ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 6εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 5 Μαξηίνπ 2014, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην

κεηά από ηελ 9080/28.2.2014 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε θάζε

ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο είλαη
παξόληα ηξηάληα , δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθόξνο, Πξνέδξνο, 2. Κνιηνθώηεο Υαξάιακπνο, Αληηπξόεδξνο,
3. εξέηε Υξηζηίλα, Γξακκαηέαο, 4. εθηειήο Κσλ/λνο, 5. Εαληά Δπθεκία, 6. Γάζπαξε – Λνύβαξε Πελειόπε,
7. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 8. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 9. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 10. Κσλζηαληηλόπνπινο
Οδπζζέαο, 11. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 12. Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 13. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 14. Καιιαξύηεο
Υξήζηνο, 15. Αλδξνπιάθε – Ληάπε Μαξίθα, 16. Αληδηλάο Ησάλλεο, 17. Κπξηαθνπιέαο Παύινο, 18. Κνληνλίθαο
Αιέμαλδξνο, 19. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 20. Καινύδεο Κσλ/λνο, 21. Καπίξε Διέλε, 22. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 23.
Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 24. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 25. Λαγθαδηλόο Θενθάλεο, 26. Παληαδόπνπινο
Γεκήηξηνο, 27. Παηζαβόο Παλαγηώηεο, 28. Πίθνπια Αξγπξώ, 29. Κνθνηίλεο Υξήζηνο θαη 30. όθεο Γεώξγηνο,
όηη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. 1.Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 2. Αλησλίνπ Δπαγγειία, 3. Φξαγθηνπδάθεο
Αξηζηείδεο, 4. Γηαλλόπνπινο Γηώξγνο, 5. Βαζηιαθόπνπινο Βαζίιεηνο, 6.Γηαλλόπνπινο Παξαζθεπάο, 7.
Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 8. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 9. Πίζζαο Γεκήηξηνο,

10 Μπελάο Γεώξγηνο θαη 11.

Πνύινο Ησάλλεο δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο,
είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηόπνπινο, ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ν Δηδηθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 70/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαίηεζε ή κε ηνπ Γήκνπ από έλδηθα κέζα.

Ο Πξόεδξνο ππελζύκηζε ζην ώκα όηη γηα ην ζπδεηνύκελν ζέκα είραλ ιεθζεί δύν αλαθιεηηθέο
απνθάζεηο ζην έθηαθην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηηο 27.2.2014, κε ηηο νπνίεο, αλαθιήζεθαλ νη 2 θαη 3/2014
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, δεδνκέλνπ όηη γηα ην ίδην ζέκα είραλ πξνεγεζεί θαη νη 40/2014 θαη
41/2014 αλαθιεηηθέο απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηελ ζπλέρεηα. ν Γήκαξρνο θ. Βαιαζόπνπινο, εηζεγήζεθε ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηηο ππ’ αξηζκ. 2 θαη 3/2014 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , κε ηηο νπνίεο
είρε γίλεη απνδεθηή ε γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη εμέθξαζε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ
κε ηηο απόθαζε 3/2014 θαη 12/2014 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηελ παξαίηεζε ηνπ
Γήκνπ από έλδηθα κέζα
ηελ ζπλέρεηα ελεκέξσζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην όηη, κεηά από δηεξεύλεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο
ηνπ Γήκνπ πξνέθπςαλ λέα ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα εμεηάζεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ώζηε λα κπνξέζεη λα
ηεθκεξηώζεη θαιύηεξα ηηο απνθάζεηο ηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ δξάζε ηεο. Με ηηο 68/2014 θαη 69/2014 απνθάζεηο
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ηνπ , ην Γεκνηηθό πκβνύιην αλαθάιεζε ηηο πξνγελέζηεξεο 2/2014 θαη 3/2014 όκνηεο, θαη παξέπεκςε ην ζέκα
ζε ακέζσο επόκελν Γεκνηηθό πκβνύιην πξνο ζπδήηεζε θαη έθδνζε λέαο απόθαζεο.
Δξρόκαζηε ινηπόλ ζήκεξα λα ζπδεηήζνπκε σο Γεκνηηθή Αξρή θαη σο ώκα ην ζέκα απηό ζην
Γεκνηηθό πκβνύιην θαη λα πάξνπκε ηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη γηα ην θαιό ησλ εξγαδνκέλσλ θαη βέβαηα θαη
ηνπ Γήκνπ καο.
Δίλαη γλσζηό, όηη ζε όια ηα Γηθαζηήξηα, ζε νπνηαδήπνηε δίθε, είηε απηό αθνξά Ννκηθά Πξόζσπα, κε
ηελ παξνπζία ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γηνηθεηηθώλ καο πκβνπιίσλ, ησλ Αληηπξνέδξσλ ησλ Γηνηθεηηθώλ
πκβνπιίσλ, είηε ζε ό,ηη αθνξά ηνλ Γήκν κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη κεηά από απόθαζε ηνπ
Γεκάξρνπ πνπ εμνπζηνδνηνύζε ηνπο Ννκηθνύο καο πκβνύινπο, ηνπο Γηθεγόξνπο καο, παξαβξέζεθαλ ζε όιεο
ηηο δίθεο θαη ζηήξημαλ ηηο απνθάζεηο ησλ πιινγηθώλ καο Οξγάλσλ θαη ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ έιεγαλ
μεθάζαξα όηη νη εξγαδόκελνη απηνί θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, είλαη αλάγθε λα ηνπο θξαηήζνπκε
ζηνλ Γήκν, όρη γηα θαλέλαλ άιιν ιόγν, αιιά, γηαηί αλ απηνί θύγνπλ, βαζηθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ ηεο Ζιηνύπνιεο,
όπσο θαη άιισλ Γήκσλ, δελ ζα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
Σν λέν ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε είλαη ε ΚΤΑ Τπ. Δζσηεξηθώλ πνπ επηβάιιεη, όρη κόλν ζε πεξίπησζε
εμσδηθαζηηθώλ ζπκβηβαζκώλ λα ζηέιλεηαη ε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηελ Πεξηθέξεηα, αιιά ιέεη
όηη αλ απηό δελ γίλεη, ζα πξνρσξήζνπλ ζε πεηζαξρηθέο θαη πνηληθέο δηώμεηο θαη απέλαληη ζηνπο Τπαιιήινπο ζε
επίπεδν θαηαινγηζκώλ θαη απέλαληη ζηνπο αηξεηνύο γηα παξάβαζε θαζήθνληνο. Σα αλσηέξσ εληζρύνληαη θαη κε
ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ κε ηνλ ηίηιν «Άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ από ηνπο ΟΣΑ».
ηελ ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο δηακόξθσζε ηελ πξόηαζή ηνπ , όηη γηα ην ζπδεηνύκελν ζέκα ζα πξέπεη λα
αλαβιεζεί ε ιήςε θάζε απόθαζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηθεγόξνπο ηνπ
Γήκνπ, από ην λέν Γεκνηηθό πκβνύιην πνπ ζα πξνθύςεη από ηηο πξνζερείο εθινγέο, δεδνκέλνπ κάιηζηα όηη νη
αξγαδόκελνη ζύκθσλα κε ηελ πξνζσξηλή απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ εμαθνινπζνύλ λα απαζρνινύληαη ζηνλ
Γήκν, κε ηνπο όξνπο πνπ είραλ αξρηθά πξνζιεθζεί.
Μεηά ηα αλσηέξσ ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο , νη
νπνίνη ηόληζαλ όηη ζήκεξα πξέπεη λα πάξνπκε απόθαζε κε ηελ νπνία λα εκκέλνπκε ζηηο αξρηθέο καο απνθάζεηο
δειαδή ηελ κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσ από πιεπξάο Γήκνπ ή ηελ παξαίηεζε από απηά εθόζνλ έρνπλ αζθεζεί
θαη λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο ζηελ ζύζηαζε πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξόλνπ γηα
όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο ππαιιήινπο.
Αθνινύζεζαλ ηνπνζεηήζεηο δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ πνπ θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζηα πξαθηηθά θαη
νη δύν πξνηάζεηο ηέζεθαλ ζε ςεθνθνξία..
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Αλαγλώζηνπ, Κνιηνθώηε, Σζαηζνύιε, Μαξγαξώλε, Λαγθαδηλνύ, Παληαδόπνπινπ,
Παηζαβνύ, Πίθνπια, Κνθνηίλε θαη όθε, ελώ θαηά ηελ ςεθνθνξία ήηαλ εθηόο αηζνύζεο νη θ.θ. ΓάζπαξεΛνύβαξε Πελειόπε, Παπαδόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Βηδάιεο Παλαγηώηεο, Γηαλλάθεο Υξήζηνο, ΑλδξνπιάθεΛηάπε Μαξίθα, Κνληνλίθαο Αιέμαλδξνο, Καινύδεο Κσλζηαληίλνο)
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Αλαζηέιιεη ηελ ιήςε θάζε απόθαζεο ζρεηηθά κε ζπδεηνύκελν ζέκα πξνθεηκέλνπ απηό

λα

αληηκεησπηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηθεγόξνπο ηνπ Γήκνπ, από ην λέν Γεκνηηθό πκβνύιην πνπ ζα
πξνθύςεη από ηηο πξνζερείο εθινγέο

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 70/2014 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

ΔΡΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνύβαξε-Γάζπαξε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδόπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 24.4.2014

Ο.Κσλζηαληηλόπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξόπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξύηεο,Γ.Γηαλλόπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθόπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινύδεο,
Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλώζηνπ, Υ. Κνιηνθώηεο,
Π.Γηαλλόπνπινο,Α.Κσλζηαληέαο,Γ.Αξακπαηδήο , Γ. Πίζζαο,
Α.Σζαηζνύιε,Π.Μαξγαξώλεο,Θ.Λαγθαδηλόο, Γ.Παληαδόπνπινο,
Γ.Μπελάο,Η.Πνύινο, Π.Παηζαβόο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ. όθεο
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