

παξώλ, ν θ. Σνκπνύινγινπ – Λεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο παξώλ, ν θ. 

Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο παξώλ, ν θ. Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο 

απώλ, ν θ. εξεηάθεο Νηθόιανο παξώλ, ε θα Γθνύκα Γαλάε – Δύα απνύζα, ν 

θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο απώλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξώλ, ν θ. 

Γεσξγακιήο Λύζαλδξνο παξώλ, ν θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ απώλ, ν 

Καξαβίαο Γεώξγηνο παξώλ, ε θα Παπαινπθά Δπηπρία παξνύζα, ν θ. 

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξώλ, ν θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο παξώλ, ε θα 

Αιεθξαγθή νθία απνύζα, ν θ. Γνύιαο Αιέμαλδξνο απώλ.  
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  25 παξόληεο ππάξρεη απαξηία.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηώ πνιύ θ. Γξακκαηέα. Κύξηνη ζπλάδειθνη πξηλ 

μεθηλήζνπκε ζέισ λα πσ ηα εμήο: ήξζε πξηλ από 5 ιεπηά ζην Πξνεδξείν 

εηζήγεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα, ε νπνία παξαηεξνύκε 

βέβαηα όηη εδώ κηιάκε γηα ηξία πξάγκαηα, ζηα νπνία έρεη έθηαθηε ζπλεδξίαζε 

ζήκεξα, έρεηε πξνζζέζεη έλα ζέκα, πξάγκα ην νπνίν θαηαιαβαίλεηε όηη δελ 

κπνξεί λα γίλεη απηό.  

Πξνθαλώο ζα κπνξνύζε λα κπεη θάπνην ζέκα εθηόο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο γηαηί είλαη έθηαθηε ζπλεδξίαζε, όκσο ζα έπξεπε λα είρε έξζεη δπν 

κέξεο πξηλ ηελ πξόζθιεζε. Δδώ ππάξρεη έλα επηπιένλ ζέκα, πξάγκα ην 

νπνίν ζπλελλνήζεθα θαη κε ηνπο λνκηθνύο καο, είλαη εδώ ν θ. Υήηνο θαη ε θα 

Γξόζνπ θαη κνπ είπαλ όηη ππό απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ κπνξεί λα κπεη άιιν 

ζέκα θαη ζα ήζεια ζε έλα κηθξόθσλν θ. Υήην αλ έρεηε ηελ θαινζύλε, ζρεηηθά 

κε απηά πνπ ζαο έδεημα, λα πείηε ηελ άπνςή ζαο σο λνκηθόο.  

Παξαθαιώ θ. Υήην. 

Υ. ΥΖΣΟ: Καιεζπέξα ζε όινο. Δπί ηνπ ηεζέληνο εξσηήκαηνο θ. Πξόεδξε ε 

Ννκηθή Τπεξεζία έρεη ηελ άπνςή όηη ζήκεξα ην κνλαδηθό ζέκα πνπ κπνξεί λα 

ζπδεηεζεί, είλαη απηό ην νπνίν έρεη ζηαιεί ε πξόζθιεζε. Άιιν ζέκα δελ 

κπνξεί λα ζπδεηεζεί, δεδνκέλνπ όηη ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε είλαη έθηαθηε θαη 

αθνξά έθηαθην Γεκνηηθό πκβνύιην.  

  Δπίζεο επί ηνπ ηεζέληνο εξσηήκαηόο ζαο ελ ζπλόισ γηα ηε 

ζεκεξηλή ζπδήηεζε, ζαο έρνπκε εγρεηξίζεη ην ππ’ αξηζκ. 4824 Πξσηόθνιιν 

γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο. Δπραξηζηώ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ άπνςε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηό πξνζήιζε ν θ. Γθξίηδαιεο θαη ν θ. 

Γξακκέλνο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κύξηε Καληαξέιε επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε, ζαο αθνύσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη' αξρήλ δηαβάζηε ην ζέκα όπσο έρεη δεηεζεί. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλώκε, γηαηί δηαθόπηεηε; 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ δηαβάζαηε ην ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ μεθηλήζακε θ. Γξεηδειηά, κηζό ιεπηό. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ζέκα πνην είλαη;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ μεθηλήζακε θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Φέξεηε αληηξξήζεηο, ρσξίο λα πείηε πνην είλαη ην ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα ζαο ηα πσ ακέζσο, θαη' αξράο κε δηέθνςε ν θ. 

Αλεκνγηάλλεο επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν ζέκα ζαο ζαλ ηίηιν θύξηε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιήξσζα ηε θξάζε κνπ θ. Γξεηδειηά; Γηαηί κε δηαθόπηεηε; 

αο παξαθαιώ! Διάηε θ. Αλεκνγηάλλε επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γπν ζέκαηα ζα βάισ. Σν πξώην είλαη, είλαη ε πξώηε 

θνξά πνπ ζα δηαθσλήζσ κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία, είλαη έθηαθηε ζπλεδξίαζε 

όρη εηδηθή θαη κπνξεί λα κπεη άλεηα πξν εκεξήζηαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ην είπα θη εγώ, δπν κέξεο πξηλ ηελ πξόζθιεζε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Καη ηώξα. Όηαλ είλαη πξν εκεξήζηαο έξρεηαη αλά πάζα 

ζηηγκή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν εηζάγεη ή ν Πξόεδξνο, ή ν Γήκαξρνο, ή εζείο κε 15 

ππνγξαθέο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ηέθεζηε ζε απηό ην ηειεπηαίν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ηνλ Καλνληζκό ζηέθνκαη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν δεύηεξν πνπ είλαη θαη ην νπζηαζηηθόηεξν είλαη όηη 

όηαλ ζαο ζηείιακε ην αίηεκα, ζε έλα ζεκείν ιέεη: «… Καηόπηλ ηεο πξόζθαηεο 

ςήθηζεο ηνπ Νόκνπ 5013/23 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 31 ζε ζπλέρεηα 

ζπκκόξθσζεο ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2377/22 απόθαζεο ηεο 

νινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε ζθνπό ηε κεηαθνξά 

αθαηξεζέλησλ αξκνδηνηήησλ από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνο ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην, ζην Γεκνηηθό πκβνύιην παξέρεηαη πιένλ ε δπλαηόηεηα λα 

απνθαζίδεη ή λα αζθεί ην ίδην ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ….». 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηή ε δηαθνπή είλαη επί ηεο δηαδηθαζίαο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρνπκε κπεη αθόκε, ζαο παξαθαιώ δελ έρσε δηαβάζεη ηα 

ζέκαηα θαη δελ ηειείσζα ηελ θξάζε κνπ λα ζαο πσ αθξηβώο θαη λα 

θαηαιάβνπλ όινη ηη αθξηβώο ελλννύκε θαη επί ηίλνο ζέκαηνο κίιεζε θαη ν θ. 

Υήηνο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Αθήζηε κε λα ηειεηώζσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα κνπ είπαηε επί ηεο δηαδηθαζίαο. Πνην είλαη ην ζέκα ζαο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Πέζηε κνπ, πνην είλαη ην ζέκα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Όηη έρεη έξζεη ζην αίηεκά καο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Αλεκνγηάλλε αθνύζηεθε ε άπνςή ζαο επραξηζηώ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηό θαηαιήγεη όηη «νη αξκνδηόηεηεο κπνξνύλ γηα 

έθηαθηα ζέκαηα από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα κεηαθεξζνύλ ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην».  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ δηαθσλεί θαλείο ζε απηό. Γηαθώλεζε θαλείο ζε απηό; Ση 

είλαη απηά πνπ ιέηε ηώξα; Κύξηε Βαζηιόπνπιε ηη ζέιεηε; Δπί ηεο δηαδηθαζίαο; 

Οξίζηε.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καη' αξράο κηα εξώηεζε. Πόηε είζηε ππνρξεσκέλνη λα 

θέξεηε ην ζέκα κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ππνγξαθώλ; Ση ιέεη ν λόκνο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ωξαία. Δίλαη εύινγν; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θεσξνύκε όηη είλαη εύινγν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνύζηε κε, επηθαιείζηε κηα δηάηαμε θαη ηελ εηζήγεζε 

ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη ιέηε όηη δελ εηζάγεηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη' αξράο δελ κε αθήζαηε λα νινθιεξώζσ θαη λα δηαβάζσ ζε 

όινπο λα θαηαιάβνπκε πεξί ηίλνο πξόθεηηαη.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ννκίδσ πσο θαηαιαβαίλνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη. Καιό είλαη λα δηαβαζηεί γηαηί πξέπεη λα γξαθηεί θαη ζηα 

πξαθηηθά θ. Βαζηιόπνπιε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή ηη καο πξνηείλεηε; Να μαλακαδέςνπκε 

ππνγξαθέο, απηό καο ιέηε … 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβώο απηό ζαο ιέσ. Αλ ζέιεηε λα βάιεηε επηπιένλ έλα ζέκα, 

ή αλ ζέιεηε λα ην πάηε παθέην ηα ηξία ζέκαηα απηά, ζα πξέπεη λα μαλαθέξεηε 

ηηο ππνγξαθέο θαη λα ην μαλαβάινπκε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή δηαδηθαζηηθνινγείηε, γηα λα κελ παξζεί πνιηηηθή 

απόθαζε. Απηό θάλεηε ηώξα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλώκε, έρεηε θακία αληίξξεζε ζε απηό πνπ ιέσ;  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γειαδή εζείο έρεηε ακθηβνιία όηη ηώξα καδεύνπκε ηηο 

ππνγξαθέο θ. Καληαξέιε; Σώξα λα θάηζνπκε, ην ππνγξάθνπκε! 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλώκε ιεηηνπξγώ σο Πξόεδξνο ελάληηα ζηνλ Καλνληζκό; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλ ππνγξάςνπκε ηώξα ζα ην εηζάγεηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη βέβαηα. Έρσ δηθαίσκα εληόο έμη εκεξώλ λα ζαο ζηείισ 

πξόζθιεζε.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν θαηαιάβακε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνύζηε θύξηνη ζπλάδειθνη θαη αγαπεηό θνηλό 

Τπνγξαθέο …………… 

«Κύξηε Πξόεδξε κε ηελ παξνύζα νη ππνγξάθνληεο δεκνηηθνί 

ζύκβνπινη έρνληαο ππόςε αθ' ελόο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ 

άξζξνπ 74 … όπνπ νξίδεηαη κεηαμύ άιισλ όηη ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

κπνξεί γηα ζέκαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά κε εηδηθή αηηηνινγία θαη κε ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ, λα απνθαζίδεη όηη 

ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηόηεηεο ηεο παξ. 1 αηηνύκεζα ηε ζύγθιεζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ καο πκβνπιίνπ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε κε κνλαδηθά 

ζέκαηα απηήο: 

1. Δπαλαζύζηαζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ πξνκεζεηώλ/ππεξεζηώλ γηα πξνκήζεηεο θαη 

ππεξεζίεο πνζνύ άλσ ησλ 30.000 επξώ ηεο Γηεύζπλζεο 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ (όπσο απηή 

είρε ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 24/2022 απόθαζε ηεο Ο.Δ. 

θαη ηζρύεη). 

Ζ επαλαζύζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Δπηηξνπήο θξίλεηαη απνιύησο 

αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ππάιιεινη ζρεηηθνί κε ην 
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αληηθείκελν πνπ ζα αμηνινγήζνπλ ηδηαηηέξσο ζε ζέκαηα 

ειεθηξνθσηηζκνύ θαη νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο, 

ηελ απαηηνύκελε επαγγεικαηηθή θαη ππεξεζηαθή εκπεηξία θαη 

επάξθεηα ζην αληηθείκελν απηό, έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε 

δπλαηή αληηθεηκεληθόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ θξίζε θαη ην 

έξγν ηεο Δπηηξνπήο θαη λα εμαζθαιηζηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ, 

δεδνκέλνπ όηη νη πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ηεο ελ ιόγσ Γηεύζπλζεο 

είλαη πνιύ κεγάιεο αμίαο, έρνπλ αληαπνδνηηθό ραξαθηήξα θαη 

επηβαξύλνπλ επζέσο ηνπο δεκόηεο καο, απνηειώληαο ζεκαληηθό 

θνκκάηη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο.  

Πεξαηηέξσ δε ε ζύζηαζε ηεο πθηζηάκελεο Δπηηξνπήο όπσο ηζρύεη θαη 

απνθαζίδεη από ηελ εκεξνκελία ζπγθξόηεζήο ηεο, ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2022 έσο θαη ζήκεξα, γηα ηα απνηειέζκαηα δηαγσληζκώλ 

ηδηαίηεξα πςεινύ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, πάζρεη λνκηκόηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηε δηελέξγεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη αλάδεημεο νξηζηηθνύ αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ 

LED, κηα πξνκήζεηα ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο νπνίαο είρε 

μεθηλήζεη από ην 2021 θαη εθθξεκεί έσο θαη ζήκεξα, γηα ηελ ηειηθή 

ζύλαςε ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πιελ όκσο ε αξρηθή ζύλζεζε ησλ 

κειώλ ηεο ελ ιόγσ Δπηηξνπήο ην 2021 ήηαλ δηαθνξεηηθή θαη ζηελ 

πνξεία κεηαβιήζεθε κε ζύλλνκα, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 24/2022 απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Ζ Δπηηξνπή όπσο πθίζηαηαη ζήκεξα θαη δηελέξγεζε ηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θσηηζηηθώλ LED ζην κέξνο απηήο 

πνπ δηεθπεξαηώζεθε εληόο ηνπ 2022 θαη ζπλερίδεη, είλαη κε ζύλλνκε 

ζηε ζύζηαζή ηεο ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη ην άξζξν 221 παξ. 3 ηνπ 

Νόκνπ 4412/2016 νξίδεη ξεηά όηη όηαλ ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

εθηείλεηαη ή παξαηαζεί θαη ζην επόκελν νηθνλνκηθό έηνο, όπσο 

αθξηβώο ζπλέβε θαη κε ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED πνπ μεθίλεζε 

ην ’21 νη δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ζπλερίδνληαη θαη 

νινθιεξώλνληαη από ην ίδην όξγαλν. 

Ζ ίδηα ε Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ηελ αμηνιόγεζε 

απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνύ, είλαη απηή πνπ ζα νινθιεξώζεη ηε 
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δηαδηθαζία αθόκε θη αλ επεθηαζεί ε δηαδηθαζία θαη ην επόκελν 

νηθνλνκηθό έηνο, ζύκθσλα κε ηελ πξάμε 4/2011. 

2. Μαηαίσζε ηεο ελ εμειίμεη δηαδηθαζίαο ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα παύζεη επί ηνπ 

παξόληνο ε ηξέρνπζα δηαδηθαζία πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο 

θσηηζηηθώλ LED πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαιήμεη ζηελ ππνγξαθή 

ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο κνλαδηθήο νξηζηηθήο 

αλαδόρνπ, ηεο εηαηξείαο DASTERI SYSTEMS A.E. 

πγθεθξηκέλα γηα ιόγνπο κείδνλνο ζπνπδαηόηεηαο θαη δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ 3852 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

από ην άξζξν 31 ηνπ Νόκνπ 5013 αηηνύκεζα όπσο ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην καηαηώζεη θάζε ελεξγή δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED από ηε κνλαδηθή αλαδεηρζείζα αλάδνρν 

εηαηξεία DASTERI SYSTEMS A.E., γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο θαη πξνβεί ζηελ ιήςε απόθαζεο 

γηα ηε καηαίσζε: 

1. Σεο ππ’ αξηζκ. 189 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πεξί επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα 

θσηηζηηθώλ LED,  

2. Σεο ππ’ αξηζκ. 23235/4-11-2022 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πεξί ηεο εγθξίζεσο ηξηώλ πξαθηηθώλ ηεο 

Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο αμηνιόγεζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

θσηηζηηθώλ LED θαη αλαθεξύμεσο σο νξηζηηθνύ αλαδόρνπ 

ηεο εηαηξείαο DASTERI SYSTEMS A.E. 

Καηόπηλ ηεο πξόζθαηεο ςήθηζεο ηνπ Νόκνπ 5013/2023 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 31 απηνύ, ζε ζπλέρεηα ηεο ζπκκόξθσζεο 

ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2372377/2022 απόθαζεο ηεο 

νινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε ζθνπό ηε κεηαθνξά 

αθαηξεζέλησλ αξκνδηνηήησλ από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνο ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην, ζην Γεκνηηθό πκβνύιην παξέρεηαη πιένλ ε 

δπλαηόηεηα λα απνθαζίδεη όηη ζα αζθήζεη ην ίδην ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο 
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παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νόκνπ 3852 γηα ζέκαηα ηδηαηηέξσο ζνβαξά 

θαη ζπλεπώο ην Γεκνηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο πεξί έγθξηζεο όξσλ 

δεκνπξαζίαο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ θαη απόθαζε θαηαθύξσζεο 

ηεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, αλαιακβάλνληαο απηό ηνλ ξόιν 

ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ζ καηαίσζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ησλ πξναλαθεξόκελσλ δπν 

απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 

άξζξνπ 106 4412 θαη άξζξν 47 4782 θαη ηζρύεη πξνβάιιεη σο 

θαηεπείγνπζα θαη κείδνλνο ζπνπδαηόηεηαο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γήκνπ καο ζηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή, θαζώο ε 

πξνϋπνινγηζζείζα ππέξνγθε δαπάλε ύςνπο 3,7 εθαηνκκπξίσλ επξώ 

γηα ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED εθηηκνύκε όηη είλαη ηδηαηηέξσο 

αζύκνξθε γηα ην Γήκν καο από νηθνλνκηθή άπνςε, ελάληηα ζηελ 

αξρή ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, ηεο νξζήο θαη ρξηζηήο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, ελώ ζα επηβαξύλεη δπζαλάινγα γηα ελληά έηε ηα 

αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ πιεξώλνπλ νη δεκόηεο καο ζε ζρέζε κε ηα 

όπνηα ελεξγεηαθά νθέιε αλαθύςνπλ από ηα λέαο ηερλνινγίαο 

θσηηζηηθά. 

Δπηπιένλ εθηηκνύκε όηη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε από ηε 

Γεκνηηθή Αξρή γηα λα αλαθεξπρζεί ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία σο 

κνλαδηθόο νξηζηηθόο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θσηηζηηθώλ LED κεηά 

ηε κε έγθξηζε από ην 6ν θιηκάθην ηνπ ζρεδίνπ αξρήο ζύκβαζεο 

κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ίδηαο πάληα εηαηξείαο DASTERI SYSTEMS 

A.E., θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 312 πξάμεσο, πάζρεη πνιιαπιώο δηόηη 

κεηαμύ άιισλ ππάξρνπλ όξνη ζηελ ηερληθή κειέηε 140/2022 νη νπνίνη 

ζα πξέπεη λα επαλειεγρζνύλ θαη επαλαδηαηππσζνύλ ζηελ 

θαηεύζπλζε ηεο απνθπγήο λόζεπζεο ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ. 

Όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα από ηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνύ απηνύ κέρξη θαη ζήκεξα δελ ηεξήζεθαλ νη αξρέο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο. Ο ελ 

ιόγσ δηαγσληζκόο έρεη πξνθαιέζεη ηεξάζηηεο αληηδξάζεηο ηόζν από 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ην σκαηείν ηνπο, όζν θαη από ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνύ καο πκβνπιίνπ, ην νπνίν έρεη ιάβεη ηελ 
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ππ’ αξηζκ. 23/2021 απόθαζή ηνπ… Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο 

λόκηκεο ελέξγεηεο 

Οη αηηνύληεο 

Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο 

Αλαληάδεο Νηθόιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Καιακπόθεο Ησάλλεο 

Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο 

Γξεηδειηάο Παληειήο 

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο 

Γξεηδειηάο Υξήζηνο 

Λαδαξίδεο Πέηξνο 

Σνκπνύινγινπ Υαξάιακπνο 

Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο 

Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο 

Γεσξγακιήο Λύζαλδξνο 

Γξακκέλνο ππξίδσλ 

Καξαβίαο Γεώξγηνο 

Παπαινπθά Δπηπρία 

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

  Απηό είλαη απηό πνπ εηζήρζε. Έξρεηαη ζήκεξα ζην Πξνεδξείν 

εηζήγεζε 18 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 

Υαιθεδόλαο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

Κύξηε Πξόεδξε, θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, 

Εεηήζακε ηε ζύγθιεζε ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν 

δηαγσληζκόο ηεο πξνκήζεηαο θσηηζηηθώλ LED ηνπ Γήκνπ καο, 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 3.724,292 € ν νπνίνο έρεη μεθηλήζεη 
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από ην θαινθαίξη ηνπ ’21 (βιέπε ππ’ αξηζκ. Πξσηνθόιινπ 

13522/2021 αξρηθή δηαθήξπμε δηαγσληζκνύ) θαη κέρξη ζήκεξα 

εθθξεκεί γηα δεύηεξε θνξά από ην Διεγθηηθό πλέδξην ν 

πξνζπκβαηηθόο έιεγρνο ηνπ λένπ ζρεδίνπ ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο κε 

ηε κνλαδηθή πάληα αλάδνρν εηαηξεία, DASTERI SYSTEMS A.E. 

θαηόπηλ ηεο αξρηθήο ππ’ αξηζκ. 312/22 πξάμε ηνπ 6νπ θιηκαθίνπ κε 

ηελ νπνία θσιπόηαλ ε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απηήο θαη 

ζεκεηώλνληαλ πιεζώξα ζνβαξώλ παξαηππηώλ θαη θαηόπηλ ηεο 

ζύληαμεο ηεο λέαο ηερληθήο κειέηεο κε αξ. Μεηξώνπ 140/22 κε 

θαηλνύξγηνπο όξνπο θαη ηηο ζπλαθόινπζεο ηεο επαλαπνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ (βιέπε ηελ ππ’ αξηζκ. Πξσηόθνιινπ 276/1 πεξίιεςε 

δηαθήξπμεο δηεμαγσγήο αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δεκνζίνπ δηεζλνύο 

δηαγσληζκνύ) θαζώο θαη ηεο γηα δεύηεξε θνξά δηελέξγεηαο απηνύ ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2022 πνπ θαη πάιη αλαθεξύρζεθε αλάδνρνο ε ίδηα 

εηαηξεία, όπσο θαη θαηά ηνλ πξώην δηαγσληζκό. 

Σν αίηεκά καο: 

Σν αίηεκά καο γηα ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε θαη ιήςε όζσλ 

απνθάζεσλ εγθξίλεη ζήκεξα ην ώκα καο, εδξάδνληαη πξσηίζησο 

ζην άξζξν 31 «Αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – 

ηξνπνπνηήζεηο παξ. 1 αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 πξνζζήθε παξ. 3 

ζην άξζξν 72 ηνπ Νόκνπ 3852, Νόκνο 5013/2023 θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζπκκόξθσζε ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2377/22 απόθαζε ηεο 

νινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε ζθνπό ηε κεηαθνξά 

αθαηξεζέλησλ αξκνδηνηήησλ από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνο ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην. 

πγθεθξηκέλα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 νξίδεηαη ζαθώο όηη: ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην κπνξεί γηα ζέκαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά, κε εηδηθή 

αηηηνινγία θαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ 

ηνπ, λα απνθαζίδεη όηη ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηόηεηεο ηεο παξ. 1, 

ελώ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Νόκνπ 5013 όπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά θαη αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πιένλ 

αζθεί ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ησλ Γήκσλ νξίδεηαη κεηαμύ άιισλ όηη: 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν αξκόδην γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο 

ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο …. Καη ζηελ 6 απνθαζίδεη 

γηα ηελ θαηάξηηζεο ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε 

δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηώλ θαη 

δηαγσληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε 

έξγα, κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε 

ησλ εηδηθώλ Δπηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο από κέιε ηεο ή 

εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ή δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο. 

Αζθεί ηα θαζήθνληα ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ην ζηάδην πνπ 

πξνεγείηαη ηεο ζύλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, ππεξεζηώλ 

θαη πξνκεζεηώλ αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ, πιελ ησλ 

πεξηπηώζεσλ ηεο απ' επζείαο αλάζεζεο πνπ ππάγνληαη ζηελ 

αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ. 

ην πιαίζην απηό ζην Γεκνηηθό καο πκβνύιην παξέρεηαη πιένλ ε 

δπλαηόηεηα λα απνθαζίδεη όηη ζα αζθήζεη ην ίδην ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 3852 όπσο απηέο επαλαδηαηππώζεθαλ κε 

ην άξζξν 31 ηνπ 5013 θαη ηζρύνπλ γηα ζέκαηα ηδηαηηέξσο ζνβαξά θαη 

ζπλεπώο ην Γεκνηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηά ηεο ηόζν πεξί 

έγθξηζεο όξσλ δεκνπξαζίαο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ θαη απόθαζεο 

θαηαθύξσζεο θαη ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, αλαιακβάλνληαο 

απηό ηνλ ξόιν ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, όζν θαη πεξί ζπγθξόηεζεο 

ησλ εηδηθώλ ηξηκειώλ Δπηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο ησλ 

δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ από ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ καο. 

Σν ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο, δελ είλαη απιά θαη 

κόλν ηδηαηηέξσο ζνβαξό, αιιά είλαη έλα κείδνλ θαπηό πξόβιεκα πνπ 

έρεη απαζρνιήζεη πνιύ αξλεηηθά αθ' ελόο ηνλ ίδην ην Γήκν καο, θαη 

αθ' εηέξνπ έρεη ιάβεη πνιύ αξλεηηθέο δηαζηάζεηο δεκνζηόηεηαο ζε 

κεγάια εηδεζενγξαθηθά site ηεο Απηνδηνίθεζεο κε δπζκελή ζρόιηα εηο 

βάξνο ησλ ελεξγεηώλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο Βνύξνπ. 
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Έθηαζε κάιηζηα λα απνηειέζεη θαη αληηθείκελν εξώηεζεο ηνλ Ηνύιην 

ηνπ ’21 πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζσηεξηθώλ ζηα πιαίζηα 

θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ ζηε Βνπιή, από 18 βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

Ζ εμαηξεηηθή ζνβαξόηεηα ηνπ δεηήκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηαγσληζκνύ εθηόο ηεο πνιύ κεγάιεο δαπάλεο ύςνπο 3,7 

εθαηνκκπξίσλ επξώ κε ΦΠΑ πνπ ζα πξνθαιέζεη ζην δεκνηηθό καο 

πξνϋπνινγηζκό πξόθεηηαη γηα ππεξβνιηθά ππεξθνζηνινγεκέλε 

πξνκήζεηα θαη πξόδειε θαηαζπαηάιεζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη ε 

νπνία ζα κεηαθπιεζεί γηα ηα επόκελα έηε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ 

καο, κέζσ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ΓΔΖ, κηαο θαη απνηειεί ακηγώο 

αληαπνδνηηθή δαπάλε, έγθεηηαη θαη ζηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο όπσο 

ελδεηθηηθά θαη κόλν παξαηίζεληαη εδώ: 

Ο Γήκαξρνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θ. Ησάλλεο Βνύξνο, παξ' όηη είρε ζηε δηάζεζή ηνπ από ηηο 

29/7/2022 ηελ επίκαρε πξάμε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ κε ηελ νπνία 

δελ εγθξίζεθε θαηά ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν ην ζρέδην ηεο αξρηθήο 

ζύκβαζεο κε ηελ DASTERI δελ ηε γλσζηνπνίεζε εγθαίξσο ζηα κέιε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αληηζέησο ηελ θξάηεζε κπζηηθή θαη 

πξνηίκεζε κεζνδεπκέλα λα ζπγθαιέζεη ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα 

ηηο 30/8/2022 πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ε επαλαπξνθήξπμε ηνπ ίδηνπ 

πάληα δηαγσληζκνύ, ρσξίο όκσο πνηέ λα απνζηείιεη ζηα κέιε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ πξάμε ηνπ 6νπ θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ απνζηεξώληαο ηνπο έηζη ηε δπλαηόηεηα λα ζρεκαηίζνπλ 

άπνςε θαη λα ελεκεξσζνύλ εγθαίξσο θαη κε πιεξόηεηα. 

Αλη' απηνύ θαη πξνθεηκέλνπ ηειηθά λα αηθληδηάζεη ηα κέιε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπο 

επέδεημε ηελ πξάμε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ηελ ώξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ νξγάλνπ, ώζηε λα κελ έρνπλ ηνλ ρξόλν πνπ 

απαηηείηαη γηα λα κειεηήζνπλ θαη λα ζέζνπλ εξσηήζεηο επί ελόο 

ππθλνγξακκέλνπ θαη κε ζύλζεηεο λνκηθέο θα ηερληθέο έλλνηεο 

θεηκέλνπ, έθηαζεο άλσ ησλ 40 ζειίδσλ, όπσο απηό ήηαλ ζην θείκελν 

ηεο επίκαρεο πξάμεο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 

Θπκίδνπκε όηη ζηηο 29/7νπ ε Τπεξεζία Δπηηξόπνπ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

6νπ θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ απέζηεηιε ζην Γήκν ηελ ππ’ 
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αξηζκ. Πξσηνθόιινπ 28059/2022 έγγξαθν κε ζέκα «Κνηλνπνίεζε 

πξάμε Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ» κε επηζπλαπηόκελε ηελ ππ’ αξηζκ. 

312/2022 πξάμε ηνπ 6νπ θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ βάζεη 

ηεο νπνίαο θσιπόηαλ ε ππνγξαθή ζρεδίνπ ζύκβαζεο. 

ηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ ηεο λέαο επαλαδηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη όξνη πνπ γελλνύλ ζνβαξό 

πξνβιεκαηηζκό γηα ελδερόκελε λόζεπζε ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ 

θαη πξόθιεζε ηερλεηώλ εκπνδίσλ, ώζηε ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη κόλν 

ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζην δηαγσληζκό, αθνύ απηή κόλν πιεξνύζε 

ηνπο όξνπο πνπ ηέζεθαλ από ην Γήκν κέζσ ηόζν ηεο λέαο ηερληθήο 

κειέηεο αξηζκ. Μεηξώνπ 140 πνπ ζπλέηαμε ε Γηεύζπλζε 

Καζαξηόηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ, ύζηεξα από ηελ απόξξηςε σο 

κε ζύλλνκεο ηεο ζύκβαζεο από ην Διεγθηηθό πλέδξην ηνλ Ηνύλην ηνπ 

’22 όζν θαη ηεο ίδηαο ηεο λέαο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ΔΖΓΖ 

1715/96. 

Ζ ζύλζεζε ηεο ηξηκεινύο Δπηηξνπήο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αμηνιόγεζε 

πξνζθνξώλ γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ αμίαο άλσ ησλ 

3.000 € ε νπνία δηελήξγεζε εληόο ηνπ 2022 ην δηαγσληζκό γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθώλ LED, πάζρεη αθπξόηεηαο 

θαζ' όζνλ νξίζηεθε κε ζύλλνκε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 24/2022 απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 3 

ηεο 4412 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

Ο Γήκαξρνο παξαπιάλεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

εηζεγνύκελνο κε ζύλλνκε ζύλζεζε ηεο ελ ιόγσ Δπηηξνπήο γηα ην 

έηνο 2022 ελώ όθεηιε λα γλσξίδεη όηη ε Δπηηξνπή ππνρξεσηηθά 

παξέκελε κε ηα ίδηα κέιε πνπ είραλ νξηζηεί γηα ην ’21 κε ηηο ππ’ αξηζκ. 

12/21 θαη 113/21 απνθάζεηο αληηζηνίρσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Καζ' όζνλ ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν 

δηαγσληζκό μεθίλεζε κελ ην 2021, αιιά δελ είρε νινθιεξσζεί κε ηε 

ιήμε ηνπ έηνπο, αληηζέησο ζπλερίζηεθε θαη νινθιεξώζεθε εληόο ηνπ 

2022 πιελ όκσο ν θ. Βνύξνο έζπεπζε λα αληηθαηαζηήζεη 

ζπγθεθξηκέλν κέινο ηεο Δπηηξνπήο επεηδή ν ζπγθεθξηκέλνο έκπεηξνο 
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ππάιιεινο ελεξγώληαο απνιύησο ππεξεζηαθά, ηόικεζε λα 

πξνβάιιεη ελζηάζεηο θαη λα δηαηππώζεη επηθπιάμεηο γηα όζα 

πξνβιήκαηα δηαπίζησζε. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην έρεη ιάβεη ηηο ππ’ αξηζκ. 62/22, 71/2021 θαη 

23/21 απνθάζεηο ηνπ κε ηηο νπνίεο είρε εθθξάζεη ηελ έληνλε 

αληίδξαζή ηνπ ζην ζέκα ηεο εθρώξεζεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνύ ζε ηδηώηε αλάδνρν, κε επαθόινπζε ζεκαληηθή 

επηβάξπλζε ησλ δεκνηώλ, κέζσ ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θαη έρεη 

θαηαδηθάζεη ηηο κεζνδεπκέλεο ελέξγεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο Βνύξνπ, 

λα δηελεξγήζεη ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό γηα πξνκήζεηα, 

εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ θσηηζηηθώλ LED θαη κάιηζηα επί ηε 

βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ όξσλ θαη θξηηεξίσλ, πνπ νδεγνύλ ζε κνλαδηθό 

αλάδνρν, πεξηνξίδνληαο ηνλ πγηή αληαγσληζκό, ελώ νη ππάιιεινη ηνπ 

Σκήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο έρνπλ ππνβάιιεη 

ηεθκεξησκέλε κειέηε πνπ εγθξίζεθε από ην Γ.. θαη κε πνιύ 

νηθνλνκηθόηεξν ηξόπν πξνηείλνπλ κόλν ηελ πξνκήζεηα ησλ 

ιακπηήξσλ LED θαη κάιηζηα κε πνιύ ρακειόηεξν θόζηνο, ελώ ηελ 

εξγαζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ζα αλαιάβνπλ νη ίδηνη. 

Δπηζεκαίλνπκε όηη νη εξγαζίεο ειεθηξνθσηηζκνύ αλάγνληαη ζην 

ζπλήζε θύθιν ππεξεζηαθώλ θαζεθόλησλ ηνπ Σκήκαηνο 

Ζιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 3 ηνπ 

ηζρύνληνο Οξγαληζκνύ ηνπ Γήκνπ καο.  

Σν ππ’ αξηζκ. Πξσηνθόιινπ 9128/20 ζπκθσλεηηθό κεηαμύ ηνπ Γήκνπ 

θαη ηεο εηαηξείαο ΓΑΜΗ κνλνπξόζσπε ΗΚΔ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ ηερληθνύ ζπκβνύινπ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

θνηλνρξήζησλ ρώξν ηνπ Γήκνπ κε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πάζρεη 

θαζ' όζνλ ε παξαδνηέα κειέηε ηεο ΓΑΜΗ πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα 

ηε κεηέπεηηα ζύληαμε ησλ όξσλ, θαη ησλ ηεπρώλ ησλ ηερληθώλ 

κειεηώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θσηηζηηθώλ LED αιιά θαη ησλ 

δηαθεξύμεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ αθνινύζεζαλ, εκπεξηέρεη 

ζπγθεθξηκέλνπο δεζκεπηηθνύο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ησλ νπνίσλ ε 

θάιπςε πιεξείηαη κόλν από ηελ εηαηξεία DASTERI SYSTEMS A.E., 

ζέηνληαο αλππέξβιεηα εκπόδηα ζε όπνηνλ άιινλ νηθνλνκηθό θνξέα 

επηζπκνύζε λα ππνβάιιεη πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό απηό. 
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Πξόθεηηαη γηα θαηαζηξνθηθή δεκνζηνλνκηθά επηινγή ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο Βνύξνπ, δηόηη ζα επηβαξύλεη ην Γήκν καο ζε βάζνο νθηαεηίαο 

κε ην πνζό ησλ 512.000 € γηα ην 1ν έηνο, 458.898 € γηα ηα ππόινηπα 

7 έηε, πξνθαιώληαο ην αληίζεην απνηέιεζκα από απηό πνπ δήζελ 

δηαθεξύζζεη πεξί εμνηθνλόκεζεο πόξσλ θαζώο ε πξόηαζε ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο ύςνπο 

πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκπξίνπ επξώ κόλν γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

θσηηζηηθώλ θαη όρη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ εγθαηάζηαζεο θαη 

ζπληήξεζεο είλαη πνιύ ζπκθεξόηεξε νηθνλνκηθά γηα ην Γήκν καο από 

ην ππέξνγθν πνζό πνπ δεηάεη ε εηαηξεία DASTERI SYSTEMS. 

Πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί από ηελ αξρή ε ελ ιόγσ πξνκήζεηα πνπ δελ 

ζπληζηά κόλν πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED, αιιά πεξηέρεη άιια 

αληηθείκελα πνιύ ζνβαξά θαη ηδηαηηέξσο δαπαλεξά εηο βάξνο ηνπ 

Γήκνπ, θαζ' όζνλ ζθνπίκσο νλνκαηίζηεθε σο δήζελ πξνκήζεηα 

θσηηζηηθώλ LED, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εκπεξηέρεη 

ραξαθηεξηζηηθά έξγνπ.  

Πξόθεηηαη γηα κεζόδεπζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο Βνύξνπ πξνθεηκέλνπ 

ζηε ζπλέρεηα λα δηθαηνινγεζεί ε αλεμέιεγθηε πξνζζήθε ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζηηθώλ όξσλ θαη εκπνδίσλ ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ώζηε λα απνθιείνληαη εθ πξννηκίνπ όζνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα 

ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό θαη λα επηθξαηήζεη ηειηθά 

κόλν ε ίδηα εηαηξεία. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκόο θαη νη θσηνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ, όπσο θαη νη ηαθηηθηζκνί ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 

Βνύξνπ πξνθάιεζαλ πιεζώξα αληηδξάζεσλ θαη δηακαξηπξηώλ, ηόζν 

από ππαιιήινπο όζν θαη από δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο. Αζθήζεθαλ 

πηέζεηο θαη απεηιέο ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ 

πξνζθνξώλ, κε ζπλέπεηα δπν εμ απηώλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο 

επηθπιάμεηο θαη αληηξξήζεηο, έλαο Αληηδήκαξρνο Πξαζίλνπ θαη κέινο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εμαλαγθάζηεθε ζε παξαίηεζε, θαζώο 

αξλείην λα ζπλαηλέζεη ζηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ ελ 

ιόγσ εηαηξεία. Σν σκαηείν εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ άζθεζε 

πξνζθπγή ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο θαηά απόθαζεο 
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ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε ΠΟΔΟΣΑ εμέδσζε ζεηξά 

θαηαγγειηηθώλ αλαθνηλώζεσλ θαη ηα ινηπά. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκόο θαη ηηο δπν θνξέο πνπ πξνθεξύρζεθε 

θαη δηεμήρζε από ην ’21 κέρξη ζήκεξα κε πξνθύπηνπζα αλάδνρν ηελ 

ίδηα πάληα εηαηξεία, ε νπνία ζεκεησηένλ πξνζέθεξε πνιύ ρακειή 

έθπησζε πεξίπνπ 8,9% θαη κέρξη ζήκεξα αθόκε εθθξεκεί ν 

πξνζπκβαηηθόο έιεγρόο ηεο γηα δεύηεξε θνξά κε έθπησζε 3,37% 

κόλν από ην Διεγθηηθό πλέδξην ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζύκβαζεο 

παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο ρξηζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηεο 

αλαινγηθόηεηαο θαη νηθνλνκηθόηεηαο θαη πξνζβάιεη θαηάθνξα ην 

δεκόζην ζπκθέξνλ…» 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηό πξνζήιζε ε θα Αιεθξαγή, ν θ. Γξεηδειηάο 

Υξήζηνο, ν θ. Γνύιαο θαη ν θ. Αζαλαζόπνπινο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλώκε αο ζαο θνύξαζα θαη θηάλσ ζην πξνθείκελν.  

Λήςε απόθαζεο  

1 Να απνθαζίζεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαηά απόιπηε πιεηνςεθία 

ησλ κειώλ ηνπ ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαπηύρζεθαλ αλσηέξσ 

θαη ηεθκεξηώλνπλ εηδηθά ηελ εμαηξεηηθήο ζνβαξόηεηαο ηε 

ζπγθεθξηκέλε απόθαζε όηη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζα αζθήζεη ην ίδην 

ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα πεξί θαηάξηηζεο ησλ όξσλ, ζύληαμεο 

δηαθεξύμεσλ, δηεμαγσγήο θαη θαηαθύξσζεο δεκνπξαζίαο θαη θάζε 

δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED, γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο, θαζώο θαη 

ζπγθξόηεζεο ηεο εηδηθήο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ θαη 

αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ από ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελ 

ιόγσ πξνκήζεηα, όπσο επίζεο θαη πεξί άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ 

ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζύλαςεο 

ηεο πξνθεηκέλεο ζύκβαζεο κειέηεο θαη πξνκήζεηαο θσηηζηηθώλ LED 

αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ Νόκνπ 5013. 
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2. Ωο πξνο ην αίηεκά καο γηα ηελ αλάγθε επαλαζύζηαζεο…», πνπ 

νπζηαζηηθά είλαη ην πξώην από ηα αηηήκαηα πνπ ππνγξάςαηε θαη 

θέξαηε θαη εηζήρζεζαλ… 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν δεύηεξν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ην δεύηεξν ζε απηό πνπ θέξαηε ζήκεξα.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη ε άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο από ην πκβνύιην ην 

πξώην. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωο εηζήρζε ζην έθηαθην πκβνύιην είλαη ην πξώην ζέκα απηό 

πνπ ιέηε. Ξεθηλάεη επαλαζύζηαζε θ. Γξεηδειηά, ην μέξεηε, ηελ πξόζθιεζε ηελ 

είδαηε. Γηαβάζηε ηελ πξόζθιεζε.  

2. Ωο πξνο ην αίηεκά καο γηα ηελ αλάγθε επαλαζύζηαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ, πξνκεζεηώλ, 

ππεξεζηώλ γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο πνζνύ άλσ ησλ 30.000 € 

ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ 

όπσο απηή είρε ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 24/2022 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλαθέξνπκε ηα εμήο: …. 

  Όκσο γηα λα κε ζαο θνπξάζσ άιιν, ζα πάσ θαη ζην 3ν.  

3. Εεηάκε ηε ιήςε απόθαζεο λα επαλαζπζηήζεη δπλάκεη ηεο παξ. 3 

άξζξν 108 ηνπ Νόκνπ 4782 ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνθνξώλ γηα πξνκήζεηεο θαη 

ππεξεζίεο άλσ ησλ 30.000 € ηε Γηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο, ζύκθσλα κε ηηο 

ππ’ αξηζκ. 12/21 θαη 113/21 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαη εηδηθά σο πξνο ην ζθέινο πνπ αθνξά ην δηαγσληζκό πξνκήζεηαο 

θσηηζηηθώλ ε νπνία έρεη σο αθνινύζσο….  

  Έρεη ηέινο πάλησλ θαη ηα κέιε πνπ πξνηείλεηε. 

3. Μαηαίσζε ηεο ελ εμειίμεη ….(Σν δεύηεξν δειαδή, άξα έρεηε πξνζζέζεη 

νπζηαζηηθά έλα επηπιένλ ζέκα) δηαδηθαζίαο ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πνπ 

αθνξά ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα παύζεη επί ηνπ παξόληνο ε 

ηξέρνπζα δηαδηθαζία πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο θσηηζηηθώλ LED πνπ 

πξνβιέπεηαη λα θαηαιήμεη ζηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη 
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ηεο κνλαδηθήο νξηζηηθήο αλαδόρνπ, ηεο εηαηξείαο DASTERI SYSTEMS 

A.E. 

Κύξηνη ζπλάδειθνη γηαηί δελ ηα θέξλαηε έηζη από ηελ αξρή; Δίρε 

θαλέλαο αληίξξεζε λα εηζαρζεί;  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλώκε, αθήζηε κε λα νινθιεξώζσ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να θάλσ κηα εξώηεζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα θάλεηε όζεο εξσηήζεηο ζέιεηε, αθήζηε κε λα νινθιεξώζσ. 

αο παξαθαιώ αθήζηε κε λα πσ εγώ απηά πνπ ζέισ θαη ζα θάλεηε ηηο 

εξσηήζεηο ζαο. 

Τπήξρε θαλέλαο ιόγνο λα κε καο ην θέξεηε; Ή ζεσξείηε όηη δελ 

ζα ην εηζαγάγακε;  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Πνην ζέκα αθξηβώο δειαδή; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηά ηα ηξία εδώ πνπ κνπ θέξαηε πξνο ςήθηζε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε δελ δηαβάζαηε 

ηελ αίηεζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σέινο πάλησλ δελ ζέισ λα θάλσ δηάινγν.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έλα είλαη ην ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ππάξρεη έλα θ. Γξεηδειηά. Δγώ έρσ εηζάγεη απηή ηελ 

εηζήγεζε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηή πνπ πεξηιακβάλεη ηα πάληα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πεξηιακβάλεη ηα πάληα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ση δελ πεξηιακβάλεη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ πεξηιακβάλεη; Γελ κνπ ιέηε, πνπ είλαη ε άζθεζε από ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην;  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαβάζηε ην αίηεκα θ. Καληαξέιε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ηε ζει. 3 ηνπ αηηήκαηόο καο 

πξνο εζάο ιέεη: «… θαηόπηλ ηεο πξόηαζεο ςήθηζεο ηνπ Νόκνπ 5013 θαη 

ζπγθεθξηκέλα….». 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ην δηάβαζα. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Αθήζηε κε θ. Πξόεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ζαο ην δηάβαζα. Μηα ώξα ζαο ηα δηαβάδσ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε δηαβάδσ ην 

αίηεκά καο, όπσο έπξεπε λα ην εηζάγεηε θαη δελ ην εηζάγαηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ην δηάβαζα. Ση ιέηε ηώξα θ. Σνκπνύινγινπ; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε δηαβάδσ ην 

αίηεκά καο ην αξρηθό. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ξαλαδηαβάζηε ην. Γηαηί ην δηάβαζα.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γηαβάδσ ινηπόλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μπξάβν, μαλαδηαβάζηε ην. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη ην έγγξαθό καο 2273/30-

1-2023 ζηε ζει. 3 ιέεη: «… Καηόπηλ ηεο πξόζθαηεο ςήθηζεο ηνπ Νόκνπ 

5013/2023 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 31 απηνύ ζε ζπλέρεηα ζπκκόξθσζεο 

ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2377/22 απόθαζεο ηεο νινκειείαο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε ζθνπό ηε κεηαθνξά αθαηξεζέλησλ 

αξκνδηνηήησλ από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ζην 

Γεκνηηθό πκβνύιην παξέρεηαη πιένλ ε δπλαηόηεηα λα απνθαζίδεη όηη ζα 

αζθήζεη ην ίδην ηηο αξκνδηόηεηεο ….». 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Άξα ελλνείηαη δειαδή ην πξώην. Μα ηη ιέηε ηώξα; πγλώκε δελ 

ζαο ην δηάβαζα θ. Σνκπνύινγινπ; Γελ ζαο ην δηάβαζα εγώ ν ίδηνο, ηη κνπ ην 

μαλαδηαβάδεηε; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε ζαθώο 

πεξηιακβάλεηαη … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί ράλνπκε ην ρξόλν καο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αθώο πεξηιακβάλεηαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ πεξηιακβάλεηαη. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: βεβαίσο θαη πεξηιακβάλεηαη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ πεξηιακβάλεηαη. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν βάιαηε απηό; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο θαη ζαο ην δηάβαζα από ηελ αξρή. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη θ. Πξόεδξε. Ζ πξόζθιεζε 

πνπ θέξαηε … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ηώξα δελ ζα κε ηξειάλεηε εζείο, επεηδή πάηε 

λα θάλεηε θνιπάθηα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με θσλάδεηε θ. Πξόεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ην δηαβάδσ κία ώξα. Απηό πνπ είπαηε, ην δηάβαζα.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν αίηεκά καο είλαη απόιπηα 

ζπγθεθξηκέλν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση κνπ ην μαλαδηαβάδεηο; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: ει. 3 δηαβάζηε ην αίηεκά καο, 

δελ ην βάιαηε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ιέηε; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ην ζπκπεξηιάβαηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ιέηε; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο έηζη θάλαηε. Νάηε ε 

αίηεζε, ε αίηεζε πνπ ππνβάιιακε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ιέηε; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη απόιπηα ζπγθεθξηκέλε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γύν ζέκαηα δεηήζαηε, δπν ζέκαηα κπήθαλ. Θέιαηε 23; Θα 

έκπαηλαλ 23.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε ζέζακε ζαθώο 

ην ζέκα … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιώ θ. Σνκπνύινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν ζέκα ζην αίηεκά καο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη θ. Σνκπνύινγινπ θαηάιαβα ην ζθεπηηθό ζαο. Ο θ. 

Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιόγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεζπέξα θαη από εκέλα, εύρνκαη θαιή αξαθνζηή θαη ρξόληα 

πνιιά ζε όινπο θαη βεβαίσο θαη ζηνπο ζπλδεκόηεο θαη ηηο ζπλδεκόηηζζεο πνπ 

παξαθνινπζνύλ ζήκεξα ηε ζπλεδξίαζε. 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 22 

Κύξηνη ζπλάδειθνη είλαη γεγνλόο όηη απηό ην ζέκα επί 2,5 ρξόληα 

καο ηαιαηπσξεί θαη καο ηαιαηπσξεί γηαηί έρεηε κεηέιζεη όισλ ησλ κέζσλ 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αιιάμεη ν νδνθσηηζκόο ηεο πόιεο. Δίλαη ζαθέο όηη εηδηθά 

ηώξα ζην ηέινο, ιίγν πξηλ από ην finish θαη πξηλ θηάζνπκε ζηηο εθινγέο ε 

αληηπνιίηεπζε παίδεη ην ηειεπηαίν ηεο ραξηί θαη παίδεη έλα ραξηί, κε 

ζεκαδεκέλε ηξάπνπια.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: DASTERI ιέλε ηελ ηξάπνπια πνπ έρνπκε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηε Βαζηιόπνπιε ηη είλαη απηά ηώξα;  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηε Βαζηιόπνπιε επεηδή είδεο δέθα άηνκα ηώξα κνπ θάλεηο 

ηνλ θάπνηνλ; ε παξαθαιώ, ζα θάλνπκε δηαδηθαζία! Δδώ ζα γίλεη δηαδηθαζία, 

ειάηε θ. Βαζηιόπνπιε, ζαο παξαθαιώ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε δεκηνπξγήζεη έλα θνπβάξη από ην νπνίν θη εζείο δελ 

κπνξείηε λα θύγεηε, δελ κπνξείηε λα μεθύγεηε. Έρεηε κπεξδέςεη ηνπο 

δηαγσληζκνύο, έρεηε κπεξδέςεη ηηο Δπηηξνπέο, έρεηε κπεξδέςεη ηνπο λόκνπο, 

ηηο δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο, έρεηε κπεξδέςεη αθόκε θαη ην όηη απηά πνπ ιέηε 

δελ έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρύ. 

Πξνζπάζεζα λα ζεκεηώζσ δηάθνξα από απηά πνπ δηάβαζε ν 

Πξόεδξνο γηα λα κπνξώ λα απαληήζσ, πξηλ ηεζνύλ εξσηήζεηο. 

Αλαθεξζήθαηε ζε δηαγσληζκνύο. Δίλαη γεγνλόο πσο ν πξώηνο δηαγσληζκόο 

είρε θάπνηεο δηνξζώζεηο, ηξεηο – ηέζζεξηο δηνξζώζεηο, θξαζηηθέο νη ηξεηο, κηα 

ηέηαξηε πνπ είρε λα θάλεη κε ην εθθαζαξηζηηθό αλ ζα ήηαλ ηνπ ’22 ή ηνπ ’21.  

πκκνξθσζήθακε κε απηέο ηηο δηνξζώζεηο θαη πήγακε ζε έλα 

άιιν δηαγσληζκό κε ηνπο όξνπο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Πήγακε δειαδή κε 

ηε ζπκκόξθσζε πνπ επέδεημε ην Διεγθηηθό πλέδξην γηα ην δηαγσληζκό. ε 

έλα λόκηκν δηαγσληζκό πνπ ζα κπνξνύζαηε, αλ ήζαζηαλ ζύκκαρνη ζε απηό, 

λα ηνλ έρεηε ςεθίζεη. 

Γηαηί νη όξνη πνπ έβαιε ην Διεγθηηθό πλέδξην ήηαλ νη λόκηκνη 

όξνη, απηνύο πνπ επηθαιείζηε επί δπν ρξόληα. Γελ ην θάλαηε όκσο. Γηαηί δελ 

ζέιεηε λα αιιάμεη ν νδνθσηηζκόο.  

Μηιάηε γηα καηαίσζε. Πνηνο λόκνο ιέεη θαη πνηνο κπνξεί θαη κε 

πνην ηξόπν λα καηαησζεί δηαγσληζκόο ελ εμειίμεη, κε λόκηκε ζύλζεζε 
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Δπηηξνπώλ, κε λόκηκε ζρέζε κε ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν θαη ην Διεγθηηθό 

πλέδξην, πνπ είλαη ζηελ ηειεπηαία ηνπ θάζε; ην Διεγθηηθό πλέδξην, πνπ 

πήγε ν δηαγσληζκόο κε ηνπο όξνπο θαη ηε ζπκκόξθσζε ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ.  

Γελ ζπκάκαη ηελ εκεξνκελία, αιιά ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία κεηά από ηηο δηεπθξηληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο θαη ηηο εγθπθιίνπο, πνπ έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πεξί 

αλαδξνκηθήο ηζρύνο. Σελ έρεηε ιάβεη ππόςε ζαο; Ή απιώο πήξαηε κηα 

θξάζε όηη θάπνηα ζηηγκή θάπνηνο κπνξεί λα πάξεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη λα ηηο κεηαθέξεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην; Γελ ην 

ιάβαηε ππόςε ζαο. 

Αλαθέξζεθα ζηηο δηνξζώζεηο ηνπ δεύηεξνπ δηαγσληζκνύ. 

Αλέθεξε ν θ. Πξόεδξνο ζην έγγξαθό ζαο γηα ηηο επεξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηε 

Βνπιή. Ναη, θαη ινηπόλ; Ση πξνέθπςε πνπ έγηλε επεξώηεζε ζηε Βνπιή; Δδώ 

γίλνληαη επεξσηήζεηο ζηε Βνπιή αθόκε θαη γηα ηελ ηρζπόζθαια ηνπ 

Κεξαηζηλίνπ, πνπ είλαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο κπξνζηά ζε έλα ηέηνην κείδνλ 

ζέκα. 

Καη πνπ έγηλε επεξώηεζε ζηε Βνπιή, ηη; Απηό ζπλάδεη θάηη; 

πκκαρεί κε θάηη; πκπνξεύεηαη κε θάηη; εκαηνδνηεί θάηη ην όηη έγηλε 

επεξώηεζε ζηε Βνπιή; Ζ απάληεζε ηνπ Τπνπξγνύ πνηα ήηαλ; Δίρε λα θάλεη 

κε κηα παξαηππία; Μηα παξαλνκία; Όρη βέβαηα. 

πλέζηεζε ό,ηη ιέσ από ηελ πξώηε ζηηγκή, εγώ ηνπιάρηζηνλ ζα 

Γήκαξρνο απηήο ηεο πόιεο, σο πξνεμάξρσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ιέσ: ό,ηη 

πεη ην Διεγθηηθό πλέδξην, ό,ηη πεη ε Απνθεληξσκέλε. Πξνζθπγή; Να 

ζπδεηεζεί από ηελ Απνθεληξσκέλε. Δηζαγγειηθή παξαγγειία; Να ζπδεηεζεί. 

Μελπηήξηεο αλαθνξέο; Να ζπδεηεζνύλ. 

αο έρεη δώζεη ηελ εληύπσζε απηή ε Γεκνηηθή Αξρή όηη δελ 

ζπκβαδίδεη κε ην λόκν; Πήγε κέρξη ηώξα θόληξα ζε θάηη πνπ πξνζθύγαηε θαη 

ην εκπόδηζε; Γεκηνύξγεζε αλαρώκαηα ζε νηηδήπνηε θέξαηε σο πξνζθπγή, 

σο εηζαγγειηθή παξαγγειία, σο κελπηήξηεο αλαθνξέο θαη είπε «όρη εγώ δελ ην 

ζπδεηώ»;  
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Ή αληίζεηα ζπκκάρεζε θαη ζπκπνξεύηεθε κε απηά πνπ 

επηβιήζεθαλ από ηελ Απνθεληξσκέλε ή από ην Διεγθηηθό πλέδξην ζην 

κείδνλ ζέκα ηνπ θσηηζκνύ; Σν αληίζεην έγηλε, ζπκπνξεπηήθακε. 

Αλαθεξζήθαηε γηα άιιε κηα θνξά, έρεη ζπδεηεζεί επαλεηιεκκέλα 

ζην ζέκα ηεο πξόηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνθξύπηεηε όηη είλαη πξόηαζε 

γηα ηα κηζά θώηα, ακθηβόινπ πνηόηεηαο θαη ην θπξηόηεξν ηα ιεθηά από πνύ 

είλαη; Θα πάξνπκε δάλεην. Θα βάισ εγώ ηελ ππνγξαθή κνπ ζε δάλεην, γηα λα 

κπνπλ ηα κηζά θώηα, ακθηβόινπ πνηόηεηαο! 

Έρσ ζεκεηώζεη θη άιια πνιιά, αιιά δελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ 

θύξηνη ζπλάδειθνη θαη αγαπεηό θνηλό. Δδώ ππάξρεη κηα γλσκνδόηεζε ε νπνία 

θαζηζηά έσιε ηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε. Δάλ κπνύκε ζε κηα δηαδηθαζία 

ζπδήηεζεο -δελ κηιάκε γηα απόθαζε ζηελ πξόηαζε απηή- είκαζηε όινη 

ππόινγνη αθόκε θαη κε ηελ επηθηλδπλόηεηα πνπ θξύβεη ε παξάβαζε 

θαζήθνληνο. Όιε απηή ε πξόηαζε πνπ θέξλεηε, είλαη παξάλνκε από ηελ 

πξώηε θξάζε κέρξη ηελ ηειεπηαία. 

Οη γλσκνδνηήζεηο απηό απνηππώλνπλ θ. Πξόεδξε θαη πξνηείλσ 

απηή ε ζπδήηεζε δελ πξέπεη λα γίλεη πνηέ, κέρξη λα ηειεηώζεη -όπσο ιέεη ην 

άξζξν 12 ην ζπγθεθξηκέλν λόκνπ- ε δηαδηθαζία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. ε 

κηα εβδνκάδα; ε δέθα κέξεο; Όπνηε ηειεηώζεη θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα 

πξνζθύγνπλ νη θύξηνη ζπλάδειθνη ζε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ πηα. 

Πξνηείλσ ε ζπδήηεζε απηή λα κε γίλεη πνηέ, γηαηί ζεσξώ όηη 

είκαζηε παξάλνκνη όινη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ζπδεηήζακε γη' απηό, κηιάκε πάληα γηα ηα δπν 

ζέκαηα πνπ ήξζαλ ζηελ εηζήγεζε θαη γηα ηίπνηε πεξηζζόηεξν, όκσο είκαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζαο δηαβάζσ ηελ γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

πνπ ππνγξάςεη ε θα Γξόζνπ θαη ν θ. Κηάκνο, ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

πνπ εηζαγάγακε, πνπ θέξαηε θαη ην βάιακε κε ηηο ππνγξαθέο ζαο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κύξηε Πξόεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη θ. Γξεηδειηά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη δπλαηό ε αληηπνιίηεπζε λα έρεη βάιεη ην ζέκα ζήκεξα 

θαη λα κελ έρεη εηζεγεζεί ην ζέκα θαη καο ιέηε πξνθαηαξηηθά όηη είλαη 

παξάλνκν; Έρεη μαλαγίλεη πνηέ απηό; 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα πώο λα ην εηζεγεζείηε; Με επηπιένλ ζέκαηα; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηό πνπ εηζήρζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία. Πξηλ μεθηλήζνπκε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη πξηλ μεθηλήζνπκε, ζα πεη ηελ άπνςή ηνπ ν εηζεγεηήο… 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη θ. Γξεηδειηά εγώ θάλσ ηε δηαδηθαζία, ζαο παξαθαιώ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνηα δηαδηθαζία θύξηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μα ζε παξαθαιώ! 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Υσξίο εηζεγεηή, έρεη γλσκνδόηεζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα κε αθήζεηε λα κηιήζσ; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηόο πνπ ζα εηζεγεζεί, ζα πεη ην ζέκα θαη κεηά κπαίλνπλ 

νη εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο, νη γλσκνδνηήζεηο θη όια ηα ζπλαθή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οινθιεξώζαηε; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα δηαβάζσ ζην ώκα, γηαηί θη εκείο είκαζηε ππνρξεσκέλνη 

όηαλ εηζάγνπκε ζέκαηα … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ηη είλαη απηά ηα πξάγκαηα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιώ! 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δθαξκόζηε ηνλ Καλνληζκό θύξηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβώο απηό θάλσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο εηζεγεηήο εηζεγήζεθε θύξηε ην ζέκα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλώκε, θνβάζηε θάηη από ηελ εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο; Φνβάζηε θάηη; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καζόινπ. Θα δηαβάζεη ν εηζεγεηήο ηελ άπνςε απηώλ… 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεηε θάπνην πξόβιεκα θύξηνη ζπλάδειθνη; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ηε 

ξσηήζαηε γηα ηε δηαθήξπμε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιώ 10 ιεπηά δηάιεηκκα 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζα ην δηαιύζεηε ζήκεξα, 

θάλεηε ιάζνο, δελ ζα ην δηαιύζνπκε. Δίκαζηε ε πιεηνςεθία, δελ ζα ην 

δηαιύζεηε! 

ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη, αθνύ ελεκεξώζσ όηη εηζήιζε δηαδηθηπαθά ε 

θα Γθνύκα, επαλεξρόκαζηε ζηε δηαδηθαζία. αο παξαθαιώ λα κε αθήζεηε γηα 

δπν ιεπηά λα ζαο δηαβάζσ ηε γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κύξηε Πξόεδξε … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιώ θ. Γξεηδειηά! 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Παξαθαιώ λα κπεη ζηε δηαδηθαζία ην ζέκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ ζα κπσ ζηε δηαδηθαζία πξηλ ζαο δηαβάζσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη ζέκα δηθό ζαο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζα 

απνθαζίζεη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη ζέκα δηθό κνπ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ζα απνθαζίζεη γηα ηε δηαδηθαζία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηε Γξεηδειηά, επεηδή δελ ζέισ λα ζαο θιείλσ ηα κηθξόθσλα, 

αθνύζηε κε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αλ έρεηε ηα θόηζηα, θιείζηε ηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθνύζηε κε θ. Γξεηδειηά, δελ ζα θηκώζνπκε θαλέλαλ. Σώξα ζα 

κε αθήζεηε θάλσ ηε δηαδηθαζία; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ο εηζεγεηήο πξνεγείηαη όισλ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα κε αθήζεηε λα θάλσ ηε δηαδηθαζία; Θα ηελ θάλσ ηε 

δηαδηθαζία όπσο ζέιεηε, ό,ηη αληίξξεζε έρεηε, έρεηε κάζεη ην δξόκν πεγαίλεηε 

λνκηθά όπνπ γνπζηάξεηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση είλαη απηά πνπ ιεο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο παξαθαιώ ηώξα, αθήζηε λα θάλσ ηε δηαδηθαζία.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κύξηνη ζπλάδειθνη … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθήζηε λα θάλσ ηε δηαδηθαζία. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνεγείηαη ν εηζεγεηήο. 
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηε Γξεηδειηά αθνύζηε λα δείηε, εδώ όινη ζαο θαη όινη καο 

έρνπκε κηα επζύλε, ζαο παξαθαιώ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Υσξίο εηζεγεηήο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη επεηδή όηαλ ήξζε ην ζέκα θαη ήκνπλ 

ππνρξεσκέλνο λα ην εηζάγσ θαη ην εηζήγαγα … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ε έμη κέξεο ιέεη ν λόκνο, ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλώκε ιέεη ε πξόζθιεζε εληόο έμη εκεξώλ θαη ζε εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Θα ζαο ην ζηείισ ζην e-mail αο γηα 

λα έρεηε ηνλ Καλνληζκό, λα κε ιέκε εδώ ό,ηη ζέινπκε.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δζηάιε ζε έμη κέξεο ε πξόζθιεζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Βεβαίσο εζηάιε, εληόο έμη εκεξώλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλνληθόηαηα, ηελ Πέκπηε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ιέηε; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνεγήζεθε ην ηαθηηθό πκβνύιην θαη ην έθηαθην ην 

ζεκεξηλό έγηλε κεηά ην ηαθηηθό. Απηόο είλαη ν εύινγνο ρξόλνο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηιάσ γηα ηηο έμη εκέξεο … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Αθήζηε ηηο έμη, ν εύινγνο ρξόλνο απηόο είλαη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Από ηελ εκέξα πνπ έξρεηαη ην ζέκα, εληόο έμη εκεξώλ πξέπεη λα 

ζαο απνζηείινπκε πξόζθιεζε. Γηαθνξεηηθά έρεηε δηθαίσκα λα θάλεηε κόλνη 

ζαο ην πκβνύιην. Σν μέξεηε πάξα πνιύ θαιά. Ήξζε ινηπόλ ιηγόηεξν ζηηο 

ηέζζεξηο εκέξεο, ηελ πέκπηε εκέξα …. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καη ην ζπγθαιέζαηε κεηά από 

έλα κήλα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ζπγθαιέζακε κεηά από είθνζη εκέξεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σώξα απηή είλαη ε ζπδήηεζε; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηό πξνζήιζε ν θ. Εαραξηάδεο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θέιεηε λα ην ζπδεηήζνπκε απηό; Κνηηάμηε λα δείηε, ζαο 

παξαθαιώ αλ ζέιεηε λα βξνύκε κηα άθξε ζήκεξα, αθνύζηε: ζηείιακε βάζεη 

ηνπ ζέκαηνο πνπ θέξαηε γηα εηζαγσγή θαη ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην, ν θ. Γήκαξρνο έζηεηιε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία έλα εξώηεκα ζρεηηθά 

κε ηε λνκηκόηεηα απηώλ ησλ δπν ζεκάησλ, πνπ έρεηε βάιεη. Καη ζαο δηαβάδσ: 
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«Πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο  

Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ 4824/28-2-2023 

Δπί ηνπ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθόιινπ 4626/23-2-2023 εγγξάθνπ ζαο κε 

ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο ππ’ αξηζκ. Πξσηνθόιινπ (ηάδε) 

αίηεζεο 18 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ζύγθιεζε 

έθηαθηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα 

θσηηζηηθώλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ θαη δεηείηαη ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο  

Α. Γηα ηε λνκηκόηεηα εηζαγσγήο ησλ δπν ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ηεο αλσηέξσ ζπλεδξίαζεο, όπσο έρνπλ ηεζεί από ηνπο 

αηηνύληεο θαη  

Β. Γηα ηελ πηζαλόηεηα θαηαινγηζκνύ ζε βάξνο όζσλ αηξεηώλ εθ 

κέξνπο ηεο αλαδόρνπ ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ηα ππεξςεθίδνπλ ζε 

πεξίπησζε ζεηηθήο απόθαζεο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

αο γλσξίδνπκε ηα θάησζη: 

Με ηελ αλσηέξσ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθόιινπ 2273/30-1-2023 αίηεζή 

ηνπο πνπ απεπζύλεηαη ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. 

Γεκήηξην Καληαξέιε 18 δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο δεηνύλ ηελ ζύγθιεζε έθηαθηεο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε κνλαδηθά ζέκαηα απηήο: 

1. Δπαλαζύζηαζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ πξνκεζεηώλ/ππεξεζηώλ γηα πξνκήζεηεο θαη 

ππεξεζίεο πνζνύ άλσ ησλ 30.000 επξώ ηεο Γηεύζπλζεο 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ (όπσο απηή 

είρε ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 24/2022 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηζρύεη). 

2. Μαηαίσζε ηεο ελ εμειίμεη δηαδηθαζίαο ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα παύζεη επί ηνπ 

παξόληνο ε ηξέρνπζα δηαδηθαζία πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο 

θσηηζηηθώλ LED πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαιήμεη ζηελ ππνγξαθή 
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ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο κνλαδηθήο νξηζηηθήο 

αλαδόρνπ, ηεο εηαηξείαο DASTERI SYSTEMS A.E. 

Δπί ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ ζαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη: 

ύκθσλα κε ην άξζξν 98 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα 

ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ αλήθνπλ ηδίσο: α) ν έιεγρνο ησλ δαπαλώλ 

ηνπ θξάηνπο θαη ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή άιισλ 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λόκνπ ζην 

θαζεζηώο απηό, βέβαηα) ν έιεγρν ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο 

αμίαο, ζηηο νπνίεο αληηζπκβαιιόκελνο είλαη ην δεκόζην ή άιιν Ννκηθό 

Πξόζσπν πνπ εμνκνηώλεηαη κε ην δεκόζην από ηελ άπνςε απηή, σο 

ν λόκνο νξίδεη. 

ύκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία θαη λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ ν πξνζπκβαηηθόο έιεγρνο ηεο λνκηκόηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πνπ αζθείηαη θαηά ην άξζξν 98 ηνπ πληάγκαηνο από ην 

Διεγθηηθό πλέδξην θαη έρεη ζεζπηζηεί κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζην νπνίν πξσηίζησο απνβιέπεη ε αξρή ηεο 

λνκηκόηεηαο είλαη πιήξεο, απηεπάγγειηνο, αλεμάξηεηνο από ηηο 

ελέξγεηεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ νηθεία δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη 

θαζνιηθόο εθηεηλόκελνο ζην ζύλνιν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

Από ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ πξνθύπηεη όηη ν Γήκνο Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο έρεη ήδε απνζηείιεη πξνο ην 

Διεγθηηθό πλέδξην ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππό εθηέιεζεο ζύκβαζεο 

ηεο αλάζεζεο πξνκήζεηαο ησλ θσηηζηηθώλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ απαξαίηεην πξνζπκβαηηθό 

έιεγρν. 

Με άιια ιόγηα εθθξεκεί ελώπηνλ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ν 

πξνζπκβαηηθόο έιεγρνο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. Δλόςεη ησλ 

αλσηέξσ θξνλνύκε όηη ζα πξέπεη λα αλαζηαιεί ε ζπδήηεζε ηνπ ππό 

θξίζε ζέκαηνο σο εηζάγεηαη ελώπηνλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 

ιόγσ εθθξεκνδηθίαο. Αλακέλεηαη ε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Διεγθηηθνύ 

πλεδξίνπ ε νπνία θαη ζα θξίλεη αλ ε ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο είλαη λόκηκε ή όρη. ε πεξίπησζε πνπ ην Διεγθηηθό 

πλέδξην θξίλεη όηη ε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο είλαη λόκηκε, ηόηε 
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παξέιθεη ε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο από ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην. 

Πεξαηηέξσ ε αηηνύκελε κε ην ππ’ αξηζκ. Πξσηνθόιινπ 2273/2023 

έγγξαθν επαλαζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

δηαγσληζκνύ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 24/2022 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ έρεη λόκηκα ιεθζεί θαη ζε 

απόιπηε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Νόκνπ 

4412/2016 θαη ηνύην δηόηη δελ επηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία νπνηαδήπνηε επαλαζύζηαζε ή ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή 

Δπηηξνπώλ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαγσληζκνύ πξνκεζεηώλ 

ππεξεζηώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Σνπλαληίνλ κάιηζηα απαγνξεύεη ε αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ 

δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

πξάμε νξηζκνύ απηήο από ην αξκόδην όξγαλν Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Οη κόλνη απνδεθηνί από ην λόκν ιόγνη αληηθαηάζηαζεο ησλ κειώλ ηεο 

Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ είλαη ιόγνη αλσηέξαο βίαο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ζπληαμηνδόηεζε κέινπο ή ζάλαηνο θαη ηα ινηπά. 

Γελ απαηηείηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο δηαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο αγαζώλ, όπσο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ λα θέξνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο άξζξν 

221 παξ. 10 Νόκνο 4412/2016+. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα αλαγξαθόκελα ζην ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθόιινπ 2273/2023 έγγξαθν ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

θέξνπλ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή θαη ππεξεζηαθή εκπεηξία, θαζώο 

θαη επάξθεηα ζην αληηθείκελν δηόηη πξνέξρνληαη από ην αξκόδην 

Σκήκα Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ. 

Δπηπιένλ ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη επηζηήκσλ ειεθηξνιόγνο 

κεραληθόο Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. 
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Ο ηζρπξηζκόο ησλ αηηνύλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαζ΄ νλ ε 

ζύζηαζε ηεο πθηζηάκελεο Δπηηξνπήο πάζρεη λνκηκόηεηαο, θαζ' όζνλ 

ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρεη μεθηλήζεη ην 2021 θαη εθθξεκεί κέρξη 

ζήκεξα, γηα ηελ ηειηθή ζύλαςε ηεο δεκνζίαο ζύκβαζεο πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο θαηά πάληα αβάζηκνο θαη αλαθξηβήο δεδνκέλνπ όηη: 

1. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 312/2022 πξάμε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

αθπξώζεθε, καηαηώζεθε ν δηαγσληζκόο ηνπ έηνπο 2021 θαηά 

ζπλέπεηα δελ πθίζηαηαη ζπλέρεηα ηεο παιαηάο δηαγσληζηηθήο 

δεκνπξαζίαο, άξα θαη αξκνδηόηεηα ηεο πξνεγνύκελεο Δπηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ ηνπ έηνπο 2021. 

2. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 189/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

εγθξίζεθαλ νη όξνη θαη επαλαπξνθεξύρζεθε ε λέα δηαθήξπμε ηεο 

πξνκήζεηαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 20075/1-9-2022 ε νπνία 

δεκνζηεύηεθε ζε πιήξε ζπκκόξθσζε κε ηα δηαιακβαλόκελα ηεο 

ππ’ αξηζκ. 312/2022 πξάμεο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.  

Καηά ζπλέπεηα πξόθεηηαη γηα κηα λέα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε λέν 

πξσηνγελέο αίηεκα, λέα απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη κε 

Δπηηξνπή δηελέξγεηαο αμηνιόγεζεο απηήλ, πνπ νξίζηεθε από 

2/2/2022 Δπηηξνπή γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2022 

ζρεηηθά ππ’ αξηζκ. 24/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

ρεηηθά κε ην 2ν ζέκα ηεο καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο, θξνλνύκε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 

21 ηνπ λόκνπ 2690/90 αξκόδην όξγαλν γηα ηελ αλάθιεζε πξάμεσλ 

είλαη ην ίδην όξγαλν πνπ εμέδσζε ηηο πξάμεηο, δειαδή ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαη θαηά ζπλέπεηα αλαξκνδίσο δεηείηαη ε αλάθιεζε ηνπ 

παξαπάλσ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην.  

Ο ηζρπξηζκόο πεξί αξκνδηόηεηαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έξρεηαη 

ζε πιήξε αληίζεζε κε ην άξζξν 45 ηνπ Νόκνπ 5013/2023 όπνπ 

νξίδεηαη ε έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ήηνη από 19/1/2023 δειαδή 

θαηαιακβάλεη όζεο πξάμεηο, απνθάζεηο θαη ηα ινηπά, εθδνζνύλ κεηά 

ηε 19/1/2023 θαη δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ.  
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Καηά ζπλέπεηα αλαξκνδίσο θαη θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

λόκνπ 2690/90, 106 θαη 221 ηνπ Νόκνπ 4412/2016 επηρεηξείηαη 

εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην.  

Πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 106 ηνπ Νόκνπ 4412 

γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνύ απαηηείηαη θαη γηα ηηο 

δπν πεξηπηώζεηο απηνύ ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

ήηνη ηεο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ, ζρεηηθό άξζξν 106 θαη 

221 ηνπ 4412 θαη ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3,5 ηεο δηαθήξπμεο. 

Καηά ζπλέπεηα ε ζρεηηθή γλσκνδόηεζε Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ξεηή δηάηαμε ηνπ λόκνπ θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθή θαη όρη νηθεηνζειήο θαη κάιηζηα απαηηείηαη λα πθίζηαηαη 

θαηά ρξόλν πξνγελέζηεξν από νπνηαδήπνηε ιήςε ζρεηηθήο 

απόθαζεο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην.  

Δπνκέλσο ε ιήςε νπνηαδήπνηε απόθαζεο ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε 

γλσκνδόηεζε από ην αξκόδην όξγαλν πεξί καηαίσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη παξάλνκε θαη ζπλεπώο θαζίζηαηαη αθπξσηέα.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκό ησλ αηηνύλησλ γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ 

κνλαδηθνύ νξηζηηθνύ αλαδόρνπ ηεο πξνκήζεηαο LED ζαο γλσξίδνπκε 

όηη ζύκθσλα κε ηελ πάγηα εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνινγία έρεη θξηζεί 

όηη ε θαηαθύξσζε ζην κνλαδηθό ππνςήθην είλαη λόκηκε θαη δελ 

λνζεύεηαη ν αληαγσληζκόο (βιέπε θιηκάθην 283441…ζα ηα βάινπκε 

ζηα πξαθηηθά λα ηα δείηε) ελώ ν βαζκόο ηνπ αλαπηπζζόκελνπ 

αληαγσληζκνύ δελ απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν αμηνιόγεζεο ζε 

δηαγσληζκνύο κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

πξνζθνξά. 

Καη ηαύηα πάληα ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη ε ππ’ αξηζκ. 140/22 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε θαζώο θαη νη ινηπνί όξνη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ζθνπηκόηεηα θαη ηα ινηπά, νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη 

πιήξσο ζπκκνξθνύκελα, ειεγκέλα ζύκθσλα κε όια ηα νξηδόκελα 

ζηελ 312/22 πξάμε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ σο ηνπ κόλνπ 

αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζύλαςεο ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ αξρώλ ηεο λνκηκόηεηαο, δηαθάλεηαο 

θαη ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Σέινο σο πξνο ην δεύηεξν εξώηεκά καο θξνλνύκε όηη ζε πεξίπησζε 

πνπ ην Διεγθηηθό πλέδξην θξίλεη όηη ε ζύκβαζε έρεη θαιώο θαη 

δύλαηαη λα ππνγξαθεί, ηόηε ε αλάδνρνο εηαηξεία θαη θάζε ζηγόκελνο 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εγείξεη αμηώζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε πάζεο 

επειζνύζεο ή επειζεηζνκέλεο εηο απηνύο δεκίαο ζεηηθήο, απνζεηηθήο 

θαη δηαθπγόλησλ θεξδώλ, έλαληη παληόο.  

Γηα ηε Ννκηθή Τπεξεζία 

Εακπέηα Γξόζνπ   Υξπζόζηνκνο Υήηνο – Κηάκνο 

Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Πόηε πήξαηε απηή ηελ απάληεζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο δηάβαζα, ν αξηζκόο Πξσηνθόιινπ είλαη 28/2/2023. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Πξόεδξε ηελ έγξαςαλ κόλνη ηνπο ή ήηαλ θαζ’ ππαγόξεπζε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ππαγνξεύζακε εκείο θ. εξεηάθε. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: «Φξνλνύκε» ιέεη θαη «θαηά ηε γλώκε καο» θαη δελ 

είκαζηε ζε επηηξνπία από ηε Ννκηθή Τπεξεζία. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Απηό ζπγλώκε παξαθαιώ πάξηε ην πίζσ, δηόηη είλαη εδώ 

παξόληεο. 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγώ λα πάξσ πίζσ; Να πάξσ πίζσ, όηαλ έρσ δεη κηα 

αγσγή πνπ έιεγε «πξνμέλεζαλ νη εξγαδόκελνη αλεπαλόξζσηε δεκηά πιηθή θαη 

νηθνλνκηθή ζην Γήκν κε ηελ απεξγία – απνρή»; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηε εξεηάθε ζαο παξαθαιώ ηώξα έηζη δελ κπνξνύκε λα 

θάλνπκε ζπδήηεζε. Μα είλαη δπλαηό λα αθνύγνληαη απηά ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη κνπ ιέηε όηη θάπνηνο εξγαδόκελνο γξάθεη απηά κόλνο 

ηνπ; Μα ηη ιέηε ηώξα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δίλαη δπλαηό λα αθνύγνληαη απηά ζην Γεκνηηθό πκβνύιην; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Θα κηιήζνπκε όκσο.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπνξώ λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα θάλεηε, κηζό ιεπηό. Βάζεη απηήο ηεο εηζήγεζεο ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο θαη δεδνκέλνπ όηη είηε ην ζέκα ηεο απόθαζεο ηεο αθύξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ εθόζνλ εθθξεκνδηθεί θαη είλαη… ηέινο πάλησλ ζα ην δηαβάζεηε, 



ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 34 

ζα ην πάξεηε όινη ζηα ρέξηα ζαο, ζεσξώ θύξηνη ζπλάδειθνη όηη απηή ε 

ζπλεδξίαζε εγώ δελ κπνξώ λα ηελ θάλσ … 

Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Πξόεδξε, έλα κήλα έρνπκε θάλεη ην αίηεκα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σε ζπλεδξίαζε ηε ιύσ εγώ θ. Σνκπνύινγινπ, θάλεηε ιάζνο. Ο 

Γήκαξρνο εηζεγείηαη θαη εγώ κπνξώ λα μεθηλήζσ θαη λα ιύζσ ηε ζπλεδξίαζε. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ιέεη «θαηά ηε γλώκε καο» θαη  

«θξνλνύκαζηε», δελ είκαζηε ζε επηηξνπία από ηε Ννκηθή Τπεξεζία. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεη γλσκνδνηηθό ραξαθηήξα ε Ννκηθή Τπεξεζία, θ. 

Καληαξέιε.  

Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Έηζη είρε ν Γήκαξρνο, αο έρνπκε πξόβιεκα εκείο.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κύξηε Πξόεδξε όπσο ππαγνξεύζαηε ζηε Ννκηθή Τπεξεζία, 

κπνξείηε λα καο ππαγνξέςεηε ηη ζέιεηε λα πνύκε, λα ην πνύκε κε δηθά καο 

ιόγηα ν θαζέλαο; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μπνξνύκε λα παίξλνπκε ηνλ ιόγν ν θαζέλαο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη απηά πνπ ιέηε είλαη ηνπιάρηζηνλ αζηεία θαη 

θαθώο γειάηε κε απηό.  

Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Γελ έρεη μαλαζπκβεί ηέηνην πξάγκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ έρεη μαλαζπκβεί θαη ηέηνηα αληηπνιίηεπζε θ. Γξεηδειηά. 

Έρεηε μαλαδεί ηέηνηα αληηπνιίηεπζε;  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καη απηό γίλεηαη κόλν κε εζέλα. Μόλν κε εζέλα θαη πξέπεη 

λα ληξέπεζαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δζύ ραιάο όιε ηελ αληηπνιίηεπζε θαη ιεο γηα εκέλα;  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κύξηε Πξόεδξε ζα ήζεια ηνλ ιόγν επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο έρεηε ηνλ ιόγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πξώηα απ' όια ε Ννκηθή Τπεξεζία ην μέξεηε πάξα 

πνιύ θαιά δελ έρεη απνθαζηζηηθό ραξαθηήξα έρεη γλσκνδνηηθό.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: ύκθσλνη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σε λνκηκόηεηα ή όρη ηεο όπνηαο απόθαζεο πάξνπκε 

ζήκεξα, ζα ην θξίλεη ε Απνθεληξσκέλε.  
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ΠΡΟΔΓΡΟ: Σε λνκηκόηεηα ηνπ λα ιήμε ηε ζπλεδξίαζε … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ έρσ ηειεηώζεη.  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: 4412 άξζξν 106 ην 3 «εάλ δηαπηζησζνύλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα 

Αξρή κπνξεί κεηά από γλώκε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ λα αθπξώζεη κεξηθώο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθώζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη 

ηελ επαλάιεςή ηεο από ην ζεκείν πνπ εκθπιώρεζε ην ζθάικα ή 

παξάβιεςε». 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σώξα εζείο κηιάηε ηώξα γηα έλα δηαγσληζκό … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγώ κηιάσ γη' απηά πνπ δηαβάδσ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γηα ην Διεγθηηθό; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δγώ κηιάσ γη' απηά πνπ δηαβάδσ, αλά πάζα ζηηγκή 

κπνξεί ν δηαγσληζκόο λα ιήμεη. Δπραξηζηώ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε πξηλ ιίγεο κέξεο 

ε Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ αθύξσζε δηαγσληζκό LED 8 

εθαηνκκπξίσλ ζην Γήκν Λαπξεσηηθήο. Δγώ θ. Πξόεδξε θαη ην θαηαζέησ ζηα 

πξαθηηθά πξνζέθπγα κε αξηζκό Πξσηνθόιινπ 1032/23-2-2023 ελώπηνλ ηεο 

Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη αο ην ιάβεη ππόςε ηεο απηό θαη ε 

Ννκηθή Τπεξεζία θαη δεηώ ηελ παξέκβαζή ηνπο δηόηη νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ελ πξνθεηκέλσ ηεο ζύκβαζεο δελ έρνπλ ηεζεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο Δληαίαο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Κύξηε Γξακκαηέα κε ηνλ αξηζκό Πξσηνθόιινπ 

πνπ ην θαηέζεζα, παξαθαιώ λα γξαθηείο ηα πξαθηηθά απηνύζην. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κύξηε Πξόεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηε Γξακκαηέα ζα θαηαζέζσ θη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ από ην 

Γήκν νθάδσλ ηελ αθύξσζε απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αθξηβώο γηα 

ην ίδην ζέκα. 

  Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιόγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηό πνπ είπε ν θ. Σνκπνύινγινπ είλαη πνιύ ζσζηό, ζηε 

ινγηθή ηνπ όηη όια ειέγρνληαη. Άξα ην όηη πξνζέθπγε ζηε ζπγθεθξηκέλε Αξρή 

είλαη θάηη ην νπνίν πξνβιέπεηαη. Απηό πνπ δελ πξνβιέπεηαη είλαη λα 
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ζπδεηήζνπκε θάηη, ην νπνίν ζεσξείηαη όρη απιώο παξάηππν, θαη παξάλνκν. 

Σόζν απιά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Βαζηιόπνπινο έρεη ηνλ ιόγν επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δπεηδή ππήξμαλ δπν ηνπνζεηήζεηο, ε κία ήηαλ ηνπ 

Γεκάξρνπ εηζαγσγηθά θαη ε δεύηεξε ήηαλ ε αλάγλσζε ηεο γλσκνδόηεζεο ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ νπνία έρσ θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Πξώηνλ, πόηε δεηήζεθε ε γλσκνδόηεζε;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ση ζεκαζία έρεη; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έρεη ζεκαζία. Εεηήζεθε κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο δηθήο 

καο εηζήγεζεο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σν αίηεκα. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ναη ηνπ αηηήκαηνο γηα ηε ζπδήηεζε.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ήξζε ζήκεξα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεηε δηαηειέζεη Γήκαξρνο θαη μέξεηε όηη ε Ννκηθή Τπεξεζία 

έρεη πιεζώξα εθθξεκνηήησλ θαη δηθαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη είλαη κόλν δύν. 

Έρεη θύγεη θαη ν θ. Παπαδεκεηξίνπ κε ζπληαμηνδόηεζε, ζεκαζία έρεη πόηε 

δεηήζεθε ή πόηε ήξζε; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: ζέισ λα θαηαιήμσ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γη' απηό 

ξσηάσ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: εκαζία έρεη όηη ζε έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαη δεηήζεθε 

θαη ήξζε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ωξαία απαληήζεθε. Γεύηεξνλ ε γλσκνδόηεζε ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο είλαη έλα απιό έγγξαθν γλσκνδόηεζεο θαη είλαη ηζόηηκν, 

αο κε δηνξζώζεη ε Ννκηθή Τπεξεζία, κε κηα γλσκνδόηεζε πνπ εγώ σο 

δεκνηηθόο ζύκβνπινο κπνξώ λα θέξσ από έλαλ ηδηώηε δηθεγόξν. σζηά;  

ΜΔΛΟ: Όρη βέβαηα. Δίλαη δεζκεπηηθή; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνιύ σξαία, ραίξνκαη γη' απηέο ηηο απαληήζεηο. 

Υαίξνκαη γηαηί έρνπκε δηαθεθξηκέλνπο λνκηθνύο εδώ πνπ πξνθαηαιακβάλνπλ 

ηηο απαληήζεηο. 

Αθνύζηε ηώξα, πξηλ από έλα ρξόλν εκείο εδώ δεηήζακε 

γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο πξηλ από ην δηαγσληζκό. Σν ζπκάζηε; 
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Εεηήζακε γλσκνδόηεζε από απηνύο ηνπο αλζξώπνπο εδώ πνπ ζιίβνκαη 

πξαγκαηηθά γηαηί έρσ ζπλεξγαζηεί καδί ηνπο θαη ηνπο ζεσξώ αμηόινγνπο 

δηθεγόξνπο, δεηήζακε γλσκνδόηεζε γηα ηελ πξνθήξπμε γηα ηνπο όξνπο ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη μέξεηε ηη καο είπαλ; Όηη είλαη λόκηκνη όινη.  

Καη έξρεηαη κεηά ην Διεγθηηθό πλέδξην θαηαξξίπηεη έλαλ πξνο 

έλαλ ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλαλ όξν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καλέλαλ όξν; Καηαξξίπηεη έλαλ πξνο έλαλ ηνπο όξνπο 

ηνπ δηαγσληζκνύ θαη καο κηιάλε γηα λνκηκόηεηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνύζηε, επεηδή μέξνπκε ειιεληθά θαλέλα όξν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δγώ δελ δηέθνςα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα γειάο θαη είζαη είξσλαο … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μα ην ιέεη κέζα όηη είλαη θσηνγξαθηθόο ν δηαγσληζκόο. 

Κάλαηε θσηνγξαθηθό δηαγσληζκό, ην ιέεη ην Διεγθηηθό πλέδξην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σξεηο θξάζεηο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ην ηζνδύλακν. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αλ ήηαλ δεζκεπηηθή ηόηε, ηόηε πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε 

θη εκείο αλ ε Ννκηθή Τπεξεζία έιεγε ηα ζσζηά πξηλ ή ιέεη ηα ζσζηά ηώξα. 

Γηαηί απηό ην νπνίν έρεη απνθαλζεί ηόηε, είλαη όηη ήηαλ λόκηκε ε δηαδηθαζία.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ήηαλ λόκηκε ε δηαδηθαζία θ. Βαζηιόπνπιε;  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Ζ δηαδηθαζία; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηαδηθαζία. Δπί ηεο δηαδηθαζίαο απεθάλζε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ ήηαλ λόκηκε, γηαηί ε δηαδηθαζία έρεη θαη νπζία κέζα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ηξεηο θξάζεηο πνπ έπξεπε λα κπνπλ κέζα κε ην δηαδεπθηηθό 

«ή» ηζνδύλακν; Οη ηξεηο ελζηάζεηο ηνπ Διεγθηηθό ήηαλ ζην «ή, ηζνδύλακν». 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Γηα λα ηειεηώζσ, θηάλσ ζην ηειεπηαίν ζέκα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έπξεπε λα ην μέξεη ν θ. Υήηνο ή ε θα Γξόζνπ γηα ην «ή 

ηζνδύλακν»; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Αθνύζηε, ππάξρνπλ κεξηθά πξάγκαηα πνπ είλαη 

ελνριεηηθά θαη πξέπεη λα ιέγνληαη επζέσο. Κύξηνη ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο δελ 

μέξσ αλ από ππεξβάιινληα δήιν ζην ηέινο ηεο γλσκνδόηεζήο ζαο είπαηε… 
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εξσηεζήθαηε αλ ζα ππνζηεί δεκία ν Γήκνο, αλ αθπξώζεη ζε απηό ην ζηάδην ην 

δηαγσληζκό; Πνπ ξσηεζήθαηε; Από ην Γήκαξρν; 

Ε. ΓΡΟΟΤ: Βεβαίσο. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη γξαπηή; 

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη απηό πνπ είπα: θαζ’ ππαγόξεπζε.  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Άξα ηζρύεη απηό πνπ είπε ν θ. εξεηάθεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ εξώηεζε είλαη θαζ’ ππαγόξεπζε;  

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Σν λα καο ππελζπκίδεηε όηη εδώ εκείο θηλδπλεύνπκε κε 

θαηαινγηζκνύο, αληί λα εληνπίδεηαη ε δεκηά πνπ πθίζηαηαη ν Γήκνο ζηελ ίδηα 

ηε δηαδηθαζία θαη ηελ ππεξθνζηνιόγεζε όπσο εκείο ιέκε θαη ην ίδην ην 

Διεγθηηθό πλέδξην ιέεη πνπ ζαο αλάγθαζε λύρηα λα πάηε λα πξνθεξύμεηε 

λέν δηαγσληζκό ελ αγλνία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, απηό αθξηβώο 

είλαη, εδώ έξρεηαη λα πεη όηη αλ αθπξσζεί ν δηαγσληζκόο, θηλδπλεύεη ν Γήκνο 

κε επηβάξπλζε θαη νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη κε θαηαινγηζκό. 

  Καη θιείλσ ζε θάζε πεξίπησζε απηό ην νπνίν ζπκθσλνύκε είλαη 

όηη απηό είλαη κηα γλσκνδόηεζε θαη ε λνκηκόηεηα ηεο απόθαζεο ηόηε δελ ζα 

είρακε ειεγθηηθά όξγαλα. Θα είρακε κηα Ννκηθή Τπεξεζία πνπ ζα καο έιεγε 

θάλε εθείλν ή θάλε ην άιιν. 

  Γη' απηό ππάξρνπλ ηα ειεγθηηθά όξγαλα γηα λα απνθαίλνληαη επί 

ηεο λνκηκόηεηαο κηαο απόθαζεο. Άξα δελ λνκηκνπνηείζηε λα ηειεηώζεηε ην 

ζεκεξηλό Γεκνηηθό πκβνύιην ζε θακία πεξίπησζε. Θα είλαη εθηξνπή.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Γελ ζα ζαο θνπξάζσ θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, 

επεηδή αθνύγνληαη εδώ δηάθνξα πξάγκαηα θαη έρσ ην θαθό πξνλόκην λα είκαη 

ν κόλνο ελ ελεξγεία δηθεγόξνο εδώ ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πιελ ησλ 

αμηνηίκσλ ζπλαδέιθσλ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, λα πνύκε ηα εμήο:  

Ζ γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο είλαη κηα γλσκνδόηεζε 

όπσο ζσζηά εηπώζεθε. Έρεη όκσο ηελ εμήο ηδηαηηεξόηεηα: ε γλσκνδόηεζε ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο όηαλ είλαη κάιηζηα από ακθόηεξνπο ηνπο λνκηθνύο ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη δίλεηαη επηζήκσο θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ ή 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, δεζκεύεη απηόλ δειαδή ην 
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Γήκαξρν ή ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, έηζη ώζηε λα κελ 

κπνξνύλ λα θάλνπλ ελέξγεηεο θαηά παξάβαζε ηεο γλσκνδόηεζεο. 

Ση ζεκαίλεη απηό; Όηη αλ θάπνηνο θάλεη κηα αγσγή ζε βάξνο 

ζπλαδέιθσλ ή ζε βάξνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη έρεη εηο 

βάξνο ηνπ γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

όηη δελ ήμεξε, δελ γλώξηδε, αιιηώο απνθάζηζε.  

Δίλαη δειαδή γλσκνδόηεζε πξάγκαηη, αιιά δεζκεύεη ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ όηαλ 

ζα ππάξμεη αμίσζε από θάπνηνλ. 

Ση ζεκαίλεη απηό; εκαίλεη όηη ελ πξνθεηκέλσ … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: πγλώκε θ. Κσλζηαληηλίδε είλαη γξακκέλν απηό; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Αλ ζέιεηε λα θάλσ κηα πξνζπάζεηα λα ζαο βξσ 

λνκνινγία θ. Βαζηιόπνπιε. 

Ση ζέισ λα πσ. Αλ έξζεη ζηελ πεξίπησζή καο ζηελ πεξίπησζε 

ηελ νπνία ζπδεηνύκε ν αλάδνρνο θαηόπηλ απόθαζεο ζεηηθήο ππέξ ηεο 

λνκηκόηεηαο ηνπ έξγνπ θαη πάληα γη' απηή ηελ πεξίπησζε κηιάκε ηνπ 

δηαγσληζκνύ, θαη δεηήζεη ηε γλσκνδόηεζε απηή, επίζεκν αληίγξαθν ηεο 

γλσκνδόηεζεο έρεη ζρεδόλ απηαπόδεηθην δηθαίσκα θαη αμίσζε εηο βάξνο όρη 

κόλν θαηά ηε γλώκε κνπ -θαη ε Ννκηθή Τπεξεζία είλαη εδώ λα εθθέξεη ηελ 

άπνςή ηεο- θαηά ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ςήθηζαλ ππέξ ηεο καηαίσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ αιιά θαη θαηά ηνπ Πξνέδξνπ πνπ ηελ εηζήγαγε. 

Ση ζέισ λα πσ κε απηό. Δίλαη γλσκνδόηεζε αιιά δεζκεύεη ηνλ θ. 

Γήκαξρν θαη ηνλ θ. Πξόεδξν, δελ είλαη απιά ηα πξάγκαηα. Ζ Ννκηθή 

Τπεξεζία ελόο Γήκνπ, ή κηαο δεκόζηαο Τπεξεζίαο δελ είλαη έλαο δηθεγόξνο 

πνπ ακείβεηαη θαη’ απνθνπή γηα λα θάλεη κηα γλσκνδόηεζε. Απηνί νη 

άλζξσπνη έρνπλ θαζήθνλ, πέξα ηνπ λνκηθνύ θαζήθνληνο, δηώθνληαη 

ελδερνκέλσο … 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: (Παξέκβαζε εθηόο κηθξνθώλνπ) 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: αο είπα είλαη δεζκεπηηθή, όηαλ ν Γήκαξρνο ζέηεη 

ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα θαη ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ απαληά αξλεηηθά όηη δελ 

είλαη λόκηκν απηό, δελ κπνξεί λα πεη κεηά «δελ ήμεξα». Γεζκεύεηαη βεβαίσο. 
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Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: «Καηά ηε γλώκε καο» θαη «θξνλνύκε» δηάβαζε ηηο 

εθθξάζεηο πνπ ιέεη ε Ννκηθή Τπεξεζία, μέξνπκε ειιεληθά θη εκείο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιώ κε θάλεηε δηάινγν.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: «Φξνλνύκε» θαη «θαηά ηε γλώκε καο» ιέεη θ. 

Κσλζηαληηλίδε. Γελ ζνπ θνπλάεη ην δάρηπιν. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μα δελ είπα εγώ δηαθνξεηηθά. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Κύξηε Οπζηακπαζίδε, εδώ δελ είλαη Γηθαζηήξην. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πξνζπαζώ λα ην πσ όζν πην απιά κπνξώ, είλαη 

γλσκνδόηεζε κελ, αιιά δεζκεύεη ηνλ θ. Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη ηνλ θ. Γήκαξρν. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Πνπ ην ιέεη όηη δεζκεύεη; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα ζαο ην πεη ε αγσγή πνπ ζα θάλεη ν αλάδνρνο 

κεηά.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Αο θάλεη! Μαο απεηιείο κε ηνπο δηθεγόξνπο ηνπ 

Γαζηεξίδε; Δίζαη ζνβαξόο; Ωξαίνο δηθεγόξνο είζαη! 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηε Οπζηακπαζίδε γηαηί θσλάδεηο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μαο απεηιεί κε ηνπο δηθεγόξνπο ηεο αλαδόρνπ 

εηαηξείαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηε Οπζηακπαζίδε ζε παξαθαιώ. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Ξέξνπκε ειιεληθά Γεκήηξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πάξεηο ηνλ ιόγν λα πεηο ό,ηη ζέιεηο. Κύξηνη ζπλάδειθνη έηζη 

δελ πξόθεηηαη λα θαηαιήμνπκε πνπζελά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Υήην θαη θα Γξόζνπ ζαο απνθάιεζε δηθεγόξνπο ηνπ 

αλαδόρνπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άζε ηηο παξαζηάζεηο, νη παξαζηάζεηο αιινύ. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γήκαξρε, ηη είλαη απηό πνπ είπαηε ηώξα; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με ζνξπβείηε ζπλάδειθνη, απηή είλαη ε άπνςή κνπ 

θαη ηειεηώλσ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε ζέισ ηνλ ιόγν 

λα ηνπνζεηεζώ. 
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κύξηε Πξόεδξε επί ηεο δηαδηθαζίαο δπν πξάγκαηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θ. εξεηάθε.  

Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γπν πξάγκαηα πάξα πνιύ ζύληνκα. Απηό πνπ εηπώζεθε 

εδώ δελ είλαη αθξηβέο, ρσξίο λα είκαη εγώ ζηε γξαθεηνθξαηία ησλ ΟΣΑ δελ 

έρσ ζρέζε, όκσο νξηζκέλα πξάγκαηα ηπραίλεη λα ηα γλσξίδσ. Οη πεξηπηώζεηο 

πνπ είλαη δεζκεπηηθή ε γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη νξίδνληαη από ην λόκν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ κεηαηξνπέο 

ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ πνπ ιέεη πξέπεη λα ππάξρεη γλσκνδόηεζε ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο. 

ηε δηαδηθαζία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δελ ππάξρεη ηέηνηα 

πξόβιεςε, άξα απηό θεύγεη. Γειαδή δελ πθίζηαηαη απηό πνπ ιέεη. Γεύηεξνλ 

επί ηεο νπζίαο, εγώ επραξηζηώ πάξα πνιύ ηνλ Πξόεδξν πνπ ζέιεη λα καο 

πξνζηαηεύζεη, όκσο ηνλ δηαβεβαηώλσ από ηε ζηηγκή πνπ ζα ςεθίζεη ππέξ 

ηεο πξνεγνύκελεο δηαδηθαζίαο, δελ ζα ππνζηεί θάπνηα ζπλέπεηα ν ίδηνο. 

Σν νπζηαζηηθό πνπ κπαίλεη γηα εκέλα είλαη ην εμήο: έρεη ην 

δηθαίσκα θάζε δεκνηηθόο ζύκβνπινο λα ηνπνζεηεζεί κε βάζε ηε ζπλείδεζή 

ηνπ εδώ; Απηό πνπ πηζηεύεη απηόο, πνπ κπνξεί λα κε καο αξέζεη. Έρεη ην 

δηθαίσκα λα πείζεη άιινπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο γη' απηό πνπ πηζηεύεη θαη 

λα ςεθίζεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ησλ κειώλ;  

Καη αο βγεη κεηά απηή ε λνκηκόηεηα, ε νπνία θπζηθά θαη δελ 

ππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ, ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ ππεξεηεί 

ζήκεξα ε λνκηκόηεηα, θαη αο θξίλεη ό,ηη λνκίδεη. Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ 

θξίλεη έηζη ή θξίλεη αιιηώο. Όκσο ην δηθαίσκα ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ λα 

ηνπνζεηείηαη ζύκθσλα κε ηελ ζπλείδεζή ηνπ θαη ην δεκνηηθό πκβνύιην 

ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ, απηό δελ κπνξεί λα ην θαζνξίζεη θαλέλαο 

δηθεγόξνο θαη θαλέλαο Πξόεδξνο θαη λα βάδεη δειαδή ππό πξνιεπηηθή 

ινγνθξηζία ην δεκνηηθό ζύκβνπιν θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην, αθόκε θη αλ 

είλαη απηό ην όξγαλν πνπ ιεηηνπξγεί ζε απηά ηα πιαίζηα, όπσο ζήκεξα. 

Οπόηε παξαθαιώ λα πξνρσξήζνπκε θαη από εθεί θαη πέξα 

δηαβεβαηώλσ θαη ηνλ θ. Βνύξν θαη ηνλ θ. Καληαξέιε δελ πξόθεηηαη λα 

ππνζηνύλ θακία ζπλέπεηα νη ίδηνη. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηηο δηαβεβαηώζεηο, ν θ. Υήηνο έρεη ηνλ 

ιόγν. 
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Υ. ΥΖΣΟ: Κύξηε Πξόεδξε ε Ννκηθή Τπεξεζία κεηά από όζα αθνύζηεθαλ 

απνρσξεί από ηε ζπλεδξίαζε, δηόηη δελ κπνξνύκε λα κπνύκε ζηηο 

αληηπαξαζέζεηο νύηε ε Ννκηθή Τπεξεζία είλαη εδώ λα εμππεξεηήζεη ηα 

ζπκθέξνληα θαλελόο αλαδόρνπ θαη θαλελόο ηξίηνπ πξνζώπνπ. Δμππεξεηεί 

κόλν ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη είκαζηε εδώ λα πξναζπίζνπκε κόλν ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό δεηνύκε ζπγλώκε, απνρσξνύκε, 

δελ κπνξνύκε λα ζπκκεηέρνπκε πιένλ ζηε ζπδήηεζε. 

  Ωζηόζν ε γλσκνδόηεζή καο απηή πνπ δώζακε είλαη απηή πνπ 

έρεηε ζηα ρέξηα ζαο θαη από εθεί θαη πέξα αμηνινγείζηε ηελ θαη θξίλεηε ηελ 

όπσο λνκίδεηε. Όζνλ αθνξά ηηο λνκηθέο καο γλώζεηο, ζα καο θξίλνπλ άιινη, 

εθείλνη πνπ κε έθξηλαλ θαη καο έδσζαλ ηα πηπρία καο. Ούηε κπνξεί λα 

ζιίβεηαη θαλείο γηα ηελ επάξθεηα ησλ γλώζεώλ καο, αιιά νύηε θαη θαλείο λα 

καο απνθαιεί όηη είκαζηε δηθεγόξνη ηνπ αλαδόρνπ. Δκείο είκαζηε δηθεγόξνη 

ηνπ Γήκνπ θαη …. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Καλέλαο δελ ην είπε απηό θ. Υήην. Έπαημε έλα ζεαηξάθη 

ν θ. Γήκαξρνο εδώ.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηε Οπζηακπαζίδε, επηηέινπο!  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Μάζεηε ειιεληθά όκσο παξ' όια απηά. 

Υ. ΥΖΣΟ: Κύξηε Οπζηακπαζίδε εκείο δελ αθνύζακε ηίπνηα, νύηε αθνύκε 

απνιύησο ηίπνηα. Απηά ηα ιέηε εζείο θαη εμππεξεηείηε ηηο δηθέο ζαο ζθέςεηο. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: νβαξά; 

Υ. ΥΖΣΟ: Δζείο ην ιέηε. Δκείο δελ κπαίλνπκε επαλαιακβάλσ ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία. Οη όπνηεο αληηπαξαζέζεηο ζαο ιύζηε ηηο κεηαμύ ζαο, ε Ννκηθή 

Τπεξεζία δελ εκπιέθεηαη. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπάξρεη «θξνλνύκε» θαη «θαηά ηε γλώκε καο» ζηελ 

έθζεζε πνπ δώζαηε λαη ή όρη;  

Υ. ΥΖΣΟ: Ζ γλσκνδόηεζε είλαη γλσκνδόηεζε.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: «Φξνλνύκε» «θαηά ηε γλώκε καο» … 

Υ. ΥΖΣΟ: Ό,ηη ιέεη ε γλσκνδόηεζε θ. Οπζηακπαζίδε.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Διιεληθά μέξσ, κε έκαζαλ γξάκκαηα νη γνλείο κνπ. 

Υ. ΥΖΣΟ: Διιεληθά γλσξίδνπκε όινη θ. Οπζηακπαζίδε. 
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Υήην, ππήξμε πεξίπησζε πνπ γλσκνδνηήζαηε 

θαη επεηδή δηαθσλήζακε ζηε γλσκνδόηεζε ήξζε θη άιιε γλσκνδόηεζε από 

λνκηθό; Τπήξμαλ πεξηπηώζεηο ζηε ζεηεία καο πνπ δηαθσλήζακε ζηελ νπζία 

ηεο γλσκνδόηεζήο ζαο θαη δήηεζα γλσκνδόηεζε από άιιν λνκηθό. 

Υ. ΥΖΣΟ: Γηθαίσκά ζαο ήηαλ απηό. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Έγηλε λαη ή όρη; ε ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ 

εξγαδόκελνπο. 

Υ. ΥΖΣΟ: Κύξηε Βαζηιόπνπιε λνκίδσ όηη αθνύζηεθε εδώ όηη νη 

γλσκνδνηήζεηο δελ είλαη δεζκεπηηθέο. Ζ γλσκνδόηεζε είλαη γλσκνδόηεζε. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μπξάβν, απηό ζέισ λα πσ. πκθσλνύκε.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Διιεληθά μέξεηε ή όρη θ. Βαζηιόπνπιε; Δίπα εγώ όηη 

δελ είλαη δεζκεπηηθέο; Δίπα όηη είλαη δεζκεπηηθέο ζε πεξίπησζε αμηώζεσλ. 

Έιενο δειαδή! Δίπα δεζκεπηηθέο απέλαληη ζε εζάο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έηζη δελ κπνξνύκε λα βγάινπκε άθξε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Υήην κηα εξώηεζε 

παξαθαιώ πξηλ απνρσξήζεηε, αλ κνπ επηηξέπεη ν Πξόεδξνο. Κύξηε Πξόεδξε 

κνπ επηηξέπεηε λα θάλσ κηα εξώηεζε ζηνλ θ. Υήην πξηλ απνρσξήζεη; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε θάληε ηελ εξώηεζή ζαο. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Υήην ε εξώηεζε είλαη 

ζπγθεθξηκέλε: γηα ηε δηαθήξπμε ησλ LED όζνλ αθνξά ηε δεύηεξε δηαδηθαζία 

πνπ έγηλε, κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ειήθζε ηέινο 

Απγνύζηνπ, είραηε ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο; Δίραηε 

γλσκνδνηήζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά; αο δεηήζεθε ε γλώκε ζαο; 

Υ. ΥΖΣΟ: Γελ ην ελζπκνύκαη, λα ξσηήζσ ηε θα Γξόζνπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Παξαθαιώ ε θα Γξόζνπ λα καο 

πεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληήζσ εγώ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όρη; Όρη. Γειαδή θ. Πξόεδξε 

δελ είρε δεηεζεί ε γλώκε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο γηα ην πώο θάλνπκε ην 

δηαγσληζκό, ηώξα ηε δεηάκε.  
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Ζ. ΣΑΦΑ: Κάλακε ό,ηη καο είπαλ νη δηθαζηέο, θύξηε. Σν Διεγθηηθό πλέδξην 

είλαη δηθαζηέο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο απαληήζσ εγώ θ. Σνκπνύινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζέισ από εζάο απάληεζε, 

εγώ ζέισ από ηε Ννκηθή Τπεξεζία. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μνπ αθαηξείηε ηνλ ιόγν; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Γελ ζαο αθαηξώ ηνλ ιόγν. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιώ! Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ 

ιόγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ δηαθήξπμε γηα λα αθνπζηεί θαη απηό έγηλε κε βάζε ηηο νδεγίεο 

ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δίζαη λνκηθόο εζύ; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Δίλαη ην Διεγθηηθό πλέδξην λνκηθνί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ππήξρε θακία πεξίπησζε λα δεηεζεί από ηε Ννκηθή 

Τπεξεζία… 

Ζ. ΣΑΦΑ: Ό,ηη είπαλ νη δηθαζηέο, θάλακε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηό ζα ην θξίλεη ε Ννκηθή 

Τπεξεζία, όρη εζείο εάλ θάλαηε απηό πνπ ιέλε νη δηθαζηέο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Έξρεηαη ε απόθαζε θ. Σνκπνύινγινπ, θνληεύεη. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν μέξσ όηη θαζπζηεξήζαηε ηε 

ζπλεδξίαζε κόλν θαη κόλν γη' απηό. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Να δνύκε ηη ζα ιέηε κεηά. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θα θαζπζηεξήζεη θη άιιν, δελ 

έξρεηαη. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Κάλε κελύζεηο… 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όηαλ ζα βγεη λόκηκνο ν δηαγσληζκόο, ζα ζαο πσ εγώ 

κεηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ζαο παξαθαιώ, ν θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ 

ιόγν. 
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Απηό πνπ θάλεηε πάλησο είλαη εθηξνπή ζήκεξα θαη ζα 

ην ρξεσζείηε πξνζσπηθά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να ην ρξεσζώ πξνζσπηθά, παίξλσ ηελ επζύλε απηώλ πνπ 

θάλσ θ. Βαζηιόπνπιε. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο – Κιεηζηά Πξαθηηθά) 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μαο ην έθεξεο θ. Γήκαξρε 5 ιεπηά πξηλ ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απηή είλαη ε ζπκπεξηθνξά ζαο, απηό 

είλαη ην ήζνο ζαο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δθλεπξηζκόο θνβεξόο! 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Όρη, αιιά νη παξαζηάζεηο ηειεηώζαλε. 

. ΜΠΔΡΓΔΖ: Δπεηδή έρνπλ ηειεηώζεη, γη' απηό ην ιέκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είλαη κόλν απηό, είλαη όηη εγώ αηζζάλνκαη ζαλ ηνλ Άγην 

εβαζηηαλό, ηα βέιε εδώ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Φσηνζηέθαλν ζέιεηο! 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Υαίξνκαη πνπ νκνιόγεζε κε έλα ξήκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν θ. 

Σνκπνύινγινπ όηη ζα θαζπζηεξήζεη θη άιιν. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ο έιεγρνο θύξηε, θξνληίζηε λα 

βάδεηε ηηο ιέμεηο πνπ ιέσ. Ο έιεγρνο ζα θαζπζηεξήζεη, εζείο θαζπζηεξήζαηε 

ζθόπηκα.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γλσξίδεηε πάξα πνιύ θαιά όηη απηό … 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Πξηλ απνρσξήζεη ν θ. Υήηνο ζέισ λα κηιήζσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γλσξίδεηε πνιύ θαιά όηη απηή είλαη κηα λνκηκόηαηε δηαδηθαζία 

θαη σο πξνο ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη σο πξνο ηηο πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζίεο θαη σο πξνο ηνπο πξνζπκβαηηθνύο ειέγρνπο θαη ζηελ ηειηθή θάζε 

πνπ έρεη θηάζεη ζην Διεγθηηθό πλέδξην.  

  Σν κόλν πνπ κπνξείηε λα θάλεηε θ. Σνκπνύινγινπ είλαη απηό 

πνπ κόιηο επηθαιεζηήθαηε κε ην ξήκα πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε. Να 

θαζπζηεξήζνπκε. πκθσλνύκε ζε απηό, άληε λα θαζπζηεξήζνπκε ιίγν αθόκε.  

  Σν άιιν πνπ έρεη λα θάλεη κε ην αλ δεηήζεθε ε γλώκε ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο, λα δεηεζεί ε γλώκε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο γηα έλα ζέκα 
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πνπ έξρεηαη από ηνπο λνκηθνύο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θαη δηνξζώλεη ην 

δηαγσληζκό; Πνηνο ν ιόγνο;  

  Οη ηξεηο παξαηεξήζεηο είραλ λα θάλνπλ κε ην ηζνδύλακν, ηε ιέμε 

πνπ έπξεπε λα πξνζηεζεί θαη γηα ην αλ ζα έπξεπε λα εηζαρζεί ζαλ 

εθθαζαξηζηηθό ην ’21 ή ην ’20. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μηιάηε σο λνκηθόο ή σο Γήκαξρνο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Διάηε θ. Σνκπνύινγινπ κε δηαθόπηεηε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ση ιέεη ηώξα; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ε παξαθαιώ, ζα θάλνπκε πκβνύιην; Γελ ζα δώζσ ην 

δηθαίσκα ζε νπνηνλδήπνηε λα ιέεη απηό πνπ ζέιεη; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο αιιά όρη … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Καη γηαηί δηαθόπηεηε θ. Σνκπνύινγινπ; αο παξαθαιώ! Με 

ζπγρσξείηε είλαη ινγηθή απηή; Γώζηε ην δηθαίσκα ζε νπνηνλδήπνηε λα ιέεη 

απηό πνπ ζέιεη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο θαη εζείο ζε εκάο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καηαιαβαίλσ ηνλ εθλεπξηζκό ζαο γηαηί είλαη ην ηειεπηαίν ραξηί 

πνπ παίδεηε θαη πξέπεη λα θαζπζηεξήζεηε θη άιιν.  

Κύξηε Πξόεδξε εγώ ηνπιάρηζηνλ πξνζπαζώ λα πξνζηαηεύζσ 

θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκβνύισλ άζρεηα αλ δελ ην πηζηεύνπλ, θαη ην δηθό 

ζαο, αιιά θαη ην δηθό κνπ θαη από ηε ζηηγκή πνπ ε λνκνινγία ιέεη όηη παίξλσ 

κηα επζύλε θαηαινγηζκνύ θαη παξάβαζε θαζήθνληνο, δελ κπνξώ λα 

ζπλερίζσ απηή ηε δηαδηθαζία θαη ζαο παξαθαιώ λα ηε ιύζεηε.  

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σνλ ιόγν θ. Πξόεδξε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μηζό ιεπηό θ. Σνκπνύινγινπ έρεηε πάξεη επηά θνξέο ηνλ ιόγν. 

Ζ θα Δκκαλνπήι έρεη ηνλ ιόγν. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Δγώ θαη' αξρήλ ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ γηα λα κελ πσ 

απαηηήζσ, από ην Γήκαξρν λα αλαθαιέζεη απηό πνπ είπε ζηνπο δηθεγόξνπο. 

Σν γεγνλόο όηη είπε όηη «ζαο απνθάιεζαλ δηθεγόξνπο ηεο DASTERI 

SYSTEMS A.E.» είλαη ςέκα. Γελ είπε απηό θαη παξαθαιώ πνιύ λα 

αλαθαιέζεηε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζό ιεπηό λα ζαο ξσηήζσ. 
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ήκνπλ δίπια θαη άθνπζα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ γλσκνδόηεζε είλαη ησλ δηθεγόξσλ ηνπ Γήκνπ. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Όρη δελ είπε απηό . 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ην ιύζνπκε. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: αο παξαθαιώ έρεηε πεη έλα ζσξό ςέκαηα εδώ κέζα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, ηα ςέκαηα πνπ ιέγνληαη εδώ επί 3,5 ρξόληα … 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: ήκεξα έρεηε πεη ςέκαηα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μηζό ιεπηό, αλαθέξζεθε ζηε γλσκνδόηεζε θαη ζηνπο 

δηθεγόξνπο ηεο DASTERI απηό δελ είπε; 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Όρη δελ είπε όηη είζηε νη δηθεγόξνη ηεο DASTERI θαη όηη 

απηνί ζαο έδσζαλ όζα γξάςαηε ζηε γλσκνδόηεζε. Δζείο απηό είπαηε ζηνλ θ. 

Υήην θαη ζηελ θα Γξόζνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Άξα εκκέζσο νη δηθεγόξνη ηνπ Γήκνπ έρνπλ θαζ’ ππαγόξεπζε 

ησλ δηθεγόξσλ ηεο DASTERI. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δίπα γηα ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε «ζηακάηα λα καο 

απεηιείο κε ηνπο δηθεγόξνπο». 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ θαηάιαβα θαιά. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Ναη, δελ θαηαιάβαηε θαη παξαθαιώ λα αλαθαιέζεηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αλαθαιώ. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Αιιά λα ην αθνύζνπλ θαη ν θ. Υήηνο θαη ε θα Γξόζνπ νη 

νπνίνη παξεμεγήζεθαλ. 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Δπαλαιακβάλσ είπα ζηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε «ηακάηα 

λα καο απεηιείο κε ηνπο δηθεγόξνπο ηεο DASTERI». 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σειεηώζαηε θ. Γήκαξρε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιώο δελ θαηάιαβα θαιά, αλαθαιώ θαη δελ έρσ θαλέλα 

πξόβιεκα λα ην ζπδεηήζσ θαη κε ηνπο δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ. Δκκέζσο απηό 

θαηάιαβα. Λάζνο, αλαθαιώ. Αιιά ηα ςέκαηα πνπ ιέγνληαη εδώ κέζα, αθήζηε 

λα ην θξίλεη θάπνηνο άιινο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιόγν. 
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Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν κπαιό κνπ είλαη ιίγν ρακειό θαη όηαλ αθνύσ πνιύ θαζαξία 

δνπιεύεη αθόκε ρεηξόηεξα. Δίλαη ζήκεξα κηα ζπδήηεζε – ζπλεδξίαζε, όπσο 

ζέιεηε πέζηε ηελ, πνπ έρεη αλαγεξζεί εδώ θαη ηνπιάρηζηνλ 20 κέξεο. Πξηλ ιίγν 

είπαηε όηη ζήκεξα ξσηήζεθε ε Ννκηθή Τπεξεζία θαη ζήκεξα απάληεζε.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ήκεξα απάληεζε. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Πόηε ξσηήζεθε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ ην Πξσηόθνιιν εδώ, αιιά πάλησο … 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Γειαδή έλα ζέκα πνπ ην μέξαηε είθνζη κέξεο ζνβαξό, 

εξσηήζεθε ε Ννκηθή Τπεξεζία ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο κέξεο; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: 23/2νπ θ. Νηάηζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Νηάηζε έρνπλ Γηθαζηήξηα, έρνπλ γλσκνδνηήζεηο, έρνπλ 

κείλεη δύν, έρεη ζπληαμηνδνηεζεί ν θ. Παπαδεκεηξίνπ. Θα ςέμεηε ηώξα γηα ην 

πόηε έδσζα ηελ γλσκνδόηεζε; Θα ηνπο ςέμεηε; 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Όρη εθείλνπο.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρεη ζεκαζία; 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Έρεη. Γώζηε 15 κέξεο πξηλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πάλησο έρεη εκεξνκελία ηνπιάρηζηνλ κηα εβδνκάδα πξηλ ην 

Πξσηόθνιιν θαη ε δηθή κνπ εξώηεζε. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Πάληα αθνύσ όηαλ είλαη λα γίλεη θάηη, «α, δελ ην θάλακε γηαηί 

είρακε λα θάλνπκε εθείλν…». Δθείλν, ην εθείλν πνπ πάληα πξνεγείηαη δελ ην 

έρσ κάζεη πνηέ. Δπραξηζηώ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιώ θ. Νηάηζε, αιιά κπνξείηε λα κέκθεζηε γη' απηό αιιά 

εγώ ζα ζαο πσ όηη θη απηή ε θαηάζηαζε λα καο θέξεηε έλα ζέκα πξηλ από 25 

κέξεο έλα κήλα θαη λα κνπ θέξεηε άιιν ζήκεξα, κε ζπγρσξείηε απηό δείρλεη 

θαη ηελ πξνρεηξόηεηα θαη νπζηαζηηθά δείρλεη θαη ηνλ ιόγν πνπ ηα θάλεηε όια 

απηά. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Απηό πνπ θαηαιαβαίλσ εγώ είλαη όηη όια είλαη έλα ζέκα. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε ηνλ ιόγν. 

Κ. ΝΣΑΣΖ: Έρεηε κάζεη από θαηαινγηζκνύο θαη θαηαινγίδεηε θαη ζήκεξα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δληάμεη έρνπκε κάζεη από θαηαινγηζκνύο, ν θ. Σνκπνύινγινπ 

έρεη ηνλ ιόγν. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε, θύξηνη 

ζπλάδειθνη εγώ ζα πάξσ ηα πξάγκαηα από ηελ αξρή: ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 

ππνβάιιακε έλα αίηεκα 18 δεκνηηθνί ζύκβνπινη … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: πγλώκε επί ηεο δηαδηθαζίαο ζέιεηε ηνλ ιόγν, γηαηί αθόκε δελ 

έρνπκε ιύζεη ηα δηαδηθαζηηθά. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Οξίζηε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπνβάιιακε έλα αίηεκα 18 

δεκνηηθνί ζύκβνπινη δειαδή ε απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, βάζεη ηεο λέαο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο πνπ έγηλε, δηόηη ν λόκνο 

Θενδσξηθάθνπ θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθόο. Γειαδή γηα λα ην θαηαιάβνπκε 

θαιύηεξα όζνη δελ ην θαηαιαβαίλνπκε: αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ όπσο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε, είρε δνζεί ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή. ηε κεηνςεθία δειαδή θαη ε πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ δελ κπνξνύζε λα πάξεη ηελ απόθαζε πνπ έθξηλε εθείλε όηη ήηαλ 

ζσζηή. 

Βάζεη απηήο ηεο λέαο ξύζκηζεο πνπ όπσο είπαηε ηζρύεη από ηηο 

19 Ηαλνπαξίνπ έρνπκε ηελ αίηεζε πνπ ζαο ππνβάιιακε 30/1νπ. Κύξηε Πξόεδξε 

πξάγκαηη εληόο έμη εκεξώλ ζηείιαηε ηελ πξόζθιεζε. Αιιά πόηε 

πξνζδηνξίζαηε ην πκβνύιην; ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ, δειαδή 29 εκέξεο κεηά.  

Καη ζα ζαο πσ εγώ ηε δηθή κνπ άπνςε, ηη θξνλώ εγώ: ην θάλαηε 

απηό, απηή ηε κεγάιε θαζπζηέξεζε -δελ δηθαηνινγείηαη απηό ην πξάγκα- κόλν 

θαη κόλν γηαηί πεξηκέλαηε ηελ απόθαζε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Αδίθσο 

όκσο. Γελ ήξζε. Έηζη θέξλεηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 28 Φεβξνπαξίνπ, 

ζήκεξα δειαδή, ην ζέκα πνπ ζέζακε, ελώ έρεη πξνεγεζεί ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Γηαηί ην θάλαηε απηό; Γηα πνην ιόγν; Δμεγήζηε καο 

ινγηθά. 

Έρεη έξζεη κηα αίηεζε 30 Γελάξε, θάλεηε ζπλεδξίαζε πξηλ πέληε 

κέξεο θαη θέξλεηε ην ζέκα ζηηο 28, κεηά. Γηαηί; Πξώην εξώηεκα. 

Γεύηεξν εξώηεκα ζε απηά πνπ έρεη πεη ν θ. Γήκαξρνο επί ηεο 

δηαδηθαζίαο. Μαο είπε όηη είλαη απόιπηα εππεηζήο ζηηο εηζαγγειηθέο 

παξαγγειίεο. Σνπ ζπκίδσ όηη έρσ θαηαζέζεη δπν εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο 

ζηνλ θ. Γήκαξρν, πνπ αθνξνύλ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ, ην έρσ πεη ζε ηέζζεξα 
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Γεκνηηθά πκβνύιηα, έρεηε ζπκθσλήζεη θαη εζείο θ. Πξόεδξε θαη ν 

Γξακκαηέαο θαη δελ έρσ πάξεη θακία απάληεζε. Πνηνο ζεβαζκόο ππάξρεη 

ζηηο εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο; Καλέλαο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κίιεζα θ. Σνκπνύινγινπ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σξίηνλ, ν έιεγρνο ησλ όξσλ ηεο 

ζύκβαζεο, ηεο θάζε ζύκβαζεο, δελ είλαη κόλν αληηθείκελν ηεο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο πνπ όπσο αθνύζακε δελ εξσηήζεθε, αιιά είλαη αληηθείκελν βάζεη 

ηνπ λόκνπ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ηεο Αξρήο πνπ αθύξσζε 

ήδε απηέο ηηο κέξεο δπν δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζην Γήκν Λαπξεσηηθήο θαη 

ζην Γήκν πνπ είλαη Γήκαξρνο ν Καιαθαηέιεο δελ ζπκάκαη πσο ιέγεηαη, ν 

Γήκνο Γηνλύζνπ. 

ε απηή ηελ Αξρή έρσ πξνζθύγεη θαη δήηεζα λα ζπκπεξηιεθζεί 

εθεί θαη επνκέλσο γη' απηό ζα θαζπζηεξήζεη ην Διεγθηηθό πλέδξην. Γηόηη ζα 

ππάξμεη πξώηα ν έιεγρνο πνπ έπξεπε λα γίλεη θαη δελ έγηλε. Καη εκείο σο 

Γεκνηηθό πκβνύιην βάζεη ηνπ λένπ λόκνπ δεηάκε ηελ αξκνδηόηεηα πνπ είρε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ηελ αλαιάβνπκε εκείο, δηόηη δπν θνξέο ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ δεηάηε απηό. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε ην δεηάκε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ην δεηάηε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Σν δεηάκε ζηελ 3ε ζειίδα ηεο 

αίηεζή καο αλαθέξεηαη ζαθώο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ην δεηάηε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κύξηε Πξόεδξε λα ζαο πσ θάηη. 

Πηζηεύσ εηδηθά γηα εζάο όηη δελ ζα πξέπεη λα ακαπξώζεηε ηελ πνξεία ζαο 

ζηελ Απηνδηνίθεζε κε κηα δηάιπζε ηνπ πκβνπιίνπ, ζα ζαο ην πσ πάξα πνιύ 

θηιηθά.  

  Δζείο δελ είζηε απηνύ ηνπ επηπέδνπ. Κξαηήζηε ην επίπεδν ηνπ 

πκβνπιίνπ πνπ πξέπεη. Δάλ ζαο έρνπλ πεη θάπνηνη λα δηαιύζεηε ηε 

ζπλεδξίαζε, εζείο έρεηε ηελ επζύλε θαη πηζηεύσ όηη ζα έρεηε ην πνιηηηθό ήζνο 

λα κελ ην θάλεηε, ην δεκνθξαηηθό ήζνο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιόγν επί ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ππεξεηώ ηελ Απηνδηνίθεζε από 

θνηηεηήο. Αθνύσ πξσηάθνπζηα πξάγκαηα πνπ μεθεύγνπλ ηα όξηα όρη ηεο 

λνκηθήο ζεσξίαο θαη πξάμεο, αιιά θάζε ινγηθήο θαη πξαθηηθήο. Φαίλεηαη όηαλ 

νξθίδνληαη νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη μερλάλε ηη όξθν δίδνπλ. Πνηέ δελ δίδεη ν 

δεκνηηθόο ζύκβνπινο όξθν, πνπ ιέεη «ζα ςεθίδσ ζύκθσλα κε ηηο 

γλσκνδνηήζεηο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ζην εθάζηνηε ζέκα πνπ ζα θαινύκαη 

λα ςεθίζσ». Γελ ζαο δηέθνςα θαη κε γειάηε.  

Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη νξθίδνληαη λα ππεξεηνύλ ην Γήκν 

ζύκθσλα κε ηε ζπλείδεζή ηνπο. Καηά ζπλέπεηα νη γλσκνδνηήζεηο θπξίεο θαη 

θύξηνη άιινηε γίλνληαη δεθηέο θαη εθεί πνπ ηππηθά απαηηνύληαη όπσο αλέθεξε ν 

θ. εξεηάθεο ην παξάδεηγκα θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ δελ 

αθνινπζνύληαη από ηνπο Γεκάξρνπο θαη ηηο Γεκνηηθέο Αξρέο. Πάκπνιιεο 

γλσκνδνηήζεηο δελ άθνπζα, ίζσο γηαηί είρα ηε γλώζε ηεο λνκηθήο επηζηήκεο 

πνπ κε βνήζεζε ζε πάξα πνιιά ζέκαηα. 

Αιιά πνηέ δελ θάιεζα ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο νύηε ηνπο 

θόβηζα πξνθαηαβνιηθά θαη πξηλ αλαπηπρζεί ην ζέκα «αθνύζηε, ήξζε απηή ε 

γλσκνδόηεζε πνπ αλ ηπρόλ παξαβείηε απηά πνπ ιέεη, ζα ηηκσξεζείηε γηα 

απείζεηα θαη γηα απνδεκηώζεηο» θαη πνιύ ζσζηά πξναλαθέξζεθε επίζεο όηη 

ηε λνκηκόηεηα ησλ απνθάζεώλ καο ηελ ειέγρεη ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

θαη ζε δεύηεξν βαζκό ην 152 πνπ ζπκκεηέρεη θαη δηθαζηήο. 

Σν δεηνύκελν θπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη όζν θαη λα ζέιεηε 

απόςε λα κελ παξζεί απόθαζε είλαη όηη ςεθίζηεθε ν λόκνο, ν 5013/23 ν 

νπνίνο επαλαθέξεη ελ κέξεη ηελ ηάμε ζηελ Απηνδηνίθεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

απιή αλαινγηθή, κε βάζε ηελ νπνία έγηλαλ νη πξνεγνύκελεο εθινγέο ηεο 

ζεηείαο ηεο παξνύζεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 

Καη ελέθξηλε ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ από ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή όπνπ ζηνπο 9 έρεηε ηνπο 5 κε ην 29% άξα έρεηε πιεηνςεθία, αιιά 

ηηο επαλαθέξεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ρσξίο όκσο λα απνθαζηζηά θαη ηελ 

ηάμε ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία κε βάζε ηελ απιή αλαινγηθή, δειαδή ην 29% 

ζηνπο 33 όπσο θαηαιαβαίλεηε δελ ζα ήηαλ 5, ζα ήηαλ ιηγόηεξνη γηαηί ζα 

ππήξρε ε αληηπξνζώπεπζε ε θαλνληθή. 

Ζ αίηεζή καο σο θπξίαξρν ζεκείν έρεη ηελ επαλαθνξά ηεο 

αξκνδηόηεηαο θαη ζαο εξσηώ πνιύ απιά, δελ ρξεηάδεηαη λα θσλάδνπκε. 
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Πέζηε όηη αύξην ην Διεγθηηθό πλέδξην δελ θάλεη δεθηή ηελ θαηά ηνλ έιεγρν ηε 

ζύκβαζε κε ηνλ αλάδνρν. Όπσο θαηαιαβαίλεηε είηε πάξνπκε απόθαζε είηε 

δελ πάξνπκε, ε αξκνδηόηεηα έρεη πεξηέιζεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

Καη όρη κόλν ε αξκνδηόηεηα ησλ Δπηηξνπώλ, αιιά θαη ησλ 

δηαθεξύμεσλ αλ νςέπνηε ρξεηαζηεί λα μαλαθάλνπκε δηαγσληζκό. Αιιά ην λα 

πξνζπαζνύκε λα ππνηηκνύκε ηε λνεκνζύλε 33 αλζξώπσλ εδώ κέζα θη 

άιισλ ηόζσλ από πίζσ όηη ηα ζεκεία είλαη δύν ή ηξία ή ηέζζεξα ή πέληε, έλα 

είλαη ην ζεκείν: ε κεηαθνξά ηεο αξκνδηόηεηαο πνπ ν ίδηνο ν λνκνζέηεο dura 

lex sed lex – ζθιεξόο λόκνο, αιιά λόκνο. Ζ αξκνδηόηεηα πεξηέρεηαη 

απηνκάησο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, είηε ζαο αξέζεη είηε δελ ζαο αξέζεη. 

Δπνκέλσο θύξηνη ζπλάδειθνη ε επαλαζύζηαζε επηβάιιεηαη. Γελ 

παξαηηήζεθε ν ππάιιεινο από ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή, ηνλ αιιάμαηε. Απηό 

είλαη παξάλνκν, ην είπαηε θη εζείο. Ζ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλακθίβνια 

έρεη εκεξνκελία κε αλαδξνκήο από έλα ζεκείν θαη πίζσ. Γελ έρεη αληίξξεζε 

θαλείο ζε απηό. 

Αλακέλεηαη όκσο κηα απόθαζε. Πνπ ζεκαίλεη επί ηεο απόθαζεο 

πνπ ζα βγεη, είλαη ηα αηηνύκελα πνπ δεηάεη ε αίηεζε κε ηα δπν ζεκεία, γηα λα 

κελ κπεξδεπηνύκε. Απιώο ε ηξίηε είλαη πην ιεπηνκεξεηαθή.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Όρη δελ είλαη έηζη … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Με ζπγρσξείηε, ην ηξίην κέξνο είλαη ην θπξίαξρν πνπ εθ ηνπ 

λόκνπ έξρεηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Αθξηβώο. Καη έπξεπε λα ην είραηε θέξεη, αθνύ ην ζέιαηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση λα θέξνπκε; Δθ ηνπ λόκνπ έξρεηαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, αλ δελ ςεθηζηεί από ην Γεκνηηθό πκβνύιην; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πνην λα ςεθηζηεί;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν Γεκνηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη αλ ζα έξζεη ε αξκνδηόηεηα 

ή όρη. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ση ιέηε θύξηε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δγώ ηη ιέσ;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Ζ αξκνδηόηεηα είλαη ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ θύξηε, ηη είλαη απηά 

πνπ ιέηε; Από εδώ θαη πέξα γηα ηνπο δηαγσληζκνύο, αιιάδεη.  
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Από εδώ θαη πέξα ε αξκνδηόηεηα δελ είλαη ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Όρη απηνδίθαηα. Γηάβαζε ην λόκν. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Όρη γηα ηνλ ηξέρνληα δηαγσληζκό. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα ζε παξαθαιέζσ ηνπιάρηζηνλ λα κε κνξθάδεηο.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σα δαζθαιίθηα αιινύ. Σν απηνδηθαίσο πνπ ην ιέεη; 

Δίπαηε γηα απηνδηθαίσο, πνπ ην ιέεη ν λόκνο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπαλαιακβάλσ άξα εζείο θαη κε ηε ινγηθή ζαο δελ ζέιεηε 

λα έξζεη ε αξκνδηόηεηα απηή εδώ, ιόγσ ζπνπδαηόηεηαο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είπα απηό.  

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πξέπεη λα απνθαζίζεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη κέζα ζηα ζέκαηα πνπ θέξαηε θαη εγθξίλακε λα 

ζπδεηεζνύλ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ αίηεζε αλαθέξεη … 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ είλαη κέζα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ αίηεζε αλαθέξεη 3ε ζει. ηειεπηαία παξάγξαθνο ηεο 

αξρηθήο αίηεζε: «Καηόπηλ ηεο πξόζθαηεο ςήθηζεο ηνπ Νόκνπ 5013/23 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 31 ζε ζπλέρεηα ζπκκόξθσζεο ηεο Γηνίθεζεο κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. 2377/22 απόθαζεο ηεο νινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, κε ζθνπό ηε κεηαθνξά αθαηξεζέλησλ αξκνδηνηήησλ από ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 

παξέρεηαη πιένλ ε δπλαηόηεηα λα απνθαζίδεη ή λα αζθεί ην ίδην ηηο 

αξκνδηόηεηεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ….». Καη εζείο ιέηε όηη δελ είλαη. Μέζα 

ζηελ αξρηθή αίηεζε είλαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν λόκν καο δηαβάδεηε. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή κηιάκε γηα θάηη πνπ δελ πξνβιέπεη ν λόκνο;  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ην πξνβιέπεη ε ζεκαηνινγία ζήκεξα. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ζ ζεκαηνινγία είλαη νη 5 ζειίδεο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Υξεζηκνπνηείηε ην λόκν θαη δελ ην βάδεηε … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κύξηε Βνύξν ζαο παξαθαιώ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέσ εληάμεη αο δερηνύκε όηη είλαη απηό πνπ ιέηε.  
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ωξαία. Ση θνβάζηε ινηπόλ λα πξνρσξήζνπκε ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο, ρσξίο ηνπο θόβνπο θαη ηηο απεηιέο αλ ςεθίζεηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρνπκε πεη γηα ςεθνθνξία. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη πξσηνθαλέο λα θηάλνπκε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 

θαη λα κελ θάλνπκε ςεθνθνξία; Πνπ γίλεηαη απηό; Ούηε ζην Αθγαληζηάλ δελ 

γίλνληαη απηά.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Λέεη «ιήςε απόθαζεο» πνπζελά; 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Μαο θνξντδεύεηε; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή ήξζακε ζήκεξα λα πιαθσζνύκε εδώ κέζα ή λα 

πάξνπκε απόθαζε; Κύξηε Βνύξν ήξζακε εδώ κέζα λα πιαθσζνύκε θαη λα 

ηζαθσζνύκε ή λα πάξνπκε απόθαζε;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ζα ζαο πσ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ήξζακε λα πάξνπκε απόθαζε λαη ή όρη; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίζηε.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ρσηώ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: πλερίζηε θαη ζα ζαο απαληήζσ.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θέισ κηα απάληεζε ζε απηό πνπ είλαη θπξίαξρν.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θα ζαο απαληήζσ όπνηε ζέισ, ζπλερίζηε.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σειείσζα. Θέισ ηελ απάληεζή ζαο. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κύξηε Πξόεδξε ηνλ ιόγν κεηά αλ κπνξείηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Κσλζηαληηλίδε κηζό ιεπηό γηαηί είλαη ζαθέο όηη ην 

θνπβάξη όζν πάεη κεγαιώλεη θαη νη θόκπνη είλαη πάξα πνιινί. Ννκίδσ πσο ε 

πξόηαζε πνπ έθαλε ν θ. Σνκπνύινγινπ, κάιινλ όρη ε πξόηαζε απηό πνπ 

νκνιόγεζε, όηη έρεη πξνζθύγεη ζηελ Αξρή Διέγρνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

είλαη απηό πνπ ιύλεη θαη ην ζέκα. Πξνο ηη ην κίζνο θαη ν αιιεινζπαξαγκόο;  

  Ό,ηη θαη λα ζπδεηήζνπκε εκείο εδώ, δελ ππάξρεη κηα πξνζθπγή 

από ηνλ θ. Σνκπνύινγινπ πνπ πξνθαλώο εκκέζσο αζθεί Γηνίθεζε ηώξα. 

Μέζσ ηεο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αζθεί Γηνίθεζε, ιέεη 

έρσ πιεηνςεθία. Πήγε ν θ. Σνκπνύινγινπ ζηελ Αξρή Διέγρνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ έθαλε κηα θαηαγγειία, ε νπνία ζαθώο ζα ειέγμεη θαη ην Διεγθηηθό 

πλέδξην. σζηά θ. Σνκπνύινγινπ; 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Με ξσηάηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: αο απαληώ ινηπόλ. Απηό πνπ 

έθαλα, αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε πνπ επηρεηξείηε λα πεξάζεηε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μα γη' απηό ιέσ. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δκείο όκσο θ. Γήκαξρε 

μεθηλάκε από κηα δηαθνξεηηθή αθεηεξία, όηη απηή ε δνπιεηά ησλ LED κπνξεί 

λα γίλεη κε 1.100.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Άληε πάιη. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Απηό εκείο ιέκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα…; 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Βεβαίσο απηό ιέκε θαη απηό ιέεη 

θαη ην σκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηό ιέκε, απηή είλαη ε δηθή καο πξόηαζε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Λνηπόλ ε πξόηαζή κνπ θ. Πξόεδξε … εληάμεη επηκέλνπλ γηαηί 

πξέπεη λα … 

Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ ππάξρεη θάηη πνπ λα κελ έρεη απνξξίςεη ην Διεγθηηθό 

πλέδξην απ' όιεο ηηο πξνζθπγέο πνπ έρνπλ θάλεη. Όιεο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη απηή ε πξνζθπγή ηνπ θ. 

Σνκπνύινγινπ πξνο ηελ Αξρή Διέγρνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ είλαη πεξηηηή 

απηή ε ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε εδώ ηώξα. 

Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Πνηνο ην ιέεη απηό ξε Γηάλλε; Δπεηδή έθαλε πξνζθπγή ν 

Σνκπνύινγινπ;  

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη παξαθαιώ γηα λα ζπλελλνεζνύκε, 

αθνύζηε… 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηό είλαη αηνκηθή πξάμε, ηη ζρέζε έρεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνξά ηα LED. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηό είλαη κηα πξνζσπηθή πξάμε, πνπ δελ αθνξά ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Αθνξά ηα LED όκσο, δελ είλαη θάηη άιιν. 
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Δλεκέξσζε είλαη.  

ΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη είλαη θαινδερνύκελν όηαλ κε ην θαιό 

εηζάγεηε, θέξεηε ην ζέκα ηνπ λα παξζνύλ νη αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη λα ςεθίζεη ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην. Καινδερνύκελν. ήκεξα δελ κηιάκε θαζόινπ γη' απηό. 

  Μηιάκε νπζηαζηηθά γηα δπν δεηήκαηα γηα ηα νπνία ξσηήζακε ηε 

Ννκηθή Τπεξεζία γηα ηελ επαλαζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, γη' απηό κηιάκε, απηό εηζήρζε. Καηόπηλ όκσο ηεο εηζήγεζεο ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο ην πκβνύιην απηό δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη. 

  Θα θέξεηε πην ζσζηά ηηο εηζεγήζεηο ζαο κε άιιν ηξόπν θαη από 

εθεί θαη πέξα … 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γειαδή ζήκεξα δελ κπνξνύκε λα απνθαζίζνπκε; 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Θα κπνξέζεηε, αλ δελ ζέινπκε εκείο λα ην εηζάγνπκε βάζεη ηνπ 

λόκνπ κεηά από έμη κέξεο λα ην εηζάγεηε νη ίδηνη θαη λα δεκηνπξγήζεηε κόλνη 

ζαο έλα πκβνύιην. Βάζεη ηεο εηζήγεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία 

έρσ εκπηζηνζύλε, ε ζπλεδξίαζε ιύεηαη εδώ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κύξηε Καληαξέιε δελ έρεηε δηθαίσκα.  

Λ. ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ: Γεκήηξε, κπνξνύκε λα έρνπκε γηα έλα ιεπηό ηνλ ιόγν; 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γελ έρεηε δηθαίσκα λα ιήμεηε ηε ζπλεδξίαζε. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Έρσ δηθαίσκα. 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Γη' απηό ηνλ ιόγν δελ έρεηε δηθαίσκα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Παξαθαιώ θύξηνη πξαθηηθνγξάθνη ε ζπλεδξίαζε ιύεηαη θαη 

κπνξείηε λα θέξεηε κε νπνηνλδήπνηε λόκηκν ηξόπν νπνηνδήπνηε ζέκα ζέιεηε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ έρεηε δηθαίσκα, είλαη παξάλνκν απηό πνπ θάλεηε. 

Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Να θύγεη ε κεηνςεθία! 

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: πγλώκε δηαδηθαζηηθά … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κύξηε Πιέζζα ελεκεξώζηε ηνλ όηη είλαη παξάλνκν απηό, 

δελ κπνξεί λα ιήμεη. Θέινπκε ηνλ Γξακκαηέα εδώ. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κύξηε Αλεκνγηάλλε, κπνξείηε λα πξνζθύγεηε ζηελ 

Απνθεληξσκέλε.  
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Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Πξόεδξε, δελ κπνξείηε λα ιύζεηε ηε ζπλεδξίαζε γη' απηό 

ηνλ ιόγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη θαλνληθά.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίζηε Πξόεδξνο ελόο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη όρη 

κηαο Παξάηαμεο.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κύξηε Καληαξέιε κπνξείηε λα απνρσξήζεηε.  

Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: αο παξαθαιώ, ν Πξόεδξνο δελ έρεη δηθαίσκα λα ιύζεη ηε 

ζπλεδξίαζε γη' απηόλ ηνλ ιόγν. 

(Γηαινγηθέο ζπδεηήζεηο) 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ     ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ 

 

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΩΝ    ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ    ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 

 

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ   ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ   ΝΣΑΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΩΑΝΝΖ   ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ 
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ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ    ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΓΗΩΡΓΟ 

 

ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ     ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ  

 

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ    ΓΔΩΡΓΑΜΛΖ ΛΤΑΝΓΡΟ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ    ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ   ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ 

 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  ΓΚΟΤΜΑ ΓΑΝΑΖ – ΔΤΑ 

 

ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΗΩΑΝΝΖ    ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΗΓΩΝ 

 

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ    ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

 

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 


