ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της 30ης Απριλίου 2015
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α.ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.-Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος,
3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά
Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10. Πανταζόπουλος
Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτης Χρήστος, 13. Ζαννιά Ευφημία,
14. Αντζινάς Ιωάννης, 15. Βιδάλης Παναγιώτης, 16. Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 17. Δημητρόπουλος Άγγελος, 18. Κορμά – Γκουτζιάνα
Δήμητρα, 19. Καλούδης Κων/νος, 20. Μπασούρης Μαρίνος, 21.Κούρτης
Ανδρέας,, 22. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 23. Γρηγορέας Ιωάννης, 24.
Καπίρη Ελένη, 25. Κοκοτίνης Χρήστος, 26. Ασβεστάς Δημήτριος, 27.
Χρυσουλάκης Φώτιος, 28. Αντύπας Γεώργιος, 29. Δουβή Αγγελική, 30.
Αναγνώστου Ιωάννης, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 33. Ευσταθίου Αναστάσιος, 34. Κουρής Μιχαήλ, 35.Πούλος
Ιωάννης, 36. Πίκουλα Αργυρώ και 37. Σόφης Γεώργιος.
Παρόντες στην συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, o Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Καραβέλλος, ο
Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης, ο Σύμβουλος του
Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής
και η Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου, κα Καραγιαννίδου.
-----------------------------
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αν και κλήθηκαν με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 11270/24-04-2015 πρόσκληση του
Προέδρου κ. Κων/νου Σεφτελή, απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1.
Νικηφόρος Ιωάννης, 2. Γεωργίου Δημήτριος, 3. Αγαδάκος Γεώργιος και 4.
Πανταζόπουλος Δημήτριος.
----------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:
Ο κ. Φ. Χρυσουλάκης απεχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων εκτός
ημερ.διάταξης.
Ο κ. Ι. Αναγνώστου απεχώρησε θέμα 2ο.
Η κα Α. Πίκουλα απεχώρησε θέμα 5ο.
Ο κ. Α. Ευσταθίου απεχώρησε θέμα 5ο.
Ο κ. Ι.Πούλος απεχώρησε θέμα 6ο.
Η κα Α. Τσατσούλη απεχώρησε θέμα 8ο.
Ο κ. Π. Μαργαρώνης απεχώρησε θέμα 8ο.
Ο κ. Γ. Σόφης απεχώρησε θέμα 14ο .
------------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 10 - (Π.Δ.Σ. 146-155)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 25 - (Π.Δ.Σ. 159-178 )
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Το υπ΄άριθμ. 4 θέμα.
ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τα υπ΄αριθμ. 24 & 25 θέματα.
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16.30΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17.00΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 21.10΄
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α/Α

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

1.

2ος Α.Π. του έργου «Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα 146
και βελτιώσεις στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης» (Α.Μ.
62/2013).

32

2.

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 435/2013 απόφασης Δ.Σ. 147
σχετικά με τη λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ορκωτό
ελεγκτή-λογιστή για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΔΗΛ
για τα οικονομικά έτη 2009 και 2010.

34

3.

Παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης για την 148
«Προμήθεια βενζίνης για την κίνηση των οχημάτων του
Δήμου» (Α.Μ. Κ3/2014).

35

4.

Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος 149
σύμφωνα με την 41/20.4.2015 Π.Ν.Π.

37

5.

Νομική δέσμευση για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 150
του χρηματοδοτούμενου έργου «Κοινωνική Δράση
Ηλιούπολης» από τον Δήμο (ΤοπΣΑ) με MIS 457569 στον
οποίον ο Δήμος συμμετέχει ως εταίρος.

38

6.

Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης, ανάληψη νομικής 151
δέσμευσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης του
έργου για την διεξαγωγή της 49ης εθελοντικής αιμοδοσίας.

41

7.

Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του 152
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ»

43

8.

Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του 153
Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Ηλιούπολης.

44

9.

«Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του 154
Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης».

45

10. «Αναμόρφωση
«ΚΑΦΑΔΗΛ».»

προϋπολογισμού

του

Ν.Π.Δ.Δ. 155
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α/Α

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

1.

Ενημέρωση της πορείας της δίκης για τη Δημόσια Περιουσία.

48

2.

Ενημέρωση για την επίσκεψη του Δημάρχου στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Ιωάννη Τσιρώνη, για το
ΚΥΤ και το Δασαρχείο Υμηττού.

54

3.

Ενημέρωση-συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των σχολικών μονάδων για το
εκπαιδευτικό έτος 2015-2016.

60

4.

Ανάληψη νομικής δέσμευσης και ανάθεση Υπηρεσιών
Συμβούλου για τη Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
Απορριμμάτων του Δήμου Ηλιούπολης.

86

5.

Πρόγραμμα κομποστοποίησης κλαδοκάθαρων του Δήμου 161
Ηλιούπολης.

αναβολή

88

• Συνέχιση της δράσης σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης
και εισαγωγή πιλοτικής εφαρμογής κομποστοποίησης
οργανικών υπολειμμάτων.
• Εξουσιοδότηση Δημάρχου
Προγραμματικής Σύμβασης.

για

την

υπογραφή

6.

Ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου 162
εκτέλεσης για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ
2015.

112

7.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην Επιτροπή 163
Παρακολούθησης – Παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών.

117

8.

Ορθή επανάληψη της 111/2015 απόφασης του Δημοτικού 164
Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη Προσωπικού με
δίμηνη σύμβαση για την πυροπροστασία.

118
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Αποδοχή όρων σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα για την 165
ανανέωση της συνεργασίας με τον Δήμο.

120

10. Αποδοχή και κατανομή επιχορηγούμενων ποσών μέσω 166
ΚΑΠ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών
των
σχολικών
μονάδων
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηλιούπολης
μέχρι 31.12.2015.

121

11. Αποδοχή επιχορηγούμενου ποσού για την υλοποίηση του 167
Προγράμματος για τον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμου
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

123

12. Αντικατάσταση εκπροσώπων Φορέων στα Δ.Σ. των 168
ΝΠΔΔ του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».

124

13. Έγκριση Απολογισμού 2014 και Προϋπολογισμού 2015 159
του Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες».

71

14. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του 169
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΚΑΦΑΔΗΛ».

125

εξόδων
παράστασης
Προέδρου- 170
15. Καθορισμός
Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΚΑΦΑΔΗΛ».

127

16. Έγκριση σχεδίου αίτησης εγγραφής βρεφών και νηπίων – 171
δικαιολογητικών και ανακοίνωσης με τους όρους
λειτουργίας των παραρτημάτων αγωγής για το σχολικό
έτος 2015-2016.

129

17. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και 172
ανάληψη νομικής δέσμευσης για δαπάνες οργάνωσης
ομάδων κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

131

18. Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Επεμβάσεις στο 173
Κλειστό Γυμναστήριο του 5ου Λυκείου και κατασκευή
γηπέδου αθλοπαιδιών στα Πολυκλαδικά Λύκεια

132

9.
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Ηλιούπολης».
19. Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και εγκρίσεις μελετών, 174
των υπηρεσιών του Δήμου.

133

20. Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου.

175

138

21. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για το Ολοκληρωμένο 176
Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια
Δημοτικής Συγκοινωνίας.

139

22. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος 177
στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) επί της οδού Φιλιππάκη 47
(πρώην 45).

143

23. Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72), επί 178
του οδοστρώματος έμπροσθεν του ακινήτου που
βρίσκεται επί της οδού Καποδιστρίου 8 για λόγους
επιβίβασης και αποβίβασης ατόμου με αναπηρία.

144

24. Μετατόπιση περιπτέρου από τη συμβολή των οδών
Παπαναστασίου και παρ. Βουλιαγμένης στη συμβολή των
οδών Εθν. Μακαρίου και παρ. Βουλιαγμένης.

Αποσύ-

146

25. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος
στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) επί της οδού Αγ.
Κωνσταντίνου 9.

Αποσύ-

ρεται.

ρεται.

----------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλείται η Ειδική Γραμματέας, κα Καλπουζάνη
Αμαλία, για τις παρουσίες.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: (Διαβάζει τον κατάλογο των κ.κ.Δημοτικών
Συμβούλων για την απαρτία)
………………………………………………………………………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινά η Συνεδρίαση του
Δημοτικού μας Συμβουλίου της Πέμπτης 30.04.2015, μετά από την
πρόσκληση που λάβατε με Πρωτόκολλο 11270/24.04.2015.

6

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

7

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να κάνω κάποιες ενημερώσεις.
Έχω λάβει μια επιστολή από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου
Πρόληψης Παραβατικότητας τον κ.Θεόδωρο Λαφαζάνο, όπου ζητάει μέσω
της επιστολής που μου απευθύνει, να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο
για

την

επαναλειτουργία

του

Τοπικού

Συμβουλίου

Πρόληψης

Παραβατικότητας το οποίον έχει συγκροτηθεί με τη 226/02.10.2014
απόφασή μας. Στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει λοιπόν με Φορείς του
Δήμου, αποφάσισε κατά τη Συνεδρίασή του στις 26.03.2015 να ζητήσει και
τις απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου:
«…σε επιμέρους ζητήματα παραβατικότητας και τρόπους αντιμετώπισής
τους, προκειμένου να επεκτείνει κατά το δυνατόν τις δράσεις του σε
θέματα πέραν εκείνων τα οποία έχει προγραμματίσει και υλοποιεί. Κάθε
υπόδειξη του

Δημοτικού

Συμβουλίου, σε συνδυασμό

με

την

αναμενόμενη συνεργασία των Αστυνομικών Αρχών η οποία έχει ήδη
ζητηθεί, θα είναι πολύτιμη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ»
----------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επίσης, να ενημερώσουμε ότι αύριο στις 10.30΄ γίνεται η
εκδήλωση για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς από τον ΠΑΟΔΗΛ στο
Πάρκο Ναυαρίνου στις 10.30΄. Έχει πλούσιο πρόγραμμα και για παιδιά και
για τους μεγάλους και σε συνδυασμό βέβαια…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Είναι και γιορτή. Πέραν από αυτό που κάνουμε
εμείς τόσα χρόνια, κα Τσατσούλη, εκτός από την Πρωτομαγιά της εργατικής
τάξης, είναι και η Πρωτομαγιά που γιορτάζουν τα μικρά παιδιά, δεν έχουμε
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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κανένα δικαίωμα να τους το στερήσουμε αυτό που παραδοσιακά γίνεται όλα
τα χρόνια στον Δήμο Ηλιούπολης.
----------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επίσης, θέλω τη συναίνεσή σας. Έχω μια αίτηση από
συμπολίτη μας ο οποίος είναι εδώ, πήρε την πρωτοβουλία και ήρθε. Εγώ δεν
ήθελα να τον βάλω σε ταλαιπωρία να έρθει εδώ. Έχει ένα ατομικό θέμα
τέλος πάντων, αφορά τον φωτισμό και το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του.
Γι’αυτά τα πολύ προσωπικά θέματα δεν μπορεί να απασχολείται το
Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν οι Υπηρεσίες του
Δήμου, η Τεχνική Υπηρεσία. Είναι αυτό δηλαδή που θα έκανα και χωρίς να
έρθει ο συμπολίτης μας εδώ, θα το θέσω υπ’όψιν του Αντιδημάρχου, θα
απαντήσουν οι Υπηρεσίες ή ο Αντιδήμαρχος. Και υπάρχει και ο
Συμπαραστάτης του Δημότη αν είναι για κάτι τόσο τρομερό που πρέπει να
φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά είναι ένα από τα απλά, καθημερινά, δεκάδες
θέματα που έχουμε στον Δήμο, δεν είναι θέμα για το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ζητάει λοιπόν ο συμπολίτης μας να παρευρεθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης με αίτημα «τον ελλιπή φωτισμό των
δρόμων και την καταστροφή του πεζοδρομίου στην οδό Θεσσαλίας 41».
Κύριε Αντιδήμαρχε, το έχετε, να το εξετάσουν οι Υπηρεσίες.
----------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στη διαδικασία της Συνεδρίασής μας με
ενημερώσεις. Κύριε Δήμαρχε, ή κάποιος Αντιδήμαρχος αν έχει να κάνει
κάποια ενημέρωση.
Ξεκινάμε τότε με τη διαδικασία των ερωτήσεων. Επειδή αύριο η μέρα
είναι μέρα αγώνα και έχουμε όλοι τις υποχρεώσεις μας, θα παρακαλέσω να
βοηθήσουμε όλοι, μπορούμε να το κάνουμε, για να τελειώσει πολύ γρήγορα
αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς βέβαια αυτό να αποβεί σε βάρος της
συζήτησης την οποίαν πρέπει να εξαντλήσουμε στα θέματα. Θα
8
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παρακαλέσω λοιπόν με αυτή την έννοια να είμαστε σύντομοι, να μην
υπάρχουν επαναλήψεις και να βοηθήσουμε να τελειώσουμε γρήγορα τη
δουλειά μας.
Τον λόγο έχει ο κ.Κοκοτίνης για ερωτήσεις που έχει να κάνει ή
κάποια ενημέρωση. Βέβαια, μπορείτε να μας ενημερώσετε, ήσασταν στις
Βρυξέλλες έμαθα, αν έχουμε κάτι καλό, αν μας φέρνετε καλά νέα. Κύριε
Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Αυτοδιοικητική ήταν για το θεσμικό πλαίσιο. Ένα
ενδιαφέρον που έχει, είναι ότι όλα τα θεσμικά πλαίσια σχεδόν έχουν τη δομή
του ¨Καλλικράτη¨, δηλαδή αδιαφάνεια, συγκεντρωτισμός, αλλά έχουν και
κανένα καλό μερικές φορές. Επειδή είχαν Δημόσια Διοίκηση πιο σοβαρή,
στο Βέλγιο δύο χρόνια δεν είχαν Κυβέρνηση και ήταν καλύτερα τελικά.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Και ξέρανε για τον ¨Καλλικράτη¨. Κυρία Τσατσούλη,
ήταν και το Πορτογαλικό Κόμμα εκεί πέρα και τους είπα ότι 40 χρόνια πριν
κάναμε διαδήλωση για την επανάσταση των γαρυφάλλων.
Ένα δεύτερο που έχει ενδιαφέρον, ήταν η Διατλαντική Συμμαχία, η
TTIΠ που λέμε, το οποίον είναι πάρα πολύ σοβαρό και δυστυχώς δεν έχει
αναδειχθεί καν εδώ πέρα. Δηλαδή η TTIΠ ξέρετε, είναι προγραμματικές
συμβάσεις πολυεθνικών με χώρες όπου εκεί πέρα θα παρακάμπτονται
εργασιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά δικαιώματα, κατάργηση δεσμών.
Ευτυχώς που αντιδρούν και οι επιχειρήσεις από Γαλλία, Γερμανία. Και
πραγματικά δουλεύουν με φουλ αδιαφάνεια. Αυτό το λέω για την ιστορία.
Ήθελα να βάλω δύο ερωτήσεις. Για την πρώτη ρωτώ τον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Ψηφίστηκε ένας Νόμος, το άρθρο 31 του
Ν.4321 που αφορά το θέμα: «Διάλυση Νομικών Προσώπων και οφειλές
προς το ΙΚΑ», όπου λέει το εξής: Εάν πας να διαλύσεις το Νομικό Πρόσωπο
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και δεν έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις του Νομικού Προσώπου, εάν έχεις
συμμετοχή, δηλαδή μετοχές πάνω από 10%, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον οποιοσδήποτε, το Φυσικό Πρόσωπο, ο Δήμος κλπ. Εδώ στην
ΚΕΔΕ έχει γίνει μια πρόταση στην Οικονομική Επιτροπή που συμμετέχω
και εγώ, που έκαναν μια πρόταση να είναι μόνο το 10% το ποσοστό
συμμετοχής και να μην είναι εις ολόκληρον, δηλαδή αν συμμετέχεις με 10%
ή με 20%. Εμείς όμως πρόβλημα γιατί είναι 100% στον ΕΥΩΝΥΜΟ, αυτό
είναι το θέμα μας. Δεν ξέρω αν το έχετε κοιτάξει. Είναι σοβαρό θέμα.
Βέβαια μιλάει στη φάση της διάλυσης. Όταν λέει στη φάση της διάλυσης
του Νομικού Προσώπου, είναι και για τις εκκαθαρίσεις προφανώς, δεν τις
εξαιρεί τις εταιρίες που είναι σε εκκαθάριση, άμα πας να κάνεις να κάνεις
διακοπή. Και το ερώτημα είναι, αν πριν πας να κάνεις τη διακοπή
δημιουργείται πρόβλημα, γιατί στη διακοπή θα σου το δημιουργήσει
σίγουρα λογικά. Αυτό το θέτω υπ’όψιν σας και αν έχετε κάτι περισσότερο,
να μου πείτε. Είναι 21 Μαρτίου 2015 ο Νόμος 4321.
Το δεύτερο που ήθελα να βάλω, είναι ότι έχουμε κάνει ένα ερώτημα,
και νομίζω και η κα Τσατσούλη, για το θέμα του Μουσείου. Νομίζω ότι
είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω στα πεντάμηνα αν έχετε ζητήσει, να μας
ενημερώσετε, είναι ευκαιρία. Και κυρίως πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια
συγκροτημένη συζήτηση με προτάσεις και όχι μόνο για το Μουσείο αλλά
και για το υπόγειο κάτω που θα μπορούσε να είναι το Αρχείο Πόλης που
τουλάχιστον πριν κάποιους μήνες δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δεν έχω
ενημερωθεί τελευταία και δεν ξέρω λεπτομέρειες για να είμαι ειλικρινής. Θα
θέλαμε λοιπόν να μπει θέμα στο επόμενο Συμβούλιο, ώστε να
προετοιμαστούμε, να κάνουμε τις προτάσεις μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη.
Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Να μας διευκρινίσετε αν είναι ερωτήσεις ή μαζί είναι και
θέματα γιατί μας μπερδεύετε κάθε φορά. Κύριε Δήμαρχε, μην μπερδεύεστε
γιατί το μπερδεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθόλου δεν μπερδεύομαι και από κανέναν, κα Τσατσούλη,
να είστε σίγουρη. Είπαμε για να συντομεύσουμε τη διαδικασία και
ερωτήσεις και κάποια ενημέρωση αν θέλετε να κάνετε. Και μια πρόταση για
κάποιο θέμα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Έτσι κι αλλιώς τα θέματα που εγώ θέλω να βάλω, δεν τα
βάζω για σήμερα, οπότε πάρτε το κι αυτό υπ’ όψιν σας.
Ένα ερώτημα. Θα ήθελα να μας πείτε, γιατί διάβασα ένα δημοσίευμα
γύρω από το πιλοτικό πρόγραμμα για το πώς το Αστυνομικό Τμήμα της
γειτονιάς μπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες και τους εταίρους. Είναι
μάλλον πρωτοβουλία Πανούση; Δεν ξέρω ακριβώς. Και είδα ότι θα
υποδέχεται πολίτες, εταίρους τέλος πάντων. Μπορείτε να μας ενημερώσετε
και ποια είναι η σχέση του Δήμου με αυτό το πρόγραμμα και τι είδους
πρόγραμμα είναι;
Δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω. Πείτε μας, κ.Χατζηδάκη,
γύρω από τις κεραίες κάτω εκεί, πώς εξελίσσεται αυτό το μέτωπο;
Τρίτο. Θα ήθελα, κ.Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι απασχολεί και τη
Δημοτική Αρχή αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με τη Δημοτική Αρχή, έχει να
κάνει και με την ευθύνη όλων μας, κουβεντιάζεται και από τη μεριά της
Κυβέρνησης, έχει γίνει κουβέντα και στο επίπεδο ΚΕΔΕ και αντίστοιχων
παραγόντων και Υπουργών, εννοώ για τα ζητήματα των μεταναστών. Κατά
τη γνώμη μου πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση και από την άποψη της
προετοιμασίας και του ρόλου και των ευθυνών της Τοπικής Διοίκησης κατά
τη γνώμη μας, αλλά και συνολικότερα γι’αυτό το ζήτημα. Έχουμε άλλωστε
και τον περίφημο θεσμό, το Συμβούλιο Μεταναστών, θα άξιζε τον κόπο
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ίσως να πάρει και ένα περιεχόμενο.
Ένα άλλο ζήτημα που νομίζω ότι πρέπει να μπει στο επόμενο
Συμβούλιο, κ.Πρόεδρε, έχει να κάνει με τους Παιδικούς Σταθμούς και ειδικά
αναφέρομαι στο ΕΣΠΑ και στην πληροφόρηση που υπάρχει ότι τα κονδύλια
του θα είναι ήδη μειωμένα τουλάχιστον κατά 60.000.000 απ’ό,τι έχω
διαβάσει. Αυτό αντικειμενικά προϋποθέτει από τη μεριά μας μια άλλη
προετοιμασία και χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε, πέραν από τη
διεκδίκηση που πρέπει να οργανώσουμε. Ή μάλλον μέσα σε αυτή την
προετοιμασία είναι και το στοιχείο της διεκδίκησης για τη λειτουργία των
Παιδικών Σταθμών.
Είχα βάλει ακόμη, κ.Δήμαρχε, δεν ξέρω αν είστε σε θέση και σήμερα
να πάρετε θέση, έχει να κάνε με αυτό το παλαιότερο ζήτημα που είχαμε
κουβεντιάσει, αφορά και το παραπάνω θέμα των Παιδικών Σταθμών με την
έννοια ότι συγκεντρώνονται εκεί πολλοί εργαζόμενοι, το ζήτημα των
εφέσεων. Είχαμε κάνει μια κουβέντα πολύ καιρό πριν. Νομίζω ότι υπάρχει
ένα περιθώριο σήμερα να κουβεντιάσουμε με άλλον τρόπο. Οπότε, εμείς
επαναφέρουμε το ζήτημα ως συζήτηση, δηλαδή να σταματήσουμε τις
εφέσεις. Να ξετυλίγει δηλαδή ο ίδιος ο χρόνος για να κλείνουν και οι
εργαζόμενοι και να μένουν στις θέσεις τους.
Τέλος, είχα βάλει και στο προηγούμενο Συμβούλιο ένα θέμα και
είχαμε δημιουργήσει και οξύτητα, γύρω από το ζήτημα της λειτουργίας της
άτυπης κουζίνας που υπάρχει στο Αναψυκτήριο. Με την έννοια ότι πώς το
ανακαλύψαμε; Τέλος πάντων κάποιοι κατήγγειλαν ότι αυτά που τρώνε τέλος
πάντων δεν είναι τίποτα. Αλλά από κει και πέρα εμείς ανακαλύψαμε ότι
είχαμε παραπλανηθεί σε σχέση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με
αυτή την έννοια το βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή δηλώνω
γι’αυτό που είχε αποφασιστεί, ενώ είχαμε αποφασίσει να δώσουμε λεφτά σε
άπορους, βρέθηκαν αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν αλλού. Ήδη έχουμε κάνει
12
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παρέμβαση και στις Υπηρεσίες του Δήμου γιατί θεωρούμε υπεύθυνες και τις
Υπηρεσίες του Δήμου. Και αναφέρομαι ειδικά στον υπεύθυνο της
Ταμειακής Υπηρεσίας, πώς εκταμιεύτηκαν αυτά τα λεφτά και στο όνομα
ποιανού;
Θα συνεχίσω όμως, Αντιδήμαρχε κ.Γιαννάκη, απευθύνομαι σε εσάς
και δεν το κάνω τυχαία, με την έννοια και της ιδιότητάς σας όχι ως
Αντιδημάρχου αλλά ως Γιατρού το κάνω. Έμαθα λοιπόν και έχω στα χέρια
μου ότι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν ξεσηκωθεί, καλέστηκαν από τον
κ.Γκογκορώση και εμφανίστηκε να τους επιστρέφει στο όνομα του Δήμου
το μισό ποσόν από αυτό που είχε καταγραφεί ως ενίσχυση. Πέστε μας τι
ακριβώς συμβαίνει. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, καθαρά, παστρικά, μήπως
βάλουμε μια τάξη σε ορισμένα πράγματα. Και παρακαλώ, επειδή έχω
στοιχεία, μην το αρνηθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσατσούλη.
Ο κ. Κουρής έχει τον λόγο.
Α.ΚΟΥΡΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Να συνεχίσω αυτό που έλεγε η κα
Τσατσούλη. Πραγματικά υπάρχουν καταγγελίες για το κονδύλι αυτό που
είχαμε ψηφίσει για ενίσχυση των συμπολιτών μας και ίσως έφταιγε και ο
τρόπος που πήραμε εμείς την απόφαση. Η απόφαση έλεγε σε είδος ή σε
μετρητά. Ή θα πρέπει να αποφασίσουμε να διορθώσουμε αυτή την απόφαση
και να αποφασίσουμε ότι είναι σε είδος ή ότι είναι μόνο σε μετρητά, γιατί
υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Έχω μιλήσει και με τον Αντιδήμαρχο.
Έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με κάποιους από τους δικαιούχους. Ας δούμε
λοιπόν πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να βάλω, είναι αν γνωρίζει κάποιος από
τους Αντιδημάρχους και ίσως ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, τη σύμβαση
και τις συνθήκες που έχει υπογράψει το FAN PARK, αυτό που έχουμε μέσα
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στο Άλσος Καλαβρύτων. Πώς είναι εκεί αυτός και με τι σύμβαση είναι και
πότε λήγει αυτή η σύμβαση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τη σύμβαση στο Άλσος Ναυαρίνου με τον παιδότοπο. Ο
κ.Μανταδάκης είναι εδώ.
Ο κ.Πούλος έχει τον λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω επ’ευκαιρία των χθεσινών εγκαινίων.
Εγκαινιάστηκε

ο

καινούργιος

Φορέας

Πρωτοβάθμιας

Υγείας

και

Περίθαλψης, έτσι ονομάζεται. Θα ήθελα να ξέρω τι θα προσφέρει. Τι θα
γίνεται, θεραπεία, πρόληψη; Έχουμε Γιατρούς; Πώς θα λειτουργεί όλο αυτό
το σύστημα; Τι δυνατότητες έχει; Δεν μας έφτανε το ένα Κοινωνικό Ιατρείο;
Θα έχει ιατρεία; Θα δουλεύουν εκεί μέσα; Ποιοι θα δουλεύουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια καλή ευκαιρία να σας ενημερώσει ο κ.Αντιδήμαρχος.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς, να μας ενημερώσει. Γιατί τελικά υπάρχει μια
απλωμένη κοινωνική πολιτική. Το ό,τι υπήρχε η Κινητή Μονάδα
Οδοντιατρική πριν το Πάσχα στην Πλατεία Φλέμινγκ, θεωρείτε εσείς ως
Διοίκηση ότι αυτό προσφέρει Κοινωνική Υπηρεσία; Το ότι για παράδειγμα
πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι παίρνουν τρόφιμα και είναι
υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στις Ημερίδες για να πάρουν τρόφιμα μετά την
Ημερίδα, αυτό είναι κοινωνική πολιτική; Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στην
Ηρώς Κωνσταντοπούλου, το να φτιάχνονται λαμπάδες και να δίνονται σε
Φορείς οι οποίοι τις πουλάνε και ταυτόχρονα την άλλη εβδομάδα να ζητάμε
λαμπάδες για τα άπορα παιδιά της πόλης, είναι κοινωνική πολιτική; Τα
γεύματα στο Αναψυκτήριο έτσι όπως δίνονται, είναι κοινωνική πολιτική;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.
Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Καλησπέρα κατ’αρχάς. Δύο κοινότυπα ζητήματα. Έχω κατ’
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αρχήν ειδοποιήσει τις Υπηρεσίες δύο-τρεις φορές και επειδή δεν
ανταποκρίθηκαν, γι’ αυτό το βάζω στο Συμβούλιο. Στο ρέμα Πικροδάφνης
στο ύψος της Ιπποκράτους, στο τέρμα της, έχουν κοπεί εδώ και πολύ καιρό
κλαδιά από πεύκα πάρα πολλά, τα οποία έχουν κλείσει εκείνη την περιοχή.
Έχω ειδοποιήσει τις Υπηρεσίες γιατί μου διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι
άνθρωποι που μένουν εκεί, και δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλιστα κάποιοι λένε,
δεν ξέρω κατά πόσον είναι αξιόπιστο ή όχι αυτό, ότι τους ζητήθηκε από τις
Υπηρεσίες να τα κάνουν δεμάτια αυτοί, για να πάει να τα πάρει ο Δήμος, δεν
ξέρω αν είναι αξιόπιστο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμιά φορά ακούγονται και υπερβολές.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Σωστά, γι’αυτό το λέω. Υπάρχει όμως το εξής πρόβλημα. Αυτά
έχουν ξεραθεί και εκτός του ότι κλείνουν την περιοχή, είναι και επικίνδυνα
για περίπτωση πυρκαγιάς. Τι θα γίνει; Ένα.
Δεύτερον. Επειδή ήμουν μάρτυρας και πιθανόν να κληθώ κιόλας και
στο Δικαστήριο, σας το λέω να το ξέρετε, για αγωγή στον Δήμο. Ένα
αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε μια λακκούβα του Δήμου και έτυχε να είμαι εκεί
μπροστά. Αυτός λέει ότι έπαθε ζημιά, έγινε μια κουβέντα εν πάση
περιπτώσει, κάποιος με αναγνώρισε εκεί και μου είπε: «Εμείς θα σε
καλέσουμε για μάρτυρα, κάνοντας αγωγή στον Δήμο για τη ζημιά». Όμως,
ταυτόχρονα έγινε μια κουβέντα με διάφορους συναδέλφους οι οποίοι
διαμαρτύρονται ότι το πρόβλημα με τις λακκούβες στον Δήμο είναι
τεράστιο. Και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή αν θυμάμαι καλά είχαμε
ψηφίσει μια πίστωση κάπου 400.000, καλά τα λέω; Τι γίνεται με αυτή την
ιστορία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ενημερωθείτε από τον Αντιδήμαρχο, κ.Σόφη.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ναι, αλλά όμως πριν σπάσουν τα αυτοκίνητα.
Το τρίτο. Επειδή μου ήρθε μια καταγγελία σε σχέση με το κτίριο της
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Γληνού το οποίον έγινε τώρα Κοινωνικό Ιατρείο, κάτι τέτοιο, θυμάμαι ότι
αυτό είχε κριθεί ακατάλληλο για Παιδικό Σταθμό, έτσι δεν είναι; Δεν
κατάλαβα, για λόγους στατικότητας ή για κάποιους άλλους λόγους. Τώρα
δηλαδή για τις Υπηρεσίες αυτές είναι κατάλληλο; Πώς κρίνεται δηλαδή η
καταλληλότητα ή η μη καταλληλότητα;
Και βέβαια μπορώ να πω, δεν το ήξερα το θέμα αυτό που έβαλε η κα
Τσατσούλη, με εξέπληξε εντελώς. Αγνοώ το ζήτημα και θέλω να ακούσω
αναλυτική συζήτηση επάνω σε αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Σόφη και ευχαριστώ όλους σας για τον
σύντομο χρόνο, το ίδιο παρακαλώ και από τους συναδέλφους που θα
απαντήσουν.
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από το τέλος, το ζήτημα που
έθεσε ο κ.Σόφης. Κατ αρχάς, κ.Σόφη, να γνωρίζετε ακριβώς τι γίνεται σε
περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με λακκούβα που πέσει ένα
αυτοκίνητο και υπάρξει κάποια ζημιά στο αυτοκίνητο. Όπως γνωρίζετε, ο
Δήμος μας έχει συνεργασία με ασφαλιστική εταιρία η οποία καλύπτει την
οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει σε κάποιο αυτοκίνητο. Αυτές οι περιπτώσεις
ευτυχώς είναι περιορισμένες στον Δήμο μας. Η οποιαδήποτε λοιπόν ζημιά
γίνεται, πηγαίνει πραγματογνώμονας της ασφαλιστικής εταιρίας όπου
καταγράφει στο συνεργείο τη ζημιά. Είναι σαν να έχει γίνει ένα τρακάρισμα
δύο ιδιωτών, είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία όπου αποζημιώνεται από την
ασφαλιστική εταιρία και όχι από τον Δήμο η ζημιά που υπάρχει στο
αυτοκίνητο.
Διάλογοι εκτός Πρακτικών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ’αρχάς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται φασαρία.
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Είχαν περισσότερο ενδιαφέρον οι ερωτήσεις από τις απαντήσεις; Συνεχίστε,
κ.Χατζηδάκη.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Αναγνώστου, με ρωτάτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη διαδικασία τηρώ. Θα απαντήσετε μετά.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Σχετικά με το ζήτημα με τις 600.000€ που είχαμε
ψηφίσει για τις ασφαλτοστρώσεις. Όπως γνωρίζετε, ήταν χρηματοδοτούμενο
έργο από την Περιφέρεια. Ο διαγωνισμός έγινε στο τέλος του ΄14, υπήρξε
ανάδοχος και οι διαδικασίες έχουν καθυστερήσει από την πλευρά της
Περιφέρειας, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση. Σε ποιο στάδιο είμαστε
αυτή τη στιγμή; Έγινε προσυμβατικός έλεγχος γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο
ποσόν. Τελικώς υπογράφτηκε η σύμβαση και αναμένεται να ξεκινήσει το
έργο μέσα στον Μάιο. Αφορά ασφαλτοστρώσεις οδών προϋπολογισμού
600.000€, με την έκπτωση περίπου πήγε στα μισά, 280.000€ αν δεν κάνω
λάθος. Θα ξεκινήσουν λοιπόν. Έχει γίνει μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου μας και θα ξεκινήσει η διαδικασία των ασφαλτοστρώσεων.
Όπως γνωρίζετε, κ.Σόφη, με δική μας ευθύνη το 2011 αναλάβαμε όλο
το ζήτημα της αποκατάστασης από λακκούβες στους δρόμους να το κάνει η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Και πράγματι μια φορά την εβδομάδα η
Τεχνική Υπηρεσία με προμήθεια ασφαλτομίγματος που κάνει, πηγαίνει και
επιδιορθώνει τις καταγγελίες που υπάρχουν για λακκούβες. Ο χρόνος
αντίδρασης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο μέσος όρος είναι περίπου 2-3 ημέρες.
Δηλαδή από τη στιγμή που γίνεται η καταγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα
του Δήμου, μέσα σε 2-3 ημέρες γίνεται η αποκατάσταση. Από κει και πέρα,
ότι υπάρχει παλαιότητα των δρόμων στην πόλη μας, αυτό είναι δεδομένο.
Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο κονδύλι που χρειάζεται για να
γίνει πλήρης αποκατάσταση. Παρ’όλα αυτά με τα 600.000€ τα οποία θα μας
διατεθούν από την Περιφέρεια, συν στο Τεχνικό Πρόγραμμα που ήδη έγινε
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διαγωνισμός και αφορά κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα, στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει και το ζήτημα της σφαιριδιοβολής
προκειμένου να μη γλιστράνε διάφοροι δρόμοι της πόλης που έχουν
καταγραφεί και ασφαλτοστρώσεις οδών που θα κάνει με ίδιους πόρους ο
Δήμος μας, πιστεύουμε ότι θα αποκαταστήσουμε τη ζημιά.
Θα ήθελα επίσης να τονίσω, όπως γνωρίζετε, το δίκτυο που είναι η
λεγόμενη Αλίμου – Κατεχάκη αφορά την Περιφέρεια αποκλειστικά και οι
όποιες παρεμβάσεις γίνονται από την πλευρά της Περιφέρειας.
Στο ζήτημα που έθεσε η κα Τσατσούλη για την κεραία κινητής
τηλεφωνίας στην Ηρώς Κωνσταντοπούλου 56. Όπως γνωρίζετε, κα
Τσατσούλη, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, από τον Δεκέμβριο η
υπόθεση η συγκεκριμένη. Να σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις.
Μην κουράσω να σας πω ξανά τα αρχικά. Όπως γνωρίζετε, υπήρχε από την
πλευρά της Πολεοδομίας μια αυτοψία στη συγκεκριμένη οικοδομή, όπου
υπήρξε και ένα έγγραφο από την Πολεοδομία όπου ανέφερε ότι δεν υπάρχει
άδεια στη συγκεκριμένη οικοδομή για τοποθέτηση της κεραίας κινητής
τηλεφωνίας, των κεραιών μάλλον, των δύο κουτιών που υπάρχουν, των δύο
καμινάδων.
Με εντολή δική μου πήγε ο κ. Κελέσης, ο Μηχανικός του Δήμου,
στην Πολεοδομία, προκειμένου να διερευνήσει κατά πόσον ή όχι έχει δοθεί
από την Πολεοδομία άδεια στη συγκεκριμένη οικοδομή για ανέγερση
κεραιών. Δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι ο ίδιος υπάλληλος της Πολεοδομίας
που μας είχε αποστείλει το έγγραφο ότι δεν έχει δοθεί καμία άδεια στη
συγκεκριμένη οικοδομή, ήταν αυτός που υπέγραφε την άδεια. Τον έχουμε
συναντήσει τον συγκεκριμένο κύριο και σε προηγούμενες συζητήσεις – όχι,
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δεν είναι Προϊστάμενος - στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ζήτημα του
οικοπέδου των Κοπτών, είναι ακριβώς ο ίδιος υπάλληλος της Πολεοδομίας.
Και δυστυχώς αναιρέθηκε αυτό ουσιαστικά που μας είχε αποστείλει.
Από κει και πέρα το χρήσιμο, το πολύ σημαντικό που βρέθηκε
παίρνοντας τα σχέδια της έγκρισης από την Πολεοδομία Αθηνών για τις δύο
τοποθετήσεις κεραιών, κι αυτό είναι σημαντικό, κα Τσατσούλη, ότι η
εφαρμογή των σχεδίων με την πραγματικότητα απέχει πλήρως. Δηλαδή η
άδεια που καταγράφει στο σχέδιο το πού θα τοποθετηθούν οι δύο κεραίες,
με αυτό που έχει γίνει στην πράξη, δεν υφίσταται.
Επικοινωνήσαμε τέλος πάντων με τον συγκεκριμένο κύριο παρ’όλα
αυτά που έχουν γίνει και μας διαβεβαίωσε ότι μετά από επιστολή που θα
υπάρξει από την πλευρά του Δήμου και η οποία έχει ήδη σταλεί και στην
Πολεοδομία και στη ΔΕΗ, προκειμένου η ΔΕΗ να προχωρήσει σε διακοπή
της παροχής ρεύματος στη συγκεκριμένη οικοδομή, διαβεβαίωσε ότι θα
προχωρήσει σε άρση της υπογραφής του, δηλαδή σε αναίρεση της άδειας
που έχει δώσει, από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει καμία σχέση
η εφαρμογή στην πράξη με αυτό που είχε εγκριθεί ως μελέτη.
Παρ’όλα αυτά, εγώ σήμερα θα το αναφέρω, κα Τσατσούλη, γιατί
βλέπουμε δυστυχώς ότι έχουν περάσει περίπου 5,5 μήνες από αυτή την
ιστορία και ακόμα οι κεραίες βρίσκονται εκεί. Θα αναμένουμε την
απάντηση της Πολεοδομίας. Παρ’όλα αυτά θα προτείνω σήμερα και θα
ήθελα βέβαια να το συζητήσουμε και με την Επιτροπή Κατοίκων η οποία με
επισκέπτεται στο γραφείο αρκετές φορές, αλλά εγώ θα το αναφέρω και να το
πάρουμε απόφαση σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα πρέπει να
προχωρήσει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα ψήφισμα και σε μια
επιστολή προς τη Vodafone. Έχω γράψει μια επιστολή, θα σας διαβάσω το
τέλος της επιστολής και θα το φέρω σε επόμενο Συμβούλιο για να το
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ψηφίσουμε. Αναφέρω τους λόγους για τους οποίους λόγω της ύπαρξης των
Σχολείων πρέπει να απομακρυνθούν οι κεραίες και γράφω ότι:
«Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ να απομακρυνθούν μέχρι την
ημερομηνία που θα ορίσουμε εμείς ως Συμβούλιο οι κεραίες από την
οικοδομή στην οδό Ηρώς Κωνσταντοπούλου. Σε κάθε άλλη περίπτωση
είμαστε υποχρεωμένοι ως Δήμος να ξεκινήσουμε καμπάνια ενημέρωσης
όλων των δημοτών και όλων των Σχολείων της περιοχής και να τους
προτείνουμε την αλλαγή παρόχου κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να
μειώσουμε τις ακτινοβολίες στην περιοχή και να προστατεύσουμε την
υγεία των δημοτών μας.
Αυτό το βάζω ως σκέψη, θεωρώ ότι είναι σημαντικό στο να υπάρξει
αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήδη σας ενημερώνω ότι υπήρξε
ένας κάτοικος ο οποίος έκανε αυτή την ενέργεια και ο οποίος από την ημέρα
που το έκανε, κατακλύζεται από τηλέφωνα προκειμένου να μην προχωρήσει
στην αλλαγή παρόχου. Και πιστεύω ότι πρέπει και εμείς ως απόφαση να το
πάρουμε και σήμερα και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και τέλος, η τρίτη ερώτηση που αφορά την ερώτηση του κ.Κουρή αν
δεν κάνω λάθος για τη Ναυαρίνου. Υπάρχει μισθωτήριο, είναι στα χέρια
σας, είναι από 20.06.2012. Διάρκεια μίσθωσης 6 χρόνων μέχρι 19.06.2018.
Έγινε δημοπρασία, έγινε διαγωνισμός και με βάση αυτό κατακυρώθηκε στον
συγκεκριμένο ανοιχτό παιδότοπο το πάνω μέρος του Πάρκου Ναυαρίνου.
Είναι στα χέρια σας, κ.Κουρή, όποτε θέλετε. Είναι από 20.06.2012 και για
διάρκεια 6 ετών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ.Χατζηδάκη.
Τώρα που ολοκλήρωσε ο Αντιδήμαρχος, ο κ.Αναγνώστου, ο
κ.Κοκοτίνης και η κα Τσατσούλη. Για να μην ξανανοίξουμε πάλι αυτά τα
θέματα, Δήμαρχε. Κύριε Αναγνώστου, για μισό λεπτό.
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Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είδατε ότι δεν έβαλα ερωτήσεις, προέκυψε όμως
ερώτηση από την πορεία αυτών που ακούστηκαν. Είπε ο κ.Χατζηδάκης
προηγουμένως ότι, όποια αυτοκίνητα παθαίνουν βλάβη από κάποια ζημιά
του δρόμου που ευθύνεται ο Δήμος, απευθύνονται σε ασφαλιστική εταιρία.
Να ρωτήσω, κ.Χατζηδάκη, ο Δήμος έχει ασφαλίσει το οδικό δίκτυο για
ζημιές των αυτοκινήτων; Δεν το ξέρω, γι’αυτό ρωτάω. Ένα είναι αυτό.
Ήθελα να ρωτήσω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα όμως, κ.Αναγνώστου, με φέρνετε εμένα σε δύσκολη
θέση. Πήρατε κάποια ερέθισμα από αυτά που απάντησε ο κ.Χατζηδάκης.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, αυτό ρωτάω. Η ερώτηση είναι από αυτά που
άκουσα. Δεν είχα ερωτήσεις, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί τώρα παραβιάζω εγώ τον Κανονισμό όμως, έτσι; Και
μαζί με εμένα και εσείς.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Σε αυτά τα τρία που ακριβώς συζητήθηκαν θα πω, αφού
ζητήσω και την απάντηση για το ασφαλιστικό που είπε. Πρώτον, στο θέμα
του Ναυαρίνου….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, όχι.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Μα δεν είπαμε σε αυτά που συζητήθηκαν; Δεν είναι
καινούργια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζητάω συγνώμη εγώ. Τον έχετε τον λόγο και ζητάω συγνώμη
για την παράβαση αυτή που έκανα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, αν θέλετε να κάνουμε μια
κουβέντα ουσίας. Να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο των απαντήσεων και αν
δεν έχετε ικανοποιηθεί, θα ανοίξουμε έναν δεύτερο κύκλο, θα τοποθετηθείτε
και θα απαντήσουμε. Αν μπούμε τώρα στη λογική αυτή δεν θα τελειώσουμε
ποτέ. Έχουμε άλλα 20 θέματα, το μεταναστευτικό, τους Παιδικούς
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Σταθμούς. Σας παρακαλώ, ένας κύκλος, δεύτερος, τρίτος, ό,τι θέλετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά, κ.Δήμαρχε.
Ο κ.Δημητρόπουλος έχει τον λόγο.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σε όλους.
Κύριε Κοκοτίνη, γι’ αυτό που ρωτήσατε, θα πρέπει να τον δούμε
αναλυτικά τον Νόμο τι αναφέρει, θα το δούμε με την Υπηρεσία και με τη
Νομική Υπηρεσία και με την Οικονομική, και θα σας απαντήσουμε
αρμοδίως μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.
Ο κ.Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Μουσείο Εθνικής Αντίστασης:
Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλώ, κ.Πρόεδρε, να είναι από τα
πρώτα θέματα που θα συζητήσουμε.
Αστυνομικό Τμήμα – δημοσίευμα. Ο Δήμος Ηλιούπολης επελέγη από
όλους τους Δήμους των Νοτίων Προαστίων από το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης, όχι ο ίδιος ο Δήμος, το Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου Ηλιούπολης,
για να εφαρμοστεί μια πιλοτική δράση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που
αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Εμείς οφείλαμε ως Δήμος να
έρθουμε σε επαφή με το Αστυνομικό Τμήμα και να δημοσιοποιήσουμε τις
δυνατότητες που δίνει στους πολίτες μας το Α.Τ. Ηλιούπολης και γενικότερα
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την εξυπηρέτησή τους. Τίποτα λιγότερο,
τίποτα περισσότερο. Κι αν χρειαστεί, είπαμε ότι η στήριξη του Δήμου σε
κάποια πράγματα εξυπηρέτησης των πολιτών που αφορούν στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση ή στον Δήμο, είμαστε δίπλα τους να τους βοηθήσουμε και να
τους στηρίξουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα θετικό βήμα και μακάρι να
πετύχει.
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Παιδικοί Σταθμοί – ΕΣΠΑ. Να σας ενημερώσω ότι ήδη το κάναμε.
Δηλαδή επειδή είχαμε τις αντίστοιχες πληροφορίες, πιστεύω ότι στο τέλος
με ένα παζάρι που θα γίνει στους πόρους, έτσι γίνεται κάθε χρόνο, μείον τα
μείον 60.000.000, ίσως γίνουν και λιγότερα, ίσως εξαλειφθούν κιόλας.
Εξαρτάται βεβαίως και από την εικόνα των κονδυλίων που υπάρχουν, δεν
έχω τέτοια εικόνα για να σας πω ακριβώς τι θα γίνει. Πιστεύω όμως ότι και
η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔΑ με την προσπάθεια που θα κάνουν, θα μειώσουν
ουσιαστικά αυτή τη διαφορά.
Παρ’όλα αυτά εμείς ήδη έχουμε δώσει εντολή, προχθές είχαμε
σύσκεψη με τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο, να διερευνήσουμε το θέμα
το τι σημαίνει για τον Δήμο Ηλιούπολης και τους Παιδικούς Σταθμούς εάν
δεν πάρουμε το κομμάτι του ΕΣΠΑ και με ποιον τρόπο μπορούμε εμείς να
το καλύψουμε. Θα έχουμε οριστικά νούμερα πιστεύω, κ.Πρόεδρε, την άλλη
εβδομάδα για να ξέρουμε πού θα κινηθούμε.
Με τις εφέσεις. Περιμένουμε τον κ.Καραβέλο εδώ να μιλήσουμε.
Κατ’ αρχήν, εμείς λέμε όχι. Είμαστε δηλαδή στην παλιά μας στάση, ότι δεν
μπορούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που προτείνει η κα
Τσατσούλη. Θα περιμένουμε και τον κ.Καραβέλο, γιατί αυτός μας έχει
μείνει από τη Νομική Υπηρεσία, θεσμικά εννοώ, για να μας πει και αυτός τη
γνώμη του.
Μετανάστες: Σωστό το ζήτημα, πολύ μεγάλο. Εγώ συμμετείχα
πρόσφατα σε μια συνάντηση όλων των παραλιακών Δήμων των Νοτίων
Προαστίων και μάλιστα και των Δημάρχων που έχουν σχέση με το Ελληνικό
και τους ελεύθερους χώρους εκεί, όπου ήρθαμε και σε επαφή με τους
αντίστοιχους

αρμόδιους

Γενικούς

Γραμματείς

και

Υπηρεσιακούς

Παράγοντες. Μιλάμε τώρα για τη δική μας την περιοχή. Δεν υπάρχει καμία
σκέψη από την Κυβέρνηση να μεταφέρει πολιτικούς πρόσφυγες, μετανάστες
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στην περιοχή αυτή. Γιατί είχε πει ότι θα ζητούσε τη βοήθεια της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και ίσως υπήρχαν σκέψεις να αξιοποιηθεί και το Ελληνικό,
δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη.
Όμως, είναι σωστή η παρατήρηση της κας Τσατσούλη και σε σωστή
κατεύθυνση, ότι το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και νομίζω
ότι θα είναι πάρα πολύ καλό στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κ.Πρόεδρε,
να έρθει και αυτό το θέμα, κι εμείς έχουμε και το Συμβούλιο των
Μεταναστών, να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και να διατυπώσει ο κάθε
ένας τις απόψεις του γι’ αυτό το ζήτημα.
Να απαντήσω σε μια κοινή ερώτηση και του κ.Κουρή και της κας
Τσατσούλη σχετικά με την κουζίνα. Ακούστε, είμαι στον 5ο χρόνο
Δήμαρχος και νομίζω ότι μέχρι σήμερα σας έχω κοιτάξει στα μάτια και σας
έχω πει την αλήθεια σε όλα τα θέματα τα οποία με απασχολούν ή σε όλες τις
δράσεις που έχουμε κάνει.
Ο προβληματισμός μας είναι δύσκολος σε σχέση με το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο. Τι λέει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο; Ότι πρέπει να
στοχεύουμε και υπάρχει και συγκεκριμένο άρθρο στον Κώδικα, σε
συγκεκριμένους ανθρώπους που είναι άποροι και μόνον αυτοί δικαιούνται
από την ενίσχυση τροφίμων ή φαγητού. Σε πολλές περιπτώσεις όμως δεν
μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτή την απορία γιατί δεν πληρούνται οι
ακριβείς όροι που απαιτεί η Κοινωνική Υπηρεσία για να είναι κάποιος
άπορος.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτά μπορούμε, και συμφωνούμε γιατί είναι
σωστή η παρατήρηση του κ.Κουρή και κακώς αποκρύπτεται ότι αυτή η
κίνηση μπορεί να γίνει είτε σε είδος, είτε σε χρήμα. Επειδή λοιπόν εμείς
γνωρίζουμε και ότι έχουμε τις συγκεκριμένες δυνατότητες πάνω σε αυτό το
θέμα, είναι αρκετός κόσμος που δεν πληροί 100% αυτές τις προϋποθέσεις.
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Εμείς δεν μπορούμε να πιέσουμε και δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό,
την Κοινωνική Υπηρεσία να υπογράψει ότι αυτός είναι συγκεκριμένα
άπορος και βρίσκουμε παράτυπους τρόπους για να εξυπηρετούμε τον κόσμο.
Ένας από αυτούς τους τρόπους έχει να κάνει με την παρατήρηση που έκανε
και η κα Τσατσούλη και ο κ.Κουρής σε σχέση με τα φαγητά τα οποία
προσφέρουμε στον χώρο του Άλσους ¨Κιντής¨.
Εμφανίστηκαν

4

άνθρωποι

οι

οποίοι

ενώ

εξυπηρετούνται

κανονικότατα - και όχι μόνον αυτή τη χρονιά, και την προηγούμενη – με το
φαγητό, είπαν ότι: «Εμείς θέλουμε τα χρήματά μας και δεν θέλουμε το
φαγητό που παίρνουμε». Ομολογώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εγώ δεν
ήξερα ότι με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου και του υπευθύνου εκεί του κ.
Γκογκορώση που έχει την «κουζίνα», καλέστηκαν αυτοί οι άνθρωποι και
τους δόθηκε κάποιο χρηματικό ποσό για να τους καλύψουν ίσως τις
διαμαρτυρίες αυτές. Θεωρώ ότι είναι…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μη διακόπτετε! Σας παρακαλώ να ακούσουμε
τώρα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Θα σας πω την άποψή μου και
ας ξανακάνουμε έναν κύκλο να δούμε. Δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς, δεν
έχω ασχοληθεί, θα μας πει ο κ.Γιαννάκης.
Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα αυτό έχει πάρει υπερβολικές διαστάσεις.
Ίσως και εμείς κακώς. Έπρεπε να έρθουμε εδώ, να κλείσουμε τα μικρόφωνα
και να πούμε: «Παιδιά, υπάρχουν 4-5 τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες
πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο γιατί δεν
δικαιολογούνται κάποια πράγματα». Όμως ο στόχος μας ήταν κοινός, ένας,
να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είχε κανένα μα κανένα άλλο
κίνητρο αυτή η δράση που κάναμε.
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Επιτρέψτε μου. Εγώ θα διερευνήσω και προσωπικά το θέμα. Θα φέρω
όλα τα στοιχεία αναλυτικά όπως είναι εδώ. Γιατί ρώτησε και ο κ.Ασβεστάς
ένα νούμερο, δεν το γνωρίζω. Και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα σας
έχω πλήρη έκθεση πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι έχει γίνει, τι φαγητό
έχουν φάει, τι κοστολόγιο, τι δυνατότητες έχουμε γι’αυτούς να τους
ενισχύσουμε, σε ποιους δεν έχουμε. Θα σας δώσω στο Συμβούλιο, εγώ
προσωπικά το αναλαμβάνω αυτό, πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έγινε και
βέβαια υπήρχαν αυτοί οι 4 άνθρωποι που διαμαρτυρήθηκαν γι’αυτό το
ζήτημα.
Θεωρώ ότι μπορεί να είναι παράτυπο, δεν έγινε όμως με
συγκεκριμένη σκοπιμότητα, έγινε μόνο και μόνο για να βοηθηθούν κάποιοι
άνθρωποι. Τώρα αν κάποιοι στην πορεία αποφάσισαν ότι θέλουν χρήματα
και δεν θέλουν φαγητό, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και σε σχέση και με το
Ταμείο που είπατε και με την Ταμειακή Υπηρεσία, ξέρετε πολύ καλά ότι
όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν υπογράψει και έχουν αποδεχθεί ότι πήραν
αυτά τα χρήματα και πηγαίνουν και σιτίζονται κανονικά στην κουζίνα που
υπάρχει στο Άλσος.
Θα το δω λοιπόν σε όλη του τη λεπτομέρεια και από εμένα θα έχετε
όλα τα στοιχεία αναλυτικά και με ονοματεπώνυμο για το τι έχει συμβεί με
αυτούς τους 4 ανθρώπους.
Όσον αφορά το ερώτημα του κ.Πούλου. Κατ’αρχήν να πω ότι το
Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηλιούπολης είναι από τα
καλύτερα Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής σε όλη την Ελλάδα. Και γι’αυτό
σήμερα και με την επέκταση που έκανε και θα δούμε ποια είναι αυτή πολύ
συγκεκριμένα, έχουμε πάρει και

μια πολύ

σοβαρή πρωτοβουλία

απευθυνόμενοι στον Υπουργό Υγείας και του έχουμε ζητήσει το ΠΕΔΥ, το
πρώην ΙΚΑ, και το Δίκτυο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, ειδικά το
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ιατρικό κομμάτι της Πρωτοβάθμιας Υγείας, να αποτελέσουν ένα Δίκτυο
ώστε να υπάρξει μια πρώτη πιλοτική εφαρμογή μεταφοράς της
Πρωτοβάθμιας Υγείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Χθες κάναμε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα ήταν ότι επεκτείναμε
το Κοινωνικό μας Ιατρείο με άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για
συγκεκριμένες

δράσεις

που

είναι

οδοντιατρικές,

γυναικολογικές,

αποκλειστικά για άπορους, επαναλαμβάνω. Και στο ισόγειο, όπως είχαμε
δεσμευτεί εδώ στην απάντηση που είχαμε δώσει στην Παράταξη της
ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για το αν πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως
Παιδικός Σταθμός ή όχι, είχαμε πει ότι θα κάνουμε ένα Πρότυπο Κέντρο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ευρέσεως Εργασίας των νέων
ανθρώπων της πόλης και αυτό κάναμε.
Επειδή το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας της Κοινωνικής μας
Υπηρεσίας είναι εξαιρετικό και επειδή τα παιδιά εκεί κάνουν εξαιρετική
δουλειά με πολύ απτά αποτελέσματα, το συνδυάσαμε αυτό με μια
αναβάθμιση της πληροφόρησης για τις νέες θέσεις που υπάρχουν και τις
οποίες παίρνουν οι νέοι μέσα από το διαδίκτυο ή με προσωπική επαφή με
τον Δήμο Ηλιούπολης. Αυτό έγινε στη Γληνού. Μια περιοχή και ένα κτίριο
το οποίον είναι σε μια πολύ σημαντική θέση στην Αγία Μαρίνα,
αναβαθμίστηκε. Θα αρχίσει να λειτουργεί πια ως Κέντρο Κοινωνικής
Πολιτικής και υποβοήθησης των νέων στην εύρεση εργασίας. Και βέβαια
αναβαθμίστηκε και η περιοχή με την παρέμβαση που κάναμε εκεί σε τοπικό
επίπεδο.
Όσον αφορά τώρα όλα τα υπόλοιπα ερωτήματά σας, κ.Πούλο, δεν θα
απαντήσω ξεχωριστά στο κάθε ένα, για το Κοινωνικό μας Ιατρείο, για το
Κοινωνικό Φαρμακείο, για το αν αυτό είναι έτσι ή το άλλο είναι έτσι. Αυτό
το έκρινε ο λαός της Ηλιούπολης, αποφάσισε και ψήφισε.
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Από κει και πέρα, έχετε κάθε δικαίωμα στα πλαίσια μιας
δημοκρατικής κοινωνίας να διατυπώνετε και τις απόψεις σας και τις
ενστάσεις σας και τις καταγγελίες σας. Και γι’αυτό άλλωστε είναι και το
Δημοτικό Συμβούλιο και ως όργανο πολιτικό, αλλά και ελεγκτικό, για να
δίνουμε τις αποφάσεις που πρέπει. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό που κάναμε
και γι’ αυτό που συνεχίζουμε να κάνουμε. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση ως καλή πρακτική, γίνεται στον Δήμο Ηλιούπολης
και γι’ αυτό, επαναλαμβάνω, είμαστε περήφανοι και γι’ αυτό ο
Ηλιουπολίτικος λαός μας έδωσε τη δυνατότητα να διοικήσουμε για μια
ακόμα πενταετία.
Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίον έβαλε ο κ.Κοκοτίνης σε σχέση με
τον ΕΥΩΝΥΜΟ και απάντησε ο Αντιδήμαρχος. Θέλω να πω ότι αυτό είναι
πάρα πολύ ουσιαστικό ζήτημα, εμείς θα το δούμε, κ.Κοκοτίνη, τη Δευτέρα,
για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και θα θέλαμε και τη βοήθειά σας να
δούμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Γιατί νομίζω ότι θα βοηθήσει
πάρα πολύ όχι μόνο τον Δήμο τον δικό μας αλλά και συνολικότερα την
Αυτοδιοίκηση. Μην το αφήσουμε όμως έτσι, κ.Αντιδήμαρχε, και σας
παρακαλώ πολύ να το κυνηγήσετε όσο μπορείτε.
Νομίζω ότι δεν μπήκε κάποιο άλλο ερώτημα. Έχουν απαντηθεί όλα τα
ερωτήματα στον βαθμό βέβαια που εμείς μπορούμε να δώσουμε τις
συγκεκριμένες απαντήσεις. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ολοκλήρωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω κι εγώ ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα θέματα.
Πριν απαντήσετε, κ.Καλαρρύτη, επιτρέψτε μου. Έχετε καλυφθεί από
τις απαντήσεις που έχουν δοθεί;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε, στη ζωή δεν καλυπτόμαστε για όλα. Δεν μας
καλύπτει στα πάντα η ζωή. Δεν μπορούμε να πούμε σε άλλη διαδικασία
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ερωτήσεων. Ωραία, πέστε το εκτός μικροφώνου για να το ακούσω, για να
κρίνω αν μπορείτε να ρωτήσετε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κάντε μια συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο, σας
παρακαλώ.
Διάλογοι εκτός Πρακτικών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή είναι η λειτουργία της δημοκρατίας. Ο κόσμος ψηφίζει.
Δηλαδή σε ένα μήνα πάμε σε βουλευτικές εκλογές πάλι. Σας παρακαλώ
τώρα! Δηλαδή σε ένα μήνα να πάμε πάλι σε εκλογές. Για τις βουλευτικές
λέμε. Σας παρακαλώ!
Κυρία Πίκουλα, πείτε μου για μισό λεπτό, επειδή δεν ήσασταν εδώ.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Την καλησπέρα και από εμένα στο Σώμα. Επειδή ετέθη από
τον Δήμαρχο ότι θα δοθούν απαντήσεις σε ό,τι αφορά τη σίτιση στο
Αναψυκτήριο. Την προηγούμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα βάλει
το ερώτημα σε ό,τι αφορά στο ποιος το παρασκευάζει, ποιος ετοιμάζει το
γεύμα. Θα ήθελα λοιπόν μαζί με τις απαντήσεις τις υπόλοιπες που θα δώσει
ο Δήμαρχος, να συμπεριλάβει και αυτή, δεδομένου ότι την προηγούμενη
φορά δεν εισπράξαμε απάντηση. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε και κοντά του εδώ να του το πείτε.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Το καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε θα
εισπράξουμε και την αντίστοιχη απάντηση την επόμενη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουν ειπωθεί όλα αυτά. Κύριε Καλαρρύτη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Κύριε συνάδελφε, αυτό
που…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντάει ο κ.Καλαρρύτης. Έχει μείνει αναπάντητο ένα θέμα.
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Ρώτησε κάτι ο κ.Σόφης και πρέπει να απαντηθεί. Να μην απαντήσουμε στον
κ.Σόφη; Τελειώνουμε και προχωράμε στα θέματά μας μετά κανονικότατα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, δεν προβλέπεται αυτό που ζητάτε. Τι κάνω; Πιρουέτες;
Κύριε Καλαρρύτη, συνεχίστε.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι στην οδό Ιπποκράτους υπάρχει στο
σημείο αυτό που είπε ο κ.Συνάδελφος ένας όγκος από κλαδιά. Στις 23/04
εκεί πήραμε δύο φορτηγά και έχουν μείνει και κάποια υπόλοιπα. Όμως, σε
καθημερινή βάση στη Λαγκαδίων και στο κομμάτι αυτό στο ρέμα της
Πικροδάφνης έχουμε τεράστια εναπόθεση κλαδιών, προφανώς δεν είναι από
τους κατοίκους, κάποιοι πηγαίνουν και τα φέρνουν. Εμείς συνεχώς
παίρνουμε από εκεί. Για το δε κομμάτι αυτό από το οποίο πήραμε το μισό
στις 23/04, το πρόγραμμα είναι να περάσει ξανά την Τρίτη από εκεί να πάρει
τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό απεχώρησε ο κ. Φ. Χρυσουλάκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Καλαρρύτη.
Επίσης, να ενημερώσω με την ευκαιρία, ότι με ενημέρωσε ο
κ.Αγαδάκος ότι για προσωπικούς λόγους είναι εκτός Αθηνών.
Ναι, κα Τσατσούλη, επί της διαδικασίας.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Να συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας, κ.Δήμαρχε,
στην επόμενη φάση για το συγκεκριμένο της άτυπης κουζίνας, με ποιανού
εντολή παρεμβαίνει ο Γκογκορώσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι γυρνάμε πίσω.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Στα ερωτήματα που θα φέρετε, λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά να πάτε να τα πείτε στα Δικαστήρια. Με τέτοιο τρόπο
και τι να… Θα απαντήσω όπως θέλω εγώ και με ό,τι τρόπο θέλω εγώ. Δεν
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θα μου πείτε εσείς πώς να απαντήσω. Το ακούσατε αυτό;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ σας το λέω με καλή διάθεση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχετε καμία καλή διάθεση. Γιατί η πολιτική
αντιπαράθεση δεν γίνεται σε αυτά τα θέματα, αν είχατε καλή διάθεση. Θα
απαντήσω όπως εγώ κρίνω σωστά. Τελεία και παύλα. Κι από κει και πέρα
κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί απειλές δεν δεχόμαστε από εσάς. «Θα μας πείτε κι
αυτό». Τι είναι εδώ, Δικαστήριο; Ανάκριση κάνετε;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κατ’ αρχήν, δεν μιλάω εγώ με αυτόν τον τρόπο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με αυτόν τον τρόπο μιλάς.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Με αυτόν τον τρόπο, λέω, μπορώ να το χειριστώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά να τα πείτε αλλού. Όμως εμείς κρίνουμε, θα
απαντήσουμε. Κι άμα θέλουμε, θα σας απαντήσουμε και γραπτώς, όχι
προφορικά, γιατί το λέει ο Κανονισμός.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Συμφωνώ. Καλύτερα είναι έτσι γιατί τα γραπτά μένουν
και μπορούν να αξιοποιούνται.
Θα ήθελα ακόμη να μου πείτε, κ.Δήμαρχε, στα θέματα ο κ.Δήμαρχος
είπε ποια κατά τη γνώμη του συμφωνεί να συζητηθούν ή όχι. Σημειώνω σε
αυτό το ζήτημα, Παιδικοί Σταθμοί και ΕΣΠΑ, λέω ότι πέραν από τις
ενέργειες που κάνει η Δημοτική Αρχή, να είμαστε σε θέση να το
κουβεντιάσουμε. Γιατί πέραν από τα παιδιά, 25 εργαζόμενοι στους
Παιδικούς Σταθμούς είναι δεμένοι με το ΕΣΠΑ, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί το ξαναλέτε πάλι; Το είπατε πριν.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Λέω να μην υπάρχει καθυστέρηση και επιμένουμε
σ’αυτό το ζήτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απευθύνομαι σε όλους. Κυρία Τσατσούλη, δεν έχετε τον
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λόγο. Σας παρακαλώ! Σεβαστείτε το Σώμα, κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να υποδείξει κανένας και σε κανένας το πώς θα
απαντάει.
Διακόπτω για 5 λεπτά.
Ακολουθεί πεντάλεπτος διακοπή.
………………………………………………………………………………
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ λίγο την προσοχή σας, γιατί εκτός από τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης που θα αναφερθούμε στη συνέχεια, έχουμε και
κάποια θέματα εκτός ημερήσιας για τα οποία θα ζητήσω την έγκρισή σας
προκειμένου να συζητηθούν.
Να πάρουμε ένα-ένα τα θέματα εκτός ημερήσιας. Απ’ότι θα δείτε,
είναι είτε θέματα διαδικαστικά, είτε απλά θέματα και μάλιστα ένα προέκυψε
τώρα, που αφορά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίστηκε.
Τα λέμε ένα-ένα και γι’αυτά αποφασίζουμε, για να πάμε πολύ γρήγορα.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«2ος Α.Π. του έργου «Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα και βελτιώσεις
στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 62/2013).»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης για το οποίο ζητάω πρώτα
την έγκρισή σας να συζητηθεί και μετά να πάρουμε απόφαση επί της ουσίας,
είναι: «2ος Α.Π. του έργου «Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα και
βελτιώσεις στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 62/2013).»
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πρόκειται ουσιαστικά για την αποπληρωμή του έργου.
Ήρθε από την Περιφέρεια Αττικής, από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της
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Περιφέρειας, το ΣΔΕΠΑ δηλαδή η έγκριση. Και προκειμένου να
προχωρήσει η αποπληρωμή του έργου παρακαλώ για την έγκρισή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε για τη συζήτησή του.
Εγκρίνεται;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται… εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό η Παράταξη της κας Τσατσούλη, λευκό ο κ.Σόφης.
Είναι ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, κ.Κοκοτίνη, για τον χλοοτάπητα.
Ψηφίζει θετικά ο κ.Κοκοτίνης. Απέχει της ψηφοφορίας ο κ.Αναγνώστου και
απέχει επίσης ο κ.Ευσταθίου. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνης, Σόφης και απεχόντων
των κ.κ. Αναγνώστου και Ευσταθίου)
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Αντικατάσταση
φυσικού χλοοτάπητα και βελτιώσεις στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης»
(Α.Μ. 62/2013). Ο 2ος Α.Π.Ε. έχει τη θετική γνωμοδότηση του
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη χρήση των επί
πλέον – επί έλασσον δαπανών (παρ. 4γ του άρθρου 57 του ν. 3669/2008),
σύμφωνα με το πρακτικό που προέκυψε από την 7η συνεδρία στις
7.4.2015.
Η τελική δαπάνη του έργου μετά την έγκριση του ανωτέρω 2ου Α.Π.
ανέρχεται στο ποσό των 179.987,84 € και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την
εργολαβική σύμβαση, με αριθμό 33896/20.8.2014.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 146/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 435/2013 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τη
λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή για τον
διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΔΗΛ για τα οικονομικά έτη 2009 και 2010.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 2 θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 435/2013 απόφασης
Δ.Σ. σχετικά με τη λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτήλογιστή για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΔΗΛ για τα οικονομικά έτη
2009 και 2010»
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν έγινε η ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος στο
Κεντρικό Μητρώο Δεσμεύσεων και προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή
του διαχειριστικού ελέγχου αυτού που έχουμε παρουσιάσει, πρέπει να
περάσει η απόφαση έτσι ώστε να γίνει η ανάρτηση. Έχει γίνει ήδη η
ανάρτηση, αλλά για να πληρωθεί το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε για τη συζήτηση. Εγκρίνεται;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται… εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απέχει ο κ.Αναγνώστου, απέχει ο κ.Κοκοτίνης, απέχει ο
κ.Ευσταθίου.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν ήταν το ΣΟΛ, κ.Κοκοτίνη, ήταν άλλη εταιρία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, ψηφίζει θετικά η Παράταξη του κ.Κοκοτίνη. Λέω τα
ονόματά σας και όχι τις Παρατάξεις γιατί μπερδεύονται μέσα στα Πρακτικά
και μου το ζήτησαν αυτό. Άρα ψηφίζει η Παράταξη του κ.Κοκοτίνη εκτός
από τον ίδιο τον κ.Κοκοτίνη. Και απέχει ο κ.Αναγνώστου, ο κ.Ευσταθίου. Οι
υπόλοιποι ψηφίζουν.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απεχόντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Αναγνώστου και Ευσταθίου)
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή για τον διαχειριστικό
έλεγχο της ΚΕΔΗΛ για τα οικονομικά έτη 2009 και 2010 και αναθέτει
στους κ.κ. Μανδηλαρά Δημήτριο και Νιφορόπουλο Κων/νο, της εταιρίας
«ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» τον διαχειριστικό έλεγχο της
υπό εκκαθάρισης δημοτικής επιχείρησης ΚΕΔΗΛ και στο ποσό των
12.000 € με το Φ.Π.Α. για τα οικονομικά έτη 2009 και 2010 και θα
εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2015 στον
αντίστοιχο Κ.Α.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 147/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης για την «Προμήθεια
βενζίνης για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου» (Α.Μ. Κ3/2014).»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 3 θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης: «Παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης για την
«Προμήθεια βενζίνης για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου» (Α.Μ.
Κ3/2014).»
Ο κ.Δημητρόπουλος έχει τον λόγο.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η παράταση της ισχύουσας σύμβασης που
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έχουμε γγια την προμήθεια βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου και ζητάμε
την παράταση, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, γιατί δεν είχαν
εξαντληθεί οι ποσότητες που υπήρχαν στη σύμβαση. Οπότε, μέχρι
εξάντλησης της ποσότητας των καυσίμων που είχαμε υπογράψει,
παρατείνουμε τη σύμβαση.
Να ενημερώσω ότι ήρθε εκτός ημερησίας αυτό το θέμα, ήταν έτοιμο
την Παρασκευή που βγήκε η ημερήσια διάταξη, απλώς επειδή δεν είχαν
προλάβει να πάρει Αριθμό Πρωτοκόλλου κλπ. γι’αυτό ήρθε εκτός
ημερήσιας. Δεν είναι κάτι το οποίον προέκυψε εκτάκτως, απλώς δεν
προλάβανε τις προθεσμίες μέχρι να βγουν τα θέματα του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε να συζητηθεί το θέμα. Ψηφίζουμε, απ’ότι
βλέπω, θετικά όλοι.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει τη χρονική παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 12/οικ.
44855/19.11.2014 σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή
«Καλατζόπουλου Απόστολου», που λήγει στις 19.5.2015, με δεδομένο το
γεγονός ότι δεν εξαντλήθηκαν οι ποσότητες της ισχύουσας σύμβασης,
όπως ορίζεται στο άρθρο 25 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ (Κ.Υ.Α. 11389/93) και
εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση της αξίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 28 της υπ’ αριθ. 31212/22.7.2014 διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 148/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
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4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την
41/20.4.2015 Π.Ν.Π.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 4 θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης: «Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος
σύμφωνα με την 41/20.4.2015 Π.Ν.Π.»
Ο κ.Δημητρόπουλος έχει τον λόγο.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ουσιαστικά η εφαρμογή της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου. Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει, είναι να
ανοίξουμε έναν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Ουσιαστικά είναι μια τυπική απόφαση που πρέπει να πάρει το
Δημοτικό Συμβούλιο για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Και είναι και
σύμφωνη με την απόφαση που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζουμε. Κατά η κα Τσατσούλη, κατά ο κ.Σόφης, κατά η
κα Πίκουλα, ο κ.Πούλος και ο κ.Αναγνώστου. Υπέρ οι Παρατάξεις του
κ.Κοκοτίνη και η Πλειοψηφία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη, Αναγνώστου, Πούλου,
Πίκουλα και Σόφη)
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης από το Δήμο
Ηλιούπολης, στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την 41/20.4.2015
Π.Ν.Π.
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3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, για την
υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που θα κριθεί απαραίτητο
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------5ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Νομική δέσμευση για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του
χρηματοδοτούμενου έργου «Κοινωνική Δράση Ηλιούπολης» από τον Δήμο
(ΤοπΣΑ) με MIS 457569 στον οποίον ο Δήμος συμμετέχει ως εταίρος.
(ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 5 θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης: «Νομική δέσμευση για την υλοποίηση του Σχεδίου
Δράσης του χρηματοδοτούμενου έργου «Κοινωνική Δράση Ηλιούπολης»
από τον Δήμο (ΤοπΣΑ) με MIS 457569 στον οποίον ο Δήμος συμμετέχει ως
εταίρος».
Παρακαλώ τον Γενικό Γραμματέα κ.Αναστόπουλο.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Αφορά τη νομική δέσμευση του
Προγράμματος ΤοπΣΑ που είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και το
οποίον υλοποιείται και αφορά συγκεκριμένες δαπάνες για οργάνωση μιας
Ημερίδας, Workshop, καταχωρήσεις στον τύπο και έναν οδηγό καλών
πρακτικών, αυτά προβλέπονται μέσα στο Πρόγραμμα αυτό και ζητείται η
νομική δέσμευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε για να συζητηθεί το θέμα.
Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Απλώς λέω ότι αυτό το Πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ
και καιρό, έτσι δεν είναι; Κι απ’ ότι θυμάμαι ήταν μεγάλο το χρηματοδοτικό
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του κομμάτι. Δεν έχουμε κουβεντιάσει ποτέ τι γίνεται με αυτό το περίφημο
ΤοπΣΑ, το αποτέλεσμά του. Τι υπηρετεί, τι έχει φέρει τέλος πάντων στους
άνεργους, από δω, από κει; Με αυτή την έννοια λέω ότι έχει μια ουσία να
κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Πού βρισκόμαστε; Ξετυλίγεται κομματιαστά,
γίνεται κάτι, διάφορες Ημερίδες, τρώνε διάφοροι, επιτρέψτε μου. Κύριε
Δήμαρχε, το ίδιο το Πρόγραμμα είναι κατά τη γνώμη μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θέλω να πω το πολύ απλό, κ.Δήμαρχε. Τα διάφορα
Προγράμματα αυτά αντί να υπηρετούν τους ανέργους…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι πολιτική άποψη. Αλλά «τρώνε διάφοροι»;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ναι, τρώνε τα λαμόγια που είναι γύρω από αυτό πολύ
απλά. Και δεν αναφέρομαι στις Δημοτικές Αρχές. Η ευθύνη των Δημοτικών
Αρχών είναι που δεν αποκαλύπτουν τον προσανατολισμό αυτών των
Προγραμμάτων και απλά δέχονται να τα ξετυλίγουν, ενώ είναι
παραπλανητικά υπέρ των ανέργων.
Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν θα ψηφίσουμε ούτε το συγκεκριμένο.
Αλλά θέλουμε κάποτε να κουβεντιαστεί αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Κοκοτίνης έχει τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Πολιτικά όπως το είπε η κα Τσατσούλη για μένα έχει
δίκιο. Και μάλιστα συζητιέται τώρα και συζητιέται να αλλάξουν αυτά
προσανατολισμό και να πηγαίνουν απ’ευθείας στους ωφελούμενους.
Δηλαδή θυμάμαι και με το Τοπικό, πώς το έλεγαν, είχα υπολογίσει
στοιχειωδώς ότι πάνω από 65% δεν πήγαιναν στους ωφελούμενους. Δηλαδή
θα πηγαίναμε τον άλλον να τον εκπαιδεύσουμε να γίνει γκαρσόνι ή να
ανοίξει μια καφετέρια ή δεν ξέρω τι άλλο να ανοίξει; Νομίζω ότι καλώς το
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έβαλε, είναι πολιτικό θέμα κυρίως αυτό και θα πρέπει να μπει και να
διεκδικηθούν άλλου είδους προγράμματα. Αν θέλουμε να τονώσουμε την
απασχόληση, δεν θα την τονώσουμε, όχι με αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανένας δεν είπε ότι κακώς μπήκε το θέμα. Απλώς η
συζήτηση γίνεται απ’ό,τι κατάλαβα με τον τρόπο που μπήκε.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Δεν ψηφίζουν ο κ.Αναγνώστου, ο
κ.Κοκοτίνης, η κα Τσατσούλη, ο κ.Σόφης, ο κ.Πούλος και η κα Πίκουλα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να πω κάτι σ’αυτό, κ.Πρόεδρε; Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, κ.Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να ξέρουν ότι αυτοί που καταψήφισαν, κάποιες
Παρατάξεις έχουν ψηφίσει το Πρόγραμμα. Δηλαδή συζητάμε δύο ώρες σε
άλλο Συμβούλιο, εγκρίνουμε την υλοποίηση του Προγράμματος και μετά
δεν έχει σημασία αν δεν ψηφίζουμε τη νομική του δέσμευση. Ο κάθε ένας ας
καταλάβει τι λέει.
Συγνώμη, κ.Πρόεδρε, για τη διακοπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεκτή η διακοπή και η παρατήρηση.
Διάλογοι εκτός Πρακτικών.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Νομίζω ότι πολύ εύκολα λέει ο Δήμαρχος κάτι, «είναι κάποιοι
που τα ψήφισαν». Το «κάποιοι» δεν λέει τίποτα. Είπε προηγουμένως στην
κα Τσατσούλη, δικαίως ή αδίκως, είναι άλλη κουβέντα, «μπορείς να το
αποδείξεις;». Και ο Δήμαρχος δεν μπορεί να λέει «κάποιοι δεν το ψήφισαν».
Μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιον και να πει «το ψήφισες» για παράδειγμα.
Αλλά το «κάποιοι» και να καταγράφεται στα Πρακτικά, είναι μια μομφή που
κανείς δεν ξέρει σε ποιον απευθύνεται. Εγώ λέω το εξής, ο κάθε ένας είναι
υπεύθυνος γι’αυτό που ψήφισε και γιατί τώρα αναιρεί την ψήφο του, να την
αιτιολογήσει αν θέλει. Αλλά όμως και από τη μεριά σας δεν μπορείτε να
40
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λέτε «κάποιοι». Ποιοι; Απευθύνσου και πες «Σόφη, το έκανες» για
παράδειγμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Γ.ΣΟΦΗΣ: Σωστά. Εγώ δεν έχω αντίρρηση σε αυτό το πράγμα. Αλλά όχι
το «κάποιοι» γενικώς και αορίστως.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνης, Αναγνώστου, Τσατσούλη, Μαργαρώνης,
Πούλος, Πίκουλα και Σόφης)
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
15.7341.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, για την
«Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «Κοινωνική Δράση Ηλιούπολης»
από το Δήμο (ΤοπΣα) με MIS 457569.
Το σύνολο των δαπανών αφορούν σε οργάνωση ημερίδας και των
προβλεπόμενων θεματικών εργαστηρίων (workshops) - με ανάθεση σε
τρίτους, καταχωρήσεις Τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και στην
έκδοση του οδηγού καλών πρακτικών που θα προκύψει από το έργο
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 150/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------6ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης, ανάληψη νομικής δέσμευσης και
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ορισμός επιτροπής παρακολούθησης του έργου για την διεξαγωγή της 49ης
εθελοντικής αιμοδοσίας.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 6 θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης, ανάληψη
νομικής δέσμευσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης του έργου για
την διεξαγωγή της 49ης εθελοντικής αιμοδοσίας.»
Κύριε Γιαννάκη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Η ψήφιση πίστωσης είναι. Προκειμένου να διοργανωθεί
η 49η Εθελοντική Αιμοδοσία, ζητώ την ψήφιση πίστωσης του ποσού των
147,60€ για τη διεξαγωγή της και την έγκριση της τεχνικής έκθεσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαδικαστικό το θέμα. Συμφωνούμε για τη συζήτησή του και
ψηφίζουμε υπέρ ομόφωνα όλες οι Παρατάξεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει τη νόμιμα συνταγμένη και θεωρημένη 5/2015 μελέτη των
Κοινωνικών Υπηρεσίας και Υγείας σχετικά με την «49η Εθελοντική
Αιμοδοσία», προϋπολογισμού δαπάνης 147,60 € (120 + 27,60 Φ.Π.Α.)
3. Ψηφίζει πίστωση εκατόν σαράντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (120 +
27,60 Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.0004 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου για την διεξαγωγή της 49ης εθελοντικής
αιμοδοσίας
4. Εγκρίνει την ανάληψη της νομικής δέσμευσης ποσού 147,60 € σε βάρος
του Κ.Α. 15.6474.0004 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για
την διεξαγωγή της 49ης εθελοντικής αιμοδοσίας
42
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5. Ορίζει επιτροπή παρακολούθησης του ανωτέρω αποτελούμενη από τους
παρακάτω :
• Αντζινάς Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, τακτικό μέλος
• Σαπουντζή Χριστίνα, υπάλληλος, τακτικό μέλος
• Παναγιώταρης

Αναστάσιος,

Δημοτικός

Σύμβουλος,

αναπληρωματικό μέλος
• Ανάστου Αναστασία, υπάλληλος, αναπληρωματικό μέλος
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 151/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------7ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΑΦΑΔΗΛ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 7 θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης: «Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ»
Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 11884/2015
έγγραφο του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΗΛΙΟΥ-πόλις», κ.
Κοκοτίνη, το οποίο έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε

να

προχωρήσετε

στην

αντικατάσταση

του

αντιπροσώπου μας στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» και στη θέση της κ.
Γεωργάκη Γεωργίας να τοποθετηθεί ο κ. Λάιος Αθανάσιος.
Εγκρίνεται;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
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αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την αντικατάσταση του αντιπροσώπου της δημοτικής
παράταξης «ΗΛΙΟΥ-πόλις» στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» και στη θέση
της κ. Γεωργάκη Γεωργίας τοποθετείται ο κ. Λάιος Αθανάσιος, μετά από
το υπ’ αριθ. πρωτ. 11884/2015 αίτημα του επικεφαλής της ανωτέρω
δημοτικής παράταξης, κ. Κοκοτίνη,
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 152/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-------------------------8ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Ηλιούπολης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 8 θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης: «Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Ηλιούπολης.» Τίθεται υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 11884/2015 έγγραφο του
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΗΛΙΟΥ-πόλις», κ. Κοκοτίνη, το
οποίο έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε

να

προχωρήσετε

στην

αντικατάσταση

του

αντιπροσώπου μας στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» Δήμου Ηλιούπολης και στη θέση του κ. Κουντούπη
Ηλία να τοποθετηθεί ο κ. Τσαγκαράκης Ευστάθιος.
Εγκρίνεται;
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την αντικατάσταση του αντιπροσώπου της δημοτικής
παράταξης

«ΗΛΙΟΥ-πόλις»

στο

Ν.Π.Δ.Δ.

«Σχολική

Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Ηλιούπολης και στη θέση τουης
κ. Κουντούπη Ηλία τοποθετείται ο κ. Τσαγκαράκης Ευστάθιος, μετά από
το υπ’ αριθ. πρωτ. 11884/2015 αίτημα του επικεφαλής της ανωτέρω
δημοτικής παράταξης, κ. Κοκοτίνη,
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 153/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
--------------------------9ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.
«Μουσείο Εθνικής Αντίστασης».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 9 θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης: «Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης». Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ.
11884/2015 έγγραφο του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΗΛΙΟΥπόλις», κ. Κοκοτίνη, το οποίο έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε

να

προχωρήσετε

στην

αντικατάσταση

του

αντιπροσώπου μας στο Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» και
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στη θέση του κ. Καπετανόπουλου Περικλή να τοποθετηθεί ο κ.
Λεβογιαννης Νικόλαος.
Εγκρίνεται;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την αντικατάσταση του αντιπροσώπου της δημοτικής
παράταξης

«ΗΛΙΟΥ-πόλις»

στο

Ν.Π.Δ.Δ.

«Μουσείο

Εθνικής

Αντίστασης» και στη θέση του κ. Καπετανόπουλου Περικλή
τοποθετείται ο κ. Λεβογιάννης Νικόλαος, μετά από το υπ’ αριθ. πρωτ.
11884/2015 αίτημα του επικεφαλής της ανωτέρω δημοτικής παράταξης,
κ. Κοκοτίνη,
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-------------------------------10ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ».»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 10 θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΑΦΑΔΗΛ». Το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, γιατί χθες
συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΚΑΦΑΔΗΛ.
Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αφορά τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
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Νομικού Προσώπου. 4 Κωδικοί είναι ουσιαστικά:
1) Τα μισθώματα μεταφορικών μέσων, που αυξήθηκε ο Κωδικός κατά
10.000€.
2) Συντήρηση κτιρίων, αυξήθηκε κατά 10.000€.
3) Λοιπές δαπάνες για τραπεζικές προμήθειες 1.800€.
4) Μειώθηκε το αποθεματικό 21.000€.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται η συζήτηση για το θέμα και ψηφίζεται ομόφωνα η
2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου ΚΑΦΑΔΗΛ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του ως προς την 53/2015 απόφαση του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού
του, οικονομικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στην ημερήσια διάταξη. Πριν ξεκινήσουμε, να σας
ενημερώσω ότι τα θέματα 24 και 25 αποσύρονται. Είναι κάποια θέματα από
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το 24 και το 25. Το 24 είναι η μετατόπιση
ενός περιπτέρου και το άλλο είναι η τοποθέτηση ενός απαγορευτικού
σήματος. Αυτά τα δύο θέματα με πρόταση που κάνει ο Πρόεδρος της
Επιτροπής και Αντιδήμαρχος κ.Χατζηδάκης αποσύρονται.
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ΘΕΜΑ 1ο
«Ενημέρωση της πορείας της δίκης για τη Δημόσια Περιουσία».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 1 θέμα,
«Ενημέρωση της πορείας της δίκης για τη Δημόσια Περιουσία».
Ευχαριστούμε, κ.Καραβέλο, που είστε σήμερα εδώ στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Έχετε τον λόγο για να μας ενημερώσετε για το σημαντικότατο
αυτό θέμα της δημόσιας περιουσίας.
Ν.ΚΑΡΑΒΕΛΟΣ (Νομικός Συμ/λος): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε,
κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα,
υπό την ιδιότητα του Νομικού Συμβούλου του Δήμου να μιλήσω για τη δίκη
αυτή η οποία είναι γνωστή σε όλους, όπως είναι γνωστή και όλη η εξέλιξη
μέχρι σήμερα.
Η δίκη αυτή, όπως γνωρίζετε, και επαναλαμβάνω ίσως εκ περισσού,
εκδικάζεται εδώ και περίπου ένα χρόνο στο 3ο Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων με κατηγορούμενους την οικογένεια Νάστου, είναι περίπου
11 φυσικά πρόσωπα, για κακουργηματικές απάτες σε συνδυασμό με τον
Νόμο περί καταχραστών δημοσίου χρήματος, με την κατηγορία ότι: Σε
διάφορα Δικαστήρια κατά καιρούς, όσα δεν έχουν παραγραφεί δηλαδή εντός
της 15ετίας, χρησιμοποίησαν ψευδή στοιχεία και είπαν ψευδή γεγονότα
μόνο και μόνο για να πετύχουν την ευνοϊκή εκδίκαση και έκδοση
αποφάσεων υπέρ τους. Πράγματι, υπήρξαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες
αποτέλεσαν και αφορμή για να υποβληθεί τότε η μηνυτήρια αναφορά.
Σήμερα - δεν έχω και πάρα πολλά να πω - ένα χρόνο μετά,
βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση σχεδόν της διαδικασίας εξέτασης των
μαρτύρων του κατηγορητηρίου, δηλαδή αυτούς που έκρινε τότε ο
Εισαγγελέας που έκανε την προκαταρκτική και μετά η Ανακρίτρια ότι
πρέπει να καταθέσουν. Από εδώ έχει καταθέσει ο κ.Αναγνώστου, έχει
καταθέσει ο πρώην Δήμαρχος της Αργυρούπολης ο κ.Ευσταθιάδης, ο
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κ.Οφανός Δήμαρχος Αλίμου και άλλοι μάρτυρες παλαιοί. Δυστυχώς έχουμε
χάσει και κάποιους, όπως τον Μαχαιρόπουλο ο οποίος δεν μπορεί να έρθει
και κάποιους άλλους μάρτυρες, και την αείμνηστη Χαμογεωργάκη. Εν πάση
περιπτώσει, τελειώνουμε με τους μάρτυρες του κατηγορητηρίου.
Τώρα έχουμε προτείνει εμείς μάρτυρες μεταξύ των οποίων και τον
Γιώργο Λουκά, παλιούς Δημοτικούς Συμβούλους και Αντιδημάρχους, έχουν
προτείνει και εκείνοι μάρτυρες υπεράσπισης, και έχουμε ανάγνωση
εγγράφων.
Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Πιστεύω ότι με βάση τα στοιχεία τα
οποία έχουμε, θέλω να πιστεύω ότι είναι υπεραρκετά για να οδηγηθεί το
Δικαστήριο σε καταδικαστική απόφαση και να ολοκληρωθεί και το ποινικό
μέρος.
Να πω επίσης ότι τον Σεπτέμβριο δικάζεται η έφεση της πολιτικής
αυτής δίκης. Την πρώτη δίκη την έχουμε κερδίσει.
Από κει και πέρα, περιορίζομαι σε αυτό, μόνο στο νομικό μέρος και
τελειώνω με μια θερμή παράκληση. Επειδή βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο
σημείο αυτής της δίκης, δεν θα ήταν περιττό να έχουμε κάποιους
Ηλιουπολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται και σίγουρα όλοι ενδιαφέρονται,
ούτως ώστε να δημιουργείται και ένα ευρύτερο κλίμα (με την καλή έννοια
το λέω) μέσα στο Δικαστήριο, ότι δηλαδή η πόλη ενδιαφέρεται και
εμπράκτως το αποδεικνύει.
Σας ευχαριστώ. Είναι στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Καραβέλο. Θα κάνει την ερώτηση. Δεν
ακούστηκε κατ’αρχάς η ερώτηση, για να την ακούσουμε όλοι. Κύριε
Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Μόνο μια ερώτηση. Χρονοδιάγραμμα, κ.Καραβέλο;
Πότε περίπου υπολογίζουμε να τελειώσει η διαδικασία στοιχειωδώς;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην απαντήσετε τώρα, κ.Καραβέλο. Άλλη ερώτηση; Ο
κ.Ευσταθίου.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Κύριε Καραβέλο, όπως βλέπετε και εξελίσσεται η δίκη, τι
βλέπετε; Αν βλέπετε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ναι, κ.Καραβέλο.
Ν.ΚΑΡΑΒΕΛΟΣ: Στο πρώτο ερώτημα του κ.Κοκοτίνη δεν μπορώ. Αν
υπολογίσουμε ότι είμαστε ήδη ένα χρόνο στο Δικαστήριο, έχουμε περίπου 34 δικασίμους τον μήνα, έχουμε ακόμα εμείς άλλους 7-8 μάρτυρες, δεν ξέρω
πόσους θα έχουν οι κατηγορούμενοι, δεν έχω υπ’όψιν μου αυτή τη στιγμή
και το γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί Δικηγόροι μέσα, είναι αρκετοί
Δικηγόροι και εμείς αλλά και από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να το
προβλέψει κανείς. Πιστεύω πάντως ότι θα είναι μετά τον Σεπτέμβριο που
δικάζεται η αστική υπόθεση στο Εφετείο.
Όσον αφορά το άλλο θέμα, τι προβλέπω, εννοείτε όσον αφορά την
έκβαση;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Το κλίμα.
Ν.ΚΑΡΑΒΕΛΟΣ: Το κλίμα δεν μπορεί κανείς να το πει. Και άλλωστε
οφείλω να ομολογήσω, θα μου επιτρέψετε να πω ότι και να το ήξερα, δεν θα
μπορούσα να το πω έτσι. Αλλά νομίζω ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε
και αυτά που έχουν αναδειχθεί, λογικά θα πρέπει να καταδικαστούν.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Υποβάλει ερώτηση εκτός μικροφώνου).
Ν.ΚΑΡΑΒΕΛΟΣ: Θέλω να πιστεύω ότι τα δικά μας στέκονται καλύτερα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Υποβάλει ερώτηση εκτός μικροφώνου).
Ν.ΚΑΡΑΒΕΛΟΣ: Αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει, είναι αστάθμητος
παράγοντας σε μια δίκη ποινική μέχρι την τελευταία στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θέλετε τοποθετήσεις
προφανώς.
Ο κ.Κοκοτίνης έχει τον λόγο.
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Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ο κ.Καραβέλος είναι
ένα θέμα. Δηλαδή όσες φορές πάμε, πάμε αποσπασματικά. Βέβαια είναι
εργάσιμες ώρες το πρωί. Αλλά πρέπει λίγο έστω τώρα στο finis να κάνουμε
μια προσπάθεια οι Παρατάξεις να πηγαίνουν και 5-10 άνθρωποι, δεν
χρειάζεται να πάει και κανένας στρατός.
Το δεύτερο που ήθελα να πω, είναι το εξής. Παράλληλα θα πρέπει να
κοιτάξουμε και το θέμα με τα ακίνητα του Δημοσίου μετά. Δηλαδή δεν ξέρω
αν υπήρχε και καμία εξέλιξη. Κύριε Δήμαρχε, λέω το εξής. Δεν ξέρω αν
είχατε καμία εξέλιξη για το θέμα των ακινήτων του Δημοσίου όσον αφορά
το Υπουργείο, γιατί ήταν τώρα τα πράγματα δύσκολα και χρονικά, μήπως
κάποια ώρα πρέπει να κάνουμε κάποια κίνηση να ενημερωθούμε καλύτερα.
Όχι μόνο γι’αυτό που λέγαμε, για το άρθρο 24, §3 κλπ., πέραν από αυτό να
δούμε λίγο την πορεία πώς πάει. Ή τουλάχιστον να κλειστεί κάποιο
ραντεβού μετά από αυτές τις δύσκολες ημέρες της υπόθεσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αναγνώστου, έχετε τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η εξέλιξη της δίκης, όπως είπε και ο Νομικός μας
Σύμβουλος ο κ.Καραβέλος, πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Γνωρίζετε
όλοι τη σπουδαιότητα αυτής της δίκης, ίσως είναι καθοριστική για πολλά
και σημαντικά πράγματα που αφορούν την πόλη μας και αφορούν τους
πολίτες και το αύριο. Τα οικόπεδα του Δημοσίου γνωρίζετε πόσο σημαντικά
είναι και πόσο μπορούν να δώσουν μια ανάσα ζωής και μια βελτίωση της
ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Ένα τεράστιο πρόβλημα που
απασχολεί την πόλη 40 χρόνια περίπου, φτάνει στο σημείο της πλέον
οριστικής του λύσης, βεβαίως είναι το πρώτο βήμα αυτό. Γιατί το δεύτερο
βήμα, τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ μέσα, είναι το τι θα γίνουν αυτές οι
εκτάσεις όταν με το καλό ολοκληρωθεί και η διαδικασία και θα μπορούμε
πλέον να μιλάμε με πιο μεγάλη σιγουριά. Αν και ουσιαστικά μέχρι σήμερα
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τα οικόπεδα αυτά είναι εδραιωμένη η πεποίθηση σε όλους τους
Ηλιουπολίτες ότι είναι ακίνητα του Δήμου μας.
Όμως, όπως είπε και ο κ.Καραβέλος, και όπως έχω κατ’επανάληψη
πει και εγώ εδώ σε αυτή την αίθουσα όταν κουβεντιάζουμε για τα ακίνητα
του Δημοσίου, χρειάζεται μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κόσμου και
ατομικά ο κάθε ένας από εμάς δεν μπορεί να το κάνει. Το ξέρετε ότι
υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες πλέον και στη λειτουργία και των
Παρατάξεων. Εκείνο το οποίον έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ότι η
προσπάθεια αυτή θα πρέπει να εντατικοποιηθεί από τον Δήμο ο οποίος έχει
και τους κατάλληλους μηχανισμούς και τη μεγαλύτερη δυνατότητα από
όλους εμάς να κινητοποιήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να δίνουν
την παρουσία τους. Χαρακτηριστικά είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά
ότι ένοιωσα πολύ μόνος όταν κατέθετα για δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις
ως μάρτυρας σε αυτή τη δίκη.
Πραγματικά κάνω έκκληση προς τη Δημοτική Αρχή, ας κάνει αυτό
που μπορεί και λίγο παραπάνω για να ευαισθητοποιήσει κάποιους
ανθρώπους να μπορούν να παρακολουθήσουν και να βρίσκονται, να
συμπαρίστανται στον αγώνα που κάνουν οι Δικηγόροι εκεί μέσα και οι
μάρτυρες οι οποίοι υφίστανται τα πάνδεινα από τη μεριά των αντιδίκων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ.Αναγνώστου. Η κα Τσατσούλη; Ο
κ.Ευσταθίου;
Η κα Πίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Σε συνέχεια σε αυτό που κατέθεσε ο κ.Αναγνώστου, έχω την
εντύπωση ότι πραγματικά εδώ έχουμε ένα έλλειμμα, ως Δήμος θα μιλήσω,
γενικά για όλες τις Παρατάξεις, όχι μόνο για τη Δημοτική Αρχή. Μήπως
λοιπόν θα πρέπει σε χώρους συνάθροισης, κυρίως σε δημόσιους δημοτικούς
χώρους όπως είναι τα ΚΑΠΗ, τουλάχιστον να έχουμε ανακοινώσεις και
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αναρτήσεις στην πορεία της δίκης και να γνωρίζουν οι κάτοικοι την ημέρα
και τις ώρες που μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή τη δίκη και την
εξέλιξη και τις μαρτυρικές καταθέσεις εκ μέρους δημοτών μας.
Κάποιοι είμαι σίγουρη ότι θα θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή την
πορεία, τουλάχιστον αν μη τι άλλο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ενεργοί,
δεν είναι εργαζόμενοι. Ας κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν προς αυτή την
κατεύθυνση τους υπόλοιπους μήνες να πλαισιώσουμε και να δώσουμε την
εικόνα στους δικαστές ότι η πόλη είναι ενεργή. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κα Πίκουλα.
Ο κ.Μαργαρώνης έχει τον λόγο.
Π.ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ: Απλώς εμείς έχουμε μια πρόταση, ότι θα μπορούσε
την ημέρα που γίνεται η δίκη να βάζει και ένα πούλμαν ο Δήμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι έχει μπει και 1 και 2 και 3 και 5 φορές, αλλά
πηγαίνουν μόνο Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Ο κ.Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει μια κουβέντα και
είχαμε πει ότι πρέπει να δώσουμε δημοσιότητα στη δίκη και ότι πρέπει να
υπάρχει κάθε πρωί στις 08.00΄ έξω από το Δημαρχείο πούλμαν που θα
φεύγει. Μοιράσαμε στα ΚΑΠΗ, στα καφενεία, παντού, βγάλαμε στο
διαδίκτυο, στο Twitter, στο Facebook, παντού, όπου είχαμε και δεν είχαμε,
την ειδοποίηση, και ο κακομοίρης ο οδηγός ήταν μόνος του. Τώρα
εμφανίστηκε και ο κ.Δραμυτινός. Αυτό λέω, ο Δραμυτινός και το πούλμαν
ήταν. Αυτή είναι η αλήθεια. Να το ξανακάνουμε, εγώ δεν έχω αντίρρηση.
Αλλά σας λέω, μια εβδομάδα το δοκιμάσαμε αυτό το πράγμα, κάναμε ό,τι
μπορούσαμε. Να το ξαναεπιχειρήσουμε από Δευτέρα, να ξαναβγάλουμε,
κ.Καλαρρύτη, την ανακοίνωση, να είναι το πούλμαν εδώ με τον οδηγό.
Κάθε Πέμπτη βασικά. Αλλά μας ενημερώνει και ο κ.Καραβέλος και μερικές
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φορές γίνεται και Τρίτη το Δικαστήριο.
----------------------------ΘΕΜΑ 2ο
«Ενημέρωση για την επίσκεψη του Δημάρχου στον Αναπληρωτή Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Ιωάννη
Τσιρώνη, για το ΚΥΤ και το Δασαρχείο Υμηττού».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 2 θέμα,
«Ενημέρωση για την επίσκεψη του Δημάρχου στον Αναπληρωτή Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Ιωάννη
Τσιρώνη, για το ΚΥΤ και το Δασαρχείο Υμηττού».
Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ.Παπαγεωργίου Κίμωνας έχει
τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Καλησπέρα σας. Μετά από αίτημα του Δημάρχου
πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου συνάντηση του Δημάρχου με τον
Αναπληρωτή

Υπουργό

Περιβάλλοντος

τον

κ.Τσιρώνη.

Πρέπει

να

σημειώσουμε ότι ο κ.Τσιρώνης ανταποκρίθηκε πολύ σύντομα στο αίτημα
του Δημάρχου για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Στη συνάντηση
συζητήθηκαν κυρίως αυτά τα δύο σημαντικά, μείζονος σημασίας θα λέγαμε
θέματα για την πόλη μας: Πρώτον, η άμεση έναρξη λειτουργίας του
Δασαρχείου Υμηττού. Και δεύτερον η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων
του ΚΥΤ και η μεταφορά τους σε άλλο σημείο μακριά από τον οικιστικό
ιστό.
Ο Δήμαρχος μετέφερε και εξέφρασε την ισχυρή βούληση τόσο του
Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και της τοπικής κοινωνίας όλης της πόλης μας
και για τα δύο θέματα. Δηλαδή και για να ξεκινήσει άμεσα να λειτουργεί το
Δασαρχείο Υμηττού, αλλά και να δοθεί επιτέλους μια οριστική λύση στο
πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας με το ΚΥΤ για πάρα
πολλά χρόνια.
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Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και τα αποτελέσματα
εκτιμούνται ως θετικά. Συγκεκριμένα, πρώτον ο κ.Τσιρώνης δεσμεύτηκε ότι
θα προβεί σε άμεσες ενέργειες, όπως αναζήτηση στελεχών από άλλα
Δασαρχεία καθώς και υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης για νέες προσλήψεις, προκειμένου να εξευρεθεί το
απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, όπως Δασολόγοι κλπ., για τη
στελέχωση και την άμεση έναρξη λειτουργίας του Δασαρχείου Υμηττού.
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης από την άλλη πλευρά δεσμεύτηκε να
παρέχει ο Δήμος την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και για ένα πρώτο
διάστημα και τη διοικητική υποστήριξη με έδρα την Ηλιούπολη. Κοινός
στόχος συμφωνήθηκε να είναι η έναρξη λειτουργίας στον συντομότερο
δυνατό χρόνο.
Δεύτερον. Ο κ.Τσιρώνης δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει
επέκταση της δυναμικότητας του ΚΥΤ από τα 150 στα 400 kV (κιλοβόλτ)
και ότι θα προχωρήσει άμεσα στη σύσταση Επιτροπής με τη συμμετοχή
όλων των Φορέων, του Υπουργείου, της Περιφέρειας, της ΔΕΗ, του Δήμου
Ηλιούπολης, του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης επίσης, για εξεύρεση
του κατάλληλου χώρου μακριά από τον οικιστικό ιστό και για την ολική
μετεγκατάσταση του ΚΥΤ. Συμφωνήθηκε, με βάση τα παραπάνω, να
υπάρχει επικοινωνία και να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο
πλευρών για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Κοκοτίνης θέλει να πει κάτι;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να πω κάτι για το χρονικά. Γιατί ξέρετε ότι οι Επιτροπές
έχουν ένα πρόβλημα. Μην πάνε στο επόμενο 5ετές, που λέμε. Για το
Δασαρχείο το βλέπω πιο εύκολο και το βλέπω φυσικά θετικό. Για το θέμα
του ΚΥΤ, για τον κατάλληλο χώρο, από την κουβέντα που κάνατε,
διαπιστώσατε ότι είναι εφικτό ας το πούμε έτσι; Γιατί ξέρουμε ότι στους
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οικιστικούς ιστούς έχουμε πρόβλημα και σε άλλους Δήμους. Δηλαδή
υπάρχει δυνατότητα να φύγει και να βρεθεί χώρος; Γιατί, όπως ξέρετε, στο
βουνό έχουμε πρόβλημα, στους άλλους Δήμους σε οικιστικούς πάλι
πρόβλημα θα είναι. Δηλαδή το θέμα είναι να τρέξει γρήγορα η Επιτροπή, με
αυτού

του

είδους

την

αποτελεσματικότητα,

πάντα

σε

αυτά

επιφυλασσόμαστε. Η καλή διάθεση μπορεί να υπάρχει, να μη μας μείνει.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι η βούληση και
των δύο πλευρών όπως εκφράστηκε, είναι να τρέξει πολύ γρήγορα αυτή η
υπόθεση. Βεβαίως εκτιμώ και εγώ και πιστεύω όλοι μας, ότι αν δεν βρεθεί
ένας χώρος σύντομα για να μετεγκατασταθούν όλες οι εγκαταστάσεις, το
πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Δηλαδή είναι κοινός τόπος ότι αυτός ο
Σταθμός είναι απαραίτητος για να τροφοδοτείται και να έχουμε ηλεκτρική
ενέργεια σε μια ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου, δεν μπορεί λοιπόν
ξαφνικά να πάψει να λειτουργεί χωρίς να βρεθεί ένας άλλος χώρος για να
γίνει εκεί εγκατάσταση. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι κοινός τόπος και του
Υπουργού και βεβαίως όλων. Άρα, επείγει να βρεθεί ένας άλλος χώρος.
Και βεβαίως ετέθη ένα θέμα και ήταν παράλειψή μου που δεν το είπα,
ότι βεβαίως υπάρχει ένα κόστος. Ο Υπουργός τοποθετήθηκε σε αυτό το
σημείο και είπε ότι υπάρχει ένα κόστος, αλλά αυτό το κόστος πρέπει να
πληρωθεί, όταν η λειτουργία αφορά την υγεία και την αλλοίωση του
περιβάλλοντος. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματήσουμε – το οποίον ήταν και
θέση βεβαίως και του Δημάρχου – μπροστά στο κάποιο κόστος, το όποιο
κόστος θα απαιτηθεί προκειμένου να λυθεί οριστικά αυτό το πρόβλημα.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Θα είναι στους Φορείς και η ΔΕΗ μέσα;
Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Βεβαίως πρέπει να είναι και η ΔΕΗ.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Δηλαδή δεν μπορεί να συζητάμε ερήμην και της ΔΕΗ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κ.Αναγνώστου έχει
ερώτηση. Ερωτήσεις επί του εισηγητικού κειμένου.
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Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να ρωτήσω, κ.Πρόεδρε. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε
κάνει μια πολύ σημαντική κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το
συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο μια φορά, αλλά μιλάω για την τελευταία,
και είχαμε αποφασίσει και είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος ότι θα προσπαθήσει
να κάνει συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, με αντιπροσωπεία από τους
Επικεφαλής των Παρατάξεων, για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα θέμα
που έχουμε σχεδόν ταυτόσημες απόψεις όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και
νομίζω ότι μια Επιτροπή θα ήταν ισχυρότερη, μεταφέροντας την ομοψυχία
όλων των Ηλιουπολιτών για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα ο Δήμαρχος
βέβαια έκανε τη συνάντηση μόνος του, ίσως θεώρησε ότι ήταν καλύτερα
έτσι. Αλλά νομίζω ότι η Επιτροπή πιθανότατα θα έδινε ένα καλύτερο στίγμα
για την καθολικότητα του αιτήματος από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Αναγνώστου.
Η κα Τσατσούλη θέλει να πει κάτι;.. Όχι. Ο κ.Ευσταθίου; ..Η κα
Πίκουλα; …Ο κ.Σόφης;.. Όχι. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση από κάποιον
Επικεφαλής ή Δημοτικό Σύμβουλο;
Ο κ.Ευσταθίου έχει τον λόγο.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Είναι γνωστό το θέμα, παλιό. Όμως εγώ θα έλεγα ότι
βεβαίως θα έπρεπε να είχε γίνει αυτή η αντιπροσωπεία του Δημοτικού
Συμβουλίου, πιστεύω όμως ότι θα δοθεί ευκαιρία σε κάποια άλλη φάση που
ας ευχηθούμε να μη χρειαστεί να έρθουμε. Γιατί αν χρειαστεί να πάμε όλοι
μαζί, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ευχόμαστε λοιπόν να πάει
όσο γίνεται καλύτερα αυτή η ιστορία. Καλοδεχούμενο αυτό που ο
κ.Τσιρώνης δέχεται να γίνει μια συζήτηση, έχει την άποψη ότι πρέπει να
μεταφερθεί, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα υλοποιηθεί κιόλας. Καλόπιστοι
είμαστε, καλοπροαίρετοι είμαστε, αγαθοί δεν είμαστε βεβαίως. Αλλά εμείς
πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, μήπως μπορέσουμε και αυτές οι
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εγκαταστάσεις φύγουν μέσα από τον ιστό της πόλης. Το καλωσορίζουμε
δηλαδή και είμαστε με το όπλο παρά πόδα. Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό απεχώρησε ο κ. Ι. Αναγνώστου.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Ευσταθίου.
Ο κ.Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κατ’ αρχήν, ότι η επίσκεψή μας στον αρμόδιο
Αναπληρωτή Υπουργό είχε πρώτα-πρώτα στα χέρια της την ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και τις ομόφωνες αποφάσεις των
Διαδημοτικών Συμβουλίων. Η επίσκεψη ήταν θετικότατη.
Το θέμα ποιο είναι τώρα; Επειδή σωστά παρατήρησε και ο
κ.Κοκοτίνης, μερικά πράγματα λέγονται γιατί τα πιστεύουν πραγματικά οι
Υπουργοί, αλλά από κάτω ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά.
Κι επειδή η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση του ΚΥΤ δεν
αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό τον κ.Τσιρώνη, αλλά στον κ.Λαφαζάνη.
Βεβαίως ο κ.Τσιρώνης δεσμεύτηκε ότι θα έρθει σε επαφή με τον αρμόδιο
Υπουργό, με τον Υπουργό του δηλαδή που είναι υπεύθυνος για το σύνολο
του Υπουργείου και ότι είναι βέβαιος ότι ούτε ο κ.Λαφαζάνης θα επιτρέψει
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση. Όμως, εμείς είμαστε
σε εγρήγορση και ήδη είναι έτοιμη η επιστολή για να φύγει στον
Αναπληρωτή Υπουργό για τη συγκρότηση της Επιτροπής. Θα κοινοποιείται
στην Περιφέρεια και στους αρμόδιους άλλους Φορείς. Γιατί είναι πάρα πολύ
σημαντικό να διευρύνουμε το αντικείμενο της διεκδίκησης και με άλλους
Φορείς μέσα.
Γιατί πράγματι εάν δεν υπάρξει άλλη εναλλακτική λύση για να
μεταφερθεί το ΚΥΤ, είναι βέβαιο ότι δεν θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα, να
πάει πού; Θα διαλυθεί όλο το σύστημα της ηλεκτροδότησης του
Λεκανοπεδίου. Εγώ το έχω πει αυτό και είμαι ξεκάθαρος σε αυτή την
κατεύθυνση. Δεν μπορεί να θέλουμε ανάπτυξη στο Λεκανοπέδιο, να
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θέλουμε ρεύμα και από την άλλη πλευρά να εξαφανίσουμε όλους τους
πυλώνες από παντού. Αυτό είναι το πρώτο.
Για το δεύτερο θέλω να πω ότι, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το
Δασαρχείο. Είναι θετικό, όπως είπε ο κ.Παπαγεωργίου, το ό,τι πετύχαμε να
μην αλλάξει και το Π.Δ. Γιατί υπήρχε παρέμβαση Βουλευτών να φύγει η
έδρα από την Ηλιούπολη και να πάει στην από κει πλευρά του Υμηττού,
δηλαδή Κορωπί, Παιανία κλπ. Είπαμε εμείς του Υπουργού ότι
εξασφαλίζουμε τον χώρο, όπως σωστά ειπώθηκε, εξασφαλίζουμε εξοπλισμό,
τα πάντα. Αυτός θα πρέπει να μας εξασφαλίσει τη στοιχειώδη στελέχωση.
Να ξεκινήσει δηλαδή το Δασαρχείο να στέκεται στα πόδια του.
Γιατί πρέπει να σας πω και ως Πρόεδρος του ΣΠΑΥ, το τι γίνεται
αυτή τη στιγμή με το Δασαρχείο της Πεντέλης δεν περιγράφεται. Δεν μας
αφήνουν να μπούμε όχι στο βουνό, αλλά να καθαρίσουμε και στα
στοιχειώδη μπάζα, τα γυαλιά, τη βρώμα που υπάρχει μέσα στον Υμηττό, εάν
δεν έχουμε άδεια από αυτούς και η άδεια δεν έρχεται ποτέ. Τελειώνει η
αντιπυρική περίοδος, έρχονται τα Χριστούγεννα και τότε μας καλούν για να
συζητήσουμε αν θα μας δώσουν ή όχι την άδεια. Αυτή είναι η κατάσταση
στο Δασαρχείο της Πεντέλης. Αν θέλουμε δηλαδή να σώσουμε πραγματικά
τον Υμηττό, θα πρέπει να πετύχουμε να υπάρχει Δασαρχείο Υμηττού, ώστε
να μπορέσει να αποκεντρωθεί αυτή η λειτουργία ουσιαστικά στους 11-12
Δήμους που είναι τώρα ο ΣΠΑΥ, για να μπορέσουμε να έχουμε
αποτελέσματα.
Κατά τα άλλα να πω ότι ήταν άμεση η ανταπόκριση του Υπουργού
και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί έκατσε αρκετές ώρες μαζί μας και μας
μίλησε.

Είχαμε

προσκαλέσει

και

τον

συνάδελφο

τον

Δήμαρχο

Αργυρούπολης-Ελληνικού, δεν μπόρεσε να έρθει γιατί είχε ένα πολύ σοβαρό
ζήτημα με το Ελληνικό, όμως ήταν και αυτός ενημερωμένος και συμφωνεί
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προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα να ξέρετε ότι η προσπάθεια που κάνουμε
είναι κοινή.
Πήρα το μήνυμα του Συμβουλίου. Εάν και εφ’όσον οι δράσεις αυτές
που ανακοινώσαμε στο Συμβούλιο δούμε ότι πάνε σε μια άλλη κατεύθυνση,
και βέβαια θα πάμε όλοι μαζί, όλη η αντιπροσωπεία στον Υπουργό. Αλλά
εγώ αυτό το έκανα για λόγους λειτουργικότητας, δηλαδή για να μείνουμε
στην ουσία των θεμάτων. Του είπα ότι οι απόψεις οι δικές μου, είναι
απόψεις που εκφράζονται, και θέλω να το ξέρετε αυτό, στις αποφάσεις του
Δημοτικού μας Συμβουλίου και των Διαδημοτικών Συμβουλίων που έγιναν
για την οριστική απομάκρυνση του ΚΥΤ, την παραχώρηση του χώρου στους
όμορους Δήμους, τη δημιουργία πάρκου, ακριβώς ό,τι είχαμε αποφασίσει
στο Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Ευχαριστώ.
----------------------------ΘΕΜΑ 3ο
«Ενημέρωση-συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό
των σχολικών μονάδων για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 3 θέμα,
«Ενημέρωση-συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των
σχολικών μονάδων για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016».
Η κα Τσατσούλη θα εισηγηθεί το θέμα. Έχετε τον λόγο, κα
Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θέσαμε το θέμα στον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου και στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί κατά τη γνώμη μας
υπάρχουν εξελίξεις που πρέπει να μας ενεργοποιήσουν και να παρθούν
άμεσα μέτρα γιατί υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τις Καθαρίστριες των
Σχολείων. Ίσως γνωρίζουν οι περισσότεροι ότι τον Ιούνη του ΄15, δηλαδή
τώρα σε λίγο, λήγει με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η δυνατότητα
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ανανέωσης των συμβάσεων που για χρόνια ανανεώνουν, τουλάχιστον
απ’ό,τι γνωρίζω, γύρω στις 35 Καθαρίστριες στα Σχολεία της Ηλιούπολης.
Δεν αφορά βέβαια μόνο τα Σχολεία της Ηλιούπολης, γενικότερα όλες τις
συμβασιούχες Καθαρίστριες των Σχολείων, λέω όμως και σε σχέση με την
πόλη μας. Αυτό έχει να κάνει με βάση τον Νόμο 4186/2013 και το άρθρο 50.
Υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη αναφορά στο συγκεκριμένο άρθρο, η 2η
παράγραφος που όριζε ότι για το διδακτικό έτος 2015-2016 οι συμβάσεις πια
θα καταρτίζονται από τους οικείους Δήμους και σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία.
Είναι αυτό το προσωπικό, που αν πάνε τα πράγματα έτσι ακριβώς
όπως το λέει, δηλαδή με την κείμενη Νομοθεσία, σημαίνει αντικειμενικά,
και να θέλουν οι Δήμοι λήγοντας οι συμβάσεις τον Ιούνη να προχωρήσουν
αυτή τη διαδικασία, να προχωρήσουν σε συμβάσεις, δεν νομίζω ότι κανείς
από εμάς έχει την αυταπάτη ότι μπορεί να προκηρυχθούν 8μηνα και να
τελειώσουν οι διαδικασίες και τον Σεπτέμβρη να έχουμε Καθαρίστριες ή
Καθαριστές στα Σχολεία. Ένα στοιχείο είναι αυτό.
Το δεύτερο, αν πάμε πάλι με την κείμενη Νομοθεσία, ξέρετε πολύ
καλά και ξέρουμε ότι οι συμβασιούχοι πρέπει να είναι μειωμένοι κατά 10%
σε σχέση με το ΄14, όπως λέει το θεσμικό πλαίσιο. Άρα, πέστε ότι
ξεδιπλώνονται όλα αυτά καλώς και τον Σεπτέμβρη μπορεί να έχουμε
Καθαρίστριες, σίγουρα θα είναι μειωμένες. Και θα συμπληρώσω όμως εδώ
ότι το ζήτημα σε σχέση με τους συμβασιούχους έχει κλείσει από τη μεριά
της Κυβέρνησης για τους Δήμους τον Απρίλη ο σχεδιασμός.
Με βάση αυτά λοιπόν τα δεδομένα λέμε ότι, αν η Κυβέρνηση δεν
παρέμβει άμεσα, σημαίνει ότι ο μόνος δρόμος που ανοίγεται για να
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, είναι απόλυση των Καθαριστριών όπως τις
γνωρίσαμε, που είναι 10-12 χρόνια και ξέρουμε όλοι πόσα παίρνουν και
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πότε τα παίρνουν και πάμε σε εργολαβίες. Ή θα έλεγα εγώ, με την έννοια ότι
είναι ζήτημα των ημερών, να πιέζουμε ή να πιέζονται οι καθαρίστριες οι
απολυμένες

να

φτιάξουν

ΚΟΙΝΣΕΠ,

οι

λεγόμενες

Κοινωνικές

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, για να πάρουν τις εργολαβίες. Σε αυτά τα δύο
ενδεχόμενα κατά τη γνώμη μας θα βρεθούμε στο επόμενο διάστημα αν δεν
απαντήσουμε σε αυτό το ζήτημα.
Να ενημερώσω εδώ ότι έχουν γίνει ήδη παρεμβάσεις γι’αυτό το
ζήτημα. Νομίζω ότι χθες και η Συνέλευση της ΠΕΔΑ αποφάσισε ομόφωνα
γι’αυτό το ζήτημα ότι πρέπει να ανανεωθούν οι συμβάσεις των
Καθαριστριών τουλάχιστον για φέτος με τον ίδιο τρόπο που γινόταν όλα τα
προηγούμενα χρόνια. Ώστε να μπορέσει έστω από την επόμενη σχολική
χρονιά, αν βέβαια και η ίδια η Κυβέρνηση το αποφασίσει, ότι οι συμβάσεις
τέλος πάντων θα οριστικοποιηθούν, θα γίνουν μόνιμες. Θυμάμαι τώρα τον
προηγούμενο Οκτώβρη περίπου καμιά σαρανταριά Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
είχαν θέσει ερώτημα αντίστοιχο και θέσει στους αρμόδιους Υπουργούς της
Κυβέρνησης τότε ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΠΑΣΟΚ.
Λέω λοιπόν ακόμη ένα άλλο στοιχείο. Έχει συζητηθεί ως επίκαιρη
ερώτηση στη Βουλή. Δυστυχώς ο κ.Κουράκης απάντησε ότι τα πράγματα θα
προχωρήσουν ως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο. Το λέω γιατί αντικειμενικά
αυτή η θέση δυσκολεύει την κατάσταση, δεν την κάνει εύκολη. Και κατά τη
γνώμη μου πρέπει να πιέσει και το Δημοτικό Συμβούλιο το δικό μας, γιατί
υπάρχουν ήδη Δημοτικά Συμβούλια που κινούνται σε μια τέτοια
κατεύθυνση, για να ανανεωθούν τουλάχιστον οι συμβάσεις και να δούμε στη
συνέχεια τι συμβαίνει.
Με βάση αυτό το ζήτημα λοιπόν, λέμε ότι είναι καιρός σήμερα να
πάρουμε κάποιες αποφάσεις ως Δημοτικό Συμβούλιο, να τις κατευθύνουμε
αντικειμενικά προς τη μεριά της Κυβέρνησης. Γιατί δεν έχει να κάνει απλά
γιατί κάποιες Καθαρίστριες θα χάσουν το μεροκάματό τους και
62

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

63

κατ’επέκταση μια σειρά άλλα πράγματα από αυτό που λέγεται σύνταξη, να
βγάλουν έστω και μια σύνταξη τα επόμενα χρόνια, αλλά αφορά την ίδια την
υγιεινή, την καθαριότητα των Σχολείων. Κατ’ επέκταση αυτό αφορά γονείς,
μαθητές, εκπαιδευτικούς και νομίζω και με τη δύναμη αυτών ακριβώς των
ανθρώπων μπορεί η απόφαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι
θετική και με τη δύναμή τους και την παρέμβαση και των αντίστοιχων
Φορέων να έχουμε μια πίεση της Κυβέρνησης για να πάρει επιτέλους θέση.
Να κλείσω. Τουλάχιστον εμείς ως ΚΚΕ έχουμε καταθέσει και
αντίστοιχη τροπολογία στη Βουλή με βάση τον Νόμο Κατρούγκαλου, που
δίνει μια δυνατότητα στην Κυβέρνηση αν θελήσει πολιτικά να το απαντήσει
και με αυτόν τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Όπως το έβαλε, συμφωνώ απόλυτα. Κι επειδή έχω μια
πληροφόρηση γι’αυτό το θέμα. Κατ’αρχήν αυτό που είπε, είναι το εξής. Και
να ήθελε αυτή τη στιγμή να μεταφερθούν στους Δήμους ακόμα και οι πόροι
να μεταφερόταν, ακόμα και η εξασφάλιση των εργαζόμενων να ήταν, πάλι
θα ήταν πρόβλημα ούτως ή άλλως.
Άρα, η γνώμη μου είναι να πάρουμε απόφαση - και όχι για παράταση
γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί πιστεύω να γίνει με τίποτα – να καταργηθεί.
Είναι σαφές και αφού κατ’αρχήν εργάζονται χρόνια και νομίζω ότι
δικαιούνται την ανανέωση της εργασιακής τους σχέσης. Και επαναλαμβάνω,
δεν είναι απλώς να παραταθεί. Γιατί είχα ακούσει μια κουβέντα στην ΠΕΔΑ
που λέγαμε τουλάχιστον για παράταση, αλλά νομίζω ότι μάλλον θα
καταλήξει σε κατάργηση πιθανόν. Δεν μπορώ να το βεβαιώσω απόλυτα,
αλλά θεωρώ ότι θα πάει σε κατάργηση, γιατί δεν νομίζω ότι ωφελεί σε κάτι
το να πάει στους Δήμους αυτή από τη στιγμή που είναι ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το παλιό
ΕΙΝ.
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Άρα λοιπόν συμφωνώ και στο ψήφισμα δεν έχω αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη.
Η κα Πίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Πέραν από τον δημόσιο χαρακτήρα καθαριότητας εντός του
Σχολείου που το εκφράζουν οι συγκεκριμένες εργαζόμενες, εγώ θα θέσω
γενικά την καθαριότητα και τη φύλαξη κυρίως σε δημόσια κτίρια. Κι επειδή
λοιπόν το νομικό καθεστώς και το οικονομικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις
δράσεις θα πρέπει να αλλάξει, και το λέω με όλη τη δυνατότητα μικροφώνου
που έχουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης. Διότι αυτό που
βιώνουμε και αυτό που ζούμε, είναι φοβερό.
Οι διάφορες συμβάσεις και συμβαλλόμενοι που έχουν να κάνουν με
τη δραστηριότητα καθαριότητας και φύλαξης που προανέφερα, δυστυχώς
όπως ενεργούν και όπως δρουν, καταλήγουμε σε ένα πενιχρό εισόδημα σε
κάποιες εργαζόμενες, γιατί κυρίως απασχολούνται γυναίκες, που μιλάμε για
το 1€ για να μην πω και λιγότερο του 1€ στην ώρα, με την τετράωρη αυτή
απασχόληση που δεν είναι ποτέ τετράωρη αλλά μετατρέπεται και σε
εξάωρο, πολύ δε περισσότερο και οκτάωρη θα έλεγα.
Κυρίως όμως θα πω και θέλω να καταγραφεί το τι αφήνουν αυτές οι
εταιρίες σε χρέη, σε εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή. Είναι ανεπανάληπτα
τα ποσά τα οποία έχουν χρεώσει το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να βγάλουμε ένα ψήφισμα, να συμπεριληφθεί
αυτό, ότι και παροχή υπηρεσιών δεν έχουμε καλή, αλλά κυρίως, δυστυχώς
θα έλεγα, το τι αφήνουν στην Ελληνική Πολιτεία. Κάποια στιγμή να το
δούμε και να αλλάξει αυτό το νομικό πλαίσιο, η νέα Κυβέρνηση πρέπει να
το δει. Δυστυχώς η ενοικίαση εργαζομένων αυτή τη στιγμή είναι τραγική σε
αυτό που συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο και σε αυτούς τους χώρους
εργασίας. Και μιλάμε για Δημόσιες Υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σόφη, έχετε τον λόγο.
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Γ.ΣΟΦΗΣ: Μια κουβέντα θα πω. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτή την
κατεύθυνση που μπήκε από την κα Τσατσούλη, άλλωστε έχουμε
ξανασυζητήσει το ζήτημα.
Εγώ έχω μόνο μια αγωνία. Και απευθύνομαι στη Δημοτική Αρχή, θα
κινήσει τις διαδικασίες με τον συντομότερο δυνατό τρόπο ή θα πάμε τον
Σεπτέμβρη και θα μπει το κλασικό δίλημμα: «Και τι να κάνουμε; Να
αφήσουμε τα Σχολεία έτσι, να μην τα καθαρίζουμε;» κλπ. Και να
οδηγηθούμε στο κλασικό να μπουν από την πίσω πόρτα τα διάφορα
συνεργεία; Ας μην τα ονομάσω διαφορετικά για να μη χρησιμοποιούμε και
χαρακτηρισμούς τελικά. Αυτό είναι το ερωτηματικό το μεγάλο. Δηλαδή αν
υπάρξει μια καθυστέρηση από τη μεριά της Κυβέρνησης, πολύ πιθανόν, πώς
θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα; Θα πάμε στην κλασική λογική από δω
και πέρα δηλαδή; Και τα προηγούμενα θα τα αφήσουμε πάλι, θα τα
πετάξουμε; Εκεί εγώ θα ήθελα να ακούσω το τι λέει και η Δημοτική Αρχή
πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εντάξει, θα κάνουμε ένα ψήφισμα, να
συμφωνήσουμε, το ψηφίσαμε, ικανοποιήσαμε την πλευρά του ψηφίσματος
και στην πράξη δεν κάναμε τίποτα. Έχω μια αγωνία πάνω σ‘αυτή την
ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Μαρκουλάκη Αικατερίνη έχει
τον λόγο.
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Καλησπέρα και από μένα. Να σας ενημερώσω κι εγώ
για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Κατ’αρχήν, στον Δήμο Ηλιούπολης
εργάζονται 31 άτομα με σύμβαση. Είναι 16 εργαζόμενες στην Α/θμια
Εκπαίδευση και 15 άτομα στη Β/θμια Εκπαίδευση. Υπογράφουν σύμβαση
Ορισμένου Χρόνου και θεωρούνται εργολάβοι και έχουν ασφάλεια ΙΚΑ.
Αυτοί οι εργαζόμενοι πληρώνονται από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του
Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθηση. Αυτά είναι γνωστά αλλά σας τα
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

65

66

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

επαναλαμβάνω.
Το 2013 με τον Ν.4186 που είπαμε, στο άρθρο 50 ψηφίστηκε διάταξη
με την οποίαν από το σχολικό έτος 2015-2016 οι ανάγκες των Δήμων για
τον καθαρισμό των Σχολείων εφόσον δεν καλύπτονται από το υπάρχον
προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις που θα καταρτίζονται από
τους οικείους Δήμους, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Δηλαδή θα
ερχόντουσαν αυτές οι γυναίκες εδώ και θα πληρωνόντουσαν από τον Δήμο
Ηλιούπολης.
Εμείς ως Δήμος αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα του προβλήματος
για την καθαριότητα των Σχολείων, στις 9 Μαρτίου έγινε ερώτημα προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ζητάμε οδηγίες για να είμαστε εμπρόθεσμοι
και να μη χάσουμε τις καταληκτικές ημερομηνίες. Η απάντηση ήταν
«γρήγορα» και μας είπαν ότι: «Η πρόσληψη των Καθαριστριών δεν εμπίπτει
στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για
το 2015 και αναμένεται η έκδοση Εγκυκλίου».
Σε προσωπική μου επικοινωνία που έκανα με το Υπουργείο
Εσωτερικών, το αρμόδιο Τμήμα το γνωρίζει πολύ καλά το θέμα γιατί αφορά
3.500 εργαζομένους. Ορίστε;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (εκτός μικροφώνου) 8.500 εργαζομένους.
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Το είπα και εγώ το 8.500 το οποίο το έχω ακούσει.
Με διαβεβαίωσαν όμως και επέμεναν ότι είναι 3.500. Το ξέρω και εγώ το
8.000, έτσι είχα ακούσει και εγώ από αλλού, αυτή όμως το διευκρίνισε αυτό.
Εν πάση περιπτώσει.

Για να τακτοποιηθεί το θέμα αυτοί έκαναν

πρόταση προς το πρώην Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που έχει
την αρμοδιότητα για όλο τον Δημόσιο Τομέα, να περάσει διάταξη, η οποία
θα καταργεί αυτή η οποία έχει ψηφιστεί το 2013 και περιμένουν στο πρώτο
Νομοσχέδιο. Δεν ξέρουν ακριβώς τι θα κάνει η Πολιτική Ηγεσία.
Περιμένουν όμως να περάσει μια διάταξη, αυτό έχουν προτείνει, που να
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καταργεί αυτή του 2013 και να υπογράψουν νέες συμβάσεις και να
συνεχίζουν να πληρώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.
Εμείς τώρα ως Δήμος τις γυναίκες τις θέλουμε, τις έχουμε ανάγκη.
Όμως θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ποτέ δεν ξεκίνησε σχολική χρονιά
και τα Σχολεία να μην έχουν καθαριστεί. Ως Δήμος βρίσκουμε τον τρόπο
και τα Σχολεία καθαρίζονται.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (εκτός μικροφώνου). Πώς δηλαδή βρίσκετε τον τρόπο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Έχουμε τις Αορίστου Χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μαρκουλάκη, μην απαντάτε σε ερωτήσεις.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Κανείς δεν έχει μείνει που να μην έχει πληρωθεί, κα
Τσατσούλη. Όλοι πληρώνονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μαρκουλάκη, μην απαντάτε σας παρακαλώ.
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Τα Σχολεία πάντως 1η Σεπτεμβρίου είναι καθαρά, δεν
υπάρχει κανένα παράπονο γι’ αυτό. Το ξέρουμε το πρόβλημα πόσο επείγον
είναι.
Αυτή είναι η διαδικασία και γι’ αυτό φροντίζει το Υπουργείο
Εσωτερικών.

Εγώ ολοκλήρωσα. Περιμένουμε τώρα από το Υπουργείο

Εσωτερικών.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ολοκληρώθηκε

η

συζήτηση

–

ενημέρωση.

Εσείς

εισηγηθήκατε το θέμα. Θέλετε να βγάλουμε…
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Ψηφίσματα, κα Τσατσούλη, μπορούμε να βγάλουμε
ένα ψήφισμα αν θέλετε. Αλλά μου έδειξαν ένα πάκο τεράστιο από
ψηφίσματα και από προτάσεις, είχαν από όλους. Μπορούμε κι εμείς να
προσθέσουμε ακόμα ένα αν θέλετε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μαρκουλάκη, ευχαριστώ.
Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα αυτό έχει μπει και σε προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο, εκεί είχαμε πει και είμαστε ξεκάθαροι, ότι τουλάχιστον οι
Καθαρίστριες οι οποίες είναι στον Δήμο της Ηλιούπολης και οι οποίες είναι
χρόνια θα πρέπει να μονιμοποιηθούν, έχουμε καθήκον και υποχρέωση να το
κάνουμε αυτό, γι’αυτό είχαμε πάρει και μια αντίστοιχη απόφαση.
Επίσης, είναι σε σωστή κατεύθυνση η απόφαση της ΠΕΔΑ. Εγώ λέω
λοιπόν σήμερα, πέραν από το τεχνικό κομμάτι που το ανέλυσε πολύ σωστά
η κα Αντιδήμαρχος, να βγάλουμε μια απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο και
να επιβεβαιώσουμε την απόφαση της ΠΕΔΑ η οποία είναι, όπως λέω, σε
θετική κατεύθυνση για τις Καθαρίστριες και αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι
πάνω στην απόφαση της ΠΕΔΑ, τότε είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Γιατί
στόχος μας είναι τουλάχιστον αυτές οι Καθαρίστριες που δούλευαν εδώ
στον Δήμο και δουλεύουν, είναι κρίμα να μην μπουν στο μόνιμο προσωπικό
γυναίκες. Πάρα πολλές από αυτές, μη με παρεξηγείτε, δεν είστε και πολύ
μεγάλες, αλλά έχετε λίγα χρόνια να πάρετε και τη σύνταξή σας, να
τακτοποιηθείτε, αυτό είναι και το δίκαιο σε αυτή τη φάση.
Εμείς πάλι είχαμε πει ότι, επειδή υπάρχει – την ξέρετε – μια χρόνια
διαμάχη, την είπε και η κα Μαρκουλάκη, μεταξύ του Παιδείας και του
Εσωτερικών για αυτή την υπόθεση, είχαμε πει: «Δώστε τις Καθαρίστριες
στους Δήμους», όπως έκαναν και με τους Παιδικούς Σταθμούς, να
μεταφέρουν και τους πόρους.
Κυρία Πρόεδρε, θέλετε να μιλήσετε; Να τον πάρει τον λόγο η κυρία,
ήταν και μαχητική στο Συνέδριο.
Άρα λοιπόν, εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση σε αυτή την
κατεύθυνση, κα Τσατσούλη. Και είναι και θετική η πρωτοβουλία που
πήρατε για να το βάλετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να το
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επιβεβαιώσουμε και να συνταχθούμε και εμείς με την απόφαση της ΠΕΔΑ
για αυτές τις κυρίες. Εντάξει, κ.Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η Πρόεδρος των εργαζομένων κα Καραγιαννίδου έχει
τον λόγο.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Δήμαρχος πριν από
λίγο, έτσι θα ξεκίναγα έτσι κι αλλιώς. Ότι στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο που είχε γίνει εδώ με θέμα τις ελλείψεις σε προσωπικό στον
Δήμο, είχε αναφερθεί και για τις Καθαρίστριες.
Ξεκινώντας, βάζω και μια απορία. Πότε θα κλειστεί εκείνο το
ραντεβού που θα πηγαίναμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρέμβαση όλο το
Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους εργαζόμενους για να μπουν αυτά;
Το ζήτημα με τις Καθαρίστριες δεν είναι μόνο στα Σχολεία και στους
Δήμους. Ξεκίνησε βέβαια και απ’ ότι θυμάστε με τις Καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονομικών, συνεχίστηκε με την καθαριότητα στα ΑΕΙ και
ΤΕΙ. Άρα απ’ό,τι φαίνεται ήταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο της
προηγούμενης Κυβέρνησης το κομμάτι που λέγεται καθαριότητα σε
καίριους τομείς και σε Ιδρύματα να δοθεί.
Μπαίνει ένα ζήτημα. Αυτές οι εργαζόμενες δεν δουλεύουν με 1€ την
ώρα, δουλεύουν με 1€ τη ημέρα την αίθουσα κατ’ αρχήν. Άρα παίρνουν 17€
αν έχουν 17 αίθουσες την ημέρα. Δουλεύουν όντως πάνω από 10 χρόνια.
Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να πάρουμε απόφαση για
ανανέωση των συμβάσεων των ήδη υπαρχόντων Καθαριστριών, απαιτώντας
από τα αρμόδια Υπουργεία τη χρηματοδότηση. Και παραπέρα – γιατί κάπως
πρέπει να κάνεις την αρχή – τη μονιμοποίησή τους. Γιατί υπάρχει ένα
ζήτημα. Τελειώνουν τα Σχολεία και οι συμβάσεις τον Ιούνιο, τον
Σεπτέμβριο θα πρέπει κάποιος να τα καθαρίσει. Και συνήθως αυτό που
γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, ήταν να μπαίνουν οι ίδιες από
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Σεπτέμβριο με τη δέσμευση ότι θα υπογράψουν συμβάσεις και
πληρωνόντουσαν μετά αυτά που δούλεψαν. Άρα από την 1η Σεπτέμβρη δεν
μπορεί 31 Καθαρίστριες και τη δουλειά που έκαναν, να τις καλύψουν οι 22
Αορίστου Χρόνου που έχουν μείνει εκ των πραγμάτων.
Ζητάμε την ανανέωση των συμβάσεών τους, κονδύλια από τα
Υπουργεία και παράλληλα να απαιτήσουμε εδώ και τώρα τη νομιμοποίησή
τους για να τελειώνει αυτή η ομηρία.
Διάλογοι εκτός Πρακτικών.
Να κάνω μια πρόταση; Εμείς ως Σωματείο την άλλη Παρασκευή 8
Μαΐου – σας δίνω και λύση – στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλείσει ραντεβού
με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών τον κ.Πουλάκη.
Ελάτε μαζί μας.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Το ξέρω ότι το γνωρίζετε. Μιλάμε για διοικητικά
ζητήματα, όχι για να λύσουμε τις πολιτικές μας διαφορές. Κι εγώ έχω
πολιτικές διαφορές. Πάμε για να βάλουμε και αυτό. Έτσι κι αλλιώς μας
ζήτησαν ως Σωματείο ένα υπόμνημα δύο μέρες πιο πριν, ποια θέματα
θέλουμε να συζητήσουμε. Μπορούμε να εντάξουμε και αυτό και να πάμε
αντιπροσωπεία και γι’αυτό.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Όχι. Ως Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου
Ηλιούπολης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και σε αυτό το θέμα.
Άρα, η απόφασή μας είναι, συντασσόμαστε με την απόφαση της
ΠΕΔΑ και όπως συμπληρώθηκε με τις απόψεις και του Σωματείου
Εργαζομένων του Δήμου Ηλιούπολης.
------------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μου επιτρέψετε να προτάξουμε το 13ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 13ο
«Έγκριση Απολογισμού 2014 και Προϋπολογισμού 2015 του Κέντρο
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 13 θέμα,
«Έγκριση Απολογισμού 2014 και Προϋπολογισμού 2015 του Κέντρο
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες».
Είναι στο Δημοτικό μας Συμβούλιο ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου κ.Νικόλαος Ανυφαντής, ο οποίος έχει και τον λόγο για να μας
ενημερώσει.
Ν.ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Καλησπέρα σας.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι, εκ μέρους του Δ.Σ. του ΚΕΕΠΕΑ
«Ορίζοντες» είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω τον Απολογισμό Δράσης
2014 του Σωματείου μας και τον Προϋπολογισμό Δράσης για το 2015.
Όσον αφορά το ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες», όπως είναι γνωστό αυτό είναι
ένα Φιλανθρωπικό Σωματείο που δημιουργήθηκε και διοικείται από γονείς
ατόμων με αναπηρία. Είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών
Κοινωνικής Φροντίδας και από τον Σεπτέμβρη του 2013 λειτουργεί ένα
Κέντρο Διημέρευσης σε χώρους που έχει παραχωρήσει σε εμάς ο Δήμος
Ηλιούπολης.
Με την ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Ηλιούπολης
και τη Δημοτική Αρχή για την ευκαιρία που μας έδωσε μέσω αυτής της
παραχώρησης να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας, να
υποστηρίξουμε καλύτερα την οικονομική στήριξη των προσπαθειών μας και
μέσα από αυτές να παρέχουμε έναν ιστό κοινωνικής ασφάλειας και
προστασίας για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα όπως είναι αυτή
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των ατόμων με νοητική υστέρηση.
Όσον αφορά τον Απολογισμό Λειτουργίας του Κέντρου μας κατά το
2014 θα πρέπει να σας πω ότι αυτός έχει εστιαστεί κύρια στους εξής
πυλώνες. Πρώτον, να ολοκληρώσει την υλικοτεχνική υποδομή σύμφωνα με
τους αρχικούς σχεδιασμούς του Κέντρου μας και αυτό το έχουμε καταφέρει
επαρκέστατα στη χρονιά που μας πέρασε, το 2014 δηλαδή.
Να δώσουμε περαιτέρω έμφαση στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα,
στηριζόμενοι στην πολυετή εμπειρία του προσωπικού μας προς τα 72 άτομα
με αναπηρίες που εκπαιδεύει αυτή την περίοδο. Στα πλαίσια αυτά να
εντείνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού, ούτως ώστε το
εκπαιδευτικό έργο να γίνει καλύτερο και αυτό σε συνεργασία και με
εξωτερικό συνεργάτη, με πρωταρχικό ρόλο την υποστήριξη και εποπτεία της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα έλεγα ότι η πεμπτουσία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στο Κέντρο μας στηρίζεται στη θέση εξειδικευμένων γενικών
και ειδικών στόχων ανά εκπαιδευόμενο και ανά τμήμα και μέσα από αυτή τη
διαδικασία όλες οι άλλες οι δράσεις έρχονται υποστηρικτικά να βοηθήσουν,
ούτως ώστε τα άτομα αυτά να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν και να
ενταχθούν στην κοινωνία.
Οι δράσεις τις οποίες το Κέντρο μας έχει κάνει στα πλαίσια αυτά,
αφορούν σε προγράμματα ημιαυτόνομης διαβίωσης, σε δεξιότητες
αυτοεξυπηρέτησης, σε προγράμματα ψυχοθεραπείας, λογοθεραπείας, ειδικής
φυσικής αγωγής, είτε σε ομαδικό, είτε ατομικό επίπεδο, σε προγράμματα
κοινωνικοποίησης «Γνωρίζω τη γειτονιά μου», σε γιόγκα γέλιου, κηπουρική,
οδηγισμό. Και πέραν αυτών σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις όπως εκδρομές,
επισκέψεις σε Μουσεία κλπ. Επίσης, συνεπικουρούν την όλη διαδικασία η
δομή του Κέντρου μας μέσα από Εργαστήρια όπου εκεί οι εργαζόμενοι μέσα
από την παραγωγή συγκεκριμένων πραγμάτων και έργων μπορούν και
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υποβοηθούνται όσον αφορά την λεπτή κίνηση και την εκπαιδευτική τους
διαδικασία.
Επίσης το 2014 μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην εκπαιδευτική
διαδικασία και νέα τεχνολογικά μέσα όπως διαδραστικούς πίνακες, αλλά και
να ολοκληρώσουμε το δωμάτιο χαλάρωσης, ένα πολυαισθητηριακό δωμάτιο
το οποίον είναι ειδικά σχεδιασμένο και εξοπλισμένο με καινοτόμα
συστήματα τεχνολογικής και λογισμικής υποστήριξης ώστε να ερεθίζει τις
αισθήσεις και να προάγει τα προγράμματα εργοθεραπευτικής παρέμβασης.
Επίσης, στα πλαίσια υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
έχουμε επεκτείνει τις Υπηρεσίες μας και προς τους γονείς, ούτως ώστε και
αυτοί να είναι αρωγοί στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους.
Η πεμπτουσία της παρέμβασής μας είναι η κοινωνικοποίηση και
κοινωνική ένταξη των εκπαιδευομένων μας και στο πλαίσιο αυτό δεν θα
μπορούσε παρά να είμαστε σε αγαστή συνεργασία, σε πολύ κλειστή
συνεργασία με την κοινωνία.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Ηλιούπολης για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό
διάστημα μαζί της. Επίσης, το 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης, το
Κολυμβητήριο Ηλιούπολης, όπου εκεί έχουμε εβδομαδιαία προγράμματα,
καθώς επίσης και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ηλιούπολης.
Το οικονομικό μέρος των δραστηριοτήτων μας, για να περάσω έτσι
και στα οικονομικά νούμερα, είναι ότι κατά τη διάρκεια του 2014 τα έσοδά
μας ανήλθαν σε 693.719€ εκ των οποίων 210.000€ αφορούν σε τακτική
επιχορήγηση της Περιφέρειας Αττικής, 35.681€ αφορούν σε δωρεέςεράνους, 444.778€ αφορούν σε νοσήλια-θεραπείες και 3.260€ σε εισφορές
μελών.
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Όσον αφορά τα οικονομικά θέματα του Φορέα μας, θα πρέπει να
πούμε ότι το κυριότερο αυτών είναι η ταμειακή ρευστότητα. Δηλαδή οι
εισπράξεις μας είναι αρκετά ετεροχρονισμένες σε σχέση με τα έξοδά μας.
Δηλαδή τα έξοδά μας είναι μηνιαία και οι εισπράξεις μας καμιά φορά είναι
σε απόσταση μηνών ή και σχεδόν χρόνου όσον αφορά την επιχορήγησή μας
την οποία καταφέραμε να πάρουμε προς το τέλος του έτους, δηλαδή γύρω
στον Νοέμβρη – Δεκέμβρη.
Το σκέλος των εξόδων μας θα πρέπει να σας πω ότι στο 2014 ανήλθε
σε 548.000€ εκ των οποίων:
- Τα αναλώσιμα υλικά ανέρχονται σε 11.463€.
- Ο εξοπλισμός σε 31.546€.
- Γενικά έξοδα (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) 6.309€.
- Βελτίωση κτιρίου 12.610€.
- Συντήρηση λεωφορείων 16.307€.
- Τρόφιμα 52.631€
- Διάφορα 9.553€.
- Αποδοχές κάθε μορφής 407.679€.
Όσον αφορά τον Προϋπολογισμό Δράσης μας για το 2015, αυτός θα
πρέπει να σας πω ότι εστιάζεται γύρω από την αύξηση του αριθμού των
εκπαιδευομένων μας και ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μέσα για να φέρουμε τους
εκπαιδευόμενους στο Κέντρο, αλλά και σε εκπαιδευτικό υλικό για να
στηρίξουμε την εκπαιδευτική τους διαδικασία. Σε επέκταση ωρών
λειτουργίας του Κέντρου

και κατά τις απογευματινές ώρες. Και στη

διεκδίκηση και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών εσόδων όπως είναι
ΕΟΚικά Προγράμματα ΕΣΠΑ, Δια Βίου Εκπαίδευση κλπ.
Επίσης, επειδή υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός παιδιών μας τα
οποία είναι μεγάλη ηλικία πλέον, σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά τη δημιουργία
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δομής υποστηριζόμενης διαβίωσης και επίσης την οργάνωση ενός
Κοινωνικού Συνεταιρισμού με σκοπό την εργασιακή ένταξη των
εκπαιδευομένων μας που έχουν τη δυνατότητα.
Με αυτά τα δεδομένα καταθέτουμε και τον Προϋπολογισμό μας για
το έτος 2015, όπως έχει κατατεθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνουμε έναν κύκλο ερωτήσεων, για να γίνουν και οι
τοποθετήσεις.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ μόνο μια ερώτηση ήθελα, τα βασικά μεγέθη τα
μεγάλα, τα έσοδα. Δηλαδή πόσα είναι από συνδρομές. Ξέρω ότι τα
προνοιακά επιδόματα είναι δικά σας. Θυμάμαι, είχα έρθει μια φορά και μου
είχατε εξηγήσει. Προς Θεού. Απλώς ποια είναι τα έσοδα δηλαδή του
Σωματείου. Τα έξοδα τα καταλαβαίνω χωρίς να μου τα πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να γίνουν όλες οι ερωτήσεις, κ.Ανυφαντή; Αυτά έχουν
ειπωθεί βέβαια.
Κυρία Τσατσούλη; Δεν έχετε ερώτηση. Ο κ.Πούλος; Η κα Πίκουλα;
Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Επειδή δεν τα καταλαβαίνω και πολύ τα νούμερα, απλώς
διευκρινιστικά. Μπορείτε να μου πείτε, σε αυτά που λέτε έσοδα, έχετε το
ποσόν των 444.000€ που λέτε, αντιστοιχεί από τα λεφτά που παίρνετε από
τα Ταμεία; Δηλαδή κάθε Ταμείο πόσα χρήματα δίνει και πόσα παιδιά έχετε;
Ν.ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οι εκπαιδευόμενοι μέλη μας ανέρχονται σε 72. Το
έσοδο του Φορέα μας ανά ημέρα είναι 40€.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Για πόσες μέρες τον μήνα;
Ν.ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μπορεί να έρχεται 22, μπορεί να έρχεται λιγότερες,
αναλόγως. Δεν έρχονται πάντα δηλαδή όλες τις μέρες. Ανάλογα με το πόσες
μέρες έρχονται.
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Γ.ΣΟΦΗΣ: Αν είναι έτσι που λέτε, δεν βγαίνει το 444.778€. Γιατί είναι 40
επί 20, κάνει 800 τον μήνα, επί 70…
Ν.ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μα, σας λέω και πάλι ότι δεν έρχονται όλες τις μέρες τα
παιδιά. Δηλαδή ανάλογα με τις μέρες που έρχονται, κόβονται και νοσήλια.
Δηλαδή μπορεί να έρθει και 5 μέρες και 10 μέρες, οπότε αναλόγως κόβεται
και η απόδειξη με βάση τις μέρες. Επιπλέον, είναι κάποια παιδιά που για
λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και επειδή δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση
τα έχουμε δωρεάν.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Τα έσοδα τα δικά σας είναι για 72
παιδιά.
Ν.ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Επειδή κάνατε τον πολλαπλασιασμό 72 επί τόσες μέρες.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Επί 40, επί 20, που κάνει κάπου 600.000 ή 700.000.
Ν.ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεν ισχύει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις. Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ επειδή έχω επισκεφθεί τους κυρίους εδώ, πιστεύω
και το λέω ευθέως ότι γίνεται μια σωστή δουλειά. Καλά θα ήταν να ήταν
κρατικές οι δομές αυτές, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε, όταν οι άνθρωποι
παίρνουν τα προνοιακά επιδόματα, και ουσιαστικά ελάχιστη κρατική
επιχορήγηση παίρνουν απ’ό,τι θυμάμαι και πιστεύω ότι θα είναι η ίδια
λογικά. Τα λέω καλά; Απ’ό,τι θυμάμαι από πέρυσι, πρόπερσι, πότε είχα
έρθει. Γίνεται μια καλή εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ένα σοβαρό θέμα για
τα παιδιά αυτά. Δηλαδή η εμπειρία μου όταν πήγα, ήταν ότι τα παίρνουν στο
σπίτι για να μην ιδρυματοποιούνται αυτά τα παιδιά, γίνεται δηλαδή μια καλή
δουλειά από τους Εκπαιδευτικούς και την είδα.
Με αυτή την έννοια λοιπόν, οπωσδήποτε τον ψηφίζουμε τον
Προϋπολογισμό. Και γενικά θεωρώ ότι στις δεδομένες συνθήκες, με αυτές
τις συνθήκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, κι εγώ αν ήμουν στη θέση τους
το ίδιο θα έκανα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαργαρώνη, έχετε τον λόγο.
Π.ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ: Νομίζω ότι φαίνεται από τον Προϋπολογισμό
ξεκάθαρα ουσιαστικά το πώς μια δομή η οποία πρέπει να είναι κρατική, θα
πρέπει ειδικά σε μια ιδιαίτερη, ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, πώς τελικά
έρχεται και εμπορευματοποιείται. Και η διαφορά εσόδων-εξόδων φαίνεται
ξεκάθαρα. Το τελευταίο που είπε ο κύριος από τους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, το δείχνει
και αυτό ξεκάθαρα. Εμείς πήγαμε και τον επισκεφθήκαμε τον χώρο.
Ουσιαστικά είναι γύρω στα 72 παιδιά μας είπαν, αλλά φαίνεται ότι δεν πάνε
και κάθε μέρα. Είναι γύρω στα 450.000€ ουσιαστικά από νοσήλια,
θεραπείες, και άλλα 210.000€ από την Περιφέρεια. Και ταυτόχρονα το
νομικό πλαίσιο βάζει ότι το Κράτος υποχρεούται μέχρι την ηλικία των 14
ετών να παρέχει φροντίδα.
Εμείς εδώ στην Ηλιούπολη έχουμε και το Ειδικό Σχολείο το οποίον αν
πάτε και από κει μια βόλτα, θα δείτε πώς ισχύει αυτό που λέμε «κάθε πέρυσι
και καλύτερα». Και ταυτόχρονα πώς ενισχύονται τέτοιες «μη κερδοσκοπικές» Οργανώσεις, που παίρνουν και επιδοτήσεις, παίρνουν και δημόσιες
δομές,

Κολυμβητήρια,

Γυμναστήρια,

εγκαταστάσεις

δωρεάν.

Και

ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και τους εργαζόμενους με σύμβαση. Δηλαδή
εργαζόμενους οι οποίοι προσφέρουν πραγματικά έργο και έχει γίνει, απ’ό,τι
μας είπαν οι ίδιοι, όσο ήταν στον Άγιο Δημήτριο υπήρχαν και μήνες που
καθυστερούσαν τα χρήματα κλπ. Και τώρα έχει γίνει συζήτηση για να
γίνουν Αορίστου Χρόνου και βέβαια δεν έχει προχωρήσει.
Εμείς λοιπόν το καταψηφίζουμε και στην ουσία του και στο τεχνικό
κομμάτι και η θέση μας είναι, να είναι κρατικές αυτές οι δομές και δεν πάμε
πίσω από αυτές τις θέσεις. Γιατί σε όλες τις συζητήσεις και εδώ στο
Δημοτικό Συμβούλιο πάντα μπαίνουν αυτοί οι δύο δρόμοι τελικά, ποια είναι
η πραγματική ανάγκη και ποια είναι ουσιαστικά η κατεύθυνση της
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κερδοσκοπίας, της επιχειρηματικότητας, της εμπορευματοποίησης. Και δεν
μπορούμε συνέχεια να λέμε «ε, και τι να κάνουμε», «και τι να κάνουμε», και
κάθε πέρυσι και καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Μαργαρώνη.
Η κα Πίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Διάβασα με προσοχή τον Απολογισμό αλλά και τις
προβλέψεις για το 2015, μια μικρή απόκλιση του ενός έτους από το άλλο.
Θα μείνω κι εγώ στο ό,τι είναι ένας Φορέας ιδιωτικός αλλά με
κρατική επιχορήγηση στο μεγαλύτερο κομμάτι του, που σημαίνει το 90%.
Πάνω στα έσοδα νοσηλείας και θεραπείας θα πρέπει να έχω την
ένστασή μου ως προς το Δ.Σ. γιατί και το ίδιο γνωρίζει ότι οι μέρες όλων
των παιδιών σχεδόν το σύνολό τους είναι 20 μέρες, ελάχιστα άτομα μπορεί
να κυμανθούν 15-20, που σημαίνει ένα κατά μέσο όρο νοσήλιο περίπου 650
– 700€ μηνιαίως το οποίο βεβαίως καταβάλλεται από τα Ασφαλιστικά
Ταμεία.
Εκείνο που εγώ ελπίζω και εύχομαι, να τελειώσει αυτή η διαδικασία,
το ξέρει ο κ.Ανυφαντής, με τον ΕΟΠΥΥ, ούτως ώστε πλέον να μη
μεσολαβούν τα Ασφαλιστικά Ταμεία και εκείνα να μην επιβαρύνονται, αλλά
και να υπάρχει καλύτερος έλεγχος κατ’ ευθείαν από τον ΕΟΠΥΥ ή όπως θα
διαμορφωθεί ο ΕΟΠΥΥ γιατί πιστεύω ότι θα διαμορφωθεί με τη νέα
Κυβέρνηση, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό να υφίσταται. Είναι ένα νομικό
καθεστώς που πραγματικά δεν βοηθάει κανέναν, ούτε το Ίδρυμα, ούτε τα
Ασφαλιστικά, ούτε και αυτά τα παιδιά και εμάς βέβαια κατ’ επέκτασιν που
ερχόμαστε εδώ

να επικαιροποιήσουμε και να αποδεχθούμε τους

Απολογισμούς σας.
Εύχομαι λοιπόν μέσα στο 2015 να λυθεί αυτό το θέμα και εσείς να
έχετε το πλήρες ποσό μέσα στην τρέχουσα περίοδο, γιατί μεταφέρεται στην
επόμενη και δεν έχουμε την πραγματική εικόνα.
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Ένα ερώτημα πραγματικά θέλω να το κάνω. Βέβαια τα παιδιά τα ξέρω
και τα γνωρίζω τα περισσότερα, και τα 72. Τι ηλικία έχουν, κ.Ανυφαντή;
Ν.ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Μέχρι 45 – 50. Η παροχή των Υπηρεσιών εργοθερεπείας,
λογοθεραπείας και όλα αυτά τα οποία βεβαίως γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ανυφαντή, επαναλάβετε την απάντηση γιατί δεν
γράφτηκε στα Πρακτικά.
Ν.ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Είναι από 15 έως 50 ετών.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Γι’ αυτό και έχω αυτό που είπα. Γιατί πρέπει να μπει κάποια
στιγμή, θα τον αποκαλέσουμε ΕΟΠΥΥ, αυτόν έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτό
το Νομικό Πρόσωπο έχουμε και διέπει. Αυτά τα παιδιά στις μεγαλύτερες
ηλικίες και μιλάω από 30 και πάνω, επιδέχονται αυτές τις εργοθεραπείες, τις
λογοθεραπείες; Ανταποκρίνονται;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Έχει να κάνει με το νοσήλιο και έχει να κάνει και με τον
Προϋπολογισμό. Κύριε Δήμαρχε, εγώ στον κ.Ανυφαντή απευθύνομαι. Δεν
απευθύνομαι στον Δήμαρχο Ηλιούπολης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει τελειώσει ο χρόνος σας, κα Πίκουλα. Συντομεύετε.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Ξέρει ο κ.Ανυφαντής. Θα ήθελα
πραγματικά αυτή την απάντηση να τη δώσετε στο Σώμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά κάνουμε τώρα τοποθετήσεις, κα Πίκουλα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Τοποθέτηση είναι. Από κει και πέρα μετατρέπεται σε χρήμα
το ερώτημα και το ξέρουμε. Από κει και πέρα λοιπόν, εύχομαι μέσα στο
2015, πραγματικά του χρόνου να έχουμε μια άλλη εικόνα αυτής της
κατάστασης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κα Πίκουλα.
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Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Κατ’αρχάς, να δηλώσω ότι εμμένω στις απόψεις μου γύρω από
τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους Οργανισμούς αυτούς, όπως
βαφτίζονται, που είναι έξω από αυτό που λέγεται δημόσια δωρεάν παιδεία,
παροχή υγείας, πρόνοια κλπ., που κατά τη γνώμη μου φαλκιδεύει τα
δικαιώματα της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων που έχουν προβλήματα
και εξυπηρετεί μόνο μικρά κομμάτια.
Αντιλαμβάνομαι πλήρως το πρόβλημα. Λέει κάποιος: «Εγώ έχω
προβλήματα. Πώς μου λύνεις το πρόβλημα;». Και εγώ λέω, αν για
παράδειγμα ο κάθε ένας κοιτάει το δικό του πρόβλημα, απλώς σκάβει τον
λάκκο του διπλανού. Και το λέω αυτό γιατί εγώ ξέρω να διαβάζω αυτά που
βλέπω. 72 άτομα επί 700€ τον μήνα επί 12 μήνες, κάνουν 691.200€. Εάν
αυτά είναι 444.000€ ή όχι, κάποιος τα ξέρει, φαντάζομαι τα Ασφαλιστικά
Ταμεία. Αλλά οι λογαριασμοί όπως μας τους είπε ο Πρόεδρος βγαίνουν
διαφορετικοί. Όμως εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό, αν για παράδειγμα
τα παιδιά δεν πάνε κάθε μέρα και πόσες φορές πάνε, κάποιος άλλος πρέπει
να το ελέγξει, δεν είναι δική μου δουλειά.
Μπορώ όμως να πω ότι τα χρήματα αυτά όπως μαζεύονται και όπως
τα ακούω εγώ, και γνωρίζοντας μια ορισμένη περίοδο πολύ καλά το ζήτημα
εδώ του Ειδικού Σχολείου και την τεράστια αγωνία των τότε Διευθυντών να
μπορέσουν να συντηρήσουν τα αυτοκίνητά τους και με δεδομένο μάλιστα
ότι πήρε φωτιά και ένα αυτοκίνητο αν θυμάστε κλπ. και παραλίγο να πάνε
φυλακή οι Διευθυντές βέβαια του Σχολείου και ο Οδηγός και κανείς άλλος.
Λέω ότι η αγωνία σε σχέση με το δημόσιο κομμάτι δεν υπάρχει σε σχέση με
τις παροχές που γίνονται, ανταγωνιστικά προφανώς με αυτή την ιστορία.
Και γνωρίζοντας την ίδια κατάσταση που υπάρχει και στα Ειδικά Σχολεία
που υπάρχουν στον Άγιο Δημήτριο, μπορώ να σας πω ότι είναι μια
κατάσταση η οποία είναι σε αντιδιαστολή και από εκείνες τις πλευρές δεν
80
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υπάρχει καμία απολύτως ουσιαστική πρόνοια. Είναι ανισομερής η
κατανομή.
Από αυτή την άποψη η διαφωνία μου ήταν και παραμένει σε σχέση με
τον χαρακτήρα που υπάρχουν οι ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ. Καταψηφίζω τον
Απολογισμό και τον Απολογισμό. Και λέω ότι πρέπει να παλέψουμε, όπως
παλεύουμε για δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία και πρόνοια, για όλο τον λαό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Σόφη. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που
θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση; Έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ.Ανυφαντή για να πει μια τελευταία
άποψη γι’αυτά που ακούστηκαν, να καταθέσω και εγώ τη δική μου γνώμη,
άποψη, αν μου επιτρέπεται. Είναι ένας χώρος, ακούστηκε και από άλλους
συναδέλφους, από τον κ.Κοκοτίνη κλπ., που πραγματικά γίνεται πολύ
σημαντική δουλειά.
Κύριε Ανυφαντή, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά τα
συγχαρητήριά μου και καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
Ν.ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνω, πέραν από τις απόψεις και τις θέσεις που
μπορεί να έχει ο κάθε ένας για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν αυτές οι
δομές. Αλλά στον συγκεκριμένο χώρο και δικαιώνει τελικά την απόφαση
που είχε πάρει η…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να το λέω, έχω κάποιον λόγο. Επιτρέψτε μου να μην είναι
θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχω κάποιον λόγο προσωπικό.
Κύριε Ανυφαντή, ολοκληρώστε.
Ν.ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Να πω ότι η σημαντικότερη ίσως όλων των παροχών
του Φορέα μας όσον αφορά το εκπαιδευτικό έργο σε σχέση με αυτά τα
παιδιά είναι ότι αυτά τα παιδιά όντας σε ένα προστατευμένο περιβάλλον
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διατηρούν το επίπεδό τους σε ένα επίπεδο, δεν πισωγυρίζουν και αυτό είναι
πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε η εκπαιδευτική διαδικασία γι’ αυτά τα άτομα
πρέπει να είναι δια βίου.
Το δεύτερο είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εμείς ως
οικογένειες μπορούμε και λειτουργούμε. Γιατί όντως το παιδί απασχολημένο
7-8 ώρες, μπορούμε και εμείς ως πολίτες αυτής της χώρας να διεξάγουμε τη
ζωή μας, είτε αυτό αφορά τη δουλειά, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι ίσως
η σημαντικότερη παροχή μιας Υπηρεσίας όπου το Δημόσιο για τον Α ή Β
λόγο μετά τα 22 δεν είναι πουθενά. Και γι’ αυτό εμείς ως γονείς επειδή
έχουμε την ανάγκη μπαίνουμε μπροστά για να κάνουμε κάτι σε σχέση με
αυτό το πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσουμε, κ.Ανυφαντή. Ευχαριστώ για την
ενημέρωση. Επιπλέον να ευχαριστήσω, γιατί δεν είναι η κα Κορμά εδώ που
είναι υπεύθυνη για τα θέματα εθελοντισμού, που συμμετείχατε σε
εκδηλώσεις εθελοντικές στον Δήμο Ηλιούπολης με αφορμή τη συμπλήρωση
των δύο ετών λειτουργίας σας εδώ σε χώρο του Δήμου.
Οπότε, η απόφαση είναι σε ότι αφορά τον Απολογισμό του 2014 και
τον Προϋπολογισμό του 2015 για το ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: Εγκρίνεται
κατά πλειοψηφία. Συμφωνεί ο κ.Κοκοτίνης. Διευκρινίστε την ψήφο σας,
κ.Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Για να μη γίνονται παρεξηγήσεις. Επειδή κι εγώ έχω
προσωπικό οικογενειακό πρόβλημα τέτοιο και το έχω ζήσει τον καλό καιρό,
πριν 20 χρόνια, και ξέρω πώς λύνονται αυτά τα θέματα, από την τσέπη μου
δηλαδή. Λέω ότι εγώ είμαι υπέρ της κρατικής, να γίνουμε Δανία και 50
φορές καλύτεροι, ό,τι θέλετε. Αλλά εγώ επειδή το είδα πρακτικά, πήγα, το
είδα, είδα τη δράση, είδα τους Εκπαιδευτικούς, όσο καταλαβαίνω,
Εκπαιδευτικός δεν είμαι. Και μάλιστα είχα ψηφίσει λευκό πριν 4 χρόνια για
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να είμαι ειλικρινής γιατί νόμιζα ότι είναι μια μη Κυβερνητική Οργάνωση με
αδιαφανείς πόρους γι’αυτό τότε ψήφισα λευκό.
Με αυτή την έννοια λοιπόν, όταν πήγα και είδα, και πήγα δύο φορές,
λέω ότι όταν αντιμετωπίζεις ένα υπαρκτό πρόβλημα, λέω (γι’αυτό είπα
σύμφωνα με την τοποθέτησή μου) ότι θα ήθελα κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε κατανοητό και από την τοποθέτησή σας, κ.Κοκοτίνη.
Και καλό είναι, με την ευκαιρία, μια που το είπατε, και άλλοι συνάδελφοι να
επισκεφθούν τον χώρο.
Ψηφίζει υπέρ η Παράταξη του κ.Κοκοτίνη. Η κα Τσατσούλη;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Απέχουμε. Δεν μπαίνουμε στην ουσία του τι γίνεται,
ούτε είμαστε ειδικοί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό προέκυψε από την τοποθέτηση του κ.Μαργαρώνη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Φυσικά αντιλαμβανόμαστε και την αγωνία των
ανθρώπων. Απέχουμε γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα
ούτε καν των καλοπροαίρετων ιδιωτών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ απέχει από την
ψηφοφορία. Το ΕΝΑΚ δεν παρευρίσκεται στην αίθουσα. Ο κ.Σόφης;
Γ.ΣΟΦΗΣ: Να πω μια κουβέντα. Εγώ καταψηφίζω τον Απολογισμό και τον
Προϋπολογισμό με αυτά που έβαλα προηγούμενα. Και σέβομαι απόλυτα τα
προβλήματα των ανθρώπων. Αλλά επειδή τυχαίνει να έχω και εγώ δύο
γνωστούς που έχουν παιδιά που είναι κατάκοιτα και είναι σε κατάσταση
γκετοποίησης και δεν έχουν καμία δυνατότητα, δεν ξέρω τι θα τους πω.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Γ.ΣΟΦΗΣ: Δεν το καταλαβαίνετε, κυρία μου; Λυπάμαι. Το επίπεδο
μέριμνας λοιπόν δεν κατανέμεται για 72. Δεν μπορεί λοιπόν εγώ να
συμφωνήσω. Δεν διαφωνώ με τα προβλήματα των ανθρώπων και να
λύνονται. Αλλά δεν μπορώ να λέω να λύνονται αυτών και για τους άλλους
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να κλείνω τα μάτια. Εγώ το κεφάλι στην άμμο δεν το βάζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κατανοητή η άποψή σας. Άρα, εγκρίνεται κατά
πλειοψηφία. Ο κ.Σόφης καταψηφίζει. Έχουν καταγραφεί οι θέσεις των
Παρατάξεων.
Ευχαριστώ, κ.Ανυφαντή, να είστε καλά και καλή συνέχεια στη
δουλειά σας και στο έργο σας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Κέντρου

Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες», όπως
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της.
2. Εγκρίνει

τον απολογισμό του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας

Φροντίδας ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες», έτους 2014 ο οποίος παρουσιάζει τα
εξής :
ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)
Α) Υπόλοιπο χρήσης 2014

80.565

Β) Έσοδα 2014
Επιχορηγήσεις
Τακτική επιχορήγηση

210.000

Δωρεές/Έρανοι κλπ.

35.681

Έσοδα από φοίτηση

444.778

Λοιπά Έσοδα

3.260

Γ) Σύνολο Εσόδων 2014

693.719

(Α+Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων 774.284
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ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)
Α) Υπόλοιπο χρήσης 2014

226.185

Αναλώσιμα-Υλικά

11.463

Εξοπλισμός

31.546

Γεν. Έξοδα (ΟΤΕ,ΔΕΗ κλπ.)

6.309

Βελτίωση κτιρίου

12.610

Συντήρηση αυτοκινήτων

16.307

Τρόφιμα

52.631

Διάφορα

9.553

Αποδοχές Κάθε Μορφής

407.679

Β) Σύνολο Εξόδων 2014

548.099

(Α+Β) Γενικό Σύνολο

774.284

3. Εγκρίνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Κέντρου

Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες», όπως
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της.
4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες», έτους 2015 ο οποίος παρουσιάζει τα
εξής :
ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)
Υπόλοιπο χρήσης 2014

226.185

Επιχορηγήσεις
-Τακτική Επιχορήγηση

150.00

Δωρεές/Έρανοι κλπ.

10.000

Έσοδα από φοίτηση

460.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

846,185
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ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)
Αναλώσιμα-Υλικά

20.000

Εξοπλισμός

80.000

Γεν. Έξοδα (ΟΤΕ-ΔΕΗ-θέρμανση) 15.000
Βελτίωση κτιρίου

40.000

Συντήρηση Λεωφορείων

25.000

Τρόφιμα-Σίτιση

75.000

Διάφορα

21.185

Αποδοχές κάθε μορφής

570.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

846.185

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 159/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 4ο
«Ανάληψη νομικής δέσμευσης και ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλου για τη
Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου
Ηλιούπολης».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα είναι: «Ανάληψη νομικής δέσμευσης και ανάθεση
Υπηρεσιών Συμβούλου για τη Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
Απορριμμάτων του Δήμου Ηλιούπολης».
Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ.Παπαγεωργίου έχει τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσουμε
ως Δήμος στη σύνταξη ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
Απορριμμάτων, όχι μόνο γιατί μας το ζητάει η Περιφέρεια Αττικής, έχει
στείλει σχετική επιστολή η κα Δούρου ως μέρος μιας νέας συνολικής
στρατηγικής διαχείρισης των απορριμμάτων σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, αλλά και για να ανταποκριθούμε στις νέες διεθνείς τάσεις που
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αλλού εν πάση περιπτώσει έχουν υλοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Αυτές οι τάσεις
σήμερα συμπυκνώνονται στη μέγιστη δυνατή διαλογή στην πηγή, στην
αξιοποίηση των απορριμμάτων ως πόρου και όχι στην ταφή, και στον
εκμηδενισμό ει δυνατόν, στην ελαχιστοποίηση και τον εκμηδενισμό του
μέρους των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή.
Όμως, δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να εισηγηθούμε αυτό το θέμα
και ζητάμε συγνώμη γι’ αυτό, παρ’ ότι θεωρούμε ότι έχει έναν χαρακτήρα
επείγοντος. Δεν είμαστε σε θέση να εισηγηθούμε και να συζητήσουμε γιατί
η Υπηρεσία η αρμόδια του Δήμου ζήτησε λίγο περισσότερο χρόνο να
επεξεργαστεί και να αξιολογήσει τις δυνατότητες τις δικές της να
προχωρήσει στη σύνταξη αυτού του Σχεδίου, το σεβόμαστε και θα
περιμένουμε να μας δώσει το τελικό πόρισμα. Εμείς θεωρούσαμε, επειδή
κατ’ αρχήν απαιτείται να αξιοποιηθεί και η διεθνής τεχνογνωσία σε αυτό το
αντικείμενο και είναι αρκετά σύνθετο το εγχείρημα, ίσως θα έπρεπε να πάμε
στην αξιοποίηση κάποιου εξωτερικού συμβούλου και να αναθέταμε
υπηρεσίες συμβούλου, όμως δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση.
Περιμένουμε το πόρισμα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.
Ελπίζουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε τη σχετική
εισήγηση της Υπηρεσίας και έτσι να φέρουμε την εισήγηση και να
εισηγηθούμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναβάλλεται για επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλο το
αναβάλλεται, άλλο το αποσύρεται, άλλο το ακυρώνεται, άλλο το
ματαιώνεται.
Ευχαριστώ, κ.Παπαγεωργίου.
-----------------------------
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ΘΕΜΑ 5ο
«Πρόγραμμα κομποστοποίησης κλαδοκάθαρων του Δήμου Ηλιούπολης.
- Συνέχιση της δράσης σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης και εισαγωγή
πιλοτικής εφαρμογής κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων.
- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Προγραμματικής
Σύμβασης».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 5 θέμα,
«Πρόγραμμα κομποστοποίησης κλαδοκάθαρων του Δήμου Ηλιούπολης. Συνέχιση της δράσης σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης και εισαγωγή
πιλοτικής εφαρμογής κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης».
Κύριε Παπαγεωργίου, έχετε τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αποδείχθηκε στην πράξη ότι αυτή η πρωτοβουλία
που πήρε ο Δήμος Ηλιούπολης στο τέλος του 2011 – αρχές του 2012 να
υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με τα ΤΕΙ Κρήτης για ένα πιλοτικό
πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης των φυτικών
υπολειμμάτων, των κλαδοκάθαρων, όπως λέμε, του Δήμου, ήταν εξαιρετική
ως πρωτοβουλία και δράση και είχε πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία.
Αξίζει να δούμε λίγο τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και με
αριθμούς όπου χρειάζεται. Στο διάστημα αυτό των 30 μηνών έγινε
επεξεργασία

περισσότερων

από

2.200

τόνους

κλαδοκάθαρων

και

παρήχθησαν περισσότεροι από 500 τόνοι καθαρού compost, φυτικού
compost. Η δράση βέβαια δεν αφορούσε μόνο τη διαχείριση των
κλαδοκάθαρων και την παραγωγή compost, είχε και άλλες παράλληλες
δράσεις που θα τις αναφέρω παρακάτω. Όμως αξίζει να μνημονεύσω εδώ ότι
το κόστος ανά τόνο αυτής της διαχείρισης έφτασε στα 67€. Το σύνολο της
σύμβασης ήταν 147.000€ συν ΦΠΑ, με διάρκεια 30 μηνών. Το μικρότερο
κόστος που θα πλήρωνε ο Δήμος αν δεν τα μετέτρεπε σε compost και τα
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οδηγούσε στη χωματερή, θα ήταν τουλάχιστον 187.000€. Που σημαίνει ότι
ως μονοσήμαντα οικονομικό όφελος ο Δήμος είχε ένα κέρδος περίπου
30.000-40.000€, όμως δεν ήταν μόνον αυτό.
Γιατί υπήρξαν παράλληλα και άλλα ευεργετικά αποτελέσματα,
σημαντικά θετικά στοιχεία, όπως:
- Υπήρξαν δράσεις δημοσιότητας. Έγιναν 4 ανοιχτές εκδηλώσεις,
ενημέρωση του κοινού, όπου έγινε και διανομή compost.
- Όπως, επίσης, έγινε εκπαίδευση σε θέματα οικιακής κομποστοποίησης.
- Εξοικονομήθηκαν από αυτή τη δράση περισσότεροι από 100 τόνοι
διοξειδίου του άνθρακα από την εξοικονόμηση καυσίμων από τη μη
μεταφορά των κλαδοκάθαρων στις χωματερές.
- Υπήρξε εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων και εξοικειώθηκε
μια ομάδα εργαζομένων με τις διαδικασίες και τις απαραίτητες εργασίες.
- Πραγματοποιήθηκε

και

πολύωρη

εκπαιδευτική

ημερίδα

για

το

αντικείμενο, στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός εργαζομένων του
Δήμου.
- Αναδείχθηκε ο Δήμος Ηλιούπολης ως πρωτοπόρος Δήμος στα θέματα
της διαχείρισης των φυτικών υπολειμμάτων.
Συμμετείχα

σε

ένα

Διεθνές

Συνέδριο

διαχείρισης

αστικών

απορριμμάτων πριν από 15-20 μέρες, όπου μνημονεύτηκε ο Δήμος
Ηλιούπολης ως ο μόνος Δήμος της Αττικής που προχώρησε στην
αξιοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων και σε κομποστοποίηση με όλα τα
οφέλη. Και πραγματικά ένοιωσα πολύ καλά όταν ακούστηκε ότι είναι ο
μόνος Δήμος. Θα έπρεπε βεβαίως και οι άλλοι, αλλά τουλάχιστον εμείς
προχωρήσαμε πολύ πριν από τους άλλους σε αυτή την πρωτοβουλία.
Επίσης, εκπαιδεύτηκαν νέοι επιστήμονες. Περισσότεροι από 6 νέοι
επιστήμονες συμμετείχαν στο έργο, είτε ως αμειβόμενοι σπουδαστές, είτε με
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την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
Αυτά είναι σημαντικά επιτεύγματα που θα έλεγε κανείς ότι συνθέτουν
αυτή την επιτυχή προσπάθεια. Όμως είχε και ένα ακόμη όφελος, το ότι
διατέθηκε αυτό το compost το οποίον έχει και οικονομικά οφέλη, αλλά και
περιβαλλοντικά. Αυτό το compost διατέθηκε και στους δημότες,
χρησιμοποιήθηκε και στο φυτώριο του Δήμου και έτσι λοιπόν αξιοποιήθηκε
ως πρώτη ύλη. Στην πραγματικότητα όσοι δημότες χρειάστηκαν,
απευθύνθηκαν και πήραν, είχαν και εκείνοι ένα οικονομικό όφελος. Όπως
και ο Δήμος όταν το χρησιμοποίησε, δεν πλήρωσε ένα compost σε κάποιους
ιδιώτες, αλλά χρησιμοποίησε το compost που παράγεται από τα ίδια τα
υπολείμματα τα φυτικά του Δήμου.
Έχοντας λοιπόν αυτή τη θετική εμπειρία της προηγούμενης δράσης,
αλλά και για κάποιους ακόμη λόγους που θα αναφέρω, πιστεύουμε και
εισηγούμαστε να συνεχίσουμε αυτή τη δραστηριότητα, να τη διευρύνουμε
παραπέρα, πιστεύοντας ότι θα έχουμε ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα.
Ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι που πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη
δραστηριότητα; Κατ’ αρχήν οι προβλέψεις του Ν.4042/2012 που θέτουν
ποσοστά ως υποχρέωση των Φορέων, των Δήμων, ποσοστά του συνολικού
βάρους των βιολογικών αποβλήτων που δεν θα πρέπει να οδηγούνται στη
χωματερή, θα πρέπει δηλαδή να αξιοποιούνται από τους Φορείς. Το 5%
περίπου είναι γιατί μέχρι το τέλος του ΄15, με εκτίμηση ότι έχουμε περίπου
14.000 τόνους, σημαίνει ότι θα πρέπει τουλάχιστον 700 τόνους ετησίως να
επεξεργαζόμαστε από τα φυτικά υπολείμματα. Αυτόν τον στόχο, με το
πρόγραμμα που θα αναφέρω στη συνέχεια, τον επιτυγχάνουμε.
Επίσης, μέχρι το 2020 ο ίδιος Νόμος προβλέπει ότι τουλάχιστον 10%
των φυτικών υπολειμμάτων θα πρέπει να μην οδηγούνται στις χωματερές.
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Αυτό σημαίνει 1.400 τόνοι το έτος και επίσης τον στόχο τον επιτυγχάνουμε
μέσα από το Πρόγραμμα που προτείνουμε να συνεχίσουμε.
Επίσης, πρέπει να ανταποκριθούμε, όπως είπαμε και πριν, στον
γενικότερο σχεδιασμό της Περιφέρειας. Μέρος του Τοπικού Σχεδίου
Διαχείρισης Απορριμμάτων δεν μπορεί παρά να είναι η αξιοποίηση των
φυτικών υπολειμμάτων και η κομποστοποίηση. Αυτό είναι συστατικό μέρος
κάθε Τοπικού Σχεδίου, όπως είδαμε από τη διεθνή εμπειρία, και βεβαίως θα
είναι ένα συστατικό στοιχείο και του δικού μας Σχεδίου όταν θα εκπονηθεί
σε σύντομο χρόνο.
Τέλος, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε μειωμένο κόστος
κατά το δυνατόν στη διαχείριση των φυτικών και των οργανικών
υπολειμμάτων του Δήμου.
Έτσι λοιπόν, προτείνουμε να υπογράψουμε Προγραμματική Σύμβαση
πάλι με τα ΤΕΙ Κρήτης, με αντικείμενο όχι μόνο πλέον την αξιοποίηση και
κομποστοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων του Δήμου, αλλά και των
υπολειμμάτων κουζίνας, προδιαλεγμένων δηλαδή οργανικών υπολειμμάτων
του Δήμου και αξιοποίηση από κοινού, δημιουργία compost και από τη μια
κατηγορία και από την άλλη, ενδεχομένως μίξη των δύο κατηγοριών
compost και αξιοποίηση αυτού του compost πάλι από τον Δήμο και τους
δημότες. Σε τι αφορά συγκεκριμένα αυτή η πρόταση;
- Σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαλογής στην πηγή των
υπολειμμάτων κουζίνας για το σύνολο του Δήμου Ηλιούπολης.
- Σταδιακή ανάπτυξη αυτού του σχεδίου στις γειτονιές καθώς και
μεγάλους παραγωγούς υπολειμμάτων όπως εστιατόρια, λαϊκές αγορές,
σούπερ-μάρκετ κλπ.
- Ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και
ανάπτυξη ειδικού δρομολογίου για αποκομιδή.
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- Συλλογή και επεξεργασία των υπολειμμάτων, επεξεργασία σε αυτόνομο
μηχανικό κομποστοποιητή χωριτικότητας 20κ.μ. που θα τοποθετηθεί στις
εγκαταστάσεις καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης. Δηλαδή εκτός από
τον εξοπλισμό που έχουμε σήμερα, που επεξεργάζεται τα κλαδοκάθαρα,
τα φυτικά υπολείμματα, θα εγκαταστήσουμε και έναν νέο εξοπλισμό,
έναν νέο κομποστοποιητή για τα προδιαλεγμένα οργανικά υπολείμματα.
- Συνέχιση της δραστηριότητας σε ό,τι αφορά στα φυτικά υπολείμματα.
- Προσπάθεια συντονισμένη με τη βοήθεια και των στελεχών του ΤΕΙ
Κρήτης για εξεύρεση πόρων για χρηματοδότηση στη συνέχεια της
ανάπτυξης και λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος.
Τίθενται κάποιοι ποσοτικοί συγκεκριμένοι στόχοι σε αυτό το πρόγραμμα,
εκτός από τους ποιοτικούς που προανέφερα. Έτσι στη διάρκεια των 39
μηνών που προβλέπεται να διαρκέσει το νέο πρόγραμμα, θα έχουμε:
- Σχεδιασμό του συστήματος διαλογής στην πηγή για το 100% του Δήμου
Ηλιούπολης και πλήρως κοστολογημένη μελέτη ανάπτυξης του
συστήματος λειτουργίας του.
- Εφαρμογή του σχεδίου στο 15% των κατοικιών, ουσιαστικά πιλοτική
εφαρμογή σε ένα μέρος, σε περίπτωση βεβαίως που δεν βρούμε
εξωτερική χρηματοδότηση. Τουλάχιστον εφαρμογή στο 75% της έκτασης
του Δήμου εάν εξασφαλίσουμε εξωτερική χρηματοδότηση.
Αυτό συνεπάγεται ότι στο τέλος του έργου θα έχουμε δυνατότητα
επεξεργασίας εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης τουλάχιστον 500
τόνων ετησίως προδιαλεγμένου οργανικού που σήμερα πηγαίνει στη
χωματερή και 1.000 τόνων ετησίως κλαδοκάθαρων και αναμένουμε από
αυτά την παραγωγή 300 τόνων κατ’έτος υψηλής ποιότητας compost. Ο
αυτόνομος μηχανικός κομποστοποιητής που είπαμε ότι θα εγκαταστήσουμε,
στο τέλος του προγράμματος περνάει στην κυριότητα του Δήμου, άρα
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αποκτά ο Δήμος έναν σημαντικό εξοπλισμό που θα συνεχίσει βεβαίως να
τον χρησιμοποιεί και μετά.
Συνολικά στη διάρκεια του έργου στοχεύουμε να γίνει επεξεργασία
900 – 1.000 τόνων υπολειμμάτων κουζίνας και τουλάχιστον 3.000 τόνων
κλαδοκάθαρων.
Ο Δήμος έχει σημαντικά οφέλη οικονομικά, ποια είναι αυτά; Με βάση
τους υπολογισμούς εάν δεν προχωρήσουμε σε αυτή τη διαχείριση και
ξεκινήσουμε πάλι να συνεχίζουμε να στέλνουμε τα οργανικά υπολείμματα
στη Φυλή, θα μας κοστίσει αυτή η διαχείριση στη διάρκεια της σύμβασης
που συζητάμε 249.000€ το ελάχιστο, έως 384.000€. Αυτή η διαφορά
οφείλεται στο ό,τι είναι δύσκολο να ελέγξουμε τη μη χρέωση για τα
κλαδοκάθαρα στη χωματερή διότι ζυγίζονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, είναι
ένα σύνθετο. Εάν μας επιβαρύνουν και με αυτό, θα φτάσουμε να ξοδέψουμε
384.000€. Εάν αυτό το αποφεύγαμε – που είναι δύσκολο – η δαπάνη θα
έφτανε στις 249.000€.
Πόσο είναι το πρόγραμμα τώρα; Το πρόγραμμα κοστολογείται από τα
ΤΕΙ, αυτό που θα μας προσφέρει, σε 315.000€. Όμως, και επειδή
διαπραγματευτήκαμε αρκετά θα έλεγα, να μην το πω σκληρά, εν πάση
περιπτώσει κάναμε μια ισχυρή διαπραγμάτευση μαζί τους και γιατί για
εκείνους υπάρχει ένα σημαντικό κίνητρο να εγκαταστήσουν αυτό το
πιλοτικό με τον κομποστοποιητή, τα οργανικά κλπ., θέλουν και αυτοί να
αναδείξουν πιλοτικά αυτό το πρόγραμμα, δέχθηκαν τελικά αυτό το κόστος
του προγράμματος να ανέλθει συνολικά στις 214.000€. Είπαμε λοιπόν ότι
έχουμε μια προσφορά 214.000€. Το κόστος που θα είχαμε, θα ήταν από
249.000, άρα εδώ έχουμε ένα όφελος 45.000€ περίπου ή 384.000€ στη
χειρότερη περίπτωση. Άρα, εδώ έχουμε ένα όφελος 160.000€. Αυτά είναι τα
οικονομικά οφέλη που αποκομίζει ο Δήμος με αυτή την πρόταση.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

93

94

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Βεβαίως

από

κει

και

πέρα

υπάρχουν

τα

σημαντικότατα

περιβαλλοντικά οφέλη διότι κάποιες εκατοντάδες τόνοι πάλι διοξειδίου του
άνθρακα δεν θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα, άρα λοιπόν έχουμε ένα
περιβαλλοντικό όφελος. Κι έχουμε ένα σημαντικό οικονομικό όφελος πάλι
και για τους δημότες και για τον Δήμο από το compost που θα διανεμηθεί,
που θα αξιοποιηθεί από τον Δήμο.
Προτείνουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτή τη σύμβαση. Είναι τα
ΤΕΙ που πραγματικά μέχρι τώρα αποδείχθηκε η αξιοπιστία τους, έκαναν τη
δουλειά, είχαμε τα οφέλη. Άρα, έχουμε έναν Φορέα που αποδεδειγμένα
κάνει πολύ σωστά τη δουλειά και έχει μια καλή συνεργασία μαζί μας. Θα
σας παρακαλούσαμε λοιπόν, δεχόμενοι αυτή την εισήγησή μας, και για το
τυπικό της απόφασης:
1) Να αποφασίσετε για νομική δέσμευση προκειμένου να προχωρήσουν οι
διαδικασίες για την Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου με το ΤΕΙ
Κρήτης

για

το

έργο

«Ανάπτυξη,

λειτουργία

και

αξιολόγηση

συνδυασμένου συστήματος διαχείρισης βιολογικού αποβλήτων εντός
των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης, με συνολικό ποσό σύμβασης
214.000€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με ανάπτυξη αυτού του
έργου της σύμβασης στα έτη 2015-2018, διάρκεια σύμβασης δηλαδή 39
μηνών. Για το τρέχον έτος 2015 προβλέπουμε ποσό 50.000€.
2) Να αποφασίσουμε παρακαλώ την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης
με το ΤΕΙ Κρήτης, με αντικείμενο αυτό που προανέφερα, σύμφωνα με
τους επισυναπτόμενους στο παρόν όρους.
3) Να αποφασίσουμε εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της
εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.
Σας ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό απεχώρησαν η κα Α. Πίκουλα και ο κ. Α. Ευσταθίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ.Παπαγεωργίου.
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Ερωτήσεις. Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Η πρώτη ερώτηση είναι, γιατί ήρθε τόσο αργά η
εισήγηση; Αν δεν κάνω λάθος, χθες. Καλά τα λέω; Για ένα τέτοιο σοβαρό
θέμα οπωσδήποτε χρειάζεται να πας στις Υπηρεσίες, να ρωτήσεις κλπ.
Δηλαδή τουλάχιστον αυτό το θέμα θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα
έπρεπε να βγει μπροστά. Ένα είναι αυτό. Αυτό είναι ως ερώτηση και θέλω
μια απάντηση.
Ένα δεύτερο είναι, το compost το προηγούμενο διατέθηκε μόνο σε
δημότες ή και πουλήθηκε; Το προηγούμενο δηλαδή των 2,5 ετών. Και αν
διατεθεί τώρα έστω, μπορείτε να μας πείτε μια τάξη μεγέθους, πόσο
πουλιέται στην αγορά;
Ένα τρίτο θέμα. Είπε ο κ.Σύμβουλος ότι 6 άτομα εξειδικεύτηκαν,
επιστήμονες. Μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος; Δηλαδή αυτή η
ομάδα μπορεί να μπει αυτή τη στιγμή σε διαδικασία; Σε αυτές τις
περιπτώσεις προσπαθείς να εκμεταλλευτείς μια τεχνογνωσία του άλλου,
έτσι; Δηλαδή άπαξ και το έκανες. Δηλαδή έχουμε κάτι χειροπιαστό στα
χέρια μας, ανθρώπους που θα μπορούσαν να τρέξουν μια διαδικασία;
Παράδειγμα υπάλληλοι του Δήμου και διάφορα άλλα στελέχη του Δήμου
που να μπορούν να τρέξουν αυτό το πρόγραμμα;
Το τέταρτο που θα ήθελα να ρωτήσω, είναι το εξής. Για τη
χρηματοδότηση νομίζω ότι το απαντήσατε. Αν έγινε κάποια Ημερίδα και
γιατί δεν έγινε σε τελευταία ανάλυση; Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα που δεν
είναι απλώς το βγάλαμε στο διαδίκτυο ή κάπου αλλού σε μια εφημερίδα,
καλό είναι αυτό, δημοσιεύτηκε. Στην ΠΕΔΑ έδειξαν και κάτι χθες για τον
Δήμο Ηλιούπολης. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να
γίνει διαφορετικά;
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Κι ένα άλλο. Το κόστος του Δήμου. Το κόστος όπως ξέρετε δεν είναι
μόνο το άμεσο, είναι και το έμμεσο. Δηλαδή δεν υπήρξε κόστος όλα αυτά τα
2,5 χρόνια μισθοδοσίας, απόσβεση, ό,τι χρησιμοποιήσαμε, αναλώσιμα,
διαφημίσεις κλπ.; Έχουμε μια προσέγγιση τέτοια; Αν υπήρχε δηλαδή και
άλλο κόστος εκτός από αυτό που δώσαμε την αμοιβή, τα 130.000€, πόσο
δώσαμε;
Είναι ένα θέμα ας το πούμε και λίγο ιδεολογικό. Το ΤΕΙ Κρήτης τι
χρηματοδοτεί με αυτά τα χρήματα; Γιατί το λέω; Η κόρη μου που είναι στο
Ηράκλειο παράδειγμα έκανε για τα κουνούπια μια έρευνα και αυτά τα λεφτά
δεν τα πήραν οι Καθηγητές, χρηματοδότησε μεταπτυχιακά φοιτητών
παράδειγμα. Εγώ σε αυτό δεν θα είχα αντίρρηση, δηλαδή αν είναι στον
Φορέα για παράδειγμα σε τέτοια περίπτωση. Μπορείτε να μας πείτε δηλαδή
το ΤΕΙ Κρήτης πώς ακριβώς κινείται; Δηλαδή ποιος παίρνει τα χρήματα, οι
Καθηγητές, οι Φοιτητές, ποιος; Αυτά προς το παρόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη. Απλώς σε αυτό που είπατε για τις
Ημερίδες, μια Ημερίδα είχε γίνει όταν εγώ είχα την ευθύνη στο Μουσείο
Εθνικής Αντίστασης, σε εργαζόμενους, και μάλιστα είχαν δοθεί και
βεβαιώσεις συμμετοχής οι οποίες βεβαίως συμμετοχές έχουν μπει και στους
ατομικούς τους φακέλους. Και όλες οι εκδηλώσεις που έχουμε κάνει,
μοιραζόταν και compost και είχε παρουσία το ΤΕΙ Κρήτης. 3 Γιορτές
Ανακύκλωσης συγκεκριμένα.
Ο κ.Αντύπας έχει τον λόγο.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μετά από 30 μήνες έχουμε
μηχανήματα δικά μας στον Δήμο; Μιλάω πάντα για τα κλαδιά, δεν μιλάω
για τα άλλα.
Δεύτερον. Μετά από 30 μήνες, που υποτίθεται ότι σε αυτό το
πρόγραμμα θα έπρεπε να υπήρχε εκπαίδευση εργαζομένων, ανθρώπων του
Δήμου, γιατί χρειαζόμαστε – για τα κλαδιά πάντα μιλάω – ξανά το ΤΕΙ να
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συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα; Υποτίθεται ότι ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα από ένα Τεχνολογικό Ίδρυμα μετά την ολοκλήρωσή του θα
μπορούσε από μόνος του ο Δήμος με το προσωπικό του να κάνει αυτή τη
δουλειά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Ο κ.Πούλος έχει τον λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Θεωρητικά το πιλοτικό πρόγραμμα που είχαμε ψηφίσει πριν 3
χρόνια έχει τελειώσει, δεν είναι πια πιλοτικό. Άρα πρέπει θεωρητικά η
δράση να έχει γυρίσει καθαρά στον Δήμο. Θεωρώ ότι η δράση η πιλοτική
έχει σχέση με τα οργανικά υπολείμματα πια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Σόφη; ..Δεν έχετε ερώτηση.
Η κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Η εισήγηση η δική σας είναι; Μια και δεν έχει
υπογραφή. Έτσι δεν είναι; Τα στοιχεία που έχει μέσα η εισήγηση από πού τα
αντλείτε, από την Υπηρεσία;
Δεύτερο ερώτημα. Στη δεύτερη σελίδα της εισήγησής σας λέτε λίγο
πριν το τέλος, παράγραφος λίγο πριν το τέλος:
«Στο κόστος διαχείρισης των κλαδοκαθάρων δεν έχει προστεθεί το
κόστος διαχείρισης του ΕΔΣΝΑ που έχει οριστεί στα 45€ ο τόνος και
που περιλαμβάνεται στη διαχείριση των σύμμεικτων προδιαλεγμένων
οργανικών. Λόγω του τρόπου που γίνεται η εισήγηση και χρέωση στον
ΕΔΣΝΑ είναι δύσκολο να ελεγχθεί αν η μη χρέωση για τα κλαδοκάθαρα
τελικά ισχύει. Αφορά απόφαση προηγούμενου Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ. Στην
περίπτωση που αυτό προστεθεί, το κόστος εκτοξεύεται στα 384.000€.
Δηλαδή το ανεβάζετε κατά 100.000€. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ
δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής,
αλλά αφού δεχθήκατε ότι δική σας είναι η εισήγηση, οφείλατε να δώσετε
λίγο πιο σαφείς εξηγήσεις τι εννοείτε εδώ.
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Και τέλος, πώς συνδυάζεται σε σχέση με το προηγούμενο θέμα του
Συμβούλου που δεν το συζητάμε σήμερα, αλλά επειδή όταν μιλάμε για τον
τοπικό σχεδιασμό, δύο άξονες βλέπουμε: την κομποστοποίηση και τη
διαλογή στην πηγή, τα προδιαλεγμένα. Και φέρνετε το ένα κομμάτι σήμερα
βασικά. Ο Σύμβουλος τότε τι έχει να δώσει κατά τη γνώμη σας; Σε ποιον
σχεδιασμό θα συνεισφέρει, αφού το ένα σοβαρό κομμάτι το φέρνετε ήδη ως
πρόταση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Παπαγεωργίου, έχετε τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κατ’αρχήν θεωρούμε όλοι μας ότι ήταν επιτυχές το
πρόγραμμα το οποίο μέχρι τώρα υλοποιήσαμε εμείς τουλάχιστον. Έχω την
εντύπωση ότι υπήρχε και ένας κοινός τόπος – μπορεί να κάνω λάθος – και
από το Δημοτικό Συμβούλιο στο πρώτο. Αυτό το πρόγραμμα ήταν
ερευνητικό. Κατ’αρχήν δεν μπορεί κανείς να κάνει Προγραμματική
Σύμβαση με ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αν δεν έχει και ερευνητικά στοιχεία
το πρόγραμμα, γιατί αλλιώς μοιάζει να κάνει μια ανάθεση ενός έργου και
δημιουργούνται ορισμένα παρατράγουδα.
Ήταν ένα πιλοτικό πρόγραμμα που ευελπιστούσαμε ότι θα έχει
ευεργετικά αποτελέσματα, σήμερα είμαστε βέβαιοι ότι έχει θετικά
αποτελέσματα. Αυτά τα στοιχεία, οι αριθμοί, είναι δεδομένοι και στην
Υπηρεσία,

βεβαίως

και

στο

ΤΕΙ,

είναι

κοινά

στοιχεία

το

τι

επεξεργαστήκαμε, τι παρήχθη, πόσους τόνους κλπ.
Ο εξοπλισμός, έτσι ήταν η σύμβαση που κάναμε, ανήκε στα ΤΕΙ, δεν
είναι εξοπλισμός ιδιοκτησίας του Δήμου. Κάποια στιγμή σκεφτήκαμε κατά
πόσο θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει μια τέτοια εγκατάσταση, εξοπλισμό
κλπ. Υπάρχουν θέματα που ίσως δεν είναι χρήσιμο να αναφερθούν
αναλυτικά, εάν ο Δήμος κάνει μια εγκατάσταση και δεν έχει πιλοτικά
χαρακτηριστικά και δεν είναι ερευνητικό και δεν έχει αυτά τα στοιχεία, θα
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χρειαστεί άδειες και διάφορα άλλα θέματα. Δηλαδή προκύπτουν δυσκολίες
πολύ μεγάλες τις οποίες όταν ερευνήσαμε αυτή την εκδοχή διαπιστώσαμε
ότι δεν ήταν εύκολο να τις αντιμετωπίσουμε.
Η δεύτερη παράμετρος που πρέπει να θέσουμε εδώ, είναι ότι αυτό το
πρόγραμμα επίσης δεν είναι απλά τα φυτικά υπολείμματα. Είναι ένα
πρόγραμμα που διευρύνει πλέον ένα ερευνητικό πεδίο που μαζί με τα φυτικά
υπολείμματα κάνει μια αξιοποίηση και κομποστοποίηση των υπολειμμάτων
κουζίνας, τροφών κλπ., που αυτό δεν έχει μέχρι τώρα λειτουργήσει ή
αναπτυχθεί σε εμάς, αυτή η πλευρά είναι δοκιμαστική, είναι πιλοτικό. Αυτά
θα γίνουν μίξη από κοινού στο compost και θα αξιολογηθεί το αποτέλεσμα
από τα ΤΕΙ. Αλλιώς άλλωστε δεν θα μπορούσαμε καν να το φέρουμε εδώ,
αν ήταν απλώς να επαναλάβουμε ένα έργο που ολοκληρώθηκε.
Έχει λοιπόν νέα στοιχεία αυτό το πρόγραμμα και ο στόχος είναι τα
οργανικά υπολείμματα κουζίνας να αναπτυχθεί το σύστημα σε όλο τον
Δήμο. Δηλαδή στην πραγματικότητα εδώ προαλείφουμε μέσα από ένα
τέτοιο ερευνητικό νέα αξιοποίηση των ΤΕΙ που μας προσέφεραν μέχρι τώρα
το πρώτο ερευνητικό κομμάτι. Κάνουμε ένα ερευνητικό που θα καλύψει με
ένα σχέδιο που θα επεξεργαστεί με βάση τα πρώτα συμπεράσματα όλο τον
Δήμο. Η μελέτη θα γίνει για όλο τον Δήμο. Θα γίνει η μελέτη, θα γίνει
πιλοτική εφαρμογή σε ένα μέρος του Δήμου με τα οργανικά, θα αναμιχθεί
με αυτά που κάναμε μέχρι τώρα και έτσι θα βγάλουμε ένα ολόκληρο
συμπέρασμα και θα μας δώσει αυτό τη βάση να αναπτύξουμε όλο το
σύστημα αξιοποίησης των οργανικών υπολειμμάτων και των φυτικών
υπολειμμάτων.
Έτσι λοιπόν, επειδή έχει αυτή τη θεώρηση, δεν είναι να το έκανε ο
Δήμος. Δεν θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε ούτε την τεχνογνωσία, ούτε να
κάνουμε τις αναλύσεις στο ένα compost, στο άλλο, να δούμε τι
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

99

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

100

περιεκτικότητες έχει το ένα, τι το άλλο. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία
απαιτούν μια εξειδίκευση, μια τεχνογνωσία, που αντί να πάρουμε έναν
σύμβουλο απ’ έξω και να το κάνει, θεωρούμε ότι εξαιρετικά καλύτερο είναι
να το αναθέσουμε σε έναν Φορέα Δημόσιο στην πραγματικότητα. Να
υπάρξουν και ερευνητικές εργασίες των φοιτητών, των σπουδαστών, να
αναπτυχθεί μια τεχνογνωσία, να διευκολύνουμε και το ερευνητικό
πρόγραμμα του ΤΕΙ και να έχουμε και εμείς το όφελος.
Βεβαίως εμείς θέλουμε να το αξιοποιήσουμε στο μέγιστο, να πάρουμε
και άλλα οφέλη. Ο κομποστοποιητής των 20 κυβικών θα μεταφερθεί στη
συνέχεια στην ιδιοκτησία του Δήμου, είναι ένα κομμάτι. Όπως υπάρχουν οι
απλοί κομποστοποιητές, υπάρχουν και οικιακοί τέτοιοι. Μπορούμε να τον
αξιοποιήσουμε. Δεν είναι ολόκληρο σύστημα εξοπλισμού, τροφοδοσίας με
συστήματα κλπ. που θα απαιτούσε μια μεγαλύτερη εγκατάσταση. Αυτό
μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να το λειτουργήσουμε. Και βεβαίως, αν
όλα εξελιχθούν θετικά όπως προσδοκούμε, να διευρύνουμε το δίκτυο των
οικιακών κομποστοποιητών για να καλύψουμε πλέον ευρύτερες ανάγκες της
πόλης.
Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία αυτής της προσπάθειας, γι’αυτό πάμε
με τα ΤΕΙ και γι’αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας και
πιστεύω ότι θα έχουμε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, πολύ πιο θετικά
από αυτά που είχαμε μέχρι σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Παπαγεωργίου.
Ο Αντιδήμαρχος κ.Καλαρρύτης θέλει να απαντήσει σε κάποιες
ερωτήσεις οι οποίες έχουν τεθεί. Κύριε Καλαρρύτη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε, δεν τελειώσαμε. Αν είναι κάτι που πρέπει να
απαντήσει, επαναλάβετε την ερώτηση.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Υποβάλει ερώτηση εκτός μικροφώνου).
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Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Εξ όσων γνωρίζω, διότι αυτό το σύστημα με τον
ΕΔΣΝΑ δεν το γνωρίζω τόσο καλά. Θα σας πω. Για τα φυτικά υπολείμματα
υπήρχε μια ρήτρα αυτά να μην επιβαρύνονται με το fee εισόδου και την
επιβάρυνση που έχουν τα υπόλοιπα. Αυτό όμως απαιτεί εξειδικευμένη
ζύγιση, διαχωρισμό κλπ., στην πράξη δεν λειτούργησε. Αποτέλεσμα ήταν,
όσοι έστελναν φυτικά υπολείμματα, αντί να απαλλάσσονται από αυτό το
τέλος το πρόσθετο το οποίον έχουν τα άλλα, που είναι τα 45€, δεν
απαλλάσσονταν ούτε τα φυτικά και το πλήρωναν όλοι μαζί.
Λέμε λοιπόν εδώ, αν μπορούσαμε να διακρίνουμε αυτά και να
εφαρμοστεί αυτή η απόφαση και να μην τα επιβαρυνθούμε εμείς για τα
φυτικά, που είναι και ο στόχος του ΕΔΣΝΑ αυτό, τα 45€ δεν θα τα
πληρώναμε - μέχρι τώρα οι περισσότεροι τα πληρώνουν. Εάν δεν το
επιτυγχάναμε, όπως την παθαίνουν οι άλλοι, θα τα πληρώναμε και εμείς.
Γι’αυτό το βάζουμε ως μια δαπάνη που δεν είναι βέβαιο ότι θα μας
επιβάρυνε. Βάλαμε δύο σενάρια. Εάν πετυχαίναμε να μην μας επιβαρύνει,
ήταν 249.000€. Εάν μας επιβάρυνε – και αυτό συμβαίνει γύρω-γύρω – θα
φτάναμε στις 384.000€.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Παπαγεωργίου.
Ο κ.Καλαρρύτης έχει τον λόγο.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, άκουσα όλους σας. Θα ήθελα να
σας πω το εξής. Μιας και εμπλέκομαι καθημερινώς με το κομμάτι αυτό, έχω
πειστεί και εγώ ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία αυτή η πρώτη σύμβαση που
δημιουργήθηκε με τα ΤΕΙ της Κρήτης και αυτό δεν το λέω μόνον εγώ ως
σημερινός Αντιδήμαρχος. Διότι και ο προηγούμενος συνάδελφος ο
κ.Σεφτελής που έζησε από κοντά αυτή την επεξεργασία των κλαδιών αυτών
τα οποία μαζεύουμε από την πόλη, τα κλαδοκάθαρα όπως λέμε. Είναι ένα
τεράστιο θέμα το οποίο σε διαφορετική περίπτωση - οι αναλύσεις έγιναν από
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

101

102

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

τον κ.Παπαγεωργίου – θα ήταν ένα δύσκολο κομμάτι για εμάς η μεταφορά
τους στη Φυλή. Και να σκεφτείτε ότι, όταν η πόλη μας παράγει, γιατί έχουμε
μια πράσινη πόλη και είναι προς τιμή μας αυτό, το γνωρίζουμε, το ζούμε
κάθε μέρα και αυτό πρέπει και να το συντηρήσουμε και να το
αξιοποιήσουμε από την άλλη πλευρά.
Να σκεφτείτε ότι, όταν παράγουμε γύρω στους 2.000 τόνους ετησίως
περίπου, πόσο θα ήταν το ποσό για ένα αυτοκίνητο να μεταφέρει στη Φυλή,
που το τονάζ μιας αρπάγης σε κλαδί είναι 2 τόνους. Διότι όπως
αντιλαμβάνεστε, το βάρος του κλαδοκάθαρου δεν είναι ούτε τσιμέντο ούτε
άμμος, είναι πολύ ελαφρύ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τριπλάσια και
τετραπλάσια έξοδα η μεταφορά του διότι θα χρειαζόντουσαν τόσες νταλίκες
να μεταφέρουν κάθε μέρα στη Φυλή. Πέραν από το περιβάλλον, τι θα
πετάγαμε στη Φυλή.
Έχει γίνει μια καλή δουλειά, εγώ έχω πειστεί, το ζω. Έχουμε βεβαίως
στην πόλη μας πολλές εστίες με κλαδιά τα οποία σκεφτείτε αν δεν γινόταν
compost εδώ και έπρεπε να μεταφερθούν, πόσο ακόμη χώρο θα έπρεπε να
έχουμε για να τα αποθηκεύουμε. Εγώ το θεωρώ τεράστια επιτυχία. Πέραν
του ό,τι έγιναν οι Γιορτές, έγιναν οι Ημερίδες, οι εργαζόμενοι πήραν κάποιες
εμπειρίες. Οι συνδημότες μας πήραν compost δωρεάν και όπως μας είπαν
και από το Γενικό Χημείο του Κράτους εξαιρετικής ποιότητας. Και οι
ανάγκες του Δήμου έχουν καλυφθεί.
Και πιστεύω ότι προχωρώντας στην καινούργια σύμβαση αυτή, μετά
από 39 μήνες που θα λήξει, και η εμπειρία θα είναι μεγαλύτερη. Και εφόσον
βέβαια θα μπορούμε να το συνδέσουμε και με τα οργανικά, θα έχουμε ένα
διπλάσιο όφελος διότι η πόλη μας θα πάει προς την κατεύθυνση αυτή την
οποία

και

η

σημερινή

Κυβέρνηση

και

η

σημερινή

Περιφέρεια

προσανατολίζεται και είναι και η μοναδική λύση.
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Πιστεύω λοιπόν ότι θα αποκτήσουμε την εμπειρία και τότε ίσως μετά
από 39 μήνες θα μπορούμε εμείς ως Δήμος να αναλάβουμε από μόνοι μας να
κάνουμε αυτό το έργο. Γι’ αυτό θεωρώ επιβεβλημένο σήμερα να
προχωρήσουμε σε αυτή τη σύμβαση για να μπορούμε να προχωρήσουμε και
οφέλη οικονομικά να έχουμε και ποιοτικά και εμπειρία να αποκτήσουμε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα παρακαλούσα το Σώμα να προχωρήσουμε στην
ψήφιση αυτής της σύμβασης, για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα
αποτελέσματα, με αυτά που προείπα, για την πόλη μας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ.Καλαρρύτη και για την πρόσθετη
ενημέρωσή σας. Και ως πρώην Αντιδήμαρχος σας ευχαριστώ για τα καλά
σας λόγια. Εξάλλου, ό,τι καλό λέτε για εμένα, τα μαθαίνω στην πορεία.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ο κ.Παπαγεωργίου κάτι θέλει να προσθέσει.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ:

Ξέχασα

να

απαντήσω

στην

ερώτηση

του

κ.Κοκοτίνη, αν πωλείται ή αν διατίθεται δωρεάν. Διατίθεται δωρεάν, δεν
έχει πωληθεί ούτε ένα κιλό. Η ζήτηση υπάρχει, οπότε απορροφάται, άρα
ανταποκρίνεται σε υπαρκτές ανάγκες των δημοτών και του Δήμου. Θα σας
πω μόνο μια τιμή που υπάρχει στην αγορά. Δεν μπορώ να ξέρω αν αυτό το
συγκεκριμένο compost το βγάζαμε, δεν έχει πωληθεί ποτέ, αλλά η τιμή του
φυτικού compost είναι τουλάχιστον 50€ τον τόνο στην αγορά. Που σημαίνει,
αν εμείς παράγουμε 500 τόνους, σημαίνει ότι έχουμε τουλάχιστον 25.000€.
Σας δίνω μια τάξη μεγέθους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινούν οι τοποθετήσεις τώρα, κ.Κοκοτίνη, παρακαλώ.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή τοποθέτηση από την Παράταξή σας θα κάνει ο
κ.Αντύπας.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Εγώ θα ξεχωρίσω τα δύο πράγματα. Εδώ ερχόμαστε πρώτα
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να επικυρώσουμε αν ήταν σωστή ή όχι η όλη διαδικασία με τα κλαδιά και
από την άλλη πλευρά αν ήταν σωστή η διαδικασία με τα κλαδιά, τότε να
προχωρήσουμε στη συνέχεια με τον ίδιο Φορέα, με το ΤΕΙ, για τα οργανικά
που είναι τα φαγητά ουσιαστικά κλπ. Άρα λοιπόν, πρέπει να ελέγξουμε τη
μελέτη που έκανε.
Εγώ δεν θα είμαι σε όλα αρνητικός. Φυσικά η όλη κίνηση είναι
σωστή. Δεν θα είμαι σε όλα αρνητικός. Τα καλά της μελέτης: Πρώτον,
φυσικά Τεχνολογικό Ίδρυμα, Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο, είναι η πιο
σωστή λύση για να κάνουμε μια επιλογή. Ποιος είναι αυτός ο λόγος; Μέσα
σε αυτό θα δουλέψουν και παιδιά για την εξάμηνη άσκησή τους, θα γίνουν
και διπλωματικές εργασίες και εν πάση περιπτώσει θεωρητικά δεν θα
υπάρχει και το μεγάλο κέρδος ή ψιλοαπάτες από κάποιον ιδιώτη. Και
φυσικά το αποτέλεσμα που θα μας δώσει, θα είναι πιο φερέγγυο από
οποιοδήποτε άλλο και θα δούμε ποιο θα είναι το οικονομικό όφελος του
Δήμου.
Τώρα τα άσχημα της όλης ιστορίας. Κατ’αρχήν δεν έχουμε…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Ότι θα γίνει κομποστοποίηση κλπ. Τα άσχημα. Πρώτον, δεν
μπορώ εγώ ως Επιστήμονας, ως Μηχανικός, να κρίνω τι κάνατε. Όταν χθες
στην Ποιότητα Ζωής με τον κ.Καλαρρύτη μου είπε ότι «τα πάω επάνω τα
αποτελέσματα, την εισήγηση» που ουσιαστικά ήταν αυτό που μας διάβασε ο
κ.Παπαγεωργίου. Και σήμερα βλέπω ότι έχετε τη μελέτη του ΤΕΙ, ο μπλε
φάκελος που είναι μέσα, ο οποίος θέλει τουλάχιστον μια εβδομάδα
διάβασμα για να μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματά του. Συνεπώς,
κακώς το φέρατε σήμερα. Έπρεπε να το φέρετε τουλάχιστον μια εβδομάδα
πιο πριν και αφού μας έχετε δώσει τα αποτελέσματα σε όλες τις Παρατάξεις
για να δούμε τι έχει βγει ως αποτέλεσμα.
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Δεν ξέρω δηλαδή τι PH βάζει αυτό το compost. Τι πάει να πει PH; Τι
ποιότητα είναι. Το κόστος είναι αόριστο. Δεν έχει βάλει μέσα τα
μηχανήματα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το
σύστημα ο Δήμος χωρίς κανέναν μεσάζοντα. Γιατί τον θεωρώ μεσάζοντα
πια σε δεύτερη φάση οποιονδήποτε βοηθάει με δικά του μηχανήματα.
Δεύτερον. Μιλάει για τονάζ ο κ.Παπαγεωργίου, ενώ θα πρέπει να
ξέρει ότι το compost δεν πουλιέται σε τονάζ, πουλιέται σε λίτρα. Μιλάει για
τόνους ενώ πουλιέται σε λίτρα, σε όγκο, όχι σε βάρος. Τι σημαίνει;
Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Είπα ότι εσείς μιλάτε για τονάζ. Στην εισήγηση μιλάει για
τονάζ, για βάρος. Ενώ το compost πουλιέται σε όγκο, επειδή είστε
Μαθηματικός, με ποσοστό υγρασίας. Για να καταλάβουμε, δηλαδή το ειδικό
βάρος του ξύλου κυμαίνεται από 500 κιλά μέχρι 800 κάτω από το 1. Αν
είναι βρεγμένο και compost, δηλαδή το compost όταν το έχουμε
επεξεργαστεί κλπ. και είναι βρεγμένο ξεπερνάει το 1. Σας λέω ότι βρεγμένο
έχει άλλο βάρος. Άρα μόνο σε όγκο θα μπορούσαμε να βγάλουμε. Αλλά με
τον όγκο θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάποια σύγκριση με το τι ισχύει. Εν
πάση περιπτώσει, είναι λεπτομέρειες.
Δεν ξέρω τι γίνεται με το κόστος των εργατικών, πέραν από όλα τα
άλλα, αφαιρώντας τη μεταφορά. Επειδή δεν υπάρχει μελέτη, δεν τα ξέρουμε.
Τα μηχανήματα τα οποία θα χρειαστούν για την επεξεργασία, τα έχει
βάλει στο κόστος των 67€ ο κ.Παπαγεωργίου; Τι εννοώ; Όταν θα
αγοράσουμε ένα μηχάνημα, πέραν από τη λειτουργία του πρέπει να βάλουμε
και την απόσβεση του μηχανήματος, διότι κάποτε θα χαλάσει και θα πρέπει
να πάρουμε καινούργιο. Τα έχει βάλει στα 67€; Άγνωστο για εμένα.
Επίσης, οι 6μηνίτες. Σωστά παίρνουν τους 6μηνίτες. Γιατί δεν μπορώ
να καταλάβω γιατί αυτούς τους 6μηνίτες τους πήρε το ΤΕΙ και δεν τους
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πήραμε εμείς; 6μηνίτες θεωρώ τα παιδιά τα οποία κάνουν την εξάμηνη
άσκησή τους και οι οποίοι πληρώνονται. Ποιο ΤΕΙ; Μπορούσε να τους
πάρει ο Δήμος, όπως έχει και άλλους σε άλλες θέσεις. Εννοώ ότι θα
μπορούσαμε να τους πάρουμε εμείς και να δουλεύουν στο πρόγραμμα του
ΤΕΙ και όχι τίποτα άλλο…
Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Θέλει 4; Να πάρουμε 6. Θα μπορούσε μέσα από το
Υπουργείο παιδείας να πληρωνόντουσαν αυτά τα παιδιά. Θα κάναμε καλό
και στα παιδιά και θα ήταν συνέχεια εδώ και θα έκαναν και τις εργασίες τους
και θα κατέβαζε πιο κάτω το κόστος. Διότι ο κάθε ένας από αυτούς, 30
μήνες επί 300€ είναι 9.000€ σε αυτό το πρόγραμμα ο κάθε ένας από αυτούς.
Αν είχε 6… 54.000€ έχει πάρει επιπλέον το ΤΕΙ, έτσι;
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Χωματά, επιτρέψτε μου. Πρέπει να προστατεύσω τον
αγορητή της Αντιπολίτευσης. Σας παρακαλώ. Κύριε Αντύπα, συνεχίστε.
Μην απαντάτε.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Όχι, θα της απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας προστατεύω. Γιατί; Δεν θέλω να απαντήσετε.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Δεν θέλω προστασία. Πρώτον, δεν κάνει εργασία. Κάνει
εργασία στον τόπο που δουλεύει. Δεν κάνει διπλωματική, είναι εργασία,
είναι η άσκησή του.
Όσον αφορά για τη λιανική, για να μπορέσουμε να έχουμε και μια
ιδέα. Εγώ τουλάχιστον επειδή έχω ένα κήπο εκεί και όποτε μπορώ τον
σκάβω, τα 40 λίτρα συσκευασμένα και εμπλουτισμένα με περλίτη, ξέρετε
πόσο τα πουλάει ο Αντεμισάρης; 6€. Μη γελάς, θα τα ακούσεις. Αν το
διαιρέσεις, το κόστος που έρχεται με μεταφορές, με 2-3 που παρεμβαίνουν
σε κέρδη, είναι γύρω στα 150€ ό,τι κάνει λιανική.
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Για εμένα το πρόγραμμα και 1.000€ να στοίχιζε η παραγωγή compost
θα ήταν πετυχημένο αν σήμερα μπορούσαμε εμείς να έχουμε μια μελέτη
ολοκληρωμένη, που να λέει ότι αγοράζοντας αυτά κι αυτά τα μηχανήματα,
μέσα σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, θα μπορείτε να φέρετε το κόστος του
παραγόμενου προϊόντος σε ένα τέτοιο επίπεδο. Και όχι να ζητάμε άλλους 39
μήνες βοήθεια από το Τεχνολογικό Ίδρυμα.
Ουσιαστικά ενώ θέλω να το ψηφίσω, έρχομαι στη δυσκολία να πω το
εξής. Δεν έχει κάνει ολοκληρωμένη δουλειά το ΤΕΙ. Θέλετε να μας το
αναβάλετε για 10 μέρες; Θέλετε να έρθει το ΤΕΙ και να κάνει στο Μουσείο ή
οπουδήποτε μια Ημερίδα, να δούμε τι έχει βγάλει; Κάντε ό,τι θέλετε τότε.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Αντύπα.
Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Πρόκειται για την επανάληψη στην ουσία του προηγούμενου προγράμματος, με την προσδοκία απ’ό,τι φαίνεται καταγραμμένο
τουλάχιστον εισαγωγικά, κάποιων βελτιωμένων τώρα αποτελεσμάτων που
δεν τα είδαμε την προηγούμενη φορά. Έχουμε ξανακουβεντιάσει το θέμα.
Και ακούστηκαν εδώ πέρα για το πόσους εργαζόμενους εκπαιδεύσαμε κλπ.
Δεν θα μείνω σε αυτά γιατί τα έχουμε ξαναπεί.
Να επισημάνουμε λοιπόν τα παρακάτω. Η αιτιολογία για την
υποστήριξη του προγράμματος πάσχει και στα 4 σημεία της.
Πρώτον, ο στόχος του 5% για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων
έως το 2015 επιτυγχάνεται ήδη εδώ και δεκαετίες, αφού τα πράσινα
απόβλητα στην Ηλιούπολη και στους άλλους Δήμους της Αττικής
συλλέγονται και μεταφέρονται χωριστά με ανοιχτά φορτηγά. Άλλωστε εδώ
και πολλά χρόνια αξιοποιούνται στο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης
για την κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των εισερχομένων
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σύμμεικτων απορριμμάτων. Διακηρυγμένη είναι και η πρόθεση του ΕΔΣΝΑ
να λειτουργήσει σύντομα η μια από τις τρεις γραμμές του ΕΜΑ, 400 τόνοι
ημερησίως, δηλαδή 140.000 τόνοι κατ’ έτος για την κομποστοποίηση
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.
Δύο. Το ποσοστό των χωριστά συλλεγόμενων είδη κλαδεμάτων, όπως
είπαμε, αλλά και άλλων πράσινων, ξεπερνάει το 10% που μπαίνει ως στόχος
έως το 2020. Πράγματι μόνο τα κλαδοκάθαρα για τις ανάγκες του
προτεινόμενου προγράμματος συνολικής διάρκειας όπως την αναφέρατε 39
μήνες, θα ανέρχονται σε 1.000 τόνους κατ’ έτος, δηλαδή περίπου 7,14% με
βάση τους όγκους που αναφέρατε εδώ πέρα, τα στοιχεία των σκουπιδιών
στην Ηλιούπολη. Ακόμη και τον στόχο του 20% μπορεί να καλύψει το ΕΜΑ
που αναφέραμε προηγούμενα του ΕΔΣΝΑ.
Τρία. Η αναφορά στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής δεν είναι
κατά τη γνώμη μας καθόλου πειστική. Χαρακτηριστικό της απραξίας,
σκόπιμη λέμε εμείς, και της νέας Περιφερειακής Αρχής ως προς την
εκπόνηση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ είναι το γεγονός, απ’ό,τι κι εσείς
παρακολουθείτε, ότι μόλις πριν λίγες μέρες μετά από σχεδόν 7 μήνες που
εστάλη και εκείνη η περίφημη πρώτη επιστολή στους Δήμους για να
εκπονήσουν τα Τοπικά Προγράμματα, εδέησε επιτέλους να συγκροτηθεί και
η σχετική ομάδα, χωρίς όμως και πάλι να δίνει συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Και πόσο μάλλον όταν παραμένει άγνωστη η τύχη του νέου εθνικού
σχεδιασμού και ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς εθνικό σχεδιασμό δεν μπορεί να
υπάρχει ούτε καν ο νέος ΠΕΣΔΑ και κατ’ επέκτασιν ο ΠΕΣΔΑ Αττικής.
Τέταρτο ζήτημα. Σε σχέση με το κόστος διαχείρισης των κλαδεμάτων
η εισήγηση αναφέρει ως αιτιολογία, χαρακτηριστικά λέτε, σημειώνετε ότι:
«Το υπάρχον gate fee του ΕΔΣΝΑ είναι της τάξης 55€ χωρίς όμως την
ύπαρξη ολοκληρωμένων διεργασιών». Δύο κρίσιμες αναλήθειες κατά τη
γνώμη μας σε δύο μόλις σειρές. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τέλος
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εισόδου για τα κλαδέματα, καταργήθηκε με απόφαση του ΕΔΣΝΑ από τον
Δεκέμβρη του ΄13, μάλιστα αυτό έγινε για κίνητρο προς τους Δήμους
προκειμένου τα προδιαλεγμένα κλαδέματα να οδηγούνται καθαρά στο
ΕΜΑ, δεδομένου ότι είναι απαραίτητα για την εύρυθμη και αποδοτική
λειτουργία του τμήματος κομποστοποίησης.
Συνεπώς τα εισερχόμενα κλαδέματα δεν υφίστανται ταφή αλλά
συμμετέχουν στην κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των
σύμμεικτων απορριμμάτων. Τα παραπάνω άλλωστε προκύπτουν και από την
ίδια την εισήγηση στο σημείο που αναφέρει: «Λόγω του τρόπου που γίνεται
η ζύγιση και χρέωση στον ΕΔΣΝΑ είναι δύσκολο να ελεγχθεί εάν η μη
χρέωση για τα κλαδοκάθαρα τελικά ισχύει».
Τώρα κατά τη γνώμη μας η ομολογία εκεί που σας ρώτησα για το πώς
βγάζετε το ποσό, είναι γενική και αόριστη και τη βγάζετε πολύ αυθαίρετα
και θέλει μια προσοχή κατά τη γνώμη μας γιατί δημιουργεί εύλογα
ερωτηματικά. Εκτός αν ξέρετε περισσότερα από εμάς και δεν μας τα λέτε.
Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η ακρίβεια των οικονομικών στοιχείων
που αναφέρονται στην εισήγησή σας, καθώς δεν υπάρχει καμία ανάλυση.
Δεν τεκμηριώνεται π.χ. αν το κόστος μεταφοράς των κλαδοκάθαρων στο
ΕΜΑ, δεδομένου του μηδενικού τέλους εισόδου, είναι πράγματι μεγαλύτερο
του συνολικού κόστους του προγράμματος. Η μόνη πρακτική- κατά τη
γνώμη μας- χρησιμότητα του προγράμματος που μας παρουσιάζεται, θα
ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού και η συμβολή του στην καλύτερη
οργάνωση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαπόβλητων που
περιέχονται στα οικιακά και στα προσομοιάζοντα με αυτά απορρίμματα.
Αυτό όμως υποτίθεται ότι το έκανε το προηγούμενο πρόγραμμα,
αναφερθήκατε σε εκδηλώσεις, το αποτέλεσμα το μετράμε.
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Άλλωστε σας ενημερώνουμε ότι προς την κατεύθυνση αυτή
υλοποιείται συγκεκριμένο πρόγραμμα στον ΕΔΣΝΑ. Αναφερθήκατε δηλαδή
ότι εσείς κάνετε ένα κλικ παραπάνω, εννοείτε με τα λάδια. Αμ δε! Και
υλοποιείται αν ξέρετε, ή αν δεν ξέρετε, σας ενημερώνουμε, και στον Δήμο
της Αθήνας και στον Δήμο της Κηφισιάς. Υπάρχει και στην ιστοσελίδα του
ΕΔΣΝΑ, ο τίτλος του είναι «Athens biowaste» και έχει στόχο, λέει, «πρώτη
πιλοτική διαλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή, σε επιλεγμένες περιοχές
των Δήμων Αθηναίων και Κηφισιάς». Άρα δηλαδή το ερευνητικό που μας
αναφέρετε δεν μας προσκομίζει καινούργια στοιχεία. Και επιτρέψτε μου,
κ.Αντύπα, ότι κάνει το ΤΕΙ ή το Πολυτεχνείο, έχουν αλλάξει πολύ τα
πράγματα από την εποχή του Αντύπα που ήταν φοιτητής και μπορούσαμε να
χτυπάμε και προσοχή στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Τώρα είναι και της
μπάζας πολλά πράγματα, ειδικά οι ειδικοί λογαρισμοί, παρακαλώ σας.
Ταυτόχρονα να τονίσουμε το εξής. Αυτό που κατά τη γνώμη μας
οφείλει να πράξει η Δημοτική Αρχή, είναι να πιέσει τη Διοίκηση του
ΕΔΣΝΑ αλλά και της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσουν επιτέλους στην
εκπόνηση του νέου ΠΕΣΔΑ για την Αττική, με επίκεντρο την κάλυψη των
αναγκών των λαϊκών νοικοκυριών σε συνδυασμό με την προστασία της
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, προτάσεις που σήμερα γίνονται πιο
επιτακτικές. Και σε τελική ανάλυση πρέπει να αναμετρηθούμε σε
συγκεκριμένες λαϊκές ανάγκες γιατί κανένας μα κανένας σήμερα δεν θα πει
ότι δεν χρειάζεται το Τοπικό Σχέδιο. Αλλά Τοπικό Σχέδιο χωρίς να
κουμπώνει σε έναν περιφερειακό σχεδιασμό, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι
πουκάμισο αδειανό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσατσούλη, για την αναλυτική σας
τοποθέτηση. Μηδένισε τρεις φορές το χρονόμετρο. Ευχαριστώ.
Κύριε Κουρή, έχετε τον λόγο.

110

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

111

Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Εμείς δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε, δεν ήμασταν εδώ την
ώρα που το κουβεντιάσατε και έτσι θα ψηφίσουμε παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πούλε, έχετε τον λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ:

Θεωρώ

ότι

αυτό

το

πρόγραμμα

το

πιλοτικό

της

κομποστοποίησης είναι μια δράση σύγχρονη και επιβεβλημένη. Θεωρώ ότι
θα μας δώσει τεχνογνωσία για να προχωρήσουμε σε τοπικό επίπεδο
παραπέρα. Και το σημαντικότερο είναι ότι, ουσιαστικά είναι ένα ερευνητικό
πρόγραμμα του οποίου είχε την αιγίδα ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Συνεπώς, το ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Μεταξύ μας μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έγιναν τόσο
μεγάλες αναλύσεις γι’ αυτό το θέμα και από τον Γιώργο και από την Τασία.
Αιφνιδιάστηκα.
Εγώ παραμένω στην άποψη που είχα και πριν τελικά. Από αυτά που
είχα καταλάβει την άλλη φορά με το ΤΕΙ, έχω μια αρνητική τοποθέτηση
απέναντι σε αυτή την ιστορία και παραμένω στα ίδια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί το θέμα.
Απ’ότι κρίνω από τις τοποθετήσεις, το θέμα περνάει κατά
πλειοψηφία. Καταψηφίζει η κα Τσατσούλη. Απέχει η Παράταξη του
κ.Κοκοτίνη, Παρών ο κ.Κουρής. Ψηφίζει υπέρ ο κ.Πούλος. Και καταψηφίζει
ο κ.Σόφης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη, Σόφη, απεχόντων των κ.κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

111

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

112

Κοκοτίνη, Ασβεστά, Αντύπα, Δουβή, Καλαντίδη και δηλώνοντας παρών ο κ.
Κουρής)
1. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000)
σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του
Δήμου, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την
προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το ΤΕΙ Κρήτης για την
«Ανάπτυξη, λειτουργία και αξιολόγηση συνδυασμένου συστήματος
διαχείρισης βιολογικών αποβλήτων εντός των ορίων του Δήμου
Ηλιούπολης».
2. Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 214.000 € με το ΦΠ.Α.
και αφορά τα έτη 2015 – 2018 (διάρκεια σύμβασης 39 μήνες).
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο,
για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης
4. Εγκρίνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Ηλιούπολης και του ΤΕΙ Κρήτης, με αντικείμενο την «Ανάπτυξη,
λειτουργία και αξιολόγηση συνδυασμένου συστήματος διαχείρισης
βιολογικών αποβλήτων εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης»
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο της προγραμματικής
σύμβασης που αποτελεί σώμα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------Στο σημείο αυτό απεχώρησε ο κ. Ι. Πούλος.
----------------------------ΘΕΜΑ 6ο
«Ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τη
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συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων
ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 2015».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 6 θέμα,
«Ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τη
συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων
ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 2015».
Ο κ.Αναστόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΟΑΕΔ με σχετικό έγγραφό του στις αρχές του
έτους κοινοποίησε στους ενδιαφερόμενους Φορείς τη νέα Εγκύκλιο που
αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ
0,24% έτους 2015. Από 01/07/2014 οι προβλεπόμενοι πόροι του ΛΑΕΚ,
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, διαμορφώθηκαν από 0,81% σε
ποσοστό 0,46% εκ των οποίων η εργοδοτική εισφορά είναι 0,24% υπέρ του
Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Εκπαίδευσης. Που σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά πάνε μόνο για
επαγγελματική κατάρτιση και καμία άλλη χρήση.
Η εισφορά αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους
εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους
που υπάγονται έστω και σε έναν Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Στο
πρόγραμμα αυτό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και
Φορείς του Δημοσίου. Το προσωπικό το οποίον έχει δικαίωμα να
καταρτιστεί, πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω
και σε έναν Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση
ένταξης στο πρόγραμμα είναι η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής
εισφοράς του 0,24% από την επιχείρηση (τον Δήμο), για τους εργαζομένους
σε αυτήν το έτος 2015. Τα Προγράμματα Κατάρτισης 2015 υλοποιούνται
μέχρι τις 20/12/2015.
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Με την 68/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για την αξιοποίηση των αδιάθετων πόρων του ΛΑΕΚ του ισχύοντος
προϋπολογισμού με τον Κ.Α. 00.6442.00002. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα
να χρησιμοποιήσει το ποσόν των 7.000€, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Οικονομικής Υπηρεσίας, δηλαδή αντιστοιχεί το ποσόν αυτό στην
εργοδοτική εισφορά για τα έτη 2014-2015 που δικαιούται ο Δήμος γι’αυτή
τη δράση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της προαναφερόμενης
Εγκυκλίου. Η δράση αυτή δεν αφορά τους μονίμους υπαλλήλους, αφορά
τους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και αν έχουμε και Ορισμένου, κι
αυτούς τους παίρνουμε.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για:
- Να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
έτους 2015, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του
Προγράμματος αυτού.
- Να εγκρίνει τη νομική δέσμευση και ανάθεση σε τρίτους την υλοποίηση
του Προγράμματος με απ’ευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου.
- Να εξουσιοδοτήσει τον κ.Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού
εγγράφου για την υλοποίηση του Προγράμματος.
- Να ορίσει υπεύθυνο υλοποίησης του Προγράμματος ο οποίος πρέπει να
είναι εργαζόμενος στον Δήμο. Προτείνεται η Διευθύντρια της Διοίκησης
– Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
- Και τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος με τον
αναπληρωτή του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, για τη
συμμετοχή του στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του
Προγράμματος. Εδώ προτείνεται η κα Κορμά Δήμητρα ως τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή τον κ.Μπασούρη Μαρίνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Γενικέ.
114

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

115

Υπάρχει κάποια τοποθέτηση; Ερώτηση και τοποθέτηση μαζί, αν
θέλετε, για να τελειώνουμε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κάντε το μου λίγο πιο πρακτικό. 7.000€, ωραία.
Συμμετέχει ο Δήμος. Τι ακριβώς Πρόγραμμα είναι; Απευθύνεται σε
εργαζόμενους που τους έχουμε εμείς;
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφορά Πρόγραμμα Κατάρτισης για εργαζομένους
του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Αυτοί
πληρώνουν αυτή τη συμμετοχή για τον λογαριασμό αυτόν ΛΑΕΚ. Οι
μόνιμοι δεν πληρώνουν.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Σε τι θα τους καταρτίσουμε, αυτό ποιος το ορίζει;
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι ένα θέμα που εμείς ως Δήμος θα
επεξεργαστούμε ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη μας, π.χ. εξυπηρέτηση του
δημότη ή κάτι άλλο. Και ο Φορέας ο οποίος θα αναλάβει, που είναι ένας
πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Φορέας, θα κάνει τον σχεδιασμό, θα
υποβάλει την αίτηση και θα υποστηρίξουμε τη δράση.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ωραία. Θα κάνω μια πρόταση δημιουργική. Επειδή ποτέ
δεν έχουμε κάνει στους Παιδικούς Σταθμούς επιμορφωτικό πρόγραμμα
ουσίας για τους Παιδαγωγούς, να πάνε εκεί. Να οργανωθεί ένα πρόγραμμα
παιδαγωγικό για το παιδαγωγικό προσωπικό.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …το Νομικό Πρόσωπο ανάλογα με τα χρήματα τα
οποία διαθέτει. Θα το διερευνήσουμε δηλαδή αν μπορούμε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Αν κάπου πρέπει να πάνε, να πάνε σε ένα συγκεκριμένο
και να φέρει και ένα αποτέλεσμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα περνάει το θέμα;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
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Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ
0,24% ΕΤΟΥΣ 2015» σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους
του προγράμματος αυτού.
2. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000) σε
βάρος του Κ.Α. 00.6442.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του
Δήμου
3. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω προγράμματος με τη
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σε τρίτους με απόφαση
Δημάρχου
4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο,
για την υπογραφή κάθε σχετικού με την υλοποίηση του προγράμματος
5. Ορίζει υπεύθυνο υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος, τη
Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Καλλά Φωτεινή, με
αναπληρώτρια την κ. Φράγκου Αικατερίνη
6. Ορίζει Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του όλου έργου
συνολικά, αποτελούμενη από τους:
• Χατζηδάκη Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρο, με
αναπληρωτή του τον Δημητρόπουλο Άγγελο
• Λαγού Ειρήνη, υπάλληλο του Δήμου, με αναπληρώτριά της την
Κόκκορη Χριστίνα
• Χριστοφιλάκη Χαρίκλεια, υπάλληλο του Δήμου, με αναπληρωτή
της τον Μακρυδάκη Μιχαήλ
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
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ΘΕΜΑ 7ο
«Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην Επιτροπή
Παρακολούθησης – Παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 7 θέμα,
«Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών».
Κύριε Αναστόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει έναν
Δημοτικό Σύμβουλο ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωματικό του, μετά
από τη διενέργεια κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης & Παραλαβής για κάθε είδους εργασίας ή παροχή
Υπηρεσιών που αφορούν το αυτοτελές Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων
Σχέσεων και Αδελφοποιήσεων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
Προτείνεται ως τακτικό μέλος ο κ.Ψυρρόπουλος Ευστάθιος και ως
αναπληρωματικό μέλος ο κ.Γεωργίου Δημήτριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψυρρόπουλος τακτικό, Γεωργίου αναπληρωματικό.
Εγκρίνεται ομόφωνα;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ψυρρόπουλο Ευστάθιο, ως τακτικό
μέλος

και

τον

Δημοτικό

Σύμβουλο

κ.

Γεωργίου

Δημήτριο,

ως

αναπληρωματικό μέλος, μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε για την
συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για τις κάθε
είδους εργασίες ή παροχή υπηρεσιών, που αφορούν το Αυτοτελές Γραφείο
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Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων & Αδελφοποιήσεων, βάσει των άρθρων 67
και 70 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80, άρθρου 209 & 273 του Ν. 3463/06 και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και την υπ’ αριθ.
πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18//οικ.21700/19.9.2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------Στο σημείο αυτό απεχώρησαν οι κ.κ. Α.Τσατσούλη και Π. Μαργαρώνης
----------------------------ΘΕΜΑ 8ο
«Ορθή επανάληψη της 111/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά στην πρόσληψη Προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την
πυροπροστασία».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 8 θέμα,
«Ορθή επανάληψη της 111/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά στην πρόσληψη Προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την
πυροπροστασία».
Κύριε Γενικέ, έχετε τον λόγο. Και επιπλέον να μας πείτε και τον ορθό
τίτλο, γιατί κάτι έχει γραφεί λάθος.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ορθός τίτλος θα είναι: «Πρόσκληση προσωπικού
με δίμηνη σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 20 ατόμων για
πυροπροστασία».
Το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, είχε αποφασίσει το Δημοτικό
Συμβούλιο. Είναι ένα διαδικαστικού χαρακτήρα θέμα. Η ανάγκη αυτή
προέκυψε λόγω του ό,τι η Αποκεντρωμένη προώθησε το αίτημα στο
Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό απαιτεί πρόσθετη διαδικασία, ΚΥΑ και ΠΥΣ.
Και από συνεννόηση της Υπηρεσίας με την Αποκεντρωμένη, ζητήθηκε μια
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νέα απόφαση προκειμένου η τελική έγκριση να υπάρξει από την
Αποκεντρωμένη. Ως η εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιπλέον να πούμε, μου το θύμισε και ο Δήμαρχος, ότι η
διαδικασία πρόσληψης είναι με τις διαδικασίες που ορίζει το ΑΣΕΠ, ο
Ν.2190.
Ομόφωνα εγκρίνεται το θέμα;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων YE
Πυροπροστασία, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών
αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007.
Στα πλαίσια της θερινής περιόδου και των μέτρων πρόληψης για την
αποφυγή πυρκαγιών στους πολύτιμους χώρους πρασίνου του δάσους του
Υμηττού θεωρείται απαραίτητη η ανωτέρω πρόσληψη προσωπικού λόγω και
της υποχρέωσης του Δήμου Ηλιούπολης να περιφρουρεί τον Υμηττό.
Οι

ανωτέρω

σχετικές

πιστώσεις

έχουν

προβλεφθεί

στον

προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
35.6041.0001
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-----------------------------
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ΘΕΜΑ 9ο
«Αποδοχή όρων σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα για την ανανέωση της
συνεργασίας με τον Δήμο».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 9 θέμα,
«Αποδοχή όρων σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα για την ανανέωση της
συνεργασίας με τον Δήμο».
Κύριε Δημητρόπουλε, έχετε τον λόγο.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η ανανέωση της σύμβασης με την Εθνική
Τράπεζα, που έχουμε μέσα τρεις λογαριασμούς. Ο ένας είναι ο
μισθοδοτικός, ο άλλος είναι κάποια χρήματα που μας είχε κάνει δωρεά την
προηγούμενη φορά που είχαμε συνάψει τη σύμβαση, και ένας τρίτος είναι
για τη διαχείριση των εσόδων του Δήμου.
Αυτό που εισηγούμαστε, είναι τρία πράγματα:
1) Η ανανέωση αυτής της σύμβασης.
2) Σύμβαση για να δημιουργηθεί ουσιαστικά web banking στον Δήμο,
ούτως ώστε ηλεκτρονικά να μπορούν να κάνουν τη διαχείριση των
λογαριασμών οι Υπηρεσίες.
3) Το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι να υπογράψουμε σύμβαση ούτως
ώστε να υπάρχει δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν ηλεκτρονικές
πληρωμές μέσω του web banking τους από όλες τις Τράπεζες προς την
Εθνική Τράπεζα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Αντιδήμαρχε. Κάποια ερώτηση; ..Όχι.
Εγκρίνεται ομόφωνα;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
120
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Εγκρίνει την υπογραφή δύο (2) συμβάσεων με την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος σχετικά με:
• Υπογραφή σύμβασης ηλεκτρονικής είσπραξης απαιτήσεων του Δήμου
σύμφωνα

με

τους

όρους

που

αναφέρονται

στην

αριθ.

10024368615/1.4.2015 επιστολή της Εθνικής Τράπεζας.
• Υπογραφή

σύμβασης

για

την

παροχή

τραπεζικών

υπηρεσιών

εναλλακτικών δικτύων (internet banking) για ηλεκτρονικές συναλλαγές
του Δήμου, στους λογαριασμούς που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 165/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 10ο
«Αποδοχή και κατανομή επιχορηγούμενων ποσών μέσω ΚΑΠ για την
αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηλιούπολης
μέχρι 31.12.2015».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 10 θέμα,
«Αποδοχή και κατανομή επιχορηγούμενων ποσών μέσω ΚΑΠ για την
αντιμετώπιση

των

λειτουργικών

αναγκών

των

σχολικών

μονάδων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηλιούπολης»
και σταματάει εκεί ο τίτλος. Όχι μέχρι 31.12.2015, γιατί εκ παραδρομής
γράφτηκε.
Η κα Μαρκουλάκη έχει τον λόγο.
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή
του ποσού 133.975,60€. Είναι η 2η δόση του 2015 που έρχεται από τους
ΚΑΠ και αυτό είναι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
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σχολικών μονάδων και την κατανομή αυτού στις δύο σχολικές μονάδες. Και
η ΔΕΠ αποφάσισε ποσοστό 55% για την Α/θμια, δηλαδή 73.685,58€, και για
τη Β/θμια 45% που είναι 60.289,02€.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια ερώτηση έχει να κάνει ο κ.Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Μαρκουλάκη, μέχρι πότε ισχύει αυτό;
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Είναι η 2η δόση, Δήμαρχε. Ισχύει μέχρι να έρθει η
νεότερη, που συνήθως έρχεται Απρίλιο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα, δεν ισχύει το μέχρι 31.12.2015 που λέτε;
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Όχι. Είναι η 2η δόση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται το θέμα ομόφωνα;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την αποδοχή ποσού 133.975,60 € μέσω ΚΑΠ (2η δόση 2015)
(αρ. εντολής Υπουργείου Εσωτερικών 11831/2015, αρχικό ποσό 134.176,86
€ και κράτηση 201,26 €) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
σχολικών μονάδων και την κατανομή αυτού στις δύο σχολικές επιτροπές ως
ακολούθως: ποσοστό 55% του αρχικού ποσού, δηλαδή ποσό 73.686,58 € να
αποδοθεί

στο

Ν.Π.Δ.Δ.

«Πρωτοβάθμια

Σχολική

Επιτροπή

Δήμου

Ηλιούπολης» και ποσοστό 45% του αρχικού ποσού, δηλαδή ποσό 60.289,02
€ να αποδοθεί στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου
Ηλιούπολης», όπως αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 3/2015 απόφαση ΔΕΠ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 166/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------122
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ΘΕΜΑ 11ο
«Αποδοχή επιχορηγούμενου ποσού για την υλοποίηση του Προγράμματος
για τον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 11 θέμα,
«Αποδοχή επιχορηγούμενου ποσού για την υλοποίηση του Προγράμματος
για τον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
Η κα Μαρκουλάκη έχει τον λόγο.
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή
του ποσού των 4.669,23€. Είναι 14 οι Σχολικοί Τροχονόμοι και είναι η 2η
δόση που παίρνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την αποδοχή ποσού 4.669,23 € (αρ. εντολής Υπουργείου
Εσωτερικών 11831/2015, αρχικό ποσό 4.676,25 € και κράτηση 7,02 €) και
την απόδοση αυτού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», για την υλοποίηση του θεσμού του
σχολικού τροχονόμου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 4/2015 απόφαση ΔΕΠ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 167/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-----------------------------
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ΘΕΜΑ 12ο
«Αντικατάσταση εκπροσώπων Φορέων στα Δ.Σ. των ΝΠΔΔ του Δήμου
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 12 θέμα,
«Αντικατάσταση εκπροσώπων Φορέων στα Δ.Σ. των ΝΠΔΔ του Δήμου
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Η κα Μαρκουλάκη έχει τον λόγο.
Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: Κι εδώ εισηγούμαι την αλλαγή των προσώπων. Λόγω
του ότι έγιναν εκλογές στην Ένωση Γονέων, άλλαξαν οι εκπρόσωποι. Και
για την Αθμια Σχολική Επιτροπή τακτικό μέλος ορίζεται ο κ.Τασούλας
Μιχάλης και αναπληρωματικό μέλος η κα Κουφουδάκη Ντόρα. Και για τη
Β/θμια Σχολική Επιτροπή τακτικό μέλος ορίζεται η κα Ψύλλα Νικολέτα και
αναπληρωματικό μέλος ο κ.Τασούλας Μιχάλης. Είναι από Φορείς, είναι από
την Ένωση Γονέων επειδή έγιναν οι εκλογές πριν από λίγες μέρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Μαρκουλάκη.
Εγκρίνεται ομόφωνα;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την αντικατάσταση μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηλιούπολης, μετά από τις εκλογές που διεξήχθησαν
στο Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης και
την εκλογή των νέων εκπρόσωπων, και συγκεκριμένα ως εξής:
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης:
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Τακτικό μέλος: Τασούλας Μιχάλης
Αναπληρωματικό μέλος: Κουφουδάκη Ντόρα
Σχολική

Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

Δήμου

Ηλιούπολης:
Τακτικό μέλος: Ψύλλα Νικολέτα
Αναπληρωματικό μέλος: Τασούλας Μιχάλης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 168/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------Στο σημείο αυτό απεχώρησε ο κ. Γ. Σόφης.
---------------------------ΘΕΜΑ 14ο
«Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
«ΚΑΦΑΔΗΛ».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 14 θέμα,
«Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
«ΚΑΦΑΔΗΛ».
Ο κ.Παπαδόπουλος έχει τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η οικονομική διαχείριση του Νομικού Προσώπου
να αναφέρουμε ότι γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και η
οποία ως αρμόδια εξέδωσε απολογιστικούς πίνακες της χρήσης του 2014 οι
οποίοι επισυνάπτονται στην εισήγηση.
Πολύ γρήγορα θα πω ότι τα εισπραχθέντα είναι 4.211.674,17€ τα
οποία αναλύονται σε τακτικά έσοδα 2.085.259€, έκτακτα και λοιπά έσοδα
1.713.656€ και ένα χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης
412,758€. Και στον ταμειακό απολογισμό των εξόδων τα οποία είναι το
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αντίστοιχο νούμερο και είναι έξοδα 3.795.000€ και αποθεματικό, η
μεταφορά του υπολοίπου του ΄15, 416.368€.
Αντίστοιχος είναι και ο Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε.
Καταψηφίζει η Παράταξη του κ.Κοκοτίνη, οι παρευρισκόμενοι. Ο
κ.Κουρής ψηφίζει υπέρ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Ασβεστά, Καλαντίδη, Δουβή και
Αντύπα)
Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του με την 40/2015 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία
«ΚΑΦΑΔΗΛ», που αφορά στον στον οικονομικό απολογισμό του, έτους
2014, ο οποίος έχει ως εξής :
Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων 2014
Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα & λοιπά έσοδα
Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ

Εισπραχθέντα
2.085.259,24
1.713.656,00
412.758,93
4.211.674,17

Ταμειακός Απολογισμός Εξόδων 2014
Έξοδα
Αποθεματικό(για μεταφ. ταμειακού
υπολοιπ. στο 2015)
ΣΥΝΟΛΟ
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Πληρωθέντα
3.795.305,65
416.368,52
4.211.674,17

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

127

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 169/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 15ο
«Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου «ΚΑΦΑΔΗΛ».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 15 θέμα,
«Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου «ΚΑΦΑΔΗΛ».
Ο κ.Παπαδόπουλος έχει τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Διαβάζει):
«

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τον Κώδικα και

σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 120 – 121,
παρακαλούμε να εγκρίνετε τα έξοδα παράστασης της Προέδρου και
Αντιπροέδρου του Νομικού μας Προσώπου για το έτος 2015.
Είναι περίπου 450€ καθαρά για τον Πρόεδρο και 200€ για την Αντιπρόεδρο
τον μήνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με την εισήγηση. Κατά πλειοψηφία. Ναι,
κ.Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Έχω μια άποψη για λόγους αρχής. Εμείς κατ’αρχήν, και
πιστεύω ότι θα γίνει, το ζητάμε και ως ΠΕΔΑ και ως ΚΕΔΕ να πληρώνονται
όλοι οι Αντιδήμαρχοι κατ’αρχήν. Στα υπόλοιπα όργανα έχουμε τη λογική
του εθελοντισμού και δύσκολα θα δεχόμασταν κάποια έξοδα παράστασης.
Όπως και για τους Δημοτικούς Συμβούλους ζητείται που και αυτό θα
μπορούσε να δοθεί. Δηλαδή είμαστε καθαρά υπέρ των εξόδων παράστασης
αυστηρά στα έξοδα και όχι αμοιβή. Και γι’αυτό απέχουμε και δεν
καταψηφίζω.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εδώ θα μου επιτρέψετε, θα ψηφίσουμε παρών γι’αυτόν
τον λόγο. Δηλαδή η άποψή μας είναι να πληρώνονται οι Αντιδήμαρχοι γιατί
είναι μια δουλειά που εννοείται, φεύγει στην κυριολεξία, και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι έστω αυτά που παίρναμε τα παλιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, εφόσον λέτε για τους Δημοτικούς Συμβούλους,
κ.Κοκοτίνη, προφανώς συμπεριλαμβάνετε και τους Προέδρους των
Δημοτικών Συμβουλίων. Να σας πω εδώ, υπάρχει μια διάκριση και είναι
άσχημο αυτό. Ο δημόσιος υπάλληλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου δεν πληρώνεται, σε αντίθεση με αυτόν του ιδιωτικού τομέα και
τον ελεύθερο επαγγελματία.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς. Με απάντηση που έδωσε το Υπουργείο
Εσωτερικών επί Υπουργίας Ντινόπουλου.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Αν μου επιτρέπετε, πραγματικά το λέω με ειλικρίνεια.
Έχω ρωτήσει και διάφορους Δήμους πώς γίνεται. Ας πούμε, σε έναν Δήμο
τα έβαζαν όλα σε έναν κουβά που λέμε και μοιραζόντουσαν όλοι.
Εδώ

επαναλαμβάνω

τη

γνώμη

μου,

οπωσδήποτε

για

τους

Αντιδημάρχους το θεωρώ αδικία να μην πληρώνονται οι Αντιδήμαρχοι.
Πιστεύω και σε επίπεδο Συμβούλων, κι αυτό χρειάζεται. Δηλαδή προσωπικά
το έχω συζητήσει να δω τι γίνεται, γιατί κι αυτοί χρειάζονται πιστεύω. Και
στους Δημοτικούς Συμβούλους, επαναλαμβάνω, ειδικά στην επαρχία πρέπει
να γίνει οπωσδήποτε. Είναι ντροπή τώρα, πάνε 100χλμ. οι άνθρωποι από δω
απέναντι και όχι πληρώνουν από την τσέπη τους, πληρώνουν και καμιά
διανυκτέρευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μου ξέφυγες όμως. Στο θέμα που σου έβαλα δεν απάντησες,
για να το προωθήσεις.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Για τον Πρόεδρο είδες, δεν είπα τίποτα.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι για την ιστορία. Όταν μπήκε το θέμα στον
ΣΠΑΥ για την αμοιβή μου, είπα ότι εγώ τη θέλω μέχρι τελευταίο σεντς γιατί
την έχω ανάγκη. Για την ιστορία, να καταγραφεί. Και την πήρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι παρόντες της Παράταξης του κ.Κοκοτίνη απέχουν. Ναι ο
κ.Κουρής και οι υπόλοιποι ψηφίζουμε υπέρ. Κατά πλειοψηφία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απεχόντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Ασβεστά, Καλαντίδη, Δουβή και Αντύπα)
Εγκρίνει τα μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου και
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης
(Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) – ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» για το έτος 2015 και τα
καθορίζει ως εξής:
1. Ποσό εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (631,47)
ως έξοδα παράστασης Πρόεδρου
2. Ποσό διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (252,59)
ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου.
Τα έξοδα παράστασης καταβάλλονται από την ημερομηνία του διορισμού
τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 170/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 16ο
«Έγκριση σχεδίου αίτησης εγγραφής βρεφών και νηπίων –
δικαιολογητικών και ανακοίνωσης με τους όρους λειτουργίας των
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παραρτημάτων αγωγής για το σχολικό έτος 2015-2016».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 16 θέμα,
«Έγκριση σχεδίου αίτησης εγγραφής βρεφών και νηπίων – δικαιολογητικών
και ανακοίνωσης με τους όρους λειτουργίας των παραρτημάτων αγωγής για
το σχολικό έτος 2015-2016».
Ο κ.Παπαδόπουλος έχει τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αφορά στην απόφαση με το νούμερο 47/2015 του
Διοικητικού μας Συμβουλίου και έχει να κάνει με το σχέδιο της αίτησης
εγγραφής των νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Για να μη σας
διαβάσω όλο τον πίνακα, απλώς να ξέρετε ότι είναι ο ίδιος με τον περυσινό.
Το μόνο που έχει αλλάξει, είναι ό,τι έχει να κάνει με τα αυτοτελή
εισοδήματα τα οποία πλέον δεν υπολογίζονται στην αποζημίωση που βάζουν
οι γονείς. Γιατί μετά από πολλά παράπονα που έγιναν το τελευταίο
διάστημα, ήταν μια εισήγηση της Υπηρεσίας, όπως το επίδομα γέννας, τα
οποία οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για συγκεκριμένους λόγους και δεν
μπαίνουν στα εισοδήματά μας. Για τον λόγο αυτό παρακαλώ να ψηφίσετε
στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε.
Εγκρίνεται ομόφωνα το 16ο θέμα;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει το σχέδιο αίτησης εγγραφής βρεφών και νηπίων-δικαιολογητικών
και ανακοίνωσης με τους όρους λειτουργίας των παραρτημάτων αγωγής για
το σχολικό έτος 2015-2016 όπως αυτό επισυνάπτεται στην 47/2015
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απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την
επωνυμία «ΚΑΦΑΔΗΛ»
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 171/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 17ο
«Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάληψη
νομικής δέσμευσης για δαπάνες οργάνωσης ομάδων κοινωνικής και
ψυχολογικής υποστήριξης».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 17 θέμα,
«Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάληψη νομικής
δέσμευσης για δαπάνες οργάνωσης ομάδων κοινωνικής και ψυχολογικής
υποστήριξης».
Ο Αντιδήμαρχος κ.Γιαννάκης έχει τον λόγο.
Χ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Το θέμα αφορά: «Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης και ανάληψη νομικής δέσμευσης για δαπάνες οργάνωσης
ομάδων κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης». Πρόκειται για ένα
ποσόν 3.022,07€ με τον ΦΠΑ και αφορά την προμήθεια σειράς υλικών για
τη διενέργεια ομάδων προαγωγής και ψυχικής υγείας. Εδώ θα ήθελα να πω
ότι γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Έχουμε προχωρήσει πολύ
παραπέρα. Διοργανώνονται φοβερές ομάδες υποστήριξης γονέων και
παιδιών και απαιτούνται ορισμένα έξοδα και ζητούμε την ψήφιση αυτής της
πίστωσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με την εισήγηση, ψηφίζουμε όλοι θετικά;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
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Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1) Ψηφίζει πίστωση ύψους 3.022,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
εφάπαξ προμήθεια σειράς υλικών για την διενέργεια ομάδων προαγωγής
της ψυχικής υγείας. Το ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ
15.6474.0013 προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Δήμου
Ηλιούπολης με την ΑΑΥ ΣΥΜ 364/2.4.2015
2) Καθορίζει

το τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με την

διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
3) Εγκρίνει την ανάληψη της Νομικής Δέσμευσης για την εφάπαξ
προμήθεια

σειράς

υλικών

συνολικού

ποσού

3.022,07

€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ
15.6474.0013 «Δαπάνες οργάνωσης συνεδρίων ομάδων Κοινωνικής &
Ψυχολογικής Υποστήριξης», προϋπολογισμού ουκονομικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 172/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 18ο
«Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Επεμβάσεις στο Κλειστό Γυμναστήριο
του 5ου Λυκείου και κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών στα Πολυκλαδικά
Λύκεια Ηλιούπολης».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 18 θέμα,
«Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Επεμβάσεις στο Κλειστό Γυμναστήριο
του 5ου Λυκείου και κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών στα Πολυκλαδικά
Λύκεια Ηλιούπολης».
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
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Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είναι αυτοδίκαιη παραλαβή ενός έργου του 2008,
περαιώθηκε στις 30/11 και μετά από την όχληση της αναδόχου γίνεται
αυτοδίκαιη παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Επεμβάσεις στο κλειστό
γυμναστήριο του 5ου Λυκείου και κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών στα
Πολυκλαδικά Λύκεια Ηλιούπολης» σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 4 του ΠΔ
609/85, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 173/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 19ο
«Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και εγκρίσεις μελετών, των υπηρεσιών
του Δήμου.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 19 θέμα,
«Ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και εγκρίσεις μελετών, των υπηρεσιών του
Δήμου.»
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Σύμφωνα με το εισηγητικό, ανάληψη νομικών
δεσμεύσεων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα;
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει τις παρακάτω αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων και εγκρίσεις
μελετών αντίστοιχα, των υπηρεσιών του Δήμου, και ειδικότερα που έχουν
ως εξής:
1. «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και ανύψωση αυτών» ποσού 21.000,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6162.0009 του ισχύοντος προϋπολογισμού του
Δήμου. Η εργασία θα γίνει με Πρόχειρο Διαγωνισμό. Χρηματοδότηση
από ίδιους πόρους . Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 368
/15 Α.Α.Υ
2. «Δαπάνες για την πιστοποίηση παιδικών χαρών» ποσού 5.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.6262.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του
Δήμου. Η εργασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο.
Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’
αριθμόν 376 / 15 Α.Α.Υ.
3. «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων των
σιντριβανιών του Δήμου» ποσού

5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.

30.6662.0007 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου. Η προμήθεια
θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο. Χρηματοδότηση από
ίδιους πόρους. Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί

η υπ’ αριθμόν 369/15

Α.Α.Υ.
4. «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης διαλυτικού κλπ.» ποσού 10.000,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0031 του ισχύοντος προϋπολογισμού του
Δήμου. Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο.
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Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’
αριθμόν 370/15 Α.Α.Υ.
5. «Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών»
ποσού 73.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0002 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου. Η

προμήθεια θα γίνει με Πρόχειρο

Διαγωνισμό. Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Για το ανωτέρω έχει
εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 371/15 Α.Α.Υ.
6. «Προμήθεια σκυροδέματος για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου στο κτίριο της οδού Γληνού» ποσού 5.600,00 € σε βάρος του Κ.Α.
30.6662.0033

του

ισχύοντος

προϋπολογισμού

του

Δήμου.

Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους .Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’
αριθμόν 377 /2015 Α.Α.Υ.
7. Έγκριση μελέτης και ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία

του έργου «Διαμόρφωση

κοινοχρήστων χώρων» ποσού 40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
30.7336.0033

του

ισχύοντος

προϋπολογισμού

του

Δήμου.

Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’
αριθμόν 372 /15 Α.Α.Υ .
8. Έγκριση μελέτης και ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού του
έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών» (Α.Μ. 22/2015) ποσού 30.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 30.7333.0062 του ισχύοντος προϋπολογισμού του
Δήμου. Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ. Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’
αριθμόν 363/15 Α.Α.Υ.
9. Έγκριση μελέτης και ανάληψη νομικής δέσμευσης και καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για
«Εργασίες Ψηφιοποίησης Αρχείου του Δήμου Ηλιούπολης», ποσού
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73.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6162.0021 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου. Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμόν
321/15 Α.Α.Υ.
10.Τις παρακάτω αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων:
Κ.Α

Περιγραφή

ΠΟΣΟ ΑΑΥΣΥΜ

Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών
10.6411.0001

136

18.847,53

228

2.500,00

229

100.000,00

230

4.727,59

231

105.686,82

232

48.707,85

233

υπηρεσιακών οχημάτων
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση ΜΕ

20.6641.0006

227

(μηχανημάτων Έργου)
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση

20.6641.0001

20.000,00

υπηρεσιακών οχημάτων
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση ΜΕ

10.6641.0005

226

κήπων
Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση

10.6641.0001

39.000,00

μέσα
Προμήθεια λιπαντικών για τα μηχανήματα

35.6644.0002

225

μέσων - λιπαντικά
Προμήθεια λιπαντικών για τα μεταφορικά

20.6641.0002

12.446,60

μεταφορικών μέσων
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών

20.6411.0002

224

μέσων (λιπαντικά)
Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση

10.6641.0002

35.000,00

βενζίνη
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών

10.6411.0002

223

μέσων (βενζίνη)
Έξοδα κίνησης Μ.Ε (Μηχανημάτων Έργου)

10.6411.0005

22.272,12

(Μηχανημάτων Έργου)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

137

11.Τις παρακάτω αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων:
Κ.Α
20.6072

Περιγραφή
Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού
Προμήθεια συστημάτων απεμπλοκής σε επτά

ΠΟΣΟ

ΑΑΥΣΥΜ

5.000,00

351

15.000,00

352

24.000,00

353

9.000,00

354

20.7132.0026 οχήματα του Δήμου
Εργασίες αποκατάστασης χώρων
κομποστοποίηση και μεταφόρτωσης από ζημιές
30.6162.0025 λόγω καιρικών συνθηκών
30.6262.0020 Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής WC

12. Τις παρακάτω αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων, υπολοίπων συμβάσεων 2015

ΚΑ
10.6411.0001
20.6411.0001
Κ.Α.

10.6641.0005
20.6641.0001
20.6643.0001
20.6641.0002
20.6411.0001
20.6671.0002
10.6162.0020
10.6112.0003
20.7132.0025
13.

Περιγραφή
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών
μέσων (βενζίνη)
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών
μέσων (βενζίνη)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση ΜΕ
(Μηχανημάτων Έργου)
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση
υπηρεσιακών οχημάτων
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και
φωτισμό
Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση
μεταφορικών μέσων
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών
μέσων (βενζίνη)
Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά
μέσα - οχήματα
Αμοιβή Γιατρού Εργασίας
Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας
Προμήθεια δύο (2) ανυψωτικών
μηχανισμών για την αποκομιδή υπόγειων
κάδων

Ποσό

ΑΑΥΣΥΜ

28.127,88 €
5.000,00
ΠΟΣΟ

€

32.272,41 €
94.313,18 €
9.706,93 €
6.152,47 €
5.040,00 €
28.007,10 €
9.000,00 €
9.000,00 €
38.130,00 €

193
194

Α.Α.Υ.

184
185
186
187
188
189
190
191
192

Τις παρακάτω αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων:
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10.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

10.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 380

15.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

20.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 381

28.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 382

20.6263.0002

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης και προμήθεια
ανταλλακτικών για τα μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας

9.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 383

20.6263.0003

Συντήρηση και επισκευή οχημάτων μεταφόρτωσης

45.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 384

20.6263.0001

30.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

5.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 385

35.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

10.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 386

10.6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

2.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 387

20.6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης
μηχανήματα της υπηρεσίας

10.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 388

2.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 389

3.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 390

10.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 391

Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών μέσων

10.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 392

22.000,00 €

ΑΑΥ 393

Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών μέσων

30.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 394

20.000,00 €

ΑΑΥ 395

Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών μέσων

15.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 396

50.000,00 €

ΑΑΥ 397

61.992,90 €

ΑΑΥΣΥΜ 398

30.000,00 €

ΑΑΥ 399

30.6671.0001

Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα
Προμήθεια
ανταλλακτικών
για
τα
οχήματα
μεταφόρτωσης
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών μέσων

5.000,00 €

ΑΑΥ 400

30.6671.0002

Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα

8.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 401

30.6671.0005

Προμήθεια φίλτρων

1.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 402

30.6671.0006

Προμήθεια συσσωρευτών

1.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 403

35.6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

27.000,00 €

ΑΑΥ 404

35.6671.0002

40.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 405

20.6672.0001

Προμήθεια ελαστικών
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών μέσων

12.000,00 €

ΑΑΥ 406

20.6672.0002

Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα

12.000,00 €

ΑΑΥΣΥΜ 407

35.6672.0003

Ανταλλακτικά μηχανημάτων έργων

15.000,00 €

ΑΑΥ 408

20.6264.0002
35.6264.0001
35.6264.0007
35.6264.0009
10.6671.0001
10.6671.0002
15.6671.0001
15.6671.0002
20.6671.0001
20.6671.0002
20.6671.0004

για

τα

Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών τρακτέρ
Συντήρηση και επισκευή ΜΕ πυροσβεστικών και
αγροτικών μηχανημάτων

ΣΥΝΟΛΟ

513.992,90 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 174/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 20ο
«Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου».
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 20 θέμα,
«Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου».
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Σύμφωνα με το εισηγητικό, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι
κατιόντες συγγενείς και άρα αποχαρακτηρίζεται πλέον ο οικογενειακός
τάφος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως προβλέπεται. Εγκρίνεται ομόφωνα, σύμφωνα με την
εισήγηση;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει τον αποχαρακτηρισμό του οικογενειακού τάφου Α/6/10/30 της
Παπαμανώλη Ειρήνης, διότι δεν υπάρχουν άλλοι κατιόντες συγγενείς
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 175/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 21ο
«Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για το Ολοκληρωμένο Σύστημα
Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 21 θέμα,
«Λήψη

Κανονιστικής

Απόφασης

για

το

Ολοκληρωμένο

Σύστημα

Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας».
Το θέμα το εισηγείται ο κ.Χατζηδάκης. Ναι, κ.Χατζηδάκη.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης
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Επιβατών που είναι το Διαδημοτικό με τον Βύρωνα. Το έχουμε περάσει
ομόφωνα από την Ποιότητα Ζωής και εγκρίνουμε και από το Δημοτικό
Συμβούλιο την Κανονιστική Απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την δημιουργία
θέσεων παρκαρίσματος κατά μήκος της λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου, β)
την εγκατάσταση εξοπλισμού διαχείρισης κλειστών χώρων στάθμευσης σε
χώρους στάθμευσης του Δήμου Ηλιούπολης, γ) την εγκατάσταση 4
αισθητήρων ελέγχου θέσεων ΑΜΕΑ και μονάδα πιστοποίησης στο
Δημαρχείο της Ηλιούπολης, δ) στην εγκατάσταση δύο ηλεκτρονικών
πινακίδων

ένδειξης

διαθεσιμότητας

θέσεων

στάθμευσης,

ε)

την

εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού στα 4 λεωφορεία της δημοτικής
συγκοινωνίας και στ) στην τοποθέτηση 10 ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων
στάσεων.

Στα

πλαίσια

του

έργου

«Ολοκληρωμένο

Σύστημα

Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και
Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης, στους Δήμους Βύρωνα και
Ηλιούπολης» προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος
ενημέρωσης οδηγών – πολιτών με στόχο την μείωση του έντονου
κυκλοφοριακού προβλήματος και του προβλήματος εύρεσης θέσης
στάθμευσης στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης, με σκοπό την
κυκλοφοριακή
συγκοινωνιακής

αποσυμφόρηση

της

πόλης,

εξυπηρέτησης

και

της

της

αναβάθμισης

βελτίωσης

του

της

αστικού

περιβάλλοντος.
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Ειδικότερα, προβλέπονται τα παρακάτω:
•

Καθορισμός 52 θέσεων στάθμευσης και

τοποθέτηση ισάριθμων

αισθητήρων ελέγχου αυτών των θέσεων στάθμευσης στις εξής οδούς
του Δήμου Ηλιούπολης:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
52

ΟΔΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

•

Εγκατάσταση εξοπλισμού διαχείρισης κλειστών χώρων στάθμευσης
στους εξής χώρους στάθμευσης του Δήμου Ηλιούπολης:
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: ΣΟΦΟΚΛΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 114
ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ
ΟΔΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ

•

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΟΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1

1

1
1

1
1

Εγκατάσταση των υπόλοιπων 4 αισθητήρων ελέγχου θέσεων ΑΜΕΑ
και μονάδα πιστοποίησης στο Δημαρχείο της Ηλιούπολης, Σοφοκλή
Βενιζέλου 114.
ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ
4

PARKING
Δημαρχείο Ηλιούπολης

•

Επίσης, δύο ηλεκτρονικές πινακίδες ένδειξης διαθεσιμότητας θέσεων
στάθμευσης

θα

εγκατασταθούν

στο

Δήμο

Ηλιούπολης

και

συγκεκριμένα στις οδούς Σοφοκλή Βενιζέλου (Ο.Τ. 583), λίγο πιο
κάτω από το μουσείο Εθνικής Αντίστασης, και Ανδρέα Παπανδρέου
(Ο.Τ. 270), στο ύψος του πάρκου Ναυαρίνου.
•

Τηλεματικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στα 4 λεωφορεία της
δημοτικής συγκοινωνίας.
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10 ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων θα εγκατασταθούν στις

•

εξής θέσεις:

ΘΕΣΗ

A/A
1

2

3
4

5

6
7

8
9
10

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΣΤΑΣΗΣ

Κριεζή & 2ας Μεραρχίας (κάτω ΠΛ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑαπό Πλ. Μανδηλαρά)
ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΗΣ 1
Τέρμα γραμμής 2 (Αγ. Μαύρα) ΑΓ. ΜΑΥΡΑ –
ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΗΣ 2
ΜΕΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΤΡΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Οδός Αγ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
(έξω από το Αστυνομικό
ΤΜΗΜΑ
Τμήμα)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (Οδός
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
Λ. Ειρήνης απέναντι από το
Κινηματογράφο)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
(δίπλα από το Paradise)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (απέναντι
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δημαρχείου επί της οδού
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Πρωτόπαππα με κατεύθυνση
προς Κατεχάκη)
ΝΗΣΑΚΙ (έξω από ALPHA
ΝΗΣΑΚΙ
BANK)
ΠΛΑΤΕΙΑ Π.Π ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Ι.Κ.Α.
(Είσοδος Βιολογικής Λαϊκής)
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Κάτω
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
από την εκκλησία)

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΗ 1
ΓΡΑΜΜΗ 2
ΓΡΑΜΜΗ 2
ΓΡΑΜΜΕΣ 1,2,3
ΓΡΑΜΜΗ 1
ΓΡΑΜΜΗ 2
ΓΡΑΜΜΗ 1

ΓΡΑΜΜΗ 1
ΓΡΑΜΜΕΣ 1,2,3
ΓΡΑΜΜΗ 3

Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα γίνουν με τους κανόνες της επιστήμης και
την απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, όπως αποτυπώνεται
στο συνημμένο σχέδιο.
Η περιοχή μελέτης φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο.
142

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

143

Συνημμένα:
1 σχέδιο με την περιοχή εφαρμογής της κυκλοφοριακής ρύθμισης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 176/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 22ο
«Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και
στάθμευσης (Ρ-40) επί της οδού Φιλιππάκη 47 (πρώην 45)».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 22 θέμα,
«Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και
στάθμευσης (Ρ-40) επί της οδού Φιλιππάκη 47 (πρώην 45)».
Από δω και πέρα τα δυο επόμενα θέματα είναι αποφάσεις της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εγκρίνεται ομόφωνα ως η εισήγηση;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και
στάθμευσης (Ρ-40) και την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη
της τελικής απόφασης βάση του άρθρου 73 παρ.β του Ν3852/10
(Καλλικράτης), επί της τοιχοποιίας του ακινήτου στην οικοδομική γραμμή
για είσοδο και έξοδο αυτοκινήτων εντός του ακινήτου που βρίσκεται επί της
οδού Στεφ. Φιλιππάκη 47 (πρώην 45), για λόγους ελεύθερης πρόσβασης
αυτοκινήτου από και προς ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Η είσοδος – έξοδος
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για τη θέσεις Π1 , Π2, Π3 θα είναι πλάτους 3,00 μ. και σε απόσταση 3,00μ
από το αριστερό όριο του ακινήτου. Η είσοδος- έξοδος για τη θέση Π4 θα
είναι πλάτους 2,50μ. από το δεξιό όριο του ακινήτου . Τα παραπάνω είναι
σύμφωνα

την

υπ. αριθ. 353/81 οικοδομική άδεια και το υπ. αριθ.

21076/2006 συμβόλαιο περί καθορισμού χώρων θέσεων στάθμευσης
αυτοκινήτων .
Ο χώρος κατασκευής των ραμπών εισόδου και εξόδου των
αυτοκινήτων προς το χώρο στάθμευσης θα έχει ως εξής: Καθ’ όλο το πλάτος
διέλευσης των οχημάτων η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη
στάθμη του οδοστρώματος επιτυγχάνεται με την κατασκευή εγκαρσίως του
πεζοδρομίου κεκλιμένων επιπέδων (σκάφης) για ομαλή προσαρμογή όπως οι
ράμπες των ΑΜΕΑ.
Όπου τεχνικά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κλίση της ράμπας
πεζοδρομίου μέχρι 5% ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου επιτρέπεται να έχει
μέγιστη κλίση ράμπας μέχρι 8%. Στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της
ράμπας και του οδοστρώματος δεν πρέπει να δημιουργείται έστω και
ελάχιστη υψομετρική διαφορά.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 177/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΘΕΜΑ 23ο
«Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72), επί του
οδοστρώματος έμπροσθεν του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού
Καποδιστρίου 8 για λόγους επιβίβασης και αποβίβασης ατόμου με
αναπηρία».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την ημερήσια διάταξη το με αριθμό 23 θέμα,
«Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72), επί του οδοστρώματος
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έμπροσθεν του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Καποδιστρίου 8 για
λόγους επιβίβασης και αποβίβασης ατόμου με αναπηρία».
Εγκρίνεται ομόφωνα ως η εισήγηση;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72), επί του
οδοστρώματος έμπροσθεν του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού
Καποδιστρίου 8 για λόγους επιβίβασης και αποβίβασης ατόμου με
αναπηρία.
Ο χώρος στάθμευσης επί της πρόσοψης της οδού Καποδιστρίου θα
έχει μήκος όσο το μήκος του αυτοκινήτου και θα οριοθετείται με δύο
πινακίδες σήμανσης Ρ- 72 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για
συγκεκριμένο όχημα Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ) οι οποίες θα
τοποθετηθούν 0,50 εσώτερα του κρασπέδου επί του πεζοδρομίου.
Η άδεια θα ισχύει για δύο (2) χρόνια. Μετά την πάροδο των δύο (2)
χρόνων ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει νέα δικαιολογητικά. Πάνω
στα απαγορευτικά σήματα Ρ-72 θα αναφέρεται ο αριθμός απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

ΥΖΝ

7756 και ο χρόνος λήξης της αδείας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου 142/2011 παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 178/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΘΕΜΑ 24ο
«Μετατόπιση περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και
παρ. Βουλιαγμένης στη συμβολή των οδών Εθν. Μακαρίου και παρ.
Βουλιαγμένης.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα αποσύρεται.
------------------------------ΘΕΜΑ 25ο
«Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και
στάθμευσης (Ρ-40) επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 9.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα αποσύρεται.
---------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ευχαριστήσω όλους. Καλή εργατική Πρωτομαγιά για
αύριο πρωτίστως και καλή Πρωτομαγιά υποδεχόμενοι την άνοιξη. Να είστε
καλά. Καλό σας βράδυ.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 21:10΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

146

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΑΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΣΒΕΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(ΣΕΦΤΕΛΗΣ):………....…6,7,8,11,017,20,21,28,29,30,31,32,33,34,35,37,
38,42,43,44,45,46,47,48,54,60,71,75,81,83,84,87,88
96,103,113,117,118,119,120,121,123,124,125,127,
128,129,130,131,132,133,139,143,144,146.ΔΗΜΑΡΧΟΣ:……………………………....…..…21,22,25,30,31,39,40,53,58,68,122,129.Α.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: ………………………….……………………………………………21,51,57.ΑΝΤΥΠΑΣ: …………………………………………...…………………………96,104,105,106.Αναστόπουλος (Γεν.Γραμ.ας): …………………………………..………38,113,115,117,118.Ανυφαντής (Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες»: ……..………………71,75,76,79,81.Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: ……………………………………….…………………………………….42,131.Δ.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ………………………………………………………………..22,37,120.Ε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ:………………………………………………………………………………50,57.Κ.
ΚΑΛΛΑΡΥΤΗΣ: …………………………………………….………………………..29,30,101.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: ………..…………………..9,21,39,49,50,51,55,56,63,75,76,82,95,127,128.ΚΟΥΡΗΣ Μ.: ………………………………………………………………………………13,111.Καραβέλλος(Νομικός Συμ/λος): ………………………………….……………………..48,50.Καραγιαννίδου (Σωματείο Εργαζομένων Δ.Ηλιούπολης): …………………………..69,70.Μ.
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ: …………………………..…………………………...…………………53,77.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ: ………………………………….………………65,66,67,121,122,123,124.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Π.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ………………………………………………….………..46,125,127,130.ΠΙΚΟΥΛΑ: ……………………………….………………………………………29,52,64,78,79.ΠΟΥΛΟΣ: .…………………………………………………………………..………….14,97,111.Παπαγεωργίου (Σύμβουλος Δημάρχου):…………………………..54,56,86,88,98,101,103.Σ.
ΣΟΦΗΣ: ……………………………………………..…….14,15,40,41,65,75,76,80,83,111.Τ.
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:…………………………………………11,30,31,38,39,60,67,83,97,107,115.Χ.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ………………………………………………………16,17,18,32,34,133,139.-
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