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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της νέας δημοτικής περιόδου
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 14 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.21739/8.11.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010,
όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019,
αντίστοιχα.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα
είναι παρόντα τριάντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Γεωργάκης Σταύρος, Πρόεδρος, 2. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής,
Αντιπρόεδρος, 3. Κόκλας Παναγιώτης, Γραμματέας, 4. Αντζινάς Ιωάννης, 5. Σεφτελής Κων/νος, 6. Πούλος
Ιωάννης, 7. Βιδάλης Παναγιώτης, 8. Χωματά Αικατερίνη, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Σερέτη Χριστίνα,
11. Μπαοσύρης Μαρίνος, 12. Καλλαρύτης Χρήστος, 13. Σκλαβενίτη Ιωάννα, 14. Καλούδης Κων/νος, 15.
Ζαννιάς Αναστάσιος, 16. Παπαδόπουλος Κων/νος, 17. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 18. Ευσταθίου
Αναστάσιος, 19. Καρανδρέας Παναγιώτης, 20. Τσουκαλάς Ανδρέας, 21. Κουρής Μιχαήλ, 22. Ταμβάκος
Δημήτριος, 23. Κοκοτίνης Χρήστος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25. Κονδύλης Απόστολος, 26. Αραμπατζής
Γαβριήλ, 27. Αμουργιανός Αλέξανδρος, 28. Αθανασίου Αθανάσιος, 29. Καραχάλιου Αλεξάνδρα, 30.
Τσατσούλη Αναστασία, 31. Κούλια Ζωή, 32. Χιωτέλης Ιωάννης, 33. Στυλιάρας Θωμάς, 34. Στασινόπουλος
Απόστολος, 35. Μανιάτης Πέτρος, 36. Σόφης Γεώργιος, 37. Αγγελή Μαρία, 38. Χρυστουλάκης Φώτιος, ότι
οι κ.κ. 1. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 2. Γιαννόπουλος Γεώργιος και 3. Γρηγορέας Ιωάννης, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης Γεώργιος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ.
Χρήστος Σωτηρόπουλος, οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. Καραβέλος Νικόλαος και Μανταδάκης
Κων/νος, και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Κατσώνης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 293/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση για την Δημόσια Περιουσία.
O Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την
Δημόσια Περιουσία, ενημέρωσε το Σώμα για τις εξελίξεις του θέματος και αναφέρθηκε λεπτομερώς στο
κρίσιμο σημείο το οποίο βρίσκεται το ζήτημα της Δημόσιας Περιουσίας και την λήψη συγκεκριμένων
μέτρων λόγω των αρνητικών μηνυμάτων που λαμβάνει γενικότερα η Διοίκηση.
Αναφέρθηκε στο σύνολο των ακινήτων και των οικοπέδων, για τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί
από προηγούμενες δημοτικές αρχές για το πώς θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα δημόσια ακίνητα, με
κοινωφελή πάντα σκοπό, όχι για εμπορική χρήση και τόνισε την ανάγκη επικαιροποίησης των
συγκεκριμένων προτάσεων.
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Συνεχίζοντας τόνισε την άμεση ανάγκη προστασίας των δημοσίων οικοπέδων στα κάτω των 500
μέτρων οικόπεδα, από φορείς της πόλης. Οι φορείς της πόλης μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των
δημοσίων ακινήτων και ήδη έχουν κατατεθεί από πλευράς αρκετών συλλόγων και φορείς αιτήσεις που
θέλουν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια.
Τόνισε την ανάγκη μας εκστρατείας ενημέρωσης σε όλους τους δημότες, σε όλους τους φορείς, σε
όλους τους συλλόγους, σε όλα τα σχολεία της πόλης και κυρίως το ζήτημα και το πρόβλημα της
Ηλιούπολης να αναδειχθεί ως κεντρικό ζήτημα της Αττικής.
Συγκεκριμένα, πρότεινε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να συσταθεί μία Επιτροπή
Διαχείρισης των ζητημάτων της Δημόσιας Περιουσίας, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι πρώην και νυν
Επικεφαλής Παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των Δημάρχων. Να κληθούν στον Δήμο
Ηλιούπολης οι Αρχηγοί των Κομμάτων, όλοι οι Βουλευτές του νοτίου τομέα της περιοχής, όλων των
Κομμάτων, προκειμένου να γίνουν και αυτοί γνώστες του προβλήματος.
Να προγραμματιστεί συνάντηση στο επόμενο διάστημα με το νέο Πρόεδρο της ΠΕΔΑ, με τον νέο
Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, καθώς και τον Περιφερειάρχη προκειμένου να ενημερωθούν για το ζήτημα της
Δημόσιας Περιουσίας.
Τόνισε την αναγκαιότητα της άμεσης συνεδρίασης της ανωτέρω Επιτροπής για το ζήτημα των
χρήσεων γης. Χρειάζεται ουσιαστικά επικαιροποίηση των κοινωφελών σκοπών σε κάθε οικόπεδο. Πρέπει
να προστατεύσει ο Δήμος τα δημόσια οικόπεδα.
Η στρατηγική είναι ενημέρωση διεκδίκησης του συνόλου των παραχωρητηρίων και με την
οριστικοποίηση της συνάντησης της Διοίκησης με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, είτε με τη νέα
Διοίκηση της ΕΤΑΔ, θα κληθούν όλοι οι Επικεφαλής των Παρατάξεων για την παράστασή τους και την
διεκδίκηση των συγκεκριμένων οικοπέδων.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, οι δημοτικοί σύμβουλοι,
εκπρόσωποι φορέων του Δήμου Ηλιούπολης, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις και τοποθετήθηκαν
αναλυτικά επί του θέματος.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Τη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης των ζητημάτων της Δημόσιας Περιουσίας, όπου θα συμμετέχουν
όλοι οι πρώην και νυν Επικεφαλής Παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των Δημάρχων.
2. Να κληθούν στον Δήμο Ηλιούπολης οι Αρχηγοί των Κομμάτων, όλοι οι Βουλευτές του νοτίου τομέα
της περιοχής, όλων των Κομμάτων, προκειμένου να γίνουν και αυτοί γνώστες του προβλήματος.
3. Να προγραμματιστεί συνάντηση στο επόμενο διάστημα με τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ, τον Πρόεδρο της
ΚΕΔΕ, καθώς και τον Περιφερειάρχη προκειμένου να ενημερωθούν για το ζήτημα της Δημόσιας
Περιουσίας.
4. Επικαιροποίηση των κοινωφελών σκοπών σε κάθε οικόπεδο.
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5. Στρατηγική ενημέρωσης διεκδίκησης του συνόλου των παραχωρητηρίων και με την οριστικοποίηση
της συνάντησης της Διοίκησης με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, είτε με τη νέα Διοίκηση
της ΕΤΑΔ, θα κληθούν όλοι οι Επικεφαλής των Παρατάξεων για την παράστασή τους και την
διεκδίκηση των συγκεκριμένων οικοπέδων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 293/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Π. ΚΟΚΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ι.Αντζινάς, Κ.Σεφτελής, Ι.Πούλος,Π.Βιδάλης, Α.Χωματά,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η.Πανταζόπουλος, Χ.Καλαρρύτης, Κ.Παπαδόπουλος, Χ.Σερέτη,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 28.11.2019

Μ.Μπασούρης, Θ.Γιαννόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Ι.Σκλαβενίτη,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Α.Ζαννιάς, Α.Ευσταθίου, Π.Καρανδρέας, Α.Τσουκαλάς,
Μ.Κουρής, Δ.Ταμβάκος, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Ασβεστάς, Α.Κονδύλης,
Γ.Αραμπατζής, Α.Αμουργιανός, Α.Αθανασίου, Α.Καραχάλιου,
Α.Τσατσούλη, Ζ.Κούλια, Ι.Χιωτέλης, Θ.Στυλιάρας, Α.Στασινόπουλος,

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Π.Μανιάτης, Γ.Σόφης, Μ. Αγγελή, Φ.Χρυσουλάκης
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