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ΗΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΗ - ΩΡΑ: 09:50 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ  

Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Σάθαο Ηιίαο, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Κνπηζάθεο 

Μηραήι. 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, 

Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Αλαδηακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ ηνπ Γήκνπ νηθ. 

έηνπο 2023 κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Αηηηθήο θαη επαλππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

2. Δπαλαθαηάξηηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο 

2023, σο πξνο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Γήκνπ, κε βάζε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, θαη 

επαλππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
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3. Δμνπζηνδφηεζε δηθεγφξσλ Γήκνπ γηα ηελ άζθεζε αγσγήο ηνπ άξζξνπ 

6  ηνπ Ν. 2664/98 θαηά Βελεηζηάλνπ Κάθθαβα θιπ. γηα ηελ δηφξζσζε 

ηεο πξψηεο εγγξαθήο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ζε ζρέζε κε  ην αθίλεην κε  

ΚΑΔΚ 051051109001 [ΟΣ 448Θ] πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο Γ.Δ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο ηνπ Γήκνπ ζε 

εθηέιεζε ηεο αξηζ. 78/2022 απφθαζεο Γ.. 

4. Έγθξηζε πξαθηηθνχ επηηξνπήο δηελέξγεηαο – αμηνιφγεζεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ζθεπάζηξνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ ζηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ» (Α.Μ. 

132/2022) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξηζ. 205/2023 απφθαζε ηνπ 5νπ 

Κιηκαθίνπ ηεο Δ.Α.ΓΗ.Τ. 

5. Έγθξηζε πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΣΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ 

ΚΑΙ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΑΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ ΓΙΑ ΚΑΓΟΤ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & 

ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ 

ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 2022 - 2023» (ΑΜ 111/2022) θαη αλάδεημε νξηζηηθνχ 

αλαδφρνπ σο πξνο ηα ηκήκαηα 2, 4 θαη 12. 

6. Έγθξηζε πξαθηηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗ 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΣΙ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ 

ΓΡΑΜΜΔ (ΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΓΗΜΟΣΙΚΔ) ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ 

ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» (ΑΜ 147/2021) θαη αλάδεημε 

νξηζηηθνχ αλαδφρνπ. 

 

ΘΔΜΑ εκηόρ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, δηελέξγεηα 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, άξζξν 32 ηνπ Νφκνπ 
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4412/2016 θαη ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 1εο Μαξηίνπ 2023. Παξαθαιψ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. 

Κσλζηαληηλίδεο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Σάθαο παξψλ, ν θ. 

Κνπεινχζνο παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο απψλ, ν θ. Γξεηδειηάο απψλ, ν θ. 

Σνκπνχινγινπ δηθαηνινγεκέλα απψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο απψλ. Τπάξρεη 

απαξηία, αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

  Έρνπκε έλα ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθξηζε φξσλ 

κειέηεο Α.Μ. 14/2023 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο γηα ηα νρήκαηα 

ηνπ Γήκνπ, δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, άξζξν 32 ηνπ 

Νφκνπ 4412/2016 θαη ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο 

δηαπξαγκάηεπζεο» Δηζάγεηαη ην ζέκα θχξηνη ζπλάδειθνη γηα ηελ πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ; 

ΜΔΛΗ: Ναη θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ωξαία. 

 

1ο ΘΔΜΑ εκηόρ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Ππομήθεια καςζίμυν κίνηζηρ για ηα οσήμαηα ηος Γήμος,  

διενέπγεια διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ με διαππαγμάηεςζη  

συπίρ πποηγούμενη δημοζίεςζη, λόγυ καηεπείγοςζαρ ανάγκηρ,  

άπθπο 32 ηος Νόμος 4412/2016 και ζςγκπόηηζη γνυμοδοηικήρ 

Δπιηποπήρ διαππαγμάηεςζηρ» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Μήπσο ζέιεη λα πεη θάηη ν θ. Κνπηζάθεο;  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Απηή ηε ζηηγκή έρνπλ δεκηνπξγεζεί αλάγθεο, είλαη ηα 

έθηαθηα θαηξηθά θαηλφκελα, ε ΑΔΚ απηή ηε ζηηγκή πιένλ παίδεη θαλνληθά ζην 

γήπεδν θαη γχξσ - γχξσ νη ρψξνη ζέινπλ θαζαξηζκφ θαη επηπιένλ 

κεραλήκαηα. Έρνπκε βάιεη 200 θάδνπο βηναπνβιήησλ νη νπνίνη είλαη γηα 

απνθνκηδή, φια απηά είλαη έθηαθηα ηα νπνία ζέινπλ θαχζηκα γηα λα θηλεζνχλ.  
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  Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη γηα λα θαζαξηζηνχλ ζέινπλ νρήκαηα, ην 

Πξάζηλν ήδε έρεη θιαδέςεη ζρεδφλ φιε ηελ πφιε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη 

λα ηα πάκε ζην εξγνζηάζην, φια απηά δεκηνχξγεζαλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Δπραξηζηψ ζπλάδειθνη. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ωξαία. Θα ζαο παξαθαινχζα κφλν ζε φ,ηη αθνξά απηέο ηηο 

δξάζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη μέξνπκε ηη καο γίλεηαη, ιίγν πην λσξίο 

θ. Κνπηζάθε φ,ηη έρεη ζρέζε κε απηή ηελ θαηλνχξγηα πξαγκαηηθφηεηα, γηα λα 

κελ έξρνληαη ηειεπηαία ζηηγκή εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Σν μέξσ θ. Γήκαξρε, αιιά απηή ηε ζηηγκή απηά ήηαλ 

έθηαθηα, είρακε άιιε εηθφλα, ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν είρακε αθφκε θνξσλντφ, 

είρακε δηάθνξα άιια πξάγκαηα. Φέηνο θηλεζήθακε ζε άιιε βάζε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Απηφ ιέσ επεηδή είλαη κηα θαηλνχξγηα πξαγκαηηθφηεηα ηψξα ηελ 

έρνπκε θαηαγξάςεη, ε δηαδηθαζία απφ εδψ θαη πέξα λα είλαη πην ζπγθεθξηκέλε 

θαη ηάρηζηε. 

  Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΗ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε; 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Ππομήθεια 

καςζίμυν κίνηζηρ για ηα οσήμαηα ηος Γήμος, διενέπγεια διαγυνιζηικήρ 

διαδικαζίαρ με διαππαγμάηεςζη συπίρ πποηγούμενη δημοζίεςζη, λόγυ 

καηεπείγοςζαρ ανάγκηρ, άπθπο 32 ηος Νόμος 4412/2016 και 

ζςγκπόηηζη γνυμοδοηικήρ Δπιηποπήρ διαππαγμάηεςζηρ» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

1ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Αναδιαμόπθυζη πποϋπολογιζμού εζόδυν - εξόδυν ηος Γήμος  

οικ. έηοςρ 2023 με βάζη ηιρ παπαηηπήζειρ ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ Αηηικήρ και επανςποβολή ηος ππορ τήθιζη  

ζηο Γημοηικό ςμβούλιο»  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Πξνζαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2023 κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, ζρεηηθά ζπλεκκέλα 

ππάξρνπλ δηάθνξα έγγξαθα. Θέιεηο λα πεηο θάηη Σάζν; 
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Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Η εηζήγεζε είλαη αλαιπηηθή, αλ δελ ππάξρεη θάπνηα 

εξψηεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα πξνρσξήζνπκε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγψ δελ έρσ θακία εξψηεζε, άιισζηε είκαη ελήκεξνο θάζε 

κέξα εδψ είκαη έρσ κηα εηθφλα γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Να πσ γεληθά θ. Γήκαξρε αλ κνπ επηηξέπεηε φηη απηφ 

ην ζέκα εηζάγεηαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε γηα κεξηθά ζέκαηα θαη 

γίλεηαη κηα αλαδηακφξθσζε θάπνησλ θσδηθψλ, ψζηε λα ζπκκνξθσζνχκε κε 

ηηο παξαηεξήζεηο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ο θ. Κνπηζάθε έρεη ηνλ ιφγν. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Γήκαξρε λα πσ θάηη. Ο ζθνπφο ηεο Γηεχζπλζεο 

Καζαξηφηεηαο είλαη ν πξάζηλνο θάδνο ν νπνίνο πάεη ζχκκεηθηνο ζηε 

ρσκαηεξή λα κεδελίζεη. Έρνπκε κπεη ζην πξφγξακκα θαη απηφ πξέπεη λα γίλεη 

ζηγά – ζηγά, ψζηε θαλέλα απφξξηκκα λα κελ πεγαίλεη ζηε ρσκαηεξή. Μέρξη λα 

ην πεηχρνπκε απηφ φκσο, έρνπκε έλα πξφγξακκα πνπ ζα αξγήζεη. Έρνπκε 

βάιεη ηνλ κπιε θάδν, ηνλ θαθέ θάδν, ζα βάινπκε ηνλ νηθηαθφ θάδν θαη νχησ 

θαζεμήο γηα λα κπνξέζνπκε πξαγκαηηθά λα κελ ζάβνπκε άιια ζθνππίδηα θαη 

πιεξψλνπκε 80 € ηνλ ηφλν. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Μάιηζηα. ηαδηαθά δειαδή λα αθπξσζεί ν πξάζηλνο θάδνο, 

απηφ καο ιέηε. 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Απηφο είλαη ν ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο καο θαη ν ζθνπφο ηεο 

Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνχκε Μηράιε. Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΗ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Αναδιαμόπθυζη 

πποϋπολογιζμού εζόδυν - εξόδυν ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2023 με βάζη 

ηιρ παπαηηπήζειρ ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Αηηικήρ και 

επανςποβολή ηος ππορ τήθιζη ζηο Γημοηικό ςμβούλιο» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΩΝΑ. 
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2ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Δπανακαηάπηιζη Ολοκληπυμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.)  

έηοςρ 2023, υρ ππορ ηοςρ πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηος Γήμος, με βάζη  

ηιρ παπαηηπήζειρ ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Αηηικήρ,  

και επανςποβολή ηος ππορ τήθιζη ζηο Γημοηικό ςμβούλιο» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΗ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Δπανακαηάπηιζη 

Ολοκληπυμένος Πλαιζίος Γπάζηρ (Ο.Π.Γ.) έηοςρ 2023, υρ ππορ ηοςρ 

πίνακερ ζηοσοθεζίαρ ηος Γήμος, με βάζη ηιρ παπαηηπήζειρ ηηρ 

Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Αηηικήρ, και επανςποβολή ηος ππορ 

τήθιζη ζηο Γημοηικό ςμβούλιο» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

3ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Δξοςζιοδόηηζη δικηγόπυν Γήμος για ηην άζκηζη αγυγήρ ηος άπθπος 

6  ηος Ν. 2664/98 καηά Βενεηζιάνος Κάκκαβα κλπ. για ηην διόπθυζη  

ηηρ ππώηηρ εγγπαθήρ ηος Κηημαηολογίος ζε ζσέζη με  ηο ακίνηηο  

με  ΚΑΔΚ    051051109001  [ΟΣ 448Θ] πος βπίζκεηαι ενηόρ  

ηος εγκεκπιμένος πςμοηομικού ζσεδίος ηηρ Γ.Δ. Νέαρ Φιλαδέλθειαρ  

ηος Γήμος ζε εκηέλεζη ηηρ απιθ. 78/2022 απόθαζηρ Γ.» 

 ΓΗΜΑΡΥΟ: Έξρεηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εμνπζηνδνηήζεη ηνπο 

δηθεγφξνπο κε βάζε ηελ απφθαζε πνπ πήξε ην Γ.. λα αζθεζνχλ φια ηα 

έλδηθα κέζα, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί, λα μεκπιέμνπκε ην θνπβάξη 

απηφ πεξί ηδηνθηεζίαο ηεο πεξηνρήο Κάθθαβα θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο 

λνκηκφηεηαο.  

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Γήκαξρε … 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Λαιίζηαηνο ζήκεξα ν θ. Κνπηζάθεο! 

Μ. ΚΟΤΣΑΚΗ: Δίκαη ιαιίζηαηνο γηαηί απηή ηε ζηηγκή κνπ ηελ έρεη δψζεη 

φιν ην δήηεκα. Υηεο έγηλαλ βνξά ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νη λνκηθνί καο 

ζχκβνπινη  κφλν θαη κφλν επεηδή έθαλαλ ην θαζήθνλ ηνπο. Γελ έρεη δηθαίσκα 

θαλείο απηή ηε ζηηγκή λα επεκβαίλεη ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, πέξα 
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απφ ην Γήκαξρν θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ δψζεη 

άδεηα ν Γήκαξρνο.  

  Υηεο ζηελνρσξήζεθα πάξα πνιχ πνπ νη άλζξσπνη απηνί πνπ 

βνήζεζαλ πάξα πνιχ απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία θνίηαδαλ λα ηνπο 

θαηαζπαξάμνπλ γηαηί έθαλαλ ην θαζήθνλ ηνπο. Να θαηαγξαθεί ζαο 

παξαθαιψ.  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Ναη Μηράιε ην ζπλππνγξάθσ θαη εγψ, κπνξέζακε λα ηνπο 

ππεξαζπηζηνχκε, αιιά νη εξκελείεο ησλ δηθεγφξσλ μέξεηο πνιχ θαιά φηη φηαλ 

ζπκθέξεη ηελ αληηπνιίηεπζε είλαη θαιέο, φηαλ δελ ηε ζπκθέξεη είλαη θαθέο θαη 

ελ πάζε πεξηπηψζεη ην ρεηξφηεξν απ' φια ήηαλ φηη έγηλε θαζ’ ππαγφξεπζε.  

  Απηφ λνκίδσ ζπληζηά βαξχηαηε θαηεγνξία θαη λνκίδσ φηη απφ 

εδψ θαη πέξα κπνξνχκε ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζε θάζε επθαηξία λα ηνπο 

ππεξαζπηδφκαζηε. 

Α. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ: Κχξηε Γήκαξρε αλ έρσ ηνλ ιφγν ζπκθσλψ θη εγψ κε 

ηνλ θ. Κνπηζάθε, ήηαλ απαξάδεθηε ε ζπκπεξηθνξά θάπνησλ ζπλαδέιθσλ 

θαηά ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ Γήκνπ. Πνιιέο θνξέο ε αιήζεηα είλαη 

ελνριεηηθή θαη ε λνκηθή αιήζεηα επίζεο ελνριεί, αιιά απηφ δελ δίλεη ην 

δηθαίσκα ζε θαλέλαλ λα κέκθεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη λα θάλεη 

ραξαθηεξηζκνχο ζε βάξνο ησλ ζπλαδέιθσλ δηθεγφξσλ.  

  Καη εγψ ζπληάζζνκαη κε ηνλ θ. Κνπηζάθε λνκίδσ φηη ήηαλ 

απαξάδεθην απηφ πνπ έγηλε ρηεο κε ηηο ζρεηηθέο θαηεγνξίεο φηη έγηλε θαζ’ 

ππαγφξεπζε ε γλσκνδφηεζε, πξνζβάιιεη θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο σο 

δηθεγφξνπο, αιιά θαη σο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο. Δπραξηζηψ θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΗ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Δξοςζιοδόηηζη 

δικηγόπυν Γήμος για ηην άζκηζη αγυγήρ ηος άπθπος 6  ηος Ν. 2664/98 

καηά Βενεηζιάνος Κάκκαβα κλπ. για ηην διόπθυζη ηηρ ππώηηρ 

εγγπαθήρ ηος Κηημαηολογίος ζε ζσέζη με  ηο ακίνηηο με  ΚΑΔΚ    

051051109001  [ΟΣ 448Θ] πος βπίζκεηαι ενηόρ ηος εγκεκπιμένος 

πςμοηομικού ζσεδίος ηηρ Γ.Δ. Νέαρ Φιλαδέλθειαρ ηος Γήμος ζε 

εκηέλεζη ηηρ απιθ. 78/2022 απόθαζηρ Γ.» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. 
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4ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγκπιζη ππακηικού επιηποπήρ διενέπγειαρ – αξιολόγηζηρ ανοικηού 

ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη 

ζκεπάζηπος αθληηικού σώπος ζηην οδό Γυδεκανήζος» (Α.Μ. 132/2022) 

ζε ζςμμόπθυζη με ηην απιθ. 205/2023 απόθαζη ηος 5ος Κλιμακίος  

ηηρ Δ.Α.ΓΗ.Τ» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Τπάξρνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε ιήςε 

απφθαζεο πεξί καηαίσζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. Γελ έρσ θάηη άιιν 

πεξί απηνχ, έρνπκε  κηα απφξξηςε απφ ηελ Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζρεηηθά κε θάπνηεο παξαγξάθνπο νη νπνίεο δελ 

ζπλάδνπλ κε ην ΦΔΚ. Θα επαλαπξνθεξπρζεί ν δηαγσληζκφο. Δγθξίλεηε θχξηνη 

ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΗ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 4ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππακηικού 

επιηποπήρ διενέπγειαρ – αξιολόγηζηρ ανοικηού ηλεκηπονικού 

διαγυνιζμού για ηην «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ζκεπάζηπος 

αθληηικού σώπος ζηην οδό Γυδεκανήζος» (Α.Μ. 132/2022) ζε 

ζςμμόπθυζη με ηην απιθ. 205/2023 απόθαζη ηος 5ος Κλιμακίος ηηρ 

Δ.Α.ΓΗ.Τ» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

5ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγκπιζη ππακηικού ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ  

ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην  

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ  

ΣΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ  

ΓΙΑ ΚΑΓΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ  

ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 2022 - 2023»  

(ΑΜ 111/2022) και ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος υρ ππορ ηα ημήμαηα  

2, 4 και 12»  

ΓΗΜΑΡΥΟ: Γελ ρξίδεη αλάιπζεο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δγθξίλεηε θχξηνη 

ζπλάδειθνη; 
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ΜΔΛΗ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 5ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππακηικού 

ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ ανοικηού ηλεκηπονικού 

διαγυνιζμού για ηην «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & 

ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ ΣΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΟΤ 

ΤΓΡΟΤ ΓΙΑ ΚΑΓΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ 

ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 2022 - 2023» (ΑΜ 111/2022) και 

ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος υρ ππορ ηα ημήμαηα 2, 4 και 12» 

εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

6ο ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

«Έγκπιζη ππακηικού ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ  

ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην  

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΔΓΑΣΡΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΑΔΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΣΙ 

ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΓΡΑΜΜΔ (ΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΓΗΜΟΣΙΚΔ)  

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ»  

(ΑΜ 147/2021) και ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος» 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Δίλαη απηφ πνπ έξρεηαη απφ ην ΦΙΛΟΓΗΜΟ λνκίδσ θαη έξρεηαη 

απφ ην παξειζφλ, επηηέινπο κπαίλνπκε ζηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο 

Δπηηξνπήο, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θ. Κίηζην, ηελ θα Κνινβνχ θαη ηελ θα 

Αλαζηαζνπνχινπ θαη ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο 

κε ζπγθεθξηκέλν κεηνδφηε. 

  Δγθξίλεηε θχξηνη ζπλάδειθνη; 

ΜΔΛΗ: Δγθξίλεηαη θ. Γήκαξρε. 

ΓΗΜΑΡΥΟ: Σο 6ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη ππακηικού 

ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ ανοικηού ηλεκηπονικού 

διαγυνιζμού για ηην «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΣΙ 
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ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΓΡΑΜΜΔ (ΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΓΗΜΟΣΙΚΔ) ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ - ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» (ΑΜ 147/2021) και 

ανάδειξη οπιζηικού αναδόσος» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 

  αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιή ζπλέρεηα ζε 

φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

ΛΗΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

ΚΟΤΣΑΚΗ ΜΙΥΑΛ    ΣΑΦΑ ΗΛΙΑ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ ΑΝΑΣΑΙΟ  ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΗΣΟ  

 


