ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Ιανουαρίου 2015
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΛΕΩΝ. ΓΚΟΥΜΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος,
3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χωματά Αικατερίνη, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Πανταζόπουλος
Ηλίας, 9. Σερέτη Χριστίνα, 10. Καλαρρύτης Χρήστος, 11. Αντζινάς
Ιωάννης, 12. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος,
14. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα,

15. Μπασούρης Μαρίνος, 16.

Παναγιώταρης Αναστάσιος, 17. Νικηφόρος Ιωάννης, 18. Καπίρη Ελένη,
19. Κοκοτίνης Χρήστος, 20. Ασβεστάς Δημήτριος, 21. Χρυσουλάκης
Φώτιος, 22. Αντύπας Γεώργιος, 23. Δουβή Αγγελική, 24. Κουρής Μιχαήλ,
25. Σόφης Γεώργιος.
Παρών στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος.
Επίσης, παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου κ. Αναστόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ.
Μανταδάκης.
-----------------------ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα με την υπ’
αριθμ. Πρωτοκόλλου 222/7-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σεφτελή Κώστα, οι κ.κ. : 1. Κουρή Μαρία,
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Γραμματέας, 2. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 3. Ζαννιά Ευφημία, 4. Βιδάλης
Παναγιώτης, 5. Καλούδης Κων/νος, 6. Κούρτης Ανδρέας, 7. Γρηγορέας
Ιωάννης, 8. Γεωργίου Δημήτριος, 9. Αναγνώστου Ιωάννης, 10. Αγαδάκος
Γεώργιος, 11. Τσατσούλη Αναστασία, 12. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 13.
Ευσταθίου Αναστάσιος, 14. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 15. Πούλος
Ιωάννης, 16. Πίκουλα Αργυρώ.
-----------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ: Φ
-------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - Φ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 2 – (Π.Δ.Σ. 1-2)
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16.30΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17.00΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 17.15΄
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

1.

Έγκριση πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής σχετικά με
τις Εθνικές εκλογές στις 25.1.2015.

1
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2.

Έγκριση νομικής δέσμευσης, έγκριση μελέτης, ψήφιση
πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός
επιτροπής παρακολούθησης για «Δαπάνες διενέργειας
γενικών βουλευτικών εκλογών 25.1.2015»

2

11

------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλείται ο Ειδικός Γραμματέας, κ. Λεωνίδας Γκούμας
για τις παρουσίες.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: (Διαβάζει τον κατάλογο των κ.κ.Δημοτικών
Συμβούλων για την απαρτία)
………………………………………………………………………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 12/1/2015. Η συνεδρίαση αυτού
του Δημοτικού Συμβουλίου έχει θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία
του Δήμου σε σχέση με τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
Είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε
όπως πρέπει να πάνε, όπως τα βλέπει ο καθένας, για το καλό της πατρίδας,
της χώρας μας, σε ένα ομολογουμένως ζοφερό περιβάλλον και στην
Ευρώπη που, εκτός από την οικονομική κρίση, την ταλαιπωρεί και το θέμα
της τρομοκρατίας με το πρόσφατο χτύπημα στη Γαλλία.
Καταρχάς θέλω να πω ότι η αλλαγή της ημέρας, γιατί μου τέθηκε
από συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους, που αντί της καθιερωμένης
Πέμπτης συνεδριάζουμε σήμερα, αυτό καταλαβαίνετε ότι έγινε για
έκτακτους λόγους. Έπρεπε να πάρουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα αποφάσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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σχετικά με τα δύο θέματα που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είπαμε
ότι είναι για τις Βουλευτικές εκλογές. Οπότε γι’ αυτό τον λόγο υπήρξε και
αυτή η αλλαγή. Δυστυχώς, έχουμε αυτά τα έκτακτα γεγονότα. Πάντως,
προσπαθούμε, και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται απ’ όλους, να είμαστε
συνεπείς, και είμαστε, στην καθιερωμένη ημέρα της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι και η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για το 2015.
Είχαμε την περίοδο των εορτών πολλούς εορτάζοντες. Απ’ ό,τι είδα,
συμπληρώνουν όλοι μία 11άδα ακριβώς. Χρόνια Πολλά, λοιπόν, στον
Δήμαρχό μας τον Βασίλη τον Βαλασόπουλο, στον κ.Γιαννάκη τον Χρήστο
διπλή γιορτή γιατί γιορτάζει και το επώνυμό του, Σερέτη Χριστίνα,
Καλαρρύτης Χρήστος, Αντζινάς Ιωάννης, Νικηφόρος Ιωάννης, Γρηγορέας
Ιωάννης, ο κ.Κοκοτίνης Χρήστος, Χρυσουλάκης Φώτης, ο πρώην
Δήμαρχος ο κ.Αναγνώστου και ο κ.Πούλος. Χρόνια Πολλά σε όλους, υγεία
και ατομική και οικογενειακή.
Περνάμε στα θέματα του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που είναι και
τα μοναδικά αυτής της συνεδρίασης.
--------------------ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο ΘΕΜΑ
«Έγκριση πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής σχετικά με τις Εθνικές
εκλογές στις 25.1.2015»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 1 θέμα
«Έγκριση πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής σχετικά με τις Εθνικές
εκλογές στις 25.1.2015».
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ο κ.Αναστόπουλος έχει τον λόγο.
4
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Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Πρόεδρε, μια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, κ.Γενικέ. Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Προ Ημερησίας θα βάλουμε τώρα ή μετά, στο δεύτερο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προ Ημερησίας μετά.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η Περιφέρεια Αττικής με το έγγραφό της 122 στις
2/1/2015, με εισερχόμενο στις 5 του μήνα στον Δήμο μας, μας ενημέρωσε
ότι για τις εκλογές που επίκεινται ισχύει η 14473 από 11-4-2012 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών η οποία καθορίζει τον τρόπο χρήσης των
χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά
κόμματα και σε συνδυασμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προβολή
τους, καθώς και άλλες λεπτομέρειες.
Στις 8/1, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, συνεδρίασε στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου η Διακομματική Επιτροπή, ύστερα από σχετική
πρόσκληση, στις 4 η ώρα, προκειμένου να υπάρξει ο τρόπος χρήσης και η
κατανομή των χώρων στα κόμματα. Με το ομόφωνο πρακτικό της
προσδιορίστηκαν οι ομιλίες των κομμάτων στους κλειστούς χώρους,
δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο, το Αναψυκτήριο, το Μουσείο, το Ειδικό
Σχολείο στο Sport Café με ειδική ρύθμιση, τα κιόσκια, στα περίπτερα
δηλαδή, που θα τοποθετηθούν με φροντίδα και δαπάνες των κομμάτων,
στην κεντρική πλατεία, πλατεία Ηρώων, Φλέμινγκ δηλαδή, Ανεξαρτησίας,
Κανάρια, πλατεία Αγίας Παρασκευής, στην Αγία Μαρίνα, στο μετρό
Ηλιούπολης και στην πλατεία 25ης Μαρτίου, οι αφίσες που θα
τοποθετηθούν στους συγκεκριμένους δρόμους και με την κατανομή στα
κόμματά τους την ανάλογη και οι διαφημιστικές πινακίδες, ύστερα από
σχετική κλήρωση.
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Υπογράφει, λοιπόν, ομόφωνα το πρακτικό της Διακομματικής. Και,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 της 14473/11-4-2012 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, σε περίπτωση ομοφωνίας των κομμάτων,
υπογράφεται πρακτικό που είναι υποχρεωτικό για το Δημοτικό Συμβούλιο,
το οποίο συγκαλείται αμέσως με μοναδικό θέμα τη διάθεση των Δημοτικών
χώρων στα κόμματα ή στους συνδυασμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για
την προεκλογική προβολή τους.
Καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν ομόφωνη η απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής.
Κάποιος συνάδελφος; Νομίζω ότι από την εγκύκλιο εμείς αποδεχόμαστε
την απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής.
Κύριε Αντύπα, έχετε κάποια ερώτηση;
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Απλώς έτσι διαδικαστικά. Επειδή περνώντας εχθές από την
πλατεία Φλέμινγκ, υπήρχε ακόμα το λούνα παρκ, το ίδιο και στην κεντρική
πλατεία, που ήταν τα κιόσκια για τα Χριστουγεννιάτικα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην το συνεχίσουμε. Νομίζω ότι το έχει λάβει υπόψη η
Διακομματική και, σε συνεννόηση με τη Διοίκηση του Δήμου και με τους
αρμόδιους Αντιδημάρχους, θα γίνουν οι διευθετήσεις αυτές που πρέπει να
γίνουν, δηλαδή θα ελευθερωθεί η πλατεία.
Επειδή βλέπω ότι αυτή τη στιγμή δεν παρίσταται η Λαϊκή
Συσπείρωση, κ.Γενικέ πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με ενημερώσατε ότι κάποιο κόμμα κάνει μία παρατήρηση, μία
τροποποίηση στην απόφαση αυτή της Διακομματικής. Έχετε τον λόγο για
να ενημερώσετε, παρακαλώ, το Σώμα.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Με ενημέρωσαν το μεσημέρι κατά τις 3.30 η ώρα,
κατά την υπογραφή του πρακτικού της Διακομματικής, ότι εκ μέρους του
6
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ΚΚΕ ο συνάδελφος ο οποίος συμμετείχε, ο κύριος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χιωτέλης, νομίζω;
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Χιωτέλης, ναι, είχε μία αντίρρηση σε ό,τι αφορά
την κατανομή που κάναμε στις αφίσες, στην αρίθμηση. Μέσα στη
Διακομματική δεν υπήρξε αυτό, τουλάχιστον σε μένα δεν έγινε αντιληπτό,
ούτε στον Αντιδήμαρχο τον κ.Χατζηδάκη, ούτε στη Γραμματέα και είχαν
μία άλλη αντίληψη, αν τελικά μου τα μετέφερε σωστά η κοπέλα, ότι έχουν
ένα πεδίο πιο ελεύθερο να βάλουν τις αφίσες τους. Απλώς για ενημέρωσή
σας το θέτω αυτό. Δεν το έβαλα, θεωρώντας ότι θα ερχόταν, θα το θέτανε,
αν ισχύει τελικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εγκρίνεται το πρακτικό όπως μας το έχει αναφέρει ο
Γενικός Γραμματέας. Συγγνώμη, δεν σας είδα, κ.Κουρή. Ο κ.Κουρής έχει
τον λόγο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Καλησπέρα. Καλή Χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Επειδή
είμαι και μέλος της Διακομματικής, είναι γνωστό το τι συμβαίνει με το
ΚΚΕ πάντοτε. Στη Διακομματική δεσμεύεται και μετά από εκεί και πέρα
λέει «δεν δεσμεύομαι, θα βάλω αφίσες όπου βρω». Είναι παλιά ιστορία
αυτή. Και εκείνο που δεν κατάλαβα είναι γιατί δεσμεύτηκε στη
Διακομματική. Είναι πρώτη φορά που είπε στη Διακομματική «εγώ
θα…..».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν,

εγκρίνεται

ομόφωνα

το

πρακτικό

της

Διακομματικής Επιτροπής.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει το από 8.1.2015 σχετικά με τις προσεχείς εκλογές (25-1-2015)
σχετικά με τον

τρόπο χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την

προεκλογική περίοδο στα Πολιτικά Κόμματα και σε συνδυασμούς
Πολιτικών

Κομμάτων,

για

την

προεκλογική

προβολή

τους

και

συγκεκριμένα :
1) Οι ομιλίες των κομμάτων σε κλειστούς χώρους θα διεξαχθούν
(ύστερα από σχετικό αίτημα στις Υπηρεσίες του Δήμου) στους
παρακάτω χώρους :
α. Δημοτικό Θέατρο
β. αίθουσα του Αναψυκτηρίου
γ. αίθουσα του Μουσείου
δ. αίθουσα του Ειδικού Σχολείου
ε. Sports Café (μετά από συνεννόηση με το μισθωτή η αίθουσα θα
διατίθεται δωρεάν).
2) Τα περίπτερα – κιόσκια θα τοποθετηθούν με φροντίδα και δαπάνες
των Κομμάτων ακολούθως :
α. στην Κεντρική Πλατεία τα Κόμματα:
o Νέα Δημοκρατία (δίπλα από την ανακύκλωση, απέναντι από τον
Βασιλόπουλο),
o ΣΥΡΙΖΑ (στην παιδική χαρά),
o ΚΚΕ (στην είσοδο της πλατείας, απέναντι από την «πιάτσα» των
ΤΑΧΙ),
o ΠΟΤΑΜΙ
β. στην Πλ. Ηρώων (Φλέμιγκ) τα Κόμματα:
o ΣΥΡΙΖΑ (αριστερά της πλατείας)
8
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o ΚΚΕ
o ΠΑΣΟΚ
o ΑΝΕΛ
γ. στην Πλ. Ανεξαρτησίας
o ΣΥΡΙΖΑ (πύργος)
o ΚΚΕ
δ. στην Πλ. Κανάρια
o ΣΥΡΙΖΑ (πύργος)
ε. στην Πλ. Αγ. Παρασκευής
o ΣΥΡΙΖΑ (πύργος)
στ. στην Αγ. Μαρίνα (πάρκο Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)
o ΠΑΣΟΚ
ζ. στο Μετρό Ηλιούπολης
o ΣΥΡΙΖΑ (πύργος)
η. στην στάση της Πλ. 25ης Μαρτίου
o ΚΚΕ
3) Οι αφίσες θα τοποθετηθούν στους παρακάτω δρόμους:
α. Ελευθερίου Βενιζέλου (από πλ. 28ης Οκτωβρίου έως Αλιμούντος)
β. Σοφοκλή Βενιζέλου (από παράδρομο Βουλιαγμένης έως Αγ. Μαύρα)
γ. Πρωτόπαπα (από Λ. Ειρήνης έως Π. Πεντάρη)
δ. Μαρίνου Αντύπα (από την είσοδο της πόλης έως Πλ. Αϊνστάϊν)
ε. Λεωφ. Ειρήνης (από Πρωτόπαπα έως πλ. Εθνικής Αντίστασης)
στ. Λεωφ. Α. Παπανδρέου (από πλ. Καραϊσκάκη έως Πρωτόπαπα)
ζ. Κυπρίων Ηρώων (από πλ. 25ης Μαρτίου έως Αλιμούντος)
η. Και όλη η διαδρομή του Αστικού Λεωφορείου 206
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και θα κατανεμηθούν στα Κόμματα με την ακόλουθη σειρά :
1. Νέα Δημοκρατία
2. ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)
4. Ανεξάρτητοι Έλληνες
5. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
6. ΠΟΤΑΜΙ
7. Λοιπά Κόμματα
8. Λοιπά Κόμματα
ανά οκτάδα με αρχή μέτρησης όπως αναφέρεται παραπάνω (βλ. α-η) και
μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων της κάθε οδού.
4) Οι Διαφημιστικές πινακίδες στις στάσεις (σύμφωνα με τον
επισυναπτόμενο πίνακα) κατανέμονται ως εξής :
α. «Νέα Δημοκρατία» Νο 2, Νο 6, Νο 9, Νο 12, Νο 14, Νο 19, Νο 30, Νο
32, Νο 34, Νο 37, Νο 40, Νο 44, Νο 50, Νο 57, Νο 65, Νο 68.
β. «ΣΥΡΙΖΑ» Νο 3, Νο 7, Νο 10, Νο 13, Νο 17, Νο 22, Νο 31, Νο 33, Νο
36, Νο 38, Νο 41,
Νο 51, Νο 58, Νο 66, Νο 69.
γ. «ΠΑΣΟΚ» Νο 5, Νο 11, Νο 18, Νο 23, Νο 28, Νο 39, Νο 47,
Νο 61.
δ. «ΚΚΕ» Νο 1, Νο 8, Νο 16, Νο 20, Νο 35, Νο 46, Νο 54,
Νο 59.
ε. «ΠΟΤΑΜΙ» Νο 4, Νο 15, Νο 21, Νο 43, Νο 56, Νο 67.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
--------------------10
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2ο ΘΕΜΑ
«Έγκριση νομικής δέσμευσης, έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης,
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός επιτροπής
παρακολούθησης για «Δαπάνες διενέργειας γενικών βουλευτικών
εκλογών 25.1.2015»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 2 θέμα
«Έγκριση νομικής δέσμευσης, έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης,
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός επιτροπής παρακολούθησης
για «Δαπάνες διενέργειας γενικών βουλευτικών εκλογών 25.1.2015»
Ο κ.Αναστόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για τις ανάγκες διενέργειας των γενικών
Βουλευτικών εκλογών υπάρχει ανάγκη να εγκριθεί η τεχνική έκθεση και
συγκεκριμένα:
Η νομική δέσμευση του συνολικού ποσού των 8.631,70 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του κωδικού αριθμού
00/6495.0006 με τίτλο «Δαπάνες των εκλογικών διαδικασιών» του
ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου.
Δεύτερο, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας
ανάθεση.
Τρίτο

την

ψήφιση

πίστωσης

ποσού

8.631,70

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του κωδικού αριθμού 00/6495.0006
με τίτλο

«Δαπάνες των

εκλογικών διαδικασιών» του

ισχύοντος

προϋπολογισμού του Δήμου, ύστερα από την έγκριση της αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού.
Την

έγκριση

της

μελέτης

και

τον

ορισμό

Επιτροπής

Παρακολούθησης του παραπάνω έργου.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Προτείνονται για την Επιτροπή Παρακολούθησης ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Μπασούρης Μαρίνος με αναπληρώτρια την κα Καπίρη
Έλενα και από τους υπηρεσιακούς η κα Ψυρροπούλου Κλεοπάτρα με
αναπληρώτρια την κα Γιαννακοπούλου Αικατερίνη.
Είναι ένα τυπικό που σε κάθε εκλογική διαδικασία γίνεται για την
ανάγκη διενέργειας των εκλογών.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Υποβάλλει ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η διαδικασία δεν

έχει ξεκινήσει ακόμα.

Εγκρίνεται αυτό και μετά ξεκινάει η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή δεν ακούστηκε και δεν καταγράφηκε η ερώτησή σας,
την ερώτηση ποιος θα την κάνει;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Έχουμε προσφορά από ένα απ’ αυτό; Απλώς είναι η
δέσμευση τώρα, έτσι;
Δ.ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, τώρα εγκρίνεται η μελέτη για να ξεκινήσει η
διαδικασία των απευθείας…
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Απλώς να πάρουμε προφορική, με έναν τρόπο ελάχιστο
που λέμε έτσι, απευθείας ανάθεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι θέλω γι’ αυτό, για να ξέρετε. Στις εκλογές,
εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, και παρακαλώ διερευνήστε το αυτό,
έχουμε το δικαίωμα των απευθείας αναθέσεων, χωρίς καμία προσφορά. Να
το γνωρίζετε. Προσπαθούμε, με την εμπειρία που έχουμε και τους
φακέλους τόσων χρόνων που έχει ο Δήμος, να μοιράσουμε κάποιες
προμήθειες σε όλους, για να είναι αντιπροσωπευτικά. Αν έχετε κάποια
πρόταση, θα χαρούμε ιδιαίτερα, να τους βάλουμε κι αυτούς μέσα.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
12
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι’ αυτό λέω. Βεβαίως, να επικοινωνήσει με τον
κ.Μπασούρη, να φέρει κι αυτός την προσφορά του και μακάρι να μπει να
κάνει τη δουλειά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είχε αναρτηθεί εν πάση περιπτώσει
μία ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΕ που έβαζε ζήτημα σε σχέση με τις εκλογές.
Αν υπάρχει κάποια ενημέρωση να μας δώσετε πάνω σ’ αυτή την ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται σχετικά με το εκλογικό επίδομα το οποίο δεν έχει
καταβληθεί.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ναι. Που βέβαια δεν αφορά αυτό τον κωδικό, απ’ ό,τι
κατάλαβα, αλλά εν πάση περιπτώσει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αφορά και τον Δήμο μας, απ’ ό,τι ξέρω. Ο Δήμος μας
είναι από τους λίγους που το έχει καταβάλλει.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Ναι, λέω αν υπάρχει καμιά κουβέντα. Λέω αν υπάρχει κάποια
συζήτηση, αν έχουμε τίποτα υπόψη. Τίποτα. Εντάξει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, δεν αφορά τον δικό μας τον Δήμο, τα έχουμε δώσει,
αλλά είναι σωστή η ερώτηση. Έχει γίνει και εξώδικο στην ΚΕΔΕ και στο
Υπουργείο. Αυτό ξέρουμε. Σήμερα πήραμε και την τελική απόφαση της
ΠΟΕ-ΟΤΑ. Τίποτα άλλο σ’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι άλλο σχετικό με το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης;
Εγκρίνεται ομόφωνα η τεχνική έκθεση και η ψήφιση της πίστωσης
και ο ορισμός της Επιτροπής, όπως αυτή αναγνώστηκε, για την
αντιμετώπιση δαπανών διεξαγωγής των Εθνικών εκλογών στις 25/1/2015.
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 τη νομική δέσμευση ποσού οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα
ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (8.631,70) με το Φ.Π.Α., σε βάρος του
Κ.Α. 00.6495.0006 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για τη
διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών στις 25.1.2015
2. Εγκρίνει την τεχνική έκθεση των υπηρεσιών του Δήμου για τις
«Δαπάνες διενέργειας των γενικών βουλευτικών εκλογών

στις

25.1.2015», προϋπολογισμού δαπάνης 8.631,70 €
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ
και εβδομήντα λεπτών (8.631,70) με το Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α.
00.6495.0006 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για

την

διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών στις 25.1.2015
4. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω δαπάνης με τη διαδικασία
της απ’ ευθείας ανάθεσης
5. Τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης του παραπάνω έργου,
αποτελούμενη από τους κ.κ.:
- Μπασούρη Μαρίνο, δημοτικό σύμβουλο, τακτικό μέλος
- Ψυρροπούλου Κλεοπάτρα, υπάλληλος, τακτικό μέλος
- Καπίρη Ελένη, δημοτικό σύμβουλο, αναπληρωματικό μέλος
- Γιαννακοπούλου Αικατερίνη, υπάλληλο, αναπληρωματικό μέλος
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
---------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λύεται η συνεδρίαση.
Ευχαριστώ.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 17.15΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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