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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 
 
 

Α ρ η ζ.   σ λ ε δ ρ ί α ζ ε ς: 13/25-5-2022  

 

Αρηζ. Αποθ: 74/2022 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 13ες ζσλεδρίαζες ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

ΘΕΜΑ 8ο     σδήηεζε επί ηες κε αρηζκ. Πρωη: 3724/12-5-2022 αίηεζες. 

 

     ην ηδεξφθαζηξν , ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελφο Κατνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σεηάξηε    θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε  δηα δψζεο παξνπζία , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 

πξση: 3776/17.05.2022  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία 

επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν 

θαη δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 

(ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη πέληε      (25) κειψλ  θαη ηελ απνπζία δχν    (2) κειψλ,  

φπσο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 
2 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 2 Ραβαλίδεο Υξήζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο   

 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο   

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Ειαηίληζεο Αληψληνο   

7 Ηληδέο Ληθφιανο   
8 Ησαλλίδνπ Καξία   

9 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο   

10 Θνξσλίδεο Παχινο   
11 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινχγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

15 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο   
16 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   

17 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

18 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

19 Ρφδε νπιηάλα   

20 αββίδεο Παλαγηψηεο   

21 παλίδεο Δπζχκηνο   

22 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

23 Σζίληζηνο Γεψξγηνο   

24 Φραγκαλής Δημήτριος   

25 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
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Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία. 
 

     
 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ 

θιήζεθε λφκηκα. 

 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 

Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ζψκα λα ζπδεηεζνχλ εθηάθησο ηα αθφινπζα δχν 

ζέκαηα: 

1. Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζην πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην 

ζπκβνχιην γηα ηελ επηζεψξεζε-άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Π.Δ εξξψλ. 

2. Παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ακκνιεςίαο . 

 

Σν ζψκα νκφθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπο.  
 

 

Ο θ. Πξφεδξνο αλέγλσζε ην 8ν   ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη έδσζε ην 

ιφγν ζηνλ θ. Γήκαξρν.  
Ο θ. Γήκαξρνο αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 2α 

ηνπ λ. 3852/2020 πεξί ζχγθιεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ¨ Ο Πξόεδξνο 

θαιεί επίζεο ην ζπκβνύιην ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξόζθιεζε, ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όπνηε ην δεηήζεη ν δήκαξρνο ή ε 

νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ε επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο ή ην έλα ηξίην (1/3) 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ¨. Δπνκέλσο 

θαιψο έπξαμε ν Πξφεδξνο θαη έθεξε ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε.  
Ωζηφζν ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 παξ. 1 ¨Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα 

όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δήκν, εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ 

λόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην 
δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ¨. 

Σν άξζξν 72 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ζηελ παξ. 1ζη αλαθέξεη ¨ Απνθαζίδεη γηα: i. Τελ θαηάξηηζε 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¨.  

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ην αίηεκα ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζσζηά 
ζπδεηείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην αιιά αθνξά κε αξκνδηφηεηά ηνπ. Πξφθεηηαη 

γηα αξκνδηφηεηα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηεμαγσγή θαη 

θαηαθχξσζε δεκνπξαζίαο ε νπνία ζηεξίρζεθε ζηα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. Σν αίηεκα γηα αλάθιεζε ηεο κε αξηζκ. 40/2022 απφθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ είλαη λφκηκν θαη γηα ην 

ιφγν απηφ σο δεκνηηθή παξάηαμε πξνηείλνπκε λα ζπδεηεζεί φπσο πξέπεη. Κεηά ηα 

παξαπάλσ πξφηεηλε ζηα κέιε ηεο παξάηαμήο ηνπο λα απνρσξήζνπλ.  
 Οη ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο αξρήο 1) Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 2) 

Ειαηίληζεο Αληψληνο 3) Ηληδέο Ληθφιανο 4) Θνξσλίδεο Παχινο 5) Ιεσλάθεο 

Ιεσλίδαο 6) Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο 7) Ρφδε νπιηάλα 8) Σνξνπλίδεο Ησάλλεο 
9) Σζίληζηνο Γεψξγηνο απνρψξεζαλ ελψ παξέκεηλαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. 

αββίδεο Παλαγηψηεο θαη Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο φπσο θαη ν θ. Πξφεδξνο. 

 ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ν θ. Ινχγγνο Εήζεο θαη είπε φηη ην ζέκα ηεο 
εξγνιαβίαο πξαζίλνπ απαζρφιεζε έληνλα ηνπ δεκφηεο. Ζ εηαηξεία πνπ πήξε ηε 

δεκνπξαζία , θαη΄εμαθνινχζεζε παίξλεη φιεο ηηο δνπιεηέο, είηε κε δεκνπξαζία 

είηε κε αλάζεζε, θαη απηφ δεκηνπξγεί πεξίεξγεο εληππψζεηο. Σν ίδην πξφζσπν  

δεκηνχξγεζε θαη εηαηξεία security πνπ επίζεο παίξλεη αλαζέζεηο εξγαζηψλ απφ ην 
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Γήκν πξάγκα πνπ εληείλεη ηηο  απνξίεο. Θα ζέιακε λα ξσηήζνπκε ηνλ θ. Γήκαξρν 

αλ γλσξίδεη θαη κπνξεί λα εμεγήζεη απηέο ηηο ζπκπηψζεηο. θνπφο ηεο 

δεκνπξαζίαο είλαη λα ππάξρεη θάπνηα έθπησζε ππέξ ηνπ Γήκνπ πξάγκα πνπ δελ 
ην βιέπνπκε.  

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ε Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα θαη είπε φηη ζηελ 

20εηή ηεο θαξηέξα ζηελ απηνδηνίθεζε δε ζπλάληεζε ηέηνηα πξνζβιεηηθή 
ζπκπεξηθνξά απφ πιεπξάο ηνπ Γεκάξρνπ απέλαληη ζηνπο ζπκβνχινπο θαη ζηνπο 

δεκφηεο πνπ απηνί εθπξνζσπνχλ. Σέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ Απγνχζηνπ είρε 

νινθιεξσζεί ε ζχκβαζε γηα ην πξάζηλν. Ζ δηαδηθαζία ηνπ λένπ δηαγσληζκνχ πνπ 

είλαη δηεηήο θαη δηεζλήο, μεθίλεζε αξθεηά αξγά. Οη δηθαηνινγίεο φηη ππήξμαλ 
ελζηάζεηο ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ, πέθηνπλ ιίγν ζην θελφ. ε 

έλα δηαγσληζκφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ελζηάζεηο απφ ην πνπζελά. Ο 

θφζκνο είλαη αγαλαθηηζκέλνο γηαηί αθφκε δελ θνπξεχνληαη ηα ρφξηα. Ο λφκνο 
δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα κε δεζκεπηεί απφ ην πξαθηηθφ ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ εθφζνλ δελ θξίλεη φηη ε πξνζθνξά είλαη  

ζπκθέξνπζα. Αλαηξέρνληαο ζην δηαδίθηπν θαη ελζπκνχκελε παιηφηεξεο 
πεξηπηψζεηο θαη ζην δηθφ καο Γήκν, ππήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή δελ ελέθξηλε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνθάζηζε ηελ 

επαλάιεςή ηνπ επεηδή ζεψξεζε φηη δελ ήηαλ ζπκθέξνλ γηα ην Γήκν. Τπάξρνπλ 

Γήκνη πνπ ζπρλά πξνζθεχγνπλ ζηελ ηαθηηθή ηεο επαλάιεςεο είηε γηαηί δελ 
ππήξρε θαλέλαο ππνςήθηνο αλάδνρνο είηε γηαηί ζεσξήζεθε πσο δελ 

εμππεξεηνχληαλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. ην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ 

πξνθχπηνπλ πνιιά ζέκαηα. ην πξαθηηθφ ηεο 29-4-2022 ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο , εθθξάδεηαη ε ζπκθσλία κε ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ θαηαθχξσζή ηνπ. Οη ζπλάδειθνη πνπ ςήθηζαλ εθείλε ηε 

κέξα ππέξ ηεο θαηαθχξσζεο δελ αηζζάλζεθαλ άβνια ή ακήραλα; Ο Γήκαξρνο 

εθείλε ηελ εκέξα ππεξέβαιε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη εκθαλίζηεθε σο εθπξφζσπνο ηεο 
εηαηξείαο. Δίπε φηη αλέβεθαλ ηφζν πνιχ νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ πνπ πάιη θαιά πνπ 

είρακε απηή ηελ πξνζθνξά ηνπ 0,1%. Όηαλ ξσηήζεθε απφ ηνλ θ. Γήκνπ γηα ην 

πνζφ ηεο έθπησζεο , ςαρλφηαλε θαη είπε φηη δε ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε. Γηα πνην 
ιφγν πήγε ν θ. Γήκαξρνο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ρσξίο λα 

γλσξίδεη ην πνζφ ηεο έθπησζεο; Κεηά απφ ηειεθσλήκαηα πνπ έγηλαλ ζηηο 

ππεξεζίεο είπε φηη ε έθπησζε ήηαλ 1%. Αιιά ηα 500 € πνπ είλαη ην πνζφ ηεο 
έθπησζεο αληηζηνηρνχλ ζην 0,1% θαη φρη ζην 1% φηαλ κηιάκε γηα 500.000 €. ε 

ζπλεληεχμεηο ηνπ ζε δηάθνξα κέζα αηηηνινγεί ηε κεδεληθή έθπησζε αλαθεξφκελνο 

ζην κέγεζνο ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ. Ωζηφζν ε πξνζθνξά ηνπ 

αλαδφρνπ θαηαηέζεθε ην Γελάξε ελψ ν πφιεκνο ζηελ Οπθξαλία μεθίλεζε ηέινο 
Φιεβάξε θαη έθηνηε εθηηλάρζεθε ε ηηκή ησλ θαπζίκσλ.  

Ζ νπζία ηεο ππφζεζεο είλαη φηη νη ίδηνη δηαγσληζκνί αλάζεζεο ηνπ πξαζίλνπ 

γίλνληαη θαη ζε άιινπο Γήκνπο θαη κάιηζηα κε ηηκή εθθίλεζεο ρακειφηεξε απφ 
απηή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε  δηθή καο κειέηε. Παξ’ φια απηά νη εθπηψζεηο πνπ 

δφζεθαλ εθεί είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξεο,  αλεξρφκελεο ζε 20%, 22% θαη 30%. 

ηε δηθή καο πεξίπησζε έρνπκε έλαλ δηαγσληζκφ πνπ θηάλεη ζηηο 525.000 € θαη 
έρνπκε παξα πνιχ κεγάιε επζχλε. Γελ ιέκε φηη δελ αθνινπζήζεθαλ νη λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο ή φηη ππάξρεη επζχλε απφ πιεπξάο ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία 

θπζηνινγηθά πξνζδνθά ζηελ θεξδνθνξία ηεο . Σν λα καο εγθαιεί φκσο ν 

επηθεθαιήο ηεο εηαηξείαο θαη λα καο ιέεη απαξάδεθηνπο δεκφζηα είλαη έλα άιιν 
ζέκα πνπ εκπιέθεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε πιεπξάο. Απφ ηε κηα κεξηά έρνπκε 

ην Γήκαξρν πνπ εκθαλίδεηαη σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά έρνπκε ηνλ επηθεθαιή ηεο εηαηξείαο λα εθπξνζσπεί ηε δεκνηηθή αξρή.  
Απηφ πνπ έρσ λα πσ είλαη φηη δελ δεηάκε θάηη παξάινγν, δεηάκε απιψο λα 

εθπιεξψζνπκε ηνλ φξθν πνπ δψζακε. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαη κφλνλ απηή, λα αλαθαιέζεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο . Γλσξίδακε 
πνιχ θαιά φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ κπνξεί λα ππεηζέιζεη ζε αξκνδηφηεηεο 
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ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Γλσξίδνπκε επίζεο φηη ην ζέκα κπνξεί λα 

παξαπεκθζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο αλαθέξεη θαη ε γλσκνδφηεζε ηνπ 

λνκηθνχ ζπκβνχινπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ¨ε όηι αθορά ηην β΄ περίπηωζη, δηλαδή 

έκδοζης μη εκηελεζηής απόθαζης, η οποία θα αποηελεί ηην αιηία ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ 

ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Ο.Ε., δεν σθίζηαηαι νομικό κώλσμα. Ως 

προανέθερα, ασηή θα είναι μία πολιηική απόθαζη για ένα θέμα “ζποσδαίας ζημαζίας”, 

σπό ηην προϋπόθεζη βεβαίως να αποδειτθεί αναμθιζβηηήηως όηι πρόκειηαι περί 

ηοιούηοσ, γεγονός ποσ δεν προκύπηει από ηην με αριθμ. πρωη. 3724/12-5-2022 αίηηζη 

ηοσς¨. Πξάγκαηη δελ πξνθχπηεη απφ ηελ αίηεζή καο γηαηί δελ ζεσξήζακε 

απαξαίηεην λα ππεηζέιζνπκε ζε ιεπηνκέξεηεο. Εεηάκε απφ ηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή λα αλαθαιέζεη ηελ απφθαζή ηεο , λα πξνρσξήζνπκε εθ λένπ ζε 

επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε φηη αθνξά ην πξάζηλν πνπ κέρξη ζηηγκήο ην 

δηαρεηξίδνληαη νη εζεινληέο καδί κε ηνπο Πξνέδξνπο, λα γίλεη κηα απεπζείαο 
αλάζεζε ψζηε λα ιπζεί ην πξφβιεκα.  

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ν θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ θαη είπε φηη ζέζε ηεο 

παξάηαμήο ηνπ είλαη φηη γλσξίδεη κελ πσο δελ κπνξεί λα αθπξσζεί απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,  επηδηψθεη δε κέζα 
απφ ηε ζπδήηεζε λα γίλεη γλσζηφ ην πψο θηάζακε σο εδψ. Δίλαη πεξίεξγν λα 

πξνζεγγίδνπκε ηνλ Ηνχλην ελψ αθφκε δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

αλάζεζεο. Σν ίδην ζπλέβε πνιχ πξφζθαηα θαη κε ην δηαγσληζκφ θαπζίκσλ. Ζ 
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ μεθίλεζε θαζπζηεξεκέλα κε ην πξσηνγελέο αίηεκα λα 

θαηαηίζεηαη ζηηο 29/7/2021 ελψ ε ηξέρνπζα ζχκβαζε έιεγε ην επηέκβξε. 

Γλσξίδνπλ νη πάληεο ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε έλα 
δηαγσληζκφ άξα έπξεπε ε δηαδηθαζία ηεο λέαο αλάζεζεο λα μεθηλήζεη απφ ηνλ Κάην 

θαη φρη ηνλ Αχγνπζην. ηηο 3-8-2021 βγαίλεη ε κειέηε απφ ην Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ πνπ ζαθψο πεξηέρεη θάπνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν αλάδνρνο. ε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 16-8-2021 ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίλεη κελ ηε κε αξηζκ. 9 κειέηε αιιά αιιάδεη θάπνηνπο 

φξνπο ζηε ζειίδα 15. Πνηνο βξίζθεηαη πίζσ απφ απηφ; Ο θ. Γήκαξρνο σο 

εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο εηζεγήζεθε ηελ αιιαγή πνπ αθνξά ζηνπο ίππνπο πνπ 
πξέπεη λα έρεη ην κεράλεκα , ηη κάξθα θαη πφζα θπβηθά. Απηά δελ γξάθνληαλ 

αξρηθά ζηε κειέηε θαη δελ ελδηαθέξνπλ θαη θαλέλα γηαηί ε εηαηξεία αλαιάκβαλε 

λα θέξεη ζε πέξαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο . Ο ηξφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο αλ 

ζα είλαη κε έλα κεράλεκα 800 ή 830  ίππσλ , δελ καο πεηξάδεη. Απηφ πνπ καο 
πεηξάδεη είλαη φηη νη αιιαγέο επέθεξαλ θαζπζηέξεζε θαη ζπληέιεζαλ ζην λα 

νδεγεζνχκε ζην απνηέιεζκα ηεο κηαο πξνζθνξάο ρσξίο θαζφινπ έθπησζε. ηηο 

27-8-2021 πξνθεξχζζεηαη  ν δηαγσληζκφο θαη ν έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ (2ν 
πξαθηηθφ) απνξξίθζεθε γηαηί δελ έιεγε ηη κάξθα είλαη ην αιπζνπξίνλν θαη γηαηί 

έγξαθε φηη δηαζέηεη πνιπκεράλεκα αιιά φρη ριννθνπηηθφ φρεκα γηα νξεηλνχο 

φγθνπο. Ζ εηαηξεία πνπ απνξξίθζεθε κνπ είπε φηη δηαζέηεη 550 κεραλήκαηα. Γε 
κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ αλ ην κεράλεκα πνπ ζα ζηείινπλ ζην Γήκν ηληηθήο είλαη 

ηεο ηάδε ή ηεο δείλα κάξθαο. Δίλαη κηα ιεπηνκέξεηα πνπ δελ παίδεη θαλέλα ξφιν. 

Αλαθάιπςα επίζεο φηη απηφ ην πνιπκεράλεκα πνπ δηέζεηε ε εηαηξεία  είλαη 

εθρηνληζηηθφ πνπ κε ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή γίλεηαη ριννθνπηηθφ. Έηζη 
θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο νη άλζξσπνη θαη δελ κπνξνχκε λα ηνπο θαηεγνξήζνπκε 

γη’ απηφ.  

πλερίδνληαο ν θ. Παλαγησηίδεο είπε φηη ζε ηέηνηεο αλάινγεο ζπκβάζεηο 
έρνπλ θαηαηεζεί ηξείο  αγσγέο θαηά ηνπ Γεκάξρνπ θαη θάπνησλ κειψλ ηεο 

ζπκπνιίηεπζεο  γηαηί δελ είραλ πξνεγεζεί νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο αλάζεζεο. 

Γελ κπνξεί λα θσλάδεη θάζε αληηδήκαξρνο θάπνηνλ θαη λα ηνπ ιέεη θάλε απηή ηε 
δνπιεηά ρσξίο λα έρεη ιεθζεί ε αληίζηνηρε απφθαζε. Έηζη θαηαιήγνπκε ζην λα 

ππάξρνπλ ηηκνιφγηα πξνο πιεξσκή αιιά λα κελ κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ  θαη λα 

θαηαιήγνπλ ζε αγσγέο.  
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Αλαθεξφκελνο ζην νηθνλνκηθφ ζθέινο είπε φηη πηζηψζεηο ππάξρνπλ θαη ζηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία γηα ηε δαζνπξνζηαζία πνπ πεξηιακβάλεη επίζεο θνπή δέλδξσλ 

θαη θαζάξηζκα θιαδηψλ. Γηαρσξίζηεθαλ απηέο νη δνπιεηέο ; Δπηπιένλ ππάξρεη 
θάπνηνο κεραληζκφο ειέγρνπ ηνπ αλαδφρνπ γηαηί ππάξρνπλ παξάπνλα φηη ζε άιια 

ρσξηά ην ζπλεξγείν πάεη ηξεηο θνξέο θαη ζε άιια πνηέ.  

Θιείλνληαο είπε φηη σο παξάηαμε δελ δεηάλε ηελ αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηαηί 
απηφ ζα νδεγήζεη ζε απεπζείαο αλάζεζε πάιη απφ ηνλ θ. Γήκαξρν. Απηφ πνπ 

ιείπεη απφ ηνλ Γήκν είλαη έλα ζχζηεκα πνπ λα εμαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

δεκνηψλ.  

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ε Θα Ησαλλίδνπ Καξία θαη είπε φηη φζνλ αθνξά 
ηελ παξάηαμή ηεο ππάξρεη άιιε πξνζέγγηζε επί ηνπ ζέκαηνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη ε εξγνιαβνπνίεζε πνιιψλ εξγαζηψλ ησλ Γήκσλ . Απηφ πνπ 

επηδηψθνπλ νη εξγνιάβνη είλαη ην φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν θέξδνο. Απνηέιεζκα 
είλαη λα γελληνχληαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ ιχλνληαη. Παξά ηε 

κεγάιε δηείζδπζε ησλ εξγνιάβσλ θαη ηελ ππνζηειέρσζε ησλ Γήκσλ ζε 

πξνζσπηθφ , ζπλερίδεηε λα επηθξνηείηε απηή ηελ πξαθηηθή. Ζ δηθή καο ζέζε είλαη 
φηη φζν ππάξρνπλ εξγνιάβνη ζα ππάξρνπλ θαη πξνβιήκαηα. ηνπο γεηηνληθνχο 

Γήκνπο κπνξεί λα έρνπλ θνπεί ηα ρφξηα απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη δελ 

μαλακεγάισζαλ. Πξέπεη λα ππάξρεη κφληκν πξνζσπηθφ πνπ λα επηκειείηαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  
Ο θ. Γήκνπ Ησάλλεο αθνχ έιαβε ην ιφγν επηζήκαλε φηη αθπξψλεηαη ε 

πξαθηηθή πνπ μεθίλεζε απφ ηε ζεηεία ηνπ θ. Θαξχδα θαη ζπλερίδνληαλ κέρξη ηψξα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππεξθέξδνπο ησλ εξγνιάβσλ. Ζ πξαθηηθή απηή 
βαζίδνληαλ ζην φηη θάζε δηαγσληζκφο ζα θξίλεηαη αζχκθνξνο γηα ην Γήκν φηαλ 

ζπκκεηέρεη κηα κφλν εηαηξεία κε έθπησζε κηθξφηεξε απφ 10%.  

Ο θ. Γεσξγηάδεο Άλζηκνο αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη κε βάζε ηε κε αξηζκ. 

9/2021 κειέηε γηα ηε ζπληήξεζε πξαζίλνπ , πξνυπνινγηζκνχ 525.459 € γηα 2 
έηε  , ν Γήκνο θαη ζπγθεθξηκέλα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλεδξίαζε ν Γήκαξρνο ηξνπνπνηεί ηνπο φξνπο  θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο 
αιιαγήο ην βηψλνπκε κέρξη ζήκεξα αθνχ αθφκε δελ μεθίλεζε ε εξγαζία . Σν 

βηψλνπλ νη Πξφεδξνη θαη νη εζεινληέο  θαη νη επηζθέπηεο πνπ νδεγνχληαη ζην λα 

καο δπζθεκίζνπλ. ηηο 27-8-2021 πξνθεξχρηεθε ν δηαγσληζκφο κε θαηαιεθηηθή 
πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 1-10-2021. ην κεζνδηάζηεκα θαηαηέζεθε 

θαη θεξδήζεθε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 

εζηίαδε αθξηβψο ζηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Γήκαξρν . Ζ ηξνπνπνίεζε 

ήηαλ απηή πνπ πξνθάιεζε ηελ ηεξάζηηα θαζπζηέξεζε θαη δπζηπρψο ζπκβαίλεη 
επαλεηιεκκέλα απφ ηνλ θ. Γήκαξρν. Κεηά απφ απηφ ν δηαγσληζκφο πξνθεξχζζεηαη 

εθ λένπ ζηηο 15-12-2021 θαη πιένλ ιίγν πνιχ είλαη φια γλσζηά Σν πψο 

απνξξίθζεθαλ νη δχν απφ ηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο , ν πξψηνο γηαηί είρε  ιάζνο 
ζην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ σζηφζν ιαλζαζκέλα γξαθφηαλ θαη ζηε  

δηαθήξπμε πνπ έβγαιε ν Γήκνο θαη ν δεχηεξνο γηαηί ζπλνιηθά δελ θάιππηε ηα 

κνλαδηθά θαη πξσηφγλσξα κεραλήκαηα πνπ δεηνχζακε. Κε ηηο αξηζκ. 38 θαη 40 
απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο επηθπξψζεθαλ ηα πξαθηηθά 3 θαη 4 

αληίζηνηρα ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ . Κε ην πξαθηηθφ 3 έγηλε ε αμηνιφγεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ κνλαδηθνχ ππνςεθίνπ πνπ αλέξρνληαλ ζε 423.319 € 

πιένλ ΦΠΑ έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ήηαλ 423.773,06 € 
πιένλ ΦΠΑ. Κε ην πξαθηηθφ 4 έγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ε 

αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ. Δίλαη δεδνκέλν φηη ε έθπησζε ησλ 453 € ζε πνζφ 

500.000 € δελ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν θαη γηα ην ζπκθέξνλ 
ησλ δεκνηψλ καο.  

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ν θ. αββίδεο Παλαγηψηεο, Αληηδήκαξρνο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Θαζεκεξηλφηεηαο θαη είπε φηη δχν είλαη νη ηξφπνη 
αλάζεζεο πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη ν Γήκνο. Ο  έλαο είλαη ε απεπζείαο αλάζεζε 
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πνπ είλαη ν εχθνινο ηξφπνο γηα πνζφ κέρξη 37.000 € . Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη νη 

δηαγσληζκνί πνπ γίλνληαη πιένλ ειεθηξνληθά. Γηα λα μεθηλήζεη ν δηαγσληζκφο 

πξνεγήζεθε ε κειέηε πνπ έγηλε ζηηο 3-8-2021. Ζ κειέηε έγηλε κε βάζε ηηο 
ππνδείμεηο ησλ Πξνέδξσλ. Απηή ηε ζηηγκή κπνξεί λα πεξάζακε απφ 40 θχκαηα 

αιιά έρνπκε έλαλ αλάδνρν απφ έλαλ δηαγσληζκφ πνπ ηνλ έθαλε ε Δπηηξνπή 

δηαγσληζκνχ πνπ απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο θαη φρη απφ αηξεηνχο. Έρνπκε 
πιένλ αλάδνρν θαη ξσηψληαο θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ρσξηψλ θαλέλαο δελ ζα 

ήζειε λα αθπξσζεί ν δηαγσληζκφο γηαηί ε θνπή ησλ ρφξησλ , ησλ δέλδξσλ θαη 

ησλ θιαδηψλ είλαη πιένλ ζέκα αζθάιεηαο θαη πγείαο.  

Αθνινχζσο ην ιφγν έιαβε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Ηαθσβίδεο 
Ηάθσβνο θαη απαληψληαο ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ είπε φηη φζνλ αθνξά 

ηελ θαζπζηέξεζε πνηέ δελ μέξνπκε κέρξη πνπ ζα πάεη έλαο δηαγσληζκφο γηαηί 

κπνξεί λα γίλνπλ πξνζθπγέο ζε πνιηηηθά δηθαζηήξηα θαη λα πάξεη θαη ρξφληα. Ζ 
πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ηε κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ζπδεηήζεθε 

ην Γελάξε ήηαλ λα θνπεί έλα πνζφ απφ ηε κειέηε πξαζίλνπ πνπ ήηαλ ήδε ζε 

εμέιημε. Απηφ ζα επέθεξε αθχξσζε φινπ ηνπ δηαγσληζκνχ . Δπίζεο είπε φηη ζε 
πξνεγνχκελν ίδην δηαγσληζκφ γηα ηε ζπληήξεζε πξαζίλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

πξαθηηθφ 3 πνπ εγθξίζεθε ζηηο 17-6-2017 ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο ήηαλ 

216.000 € , ε έθπησζε πνπ δφζεθε ήηαλ 0,97% θαη ε θαηαθχξσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο ήηαλ γηα πνζφ 214.000 €. ηε ζχλζεζε ηεο 
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηφηε ζπκκεηείρε ν θ. Γεσξγηάδεο ρσξίο λα εθθξάζεη θάπνηα 

αληίξξεζε.   
 
 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ν θ. Πξφεδξνο είπε φηη 

ζχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

δελ κπνξεί λα ιάβεη απφθαζε πνπ λα είλαη εθηειεζηή.  
Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα είπε φηη ζηε γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ 

αλαθέξεηαη στην παραγ. Γ ¨ε όηι αθορά ηην β΄ περίπηωζη, δηλαδή έκδοζης μη 

εκηελεζηής απόθαζης, η οποία θα αποηελεί ηην αιηία ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΟΤ 

ΘΕΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Ο.Ε., δεν σθίζηαηαι νομικό κώλσμα¨. πλερίδνληαο 

είπε φηη απηφ αθξηβψο δεηείηαη κε ηελ αίηεζε δειαδή λα δεηεζεί απφ ηελ 
νηθνλνκηθή επηηξνπή λα επαλεμεηάζεη ην ζέκα θαη λα αλαθαιέζεη ηε κε αξηζκ. 

40/2022 απφθαζή ηεο. Λα γίλεη δειαδή επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

απεπζείαο αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ πξαζίλνπ κέρξη λα νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία ηνπ λένπ δηαγσληζκνχ.  
Κεηά ηα παξαπάλσ  ν θ. Πξφεδξνο έζεζε ζε ςεθνθνξία ηελ πξφηαζε ηεο 

Θαο Φπηαγθνπξίδνπ.  
 

Σν Γ.. αθνχ άθνπζε ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο ζέζεηο ησλ 

δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ,έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

 Κατά Πλειοψηφία  επτά (7) ψήφων σπέρ και μίας (1) κατά  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Παξαπέκπεη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ απηή λα απνθαζίζεη λα αλαθαιέζεη ηε κε αξηζκ. 40/2022 

απφθαζήο ηεο , λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ  θαη κέρξη λα νινθιεξσζεί ν 

ηειεπηαίνο λα γίλεη  απεπζείαο αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ.  
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Τπέξ ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη : 1) 

Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα 2) Ινχγγνο Εήζεο 3) Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 4) Κνπκηδίδεο 

Υαξάιακπνο 5) Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 6) Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο θαη 7) Γήκνπ 

Ησάλλεο.  

Θαηά  ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ςήθηζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Καπξνθξχδεο 

Θπξηάθνο 2). 

 

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη :1) Παλαγησηίδεο Ησζήθ 2) Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 

θαη 3) Ιαδαξίδεο Θενιφγνο , ςήθηζαλ ιεπθφ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 

10 ηνπ λ. 3852/2020 ¨Τόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ 

ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ¨.  Αηηηνινγψληαο 

ηελ ςήθν ηνπο δήισζαλ φηη ζπλαηζζάλνληαη ην πξφβιεκα ηεο ζπληήξεζεο 

πξαζίλνπ θαη κε αίζζεκα επζχλεο έλαληη ησλ δεκνηψλ  δελ ζπκθσλνχλ ζηελ 

αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη : 1) παλίδεο Δπζχκηνο 2) Ησαλλίδνπ Καξία 3) 
Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 4) Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 5) αββίδεο Παλαγηψηεο 

απνρψξεζαλ απφ ηε ζπλεδξίαζε πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ηνπ ζέκαηνο. 

 
  

  Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 74/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 24 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
  

ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


