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ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 22εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2023 

ΖΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΖ - ΧΡΑ: 09:45 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κσλζηαληίλνο Πιέζζαο  

Γεκνηηθόο ππάιιεινο θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Σάθαο Ζιίαο, Κνπεινύζνο Υξήζηνο, Σνκπνύινγινπ 

Κσλζηαληίλνο, Κνπηζάθεο Μηραήι, Αλεκνγηάλλεο Γηώξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, 

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αζηηθή 

αλαδσνγόλεζε, αλάπιαζε ρώξνπ νδνύ Λάξλαθνο θαη δηάλνημε 

πεδνδξόκνπ ζην Ο.Σ. 243Β Γ.Δ.Ν.Φ.» (A.M.: 99/2021). 

2. Έγθξηζε εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 

κεηαρεηξηζκέλσλ εηδώλ έλδπζεο θαη ππόδεζεο ηνπ Γήκνπ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο «RECYCOM» - Δμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ. 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ (θάησ ησλ νξίσλ) γηα ηελ ππεξεζία 

«Δθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π) ζην Γήκν Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Μ. 164/22) θαη αλάδεημε 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. 
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4. Έγθξηζε Β΄ θάζεο ρνξήγεζεο ηεο έθηαθηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ζηνπο  δηθαηνύρνπο θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

5. Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., 

βάζεη ηεο νηθείαο ζπζηαηηθήο ηνπ πξάμεο. 

6. Οξηζκόο ππνιόγνπ θαη έθδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο γηα ηελ αγνξά 

γξακκαηνζήκσλ νκαδηθώλ επηζηνιώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θύξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιώ λα πάξνπκε 

παξνπζίεο: ν θ. Κσλζηαληηλίδεο παξώλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξώλ, ν θ. Σάθαο 

παξώλ, ν θ. Κνπεινύζνο παξώλ, ν θ. Γξεηδειηάο παξώλ, ν θ. Σνκπνύινγινπ 

παξώλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξώλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο παξώλ. Τπάξρεη 

απαξηία, μεθηλάκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

1ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε απνηειέζκαηνο αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ:  

«Αζηηθή αλαδσνγόλεζε, αλάπιαζε ρώξνπ νδνύ Λάξλαθνο  

θαη δηάλνημε πεδνδξόκνπ ζην Ο.Σ. 243Β Γ.Δ.Ν.Φ.»  

(A.M.: 99/2021) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπάξρεη ε εηζήγεζε ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Δπηηξνπήο 

απνηεινύκελε από ηνλ θ. Αζαλαζηάδε, ηελ θα Αλαζηαζνπνύινπ θαη ηνλ θ. 

Αζεκάθε. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ έμη κε ηα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά πνπ είλαη 

απνηππσκέλα ζηελ εηζήγεζε θαη κε βάζε ηα πνζνζηά θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο, 

ε Σερληθή Τπεξεζία εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο σο πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ ζηνλ θ. Υξήζην Κπξηαθάθε θαη ΗΑ Δηεξόξξπζκε Δηαηξεία κε κέζε 

έθπησζε 38,80% θαη ζύλνιν δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ 

339.593,27 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

Ζ. ΣΑΦΑ: 420.000 € κε ην ΦΠΑ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέιεη θάπνηνο λα κηιήζεη λα ηνπνζεηεζεί; Ο θ. Σνκπνύινγινπ 

έρεη ηνλ ιόγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βιέπσ από ηνλ πίλαθα πνπ ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή 

αμηνιόγεζεο όηη ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δηαθνξά ηνπ πξώηνπ κε ηνπ ηειεπηαίνπ, 
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δειαδή 38 κε 2%. Απηό πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη ίζσο, ην βάδσ σο 

εξσηεκαηηθό ζηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη. Δκέλα κε πξνβιεκαηίδεη πάλησο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Με βάζε απηά πνπ ιέεη ν θ. Σνκπνύινγινπ θαη κε βάζε αλ 

ζπκάκαη θαιά ην άξζξν 88 ηνπ 4412 ε αλαζέηνπζα Αξρή… ζσζηά 

αλαθέξεηαη ν θ. Σνκπνύινγινπ ζε απηό, πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο ρακειέο 

πξνζθνξέο θαη κε βάζε ηελ απόθιηζε πνπ έρνπλ ν πξώηνο από ηνλ 

ηειεπηαίν. 

  ύκθσλα κε ην άξζξν απηό νθείινπκε λα θαιέζνπκε ζε 

αηηηνιόγεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε αηηηνιόγεζε θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο 

ελλνώ θαη λα εγγπεζνύλ ηελ νκαιή θαη πνηνηηθή εθηέιεζε βέβαηα ηνπ έξγνπ. 

Άξα ζεσξώ πσο πξέπεη λα κπνύκε ζε κηα δηαδηθαζία λα δεηήζνπκε εληόο 

δέθα εκεξώλ, όπσο νξίδεη ν λόκνο, ηελ πιήξε αηηηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ 

ηνπο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γήκαξρε, ζα ήζεια ηνλ ιόγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνθαλώο ζα ζπκπιεξώζνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ πάλσ ζε 

απηό πνπ είπε ν θ. Σνκπνύινγινπ θη εγώ, έρεηο ηνλ ιόγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρνπκε θάπνηα εηζήγεζε από ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο 

όηη ζπληξέρεη ιόγνο; Έρνπκε ην ηζηνξηθό ηνπ θ. Κπξηαθάθε όηη είλαη έλαο θαθόο 

εξγνιάβνο;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη δελ έρσ ηέηνηα εηθόλα.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ννκίδσ όηη έρνπκε μαλαζπλεξγαζηεί. Ννκίδσ όηη ε 

έθπησζε ζε έλα ηέηνην έξγν, είλαη ινγηθή. Σν παξάινγν είλαη ην 2%, ην ινγηθό 

είλαη ην 38,8%. Δγώ δελ ζπκθσλώ κε ηελ πξόηαζή ζαο, ςεθίδσ ππέξ σο 

εηζήρζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. Να ζπκίζσ όκσο όηη απηέο νη κεγάιεο εθπηώζεηο… 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ είλαη κεγάιε ην 38,8%. Σν 60% είλαη κεγάιε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρνπκε ηέηνηα παξαδείγκαηα αλαδόρσλ πνπ παξάηεζαλ ην 

έξγν ζηε κέζε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρνπκε θάπνην ηέηνην ηζηνξηθό ηνπ θ. Κπξηαθάθε; Απηό 

ξσηώ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ έρσ. Δγώ ζαο ιέσ όηη νη απνθιείζεηο απηέο όπσο ιέεη θαη ν 

θ. Σνκπνύινγινπ ζπληζηνύλ κηα επηθπιαθηηθόηεηα θαη ζεσξώ όηη είλαη θαιό 
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λα δεηήζνπκε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, απηνύο ηέινο πάλησλ πνπ κπαίλνπλ 

ζηε ινγηθή ησλ κεγάισλ εθπηώζεσλ εληόο δέθα εκεξώλ λα ππνβάιινπλ κηα 

πιήξε αηηηνιόγεζε ησλ ρακειώλ πξνζθνξώλ ηνπο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ξαλαξσηάσ: έρνπκε ηέηνηα εηζήγεζε από ηηο Σερληθέο 

Τπεξεζίεο εκείο ζαλ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ απαηηείηαη εηζήγεζε ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, είλαη 

θαζαξά ζέκα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ρη, δελ ζπκθσλώ εγώ. Ωο εηζήρζε ςεθίδσ  ππέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καιεκέξα θαη από εκέλα. Γελ είλαη ζέκα αλ απνθαζίδεη ή όρη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ν λόκνο ην νξίδεη όηη πξέπεη θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο 

πνπ … 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κύξηε Λέθθα κε κνπ πείηε ηη νξίδεη ν λόκνο, ηνλ μέξσ 

πνιύ θαιά ηνλ 4412, ην μέξσ όηη ην νξίδεη θαη ε Δπηηξνπή ην μέξσ όηη ην νξίδεη 

θαη ε εηζήγεζε δελ ην αλέθεξε 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιά, αθήζηε ηνλ λα κηιήζεη όκσο θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θα καο πεη ηη νξίδεη ν λόκνο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ ζα πείηε εζείο αλ ζα κηιήζεη ν θ. Λέθθαο ή όρη. Μελ 

αξρίδνπκε έηζη πξσί – πξσί. Αθήζηε λα ηνπνζεηεζεί.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: πγλώκε.  

Α. ΛΔΚΚΑ: Λέσ ινηπόλ όηη δελ είλαη ζέκα απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, είλαη ππνρξέσζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο λα δεηήζεη αηηηνινγηθή 

έθζεζε ησλ εθπηώζεσλ γηα όζεο είλαη πάλσ από ην κέζν όξν ησλ ζπλνιηθώλ 

πξνζθνξώλ. Απηό θαη κόλν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έηεξνο ζπλάδειθνο; Κύξηε Γξεηδειηά; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηελ ςεθνθνξία. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηε Οπζηακπαζίδε; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Ση εηζεγείζηε Γήκαξρε εζείο λα ηνπο δεηήζνπκε αηηηνιόγεζε;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο λόκνο ιέεη … 

Ζ. ΣΑΦΑ: Ο λόκνο κάιηζηα, ην θαηάιαβα.  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγώ εηζεγνύκαη ζε απηνύο ηνπο ηέζζεξηο πνπ έρνπλ ηεξάζηηεο 

απνθιείζεηο κεηαμύ ηνπο κε ηηο κεγάιεο εθπηώζεηο λα δεηεζεί αηηηνιόγεζε 

εληόο δέθα εκεξώλ. Απηό εηζεγνύκαη. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Να είκαζηε θαιπκκέλνη, κάιηζηα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Οη ηξεηο έρνπλ δηαθνξέο, νη άιινη είλαη 5 θαη 2%.  

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κύξηε Γήκαξρε ν ηέηαξηνο είλαη 5,53% ηνπο ηξεηο 

πξώηνπο ινηπόλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να δσ μαλά ηα πνζνζηά, κπνξεί λα έρεηε δίθην. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη 38,80%, 22,20%, 21,67% θαη ν ηέηαξηνο 5,53%. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη ην βιέπσ. Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δπίζεο λα ππελζπκίζσ ζην ώκα πσο ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

δελ είλαη κε ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ είλαη από ρξεκαηνδνηνύκελν 

πξόγξακκα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πνπ ζεκαίλεη απηό;  

Α. ΛΔΚΚΑ: Πνπ ζεκαίλεη όηη εκάο ζεσξώ ζαλ αλζξώπνπο πνπ 

ζπκκεηέρνπκε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη παίξλνπκε απνθάζεηο, ην 

πξώην θαη θύξην κέιεκά καο είλαη λα μεθηλήζεη θαη λα νινθιεξσζεί ζσζηά θαη 

γξήγνξα ην έξγν.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μηα δηεπθξίληζε θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Παξαθαιώ θ. Σνκπνύινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν έξγν απηό επεηδή είλαη ρξεκαηνδνηνύκελν από 

άιινπο πόξνπο, ην έξγν απηό είπε ν θ. Λέθθαο όηη είλαη ρξεκαηνδνηνύκελν 

από άιιεο πεγέο θαη όρη ηνπ Γήκνπ, έξρεηαη απηή ε πεγή πνπ καο 

ρξεκαηνδνηεί λα ειέγμεη; Έρεη ειεγθηηθό ραξαθηήξα κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη ε πξόζθιεζε 6 .. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Λέσ όηαλ νινθιεξσζεί ην έξγν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη έιεγρν θ. Λέθθα; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Φπζηθά έρεη έιεγρν. Κάζε ρξεκαηνδνηνύκελν έξγν έρεη έιεγρν 

γηα ηε ζσζηή εθηέιεζή ηνπ ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη βάζεη ηεο κειέηεο ε 
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νπνία καο έρεη εγθξηζεί από ηελ αξκόδηα Αξρή. Γελ εμεηάδεη ην νηθνλνκηθό 

ζθέινο, εμεηάδεη ηε ζσζηή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

  ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε γηα νπνηνδήπνηε έξγν, ζνπ δεηνύληαη 

ηα ρξήκαηα πίζσ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Να πσ θη εγώ Γήκαξρε είλαη κόλν γηα ηνλ πξνζσξηλό 

αλάδνρν ν έιεγρνο. Ο δε δεύηεξνο δελ έρεη θαλ εγγπεηηθή επηζηνιή όπσο 

γξάθεη ε εηζήγεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πνηνο είλαη ν δεύηεξνο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ο . Καξάκπειαο. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Έρεη βγεη από ηνλ πίλαθα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνθνξώλ από ό,ηη 

βιέπσ, ε εγγπεηηθή ηνπ έιεγε 15 κέξεο λσξίηεξα από ην νξηδόκελν.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ναη, ζσζηά.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Έρνπκε ην δηθαίσκα κόλν γηα ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν. 

ινη νη άιινη, αθνύ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο θύγεη από ηε κέζε, ζα έξζεη ν 

επόκελνο θαη κεηά ν επόκελνο, δελ κπνξεί λα ηνπο ειέγρνπκε όινπο πάξνπλ 

– δελ πάξνπλ ην έξγν.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δκείο ζαλ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνπκε ην δηθαίσκα λα 

δεηήζνπκε απ' όινπο, όρη κόλν από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν. Ο 4412 δελ ιέεη 

κόλν από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, γηαηί αλ ππήξρε έλαο σο πξνζσξηλόο 

αλάδνρνο πνπ ήηαλ 38% θαη έλαο άιινο κε 36% απηή ε απόθιηζε ηνπ 2% δελ 

απέθιεηε από εκάο ηε δπλαηόηεηα λα ηνπ δεηήζνπκε θη απηνύ ηνπ 36% κηα 

αηηηνιόγεζε.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δγώ είπα ηε γλώκε  κνπ, εζείο εηζεγείζηε … 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. Ζ εηζήγεζή κνπ είλαη απηή ζρεηηθά κε απηνύο πνπ έρνπλ 

ηεξάζηηεο απνθιίζεηο θαη κεγάιν πνζνζηό, απηό ιέσ. Γηα λα εμαζθαιίζνπκε, 

επεηδή έρνπκε ηέηνηα παξαδείγκαηα θαη ζην Σνπξαιί ην είρακε απηό ην 

παξάδεηγκα θαη δελ ζπκάκαη πνπ αιινύ, πνπ μαθληθά έλαο ήηαλ κε 35% θαη 

έξρεηαη εδώ κεηά θαη δεηνύζε επηπιένλ κηα ζπκπιεξσκαηηθή γηα άιιεο 80.000 

€. Σν ζπκόκαζηε; Σν ζπκόκαζηε.  

  Γη' απηό ην ιέσ πάκε κηα θαη θαιή απηνί πνπ έρνπλ απηά ηα 

πνζνζηά κηα αηηηνιόγεζε. Μαο ζπκθέξεη, γηαηί ζα βγνύκε από κηα δηαδηθαζία 



ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – 22/2/2023 

 

 

7 

πνπ κεηά κπνξεί λα δηαησλίδεηαη ην πξόβιεκα ηεο Λάξλαθνο θαη ην ιέσ από 

ηώξα, πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβνπκε θαη λα θεξδίζνπκε ρξόλν.  

Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κύξηνη ζπλάδειθνη, πέξα από ην γεγνλόο όηη ην 

αλαθέξεη ν λόκνο, δελ καο βιάπηεη απηό. Ίζα - ίζα πξνζηαηεύεη θαη ζσξαθίδεη 

ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη λνκίδσ όηη δελ είλαη θαθό λα δεηεζεί 

αηηηνιόγεζε από ηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο, δειαδή πέξα ηνπ λόκνπ ζσξαθίδεη 

θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. Σν ζπδεηάκε λνκίδσ ρσξίο ηδηαίηεξν ιόγν. 

Δπραξηζηώ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καη λα ζεκεηώζσ θαη θάηη άιιν όζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα. 

Δπεηδή είλαη ρξεκαηνδνηνύκελν έξγν άξα δελ είλαη από ίδηνπο πόξνπο ηνπ 

Γήκνπ, όηαλ ζπκβαζηνπνηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν ρξεκαηνδνηνύκελν ζην 

πνζό ησλ 400.000 € ιέσ γηα παξάδεηγκα, ζεκαίλεη όηη απειεπζεξώλεηαη, 

απνδεζκεύεηαη ην ππόινηπν πνζό γηα ην νπνίν καο έρεη εγθξηζεί. 

  Άξα αλ ν αλάδνρνο έξζεη θαη δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε 

ή πξέπεη λα θάλεη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ έγθξηζε θαη 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ε νπνία ρξεκαηνδνηεί ην έξγν. Άξα είλαη κηα 

δηαδηθαζία ε νπνία είλαη πάξα πνιύ ρξνλνβόξα ζε πεξίπησζε πνπ έξζεη θαη 

δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηνδόηεζε, γηαηί ζα πξέπεη λα εγθξηζεί από ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πνπ καο ρξεκαηνδνηεί. Γηαηί ε αξρηθή ζύκβαζε πνπ 

δεζκεύεη ην πνζό είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 420.000 €. Απηό πξνο ελεκέξσζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ έθπησζε δελ είλαη 60 είλαη 38,8% πνπ είλαη κηα ραξά 

έθπησζε. Ο θ. Κπξηαθάθεο από ό,ηη ζπκάκαη γηαηί έρεη ζπλεξγαζηεί μαλά ν 

Γήκνο  πνιύ παιηά, δελ έρεη θάπνην πξόβιεκα. Γελ μέξσ αλ ζην 

κεζνδηάζηεκα έρεη ππάξμεη θάηη άιιν. Καη δελ θαηαιαβαίλσ ηελ εκκνλή απηή, 

ελώ νη Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη ε Δπηηξνπή δελ εηζεγείηαη θάηη ηέηνην, δελ 

θαηαιαβαίλσ ηελ εκκνλή γηαηί ε εηζήγεζε είλαη μεθάζαξε, ηνπ λα δεηήζνπκε 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ έθπησζε.  

  Απηά, δελ ζέισ λα πσ θάηη άιιν ηελ εκκνλή δελ θαηαιαβαίλσ 

θαη ην ελλνώ όηη δελ ηελ θαηαιαβαίλσ. Διπίδσ λα κελ θξύβεηαη ηίπνηε άιιν 

από πίζσ.  
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Τπνλνείηε θάηη; 

Ζ. ΣΑΦΑ: νβαξά κηιάκε; Σελ πξνεγνύκελε θνξά κηινύζαηε γηα 

θσηνγξαθηθό δηαγσληζκό επεηδή δεηνύζακε ISO. Ση ιέηε ηώξα θύξηε; Κάζε 

θνξά ηα ίδηα! 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: ,ηη ζέισ ιέσ.  

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Σν είπακε, είλαη ζέκα ηνπ λόκνπ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πείηε ό,ηη ζέιεηε.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θαζέλαο ιέεη ό,ηη ζέιεη εδώ πέξα έηζη θη αιιηώο. ζν 

πιεζηάδνπκε ζηηο εθινγέο λα δείηε ηη έρεη λα γίλεη!  

  Σέινο πάλησλ εγώ αθνινπζώ ην λόκν θ. Αλεκνγηάλλε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δζείο αθνινπζείηε απηό πνπ ζέιεηε θ. Γήκαξρε, δελ 

αθνινπζείηε ην λόκν. Ζ εηζήγεζε είλαη μεθάζαξε ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ. 

Δζείο έρεηε θηηάμεη ην δηθό ζαο βηιαέηη, νη εηζεγήζεηο ησλ Τπεξεζηώλ αλ 

ζέιεηε ηηο δέρεζηε, αλ δελ ζέιεηε δελ ηηο δέρεζηε. Κάπνηε ηηο επηθαιείζηε θαη 

θάπνηε όρη. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Γειαδή απηό πνπ ζέινπκε δελ είλαη λόκηκν. Απηό καο ιέεη ηώξα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηό πνπ ιέεη ν θ. Σάθαο όηη απηό πνπ είλαη ην λόκηκν, δελ ην 

ζέιεηε. Γελ πεηξάδεη, πάκε παξαθάησ, ςεθίδνπκε.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέιεηε λα θάλεηε πνζνζηό LED εδώ, δειαδή ην 2% 

λνκίδσ είλαη κηα θαιή αξρή.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κύξηνη ζπλάδειθνη ςεθίδνπκε. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο κε ηελ πξόηαζε ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Με ηελ πξόηαζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ηεο εηζήγεζεο κε ηελ πξνζζήθε ηεο πξόηαζεο ηνπ 

Γεκάξρνπ. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινύζνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ωο εηζήρζε από ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο από ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ, ρσξίο θακία πξνζζήθε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά σο εηζάγεηαη θαη ζεσξώ αζύκθνξν ην πνζό απηό γηα 

ην έξγν απηό. 

Α. ΛΔΚΚΑ: ηη έρεη κεγάιε έθπησζε δειαδή; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μεγάιν ην πνζό. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μόλν γηα ηνλ πξώην πξνζσξηλό αλάδνρν, ζπκθσλώ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θ. Γεκάξρνπ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 6 ππέξ, 1 θαηά σο εηζάγεηαη, 1 από ηνλ πξώην αλάδνρν θαη 

1 σο εηζήρζε από ηνλ θ. Αλεκνγηάλλε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε απνηειέζκαηνο 

αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αζηηθή αλαδσνγόλεζε, αλάπιαζε 

ρώξνπ νδνύ Λάξλαθνο θαη δηάλνημε πεδνδξόκνπ ζην Ο.Σ. 243Β 

Γ.Δ.Ν.Φ.» (A.M.: 99/2021)» εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

2ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 

κεηαρεηξηζκέλσλ εηδώλ έλδπζεο θαη ππόδεζεο ηνπ Γήκνπ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο «RECYCOM» - Δμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηή ε εηαηξεία ζα βάιεη 30 θάδνπο ζε όιν ην Γήκν, ζα 

ζπιιέγεη όια ηα παιηά ελδύκαηα θαη δελ ζα πέθηνπλ ζηνπο θάδνπο λα 

πεγαίλνπλ γηα ρσκαηεξή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πόζεο ζέζεηο; 
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: 30. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Φαληάδνκαη ζέιεη έγθξηζε από ΔΠΕ γηα ηηο ζέζεηο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Αθξηβώο. Κάζε ρξόλν απηόο ζα καο δίλεη έλα 500ξηθν γηα ην 

Κνηλσληθό Παληνπσιείν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ζ εηαηξεία «RECYCOM» δξαζηεξηνπνηείηαη ζε όιε ηελ 

Διιάδα, είλαη κηα εηαηξεία αλαθύθισζεο έλδπζεο, νηηδήπνηε γίλεηαη ζε απηή 

ηελ θαηεύζπλζε γηα καο είλαη ζεηηθό, νπόηε είκαζηε ππέξ ηεο αλαθύθισζεο 

θαη ππέξ απηήο ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θάδσλ, γηαηί ζα βνεζήζεη πνιύ ηα 

θόζηε, γηαηί πάξα πνιινί πεηάλε ηα ξνύρα κέζα ζηνπο θάδνπο καδί κε ηα 

ζθνππίδηα. Οπόηε πέξα από ην πνζό πνπ εληάμεη είλαη έλα κηθξό πνζό, 500 € 

δελ είλαη θάηη, αιιά ζα ππάξμεη θαη εμνηθνλόκεζε ρξήκαηνο από ηε ρσκαηεξή. 

Άξα είκαζηε ππέξ. Γηα λα δείηε όηη μύπλεζα κηα ραξά ζήκεξα! 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γελ είπε θαλείο όηη μππλήζαηε άζρεκα.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κάπνηνο είπε πξνεγνπκέλσο «δελ μύπλεζεο θαιά 

ζήκεξα» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καλέλαο δελ αζρνιήζεθε κε ηνλ ύπλν ζαο. Κύξηε 

Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Φπζηθά θαη είκαζηε ππέξ κηαο ηέηνηαο θίλεζεο, όκσο 

ζεσξώ όηη ην πνζό είλαη πνιύ επηειέο θαη ζα έπξεπε ν Γήκνο λα έξζεη ζε κηα 

ζπλελλόεζε κε ηελ εηαηξεία ή λα κπεη ζε κηα δηαδηθαζία ελόο δηαγσληζκνύ γηα 

λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε θάπνην πεξηζζόηεξν νηθνλνκηθό όθεινο. Σν έρεηε 

ζθεθηεί απηό λα θάλεηε έλα δηαγσληζκό γηα λα πάξεηε θάηη παξαπάλσ; Γηαηί 

500 € είλαη επηειέο ην πνζό. Μπνξεί λα ππάξρνπλ θάπνηνη άιινη πνπ λα 

δίλνπλ θάηη παξαπάλσ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Μπνξεί λα είλαη επηειέο, αιιά ην όθεινο ζην Κνηλσληθό είλαη 

πνιύ κεγαιύηεξε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ είπα γηα ην όθεινο, κηιάσ γηα ην πνζό γηα ηελ 

αληακνηβή πνπ παίξλνπκε. Γηαηί δελ πξνρσξάηε ζε έλα δηαγσληζκό; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κύξηε Κνπηζάθε, έρνπκε εηθόλα πόζνπο ηόλνπο 

ελδύκαηα πξνϋπνινγίδεη ε εηαηξεία όηη ζα καδέςεη από ηε Φηιαδέιθεηα;  Έρεηε 

θάπνηα εηθόλα;  
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Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: ρη δελ έρσ εηθόλα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί εθεί ζα θαλεί ην πξαγκαηηθό όθεινο ηνπ Γήκνπ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: πσο θαη λα γίλεη, εγώ απηή ηε ζηηγκή γιηηώλσ από ηνλ 

ΔΝΓΑ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απηό ιέσ αλ έρνπκε εηθόλα πόζνπο ηόλνπο γιηηώλνπκε. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Μεηξάσ πόζα δίλνπκε εθεί θαη όρη ην 500ξηθν πνπ δίλεη ε 

εηαηξεία. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πόζν ζηνηρίδεη ν ηόλνο ζήκεξα; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: 80 επξώ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μόλν; Ννκίδσ όηη είλαη παξαπάλσ. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Δθεί είλαη, 80 επξώ. Αιιά όζν δελ αθαηξνύκε, ηόζν ζα 

πιεξώλνπκε ην 5% παξαπάλσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία, λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηελ πξόηαζή ηνπ ν θ. 

Σνκπνύινγινπ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ωο εηζάγεηαη δελ κε εθθξάδεη. αο είπα λαη είκαη ππέξ 

ηεο πξάζηλεο απηήο θίλεζεο, είκαζηε ππέξ απηήο ηεο αληακνηβήο αιιά ζεσξώ 

όηη είλαη επηειέο ην πνζό ησλ 500 € γηα όθεινο ηνπ Γήκνπ. Γη' απηό πξνηείλσ 

λα είλαη κηα δηαδηθαζία πην αλνηρηή, δειαδή λα έξζεη θη άιιε εηαηξεία πνπ ζα 

καο δώζεη 1.000 €.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ωξαία. Ωο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ππέξ, θαηά … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα ζεκαίλεη πξνρσξήζηε ζε κηα δηαδηθαζία αλνηρηή, 

απηό ζαο ιέσ, απηό εηζεγνύκαη. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Απηή έρνπκε ηώξα, κε απηή ζα πνξεπηνύκε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη «απηή έρνπκε ηώξα», δελ είλαη απάληεζε απηή θ. 

Κνπηζάθε ζπγλώκε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ δείηε ιίγν έρεη ελδηαθέξνλ λα 

δείηε πόζνη Γήκνη ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εηαηξεία απηή. ρεδόλ όιε ε Διιάδα. 

Οπόηε θη απηνί ην βξίζθνπλ ζπκθέξνλ κάιινλ απηό πνπ θάλνπλ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δίπα αλ δελ γίλεη απηό, αο έξζνπκε ζε κηα ζπλελλόεζε 

κε ηελ εηαηξεία κήπσο πάξνπκε θάηη παξαπάλσ. Απηό είπα.  Μήπσο δελ είλαη 
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θαηαλνεηό θη απηό; θεινο ηνπ Γήκνπ ζα είλαη, ρξήκαηα ζα κπνπλ. Σα 500 € 

αο γίλεη 800-1.000 €. Τπό απηό ηνλ όξν, βεβαίσο θαη είκαη ππέξ θαη κε απηή 

ηελ θαηάζηαζε. πκθσλείηε θ. Γήκαξρε λα κπεη απηόο ν όξνο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ρη. Γηαηί ην ζέκα απηό … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ρη. Γηαηί είζηε απόιπηνο, δειαδή πάηε αθξηβώο εθεί.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηή ηε ζηηγκή έρεη έξζεη κηα ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, εζείο 

ζέιεηε λα ηελ απνζύξνπκε … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να έξζεηε ζε θάπνηα ζπλελλόεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηό πνπ πξνηείλεηε εκκέζσο πιελ ζαθώο είλαη λα ην 

απνζύξνπκε γηα λα θάλνπκε έλα δηαγσληζκό … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Αθήζηε ην δηαγσληζκό, αο είπα απηό ηνλ όξν, δελ 

κπνξείηε λα θάλεηε δηαγσληζκό κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία λα πάξεηε θάηη 

παξαπάλσ. Απηό ην πξνηείλεη ε εηαηξεία, δελ ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ην 

απνδερηνύκε, αλ δελ έρνπκε έξζεη ζε κηα δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο. Απηό ζαο 

ιέσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Λνηπόλ, ςεθίδνπκε θύξηνη.  

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ ζα ςεθίζσ, απιά όπσο αλαθέξεη θαη ε εηζήγεζε θάζε 

Δπξσπαίνο πνιίηεο απνζύξεη θαηά κέζν όξν -εθόζνλ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα- 

15 θηιά ξνπρηζκνύ θάζε ρξόλν, νπόηε αλ βάινπκε εδώ 30.000 πνιίηεο όρη 

50.000 έρνπκε λα θάλνπκε κε 450 ηόλνπο θαη άξα θεξδίδνπκε 36.000 €. 

Δπραξηζηώ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινύζνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ. Καη 10 θηιά λα είλαη, ζεηηθό είλαη. 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ωο εηζάγεηαη όρη, κε ηελ πξνζζήθε πνπ είπα λα 

έξζνπκε ζε ζπλελλόεζε κε ηελ εηαηξεία λα καο αληακείςεη κε πεξηζζόηεξν 

νηθνλνκηθό όθεινο. Γελ κηιάκε γηα ην ηη γιηηώλνπκε, κηιάκε ηη παίξλνπκε από 

ηελ εηαηξεία. Σν ηη γιηηώλνπκε ζα ην παίξλακε από παληνύ θαη από κηα άιιε 

εηαηξεία, ην ηνλάδ είλαη ην ίδην. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 8 ππέξ, 1 θαηά κε ηελ αηηηνιόγεζε ηνπ θ. Σνκπνύινγινπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε εθαξκνγήο 

νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο κεηαρεηξηζκέλσλ εηδώλ 

έλδπζεο θαη ππόδεζεο ηνπ Γήκνπ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο 

«RECYCOM» - Δμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ» εγθξίλεηαη θαηά 

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

3ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ αλνηθηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ (θάησ ησλ νξίσλ) γηα ηελ ππεξεζία 

«Δθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π)  

ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο Υαιθεδόλαο» (Α.Μ. 164/22)  

θαη αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ζ Δπηηξνπή ήηαλ ν θ. Γηνύδεο, ν θ. Αγγειόπνπινο, ν θ. 

Παπάδνγινπ … 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Ήηαλ ηξεηο θαη έκεηλε έλαο. Έκεηλε ν έλαο θαη ηώξα ηνλ 

θαινύκε λα θέξεη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ην 

ζπκθσλεηηθό.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηα ην .Α.Π., σξαία. Θέιεη θάπνηνο λα ηνπνζεηεζεί; Καλείο, 

σξαία. Πάκε ζε ςεθνθνξία θύξηνη ζπλάδειθνη. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 
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ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθεο; 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπεινύζνο; 

Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Καηά. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απέρσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 6 ππέξ, 1 θαηά θαη 2 απνρέο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε πξαθηηθνύ 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ (θάησ ησλ νξίσλ) γηα ηελ ππεξεζία «Δθπόλεζε ρεδίνπ 

Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π) ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Νέαο 

Υαιθεδόλαο» (Α.Μ. 164/22) θαη αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» 

εγθξίλεηαη θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

4ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγθξηζε Β΄ θάζεο ρνξήγεζεο ηεο έθηαθηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ζηνπο  δηθαηνύρνπο θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο» 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεη έξζεη εηζήγεζε ζε απηό; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ναη έρεη έξζεη, έρνπλ θαηαξηηζηεί νη πίλαθεο θαη ππάξρεη ν 

αξηζκόο ηνπ πξαθηηθνύ από ηηο ππεύζπλεο θπξίεο εθεί, ηελ θα Παιηνύδε, ηελ 
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θα Μπάλνπ, ηελ θα Εήζε θαη ηελ θα Σζηαθαιάθε, ππάξρεη εηζήγεζε από ηηο 

θπξίεο απηέο θαη πξνηείλνπλ λα δνζνύλ ζηνπ θάησζη 32 όπσο αλαθέξνληαη κε 

ηα αληίζηνηρα πνζά, ηα έρεηε κπξνζηά ζαο. Έρεη ζπλεθζεί ην πξαθηηθό 

ζπλεδξίαζεο ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ. Κύξηνη ζπλάδειθνη ςεθίδνπκε. 

Γηεμάγεηαη νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο; 

Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε Β΄ θάζεο 

ρνξήγεζεο ηεο έθηαθηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηνπο  

δηθαηνύρνπο θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

5ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., 

βάζεη ηεο νηθείαο ζπζηαηηθήο ηνπ πξάμεο» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιόγν. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίλαη εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο γηα ην Π.Π.Η.Δ.Γ. κε 

ηελ εηζήγεζε, δελ μέξσ αλ ζέιεηε θάηη. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ αθνύγεζηε θ. Κσλζηαληηλίδε. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με ζπγρσξείο, είλαη θαη ν θ. Κνπεινύζνο εδώ ν 

Αληηπξόεδξνο ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., ιέσ όηη είλαη εηζήγεζε γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ 

Π.Π.Η.Δ.Γ. ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνηα εξώηεζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη νη 150.000 € πνπ δίλνπκε ζην Π.Π.Η.Δ.Γ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Έρεη γπξίζεη ν πξνϋπνινγηζκόο;  

ΓΖΜΑΡΥΟ: ε εκάο; ρη. 
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: ρη αθόκε. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Πσο ηα δίλνπκε ρσξίο λα έρεη γπξίζεη ν 

πξνϋπνινγηζκόο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Απιώο ην εμεηδηθεύνπκε από ηώξα γηα λα είκαζηε … 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ επηρνξήγεζε είλαη ππνρξεσηηθή δαπάλε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη ππνρξεσηηθή δαπάλε καο ιέεη ν θ. Πιέζζαο. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη επραξηζηώ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνύινγινπ έρεη ηνλ ιόγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γηα ην ζέκα ηεο αλαθύθισζεο έρεη έλα πνιύ 

δεζκεπηηθό όξν πνπ δελ ηνλ έρεηε δηαβάζεη, είλαη γηα πέληε ρξόληα. Θεσξώ όηη 

είλαη ηεξάζηην ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα έλα ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο πέληε εηώλ. 

Θα έιεγα λαη, έλα έηνο, δπν είλαη εύινγν. Πέληε έηε είλαη πνιύ κεγάιν 

δηάζηεκα, κε 500 €. Γελ ην είπαηε απηό θαη ην δηαβάδσ ηώξα ζην 

ζπκθσλεηηθό. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Έρεη ζεκαζία …; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Βεβαίσο έρεη ζεκαζία. Πέληε ρξόληα δεζκεύεηε ην 

Γήκν γηα 500 €. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ση ζα πεη δελ ην είπακε; Γελ ππάξρεη γξαπηά ζηελ 

εηζήγεζε; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ηελ εηζήγεζε ηα πέληε ρξόληα; Σν ιέηε πνπζελά; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Πνπ ην είδαηε εζείο όηη είλαη πέληε ρξόληα; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μέζα ζην ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ωξαία, ην ζπκθσλεηηθό είλαη κέζα; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Πέληε ρξόληα ζεσξώ όηη είλαη πάξα πνιύ δηάζηεκα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να ξσηήζσ θάηη άιιν. Αλ ήηαλ δπν ρξόληα ζα ην ςεθίδαηε 

δειαδή; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Ναη, ζα ην ςήθηδα. Θα ην θάλεηε; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γηαηί ην είπαηε; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο ην δηαβάζαηε; Δγώ ηώξα ην δηάβαζα. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Γειαδή ηη ελλνείηε όηη ππήξμε δόινο; 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ ελλνώ ηίπνηα θαη κε ιέηε πξάγκαηα πνπ δελ έρσ 

πεη. Δλλνώ όηη ηα δπν ρξόληα είλαη έλα εύινγν δηάζηεκα λα θέξεη έλα 

απνηέιεζκα, πνπ ν Γήκνο ζα κπνξέζεη λα ην αμηνπνηήζεη.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δληάμεη ην ζέκα πέξαζε, θξαηείηαη ε παξαηήξεζε. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν ζέκα πέξαζε on the point, εληάμεη. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σν 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Δμεηδίθεπζε 

πίζησζεο γηα ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Π.Π.Η.Δ.Γ., βάζεη ηεο νηθείαο 

ζπζηαηηθήο ηνπ πξάμεο» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

6ν ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Οξηζκόο ππνιόγνπ θαη έθδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο γηα ηελ αγνξά 

γξακκαηνζήκσλ νκαδηθώλ επηζηνιώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θύξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο ππνιόγνπ θαη 

έθδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο γηα ηελ αγνξά γξακκαηνζήκσλ νκαδηθώλ 

επηζηνιώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» εγθξίλεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ. 

 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο θ. Γήκαξρε θαη θάηη άιιν ζα ήζεια λα πσ, 

είρα δεηήζεη από ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε θάπνηα ζηνηρεία. Γεζκεύηεθε λα κνπ ηα 

θέξεη, από ηελ πξνεγνύκελε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Γελ ηα έθεξε. Με 

παξαπέκπεη ζε άιιν ππεύζπλν … 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κύξηε Σνκπνύινγινπ … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Να νινθιεξώζσ ζαο παξαθαιώ; 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Με δεκηνπξγείηε εληππώζεηο όκσο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Παξαθαιώ λα νινθιεξώζσ. Δγώ ινηπόλ από ηνλ θ. 

Κσλζηαληηλίδε δήηεζα θάπνηα έγγξαθα Τπεξεζηώλ. Παξαθαιώ πάξα πνιύ 

από εθείλνλ λα ηα ιάβσ, ηίπνηε παξαπάλσ. Αλ δελ ηνπ θηάλεη ν ρξόλνο, ην 

θαηαιαβαίλσ αιιά ζέισ λα ηα ιάβσ από εθείλνλ, όρη λα κε παξαπέκπεη ζηνλ 

θ. αξαληόπνπιν. Καη παξαθαιώ πνιύ λα δεζκεπηείηε όηη πξέπεη λα έξζνπλ 

απηά ηα ζηνηρεία πνπ δήηεζα κε ειεθηξνληθό ή δηα δώζεο ηξόπν. 
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Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σν πξόβιεκά ζαο είλαη πνηνο ζα ζαο ηα δώζεη ή λα 

πάξεηε ηα ζηνηρεία; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Σν πξόβιεκά κνπ είλαη όηη από εζάο ηα δήηεζα, από 

εζάο ηα πεξηκέλσ θαη εζείο κνπ είπαηε όηη ζα ηα θέξεηε. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ηδηνρείξσο δειαδή λα ζαο ηα δώζσ εγώ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: πσο ζέιεηε, ην πξόβιεκα είλαη δηθό ζαο. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μπνξεί θαη  κέζσ αληηπξνζώπνπ λα ζαο ηα δώζσ, 

αθνύ είλαη όπσο ζέισ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γώζηε ηα ινηπόλ. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Ωξαία ζαο είπα … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Έρεη πεξάζεη κηα εβδνκάδα. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη ινηπόλ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δζείο είπαηε ακέζσο, όηη ηα έρεηε. 

Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Θα ηα έρεηε θ. Σνκπνύινγινπ. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη θ. Κσλζηαληηλίδε πεξηκέλσ, έρσ ππνκνλή. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: αο επραξηζηώ πνιύ θύξηνη ζπλάδειθνη, θαιή ζπλέρεηα ζε 

όινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΒΟΤΡΟ ΗΧΑΝΝΖ 
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ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ     ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΛ 

 

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ    ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ 

 

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΧΡΓΟ   ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 


