ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ης Αυγούστου 2018
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΑΜ/ΑΣ:ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Δ.

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜ/ΕΙΣ: ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛ.
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.

Πανταζόπουλος

Ηλίας,

Πρόεδρος,

2.

Χρυσουλάκης

Φώτιος,

Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4.
Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος,
7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9. Καλαρρύτης Χρήστος,
10.

Ζαννιά

Ευφημία,

11.

Αντζινάς

Ιωάννης,

12.

Γιαννόπουλος

Θεμιστοκλής, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Καλούδης Κων/νος, 15.
Μπασούρης Μαρίνος, 16. Κούρτης Ανδρέας, 17. Κουρή Μαρία, 18.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Κοκοτίνης
Χρήστος, 21. Καλαντίδης Δημήτριος, 22. Ασβεστάς Δημήτριος, 23.
Τσατσούλη Αναστασία, 24. Χιωτέλης Ιωάννης, 25. Κουρής Μιχαήλ, 26.
Πίκουλα Αργυρώ, 27. Σόφης Γεώργιος.
Παρών στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, ως
νομίμως κληθείς.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ.
Μανταδάκης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16074/24.8.2018
πρόσκληση του κ.Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με
τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010, απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ.: 1. Χωματά Αικατερίνη, 2. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 3. Βιδάλης
Παναγιώτης, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Γεωργίου Δημήτριος, 6. Καπίρη
Ελένη, 7. Αντύπας Γεώργιος, 8. Δουβή Αγγελική, 9. Αναγνώστου Ιωάννης,
10. Αγαδάκος Γεώργιος, 11. Ευσταθίοιυ Αναστάσιος, 12. Πανταζόπουλος
Δημήτριος, 13. Πούλος Ιωάννης, 14. Σεφτελής Κων/νος.
-----------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:
- Ο κ.Μ.Κουρής αποχώρησε κατά τη συζήτηση της προ ημερήσιας
διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 10 – (Π.Δ.Σ. 288-297)

ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16:30΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00΄
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (8η), έτους 288

26

2018.
2.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (8η), 289

28

έτους 2018.
3.

Αναμόρφωση προϋπ/γισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» 290

34&47

(4η), έτους 2018.
4.

Εισηγητική έκθεση Β τριμήνου του έτους 2018,για 291

35

την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
5.

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

292

38

6.

Έγκριση δωρεάς Η/Υ από το Δήμο Ηλιούπολης σε 293

40

σχολεία και Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηλιούπολης .
7.

Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την εκδήλωση 294

50

«Δαπάνες για τη διοργάνωση κινηματογραφικών
προβολών στο θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου»
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 1 του
Ν. 4555/2018.
8.

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ακαταλληλό- 295

56

τητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας αυτοκινήτων.
9.

Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής 296

66

Αντίστασης» οικονομικού έτους 2017.
10.

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 297
έργου

«Ανακατασκευή

και

κατασκευή

68

νέων

πεζοδρομίων» (Α.Μ. 39/2016).

-----------------------
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ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Σώμα έχει απαρτία,
συνεπώς μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Εύχομαι στο Σώμα
καλό φθινόπωρο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν ξεκινήσω, θέλω να διαβάσω μία ανακοίνωση στο
Σώμα.
«Ο

Σύλλογος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΙΤΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

‘’Η

ΑΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’’ με την παρούσα επιστολή επιθυμεί να ενημερώσει
εσάς προσωπικά και όλα τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
για την εκδήλωση της ‘’14ης γιορτής του τράγου’’, που θα
πραγματοποιηθεί στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9 στον
προαύλιο χώρο του 5ου Λυκείου Ηλιούπολης.
Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
Η Πρόεδρος
Αικατερίνη Χαραλαμποπούλου»
----------------------2η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ σε όλους καλό
φθινόπωρο, υγεία, δύναμη, σε εσάς και τις οικογένειές σας και να ευχηθώ
επίσης να έχουμε μία σεζόν καλή γιατί, όπως και να το κάνουμε τώρα, θα
μπούμε και σε μια προεκλογική χρονιά με πολλαπλές εκλογικές
αναμετρήσεις. Πιστεύω ότι η Ηλιούπολη είναι μία πόλη που έχει κρατήσει
σε υψηλό επίπεδο χρόνια τώρα την προεκλογική αντιπαράθεση και ότι όλοι
4
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θα παραμείνουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο που να τιμά την πόλη μας αλλά και
τις Παρατάξεις που εκπροσωπούμε.
Και πάλι, λοιπόν, καλό φθινόπωρο, υγεία, δύναμη, κουράγιο και
καλές επιτυχίες σε όλους. Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ.Δήμαρχε.
Πριν δώσω τον λόγο για τις ερωτήσεις, μας τιμά με την παρουσία του
ο Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης κ.Αραμπατζής, καλώς
ήρθατε, κ. Αραμπατζή.
---------------------------ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, ορίστε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να ευχηθώ κι εγώ καλό φθινόπωρο με υγεία σε όλους
σας και στις οικογένειες, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Να είμαστε καλά!
Δύο ερωτήσεις θα ήθελα. Η πρώτη έχει να κάνει με τις γωνιές
ανακύκλωσης, αν ‘’τρέξατε’’ καθόλου αυτό που είχατε δεσμευθεί. Σε ποια
φάση είμαστε με το θέμα. Είχαμε πει να προχωρήσουμε, όπως είχαμε πει αν
θυμάστε τέλη Μαΐου.
----------------------2η
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Κι ένα δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι το εξής, έτσι,
μια ευκαιρία, γιατί σήμερα σε μία ενασχόληση έπεσα πάνω του.
Θυμάστε τώρα ότι με την τροποποίηση του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ πρόσφατα,
για τα ηλεκτροδοτούμενα έδωσαν μία διορία 6 μήνες σε όσους είχαν,
έδωσαν μία διορία με βάση το άρθρο 222 παρ.2. Επειδή θυμάστε ότι σε
όσους είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση, τους είπαν ότι έλεγε ο Νόμος μάλλον η ερμηνεία έλεγαν αυτοί, δεν έλεγε ο Νόμος- ότι θα έπρεπε να
φέρουν προκαταβολικά μία δήλωση ότι δεν το χρησιμοποιούν. Ήρθε ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

5

6

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, επειδή έμπλεξαν πολλοί και είπε ότι όσοι κάνουν δήλωση
εντός 6 μηνών, απαλλάσσονται. Όμως, αυτό είναι το ένα. Πρέπει να γίνει
μία ανακοίνωση -δεν ξέρω αν την έχετε κάνει καταρχήν γιατί, όπως ξέρετε,
ο κόσμος δεν παρακολουθεί στενά αυτά τα θέματα.
Βέβαια, εδώ πέρα συνέβη και το εξής τραγικό. Επειδή οι διάφοροι
γραφειοκράτες δεν ξέρουν να γράφουν φαίνεται, δεν έχουν βάλει αυτούς
που δεν τους είχε δώσει ποτέ η ΔΕΗ ρεύμα. Δηλαδή τι εννοώ ότι λέει ‘’να
έχει διακόψει’’. Συγγνώμη, ο άλλος πριν από 40 χρόνια δεν πήρε ποτέ
ρεύμα με βεβαίωση της ΔΕΗ, αυτόν θα τον τιμωρήσουμε επειδή δε
διέκοψε;
Εμείς ας κάνουμε αυτό, ας ειδοποιήσουμε τους πολίτες και τα
υπόλοιπα θα τα δούμε, θα κοιτάξουμε να βγει μια ερμηνευτική από το
Υπουργείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Κοκοτίνη.
----------------------3η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η καΤσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Καλή δουλειά, λοιπόν, καλές αντοχές για όλους.
Δεν το θέτω, κ.Πρόεδρε, για τώρα, αλλά θεωρώ υποχρέωσή μας το
Δημοτικό Συμβούλιο -με αφορμή τα τραγικά γεγονότα στο Μάτι της
Αττικής- να ασχοληθούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο και με τα αιτήματα των
πυρόπληκτων κατοίκων στην περιοχή, γιατί δεν είναι ένα κομμάτι που
αφορά κάποιους άλλους, αύριο μπορεί να βρει εμάς. Και το πιο σημαντικό
για μένα: τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας που πρέπει να τα
κουβεντιάσουμε στο επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δεν
αναφέρομαι μόνο στα ζητήματα της πυρόσβεσης/πυροπροστασίας, αλλά
αναφέρομαι στην αντισεισμική θωράκιση και στον σχεδιασμό, στην
αντιπλημμυρική κλπ. γιατί νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε ορισμένα
6
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συμπεράσματα και πρέπει να συνεισφέρουμε με τον διάλογο στο Δημοτικό
Συμβούλιο στο πραγματικά να μην επαναληφθούν τέτοια τραγικά γεγονότα
στις πόλεις, και στην πόλη μας.
Άρα, με αυτή την έννοια το θέτω θέμα συζήτησης στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Εκτιμήστε εσείς, μιας και μπαίνουμε και στην αντιπλημμυρική
περίοδο, κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι ένα ζήτημα.
Δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή, συγγνώμη, καΤσατσούλη, αν κατάλαβα καλά
θέλετε να το βάλουμε ως θέμα σε κάποιο άλλο Δημοτικό Συμβούλιο;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ναι. Θα το αδικούσαμε, νομίζω, να το κουβεντιάσουμε
έτσι.
---------------------4η
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θέλω ακόμα να μας πει η Δημοτική Αρχή την εικόνα
που διαμορφώνεται σε σχέση με τους Παιδικούς Σταθμούς και τις αιτήσεις
των παιδιών και την ικανοποίηση, βέβαια, των αιτήσεων. Πέστε μου αν
αληθεύει, τουλάχιστον αυτήν την εικόνα έχω σε σχέση με τα στοιχεία της
ΕΕΤΑΑ. Σήμερα θα έλεγα ότι περίπου, ας πούμε, γύρω στο 45% είναι οι
αιτήσεις που ικανοποιήθηκαν μέσω του voucher. Μάλιστα, διαβάζοντας και
τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ, είδα ότι το 80% αυτών που έκαναν τις αιτήσεις
είναι φτωχοί στο εισόδημα, μέχρι 12.000€, και είδα και μία τάση που
φαίνεται ότι εντείνεται σε σχέση με πέρυσι, δεν ξέρω αν όμως αντανακλά και αυτό θα ήθελα να ρωτήσω- και την εικόνα σήμερα που έχετε ως Δήμος,
ότι οι αιτήσεις του voucher προς τη μεριά των δομών του Δήμου ήταν πιο
λίγες από πέρυσι.
Δηλαδή βλέπετε την τάση, απ’ ό,τι καταλαβαίνω εγώ, μέσω του
voucher να ενισχύονται οι ιδιωτικές δομές και όχι οι δημόσιες, δημοτικές
δομές. Πέστε αν αληθεύουν αυτά και πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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πράγματα και θα έλεγα ότι είναι μια αφορμή να παρέμβουμε προς την
μεριά της Κυβέρνησης και της Πολιτείας, έχουμε και έναν καινούργιο
Υπουργό, απ’ ό,τι γνωρίζω, για το ζήτημα των δομών των δημόσιων δομών
και της επέκτασής τους αν το συνδυάσουμε και με την περίφημη 2χρονη
υποχρεωτική που και στην πόλη μας δεν είναι εφικτό να γίνει, από τη
στιγμή που λείπουν οι κτιριακές υποδομές, πόσο μάλλον να μιλήσουμε για
σύγχρονες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, καΤσατσούλη.
---------------------5η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Κουρής έχει τον λόγο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο σε όλους. Υγεία σε εμάς και
στις οικογένειές μας.
Μπαίνοντας στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας από μεθαύριο, να
ευχηθώ να πάει και αυτός ο χρόνος καλά, όπως πήγε. Γενικώς το επίπεδο
του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πάρα πολύ καλό, αν κι εγώ ήμουν πρώτη
φορά Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά όλα αυτά τα χρόνια τα παρακολουθώ τα
Δημοτικά Συμβούλια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το επίπεδο. Να
κρατηθούμε σε αυτό το επίπεδο και να κρατήσουμε και το επίπεδο, στον
προεκλογικό χρόνο που είναι μέχρι τον Μάιο, σε ένα επίπεδο πολιτισμού.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ.Κουρή, σας ευχαριστώ.
---------------------6η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η καΠίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Με τη σειρά μας να αντευχηθούμε και εμείς μια πολύ καλή
περίοδο που είναι μικρή σε χρόνο, αλλά ουσιαστική φαντάζομαι εφόσον θα
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συμπεριλαμβάνει και διεξαγωγή προεκλογικού αγώνα. Ευχόμαστε, λοιπόν,
το καλύτερο για τον καθένα και την κάθε μία και προσωπικά, και πολιτικά.
Πραγματικά είχα υπόψη μου να θέσω δύο θέματα που έχουν να
κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη. Επειδή όμως η παρουσία του
Δημοτικού Συμβουλίου θα έλεγα ότι δεν είναι αυτή που θα ήθελα, θα μου
επιτρέψτε, κ.Πρόεδρε, να καταθέσω τα ερωτήματά μου στην επόμενη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει να κάνει με το περιβάλλον
και τη συγκοινωνία μας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πίκουλα.
---------------------7η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Καλησπέρα κι από εμένα. Να ευχηθώ κουράγιο σε όλους για
την επόμενη περίοδο που πραγματικά θα είναι δύσκολη, για πολλούς και
διαφόρους λόγους. Νομίζω ότι τα γεγονότα του καλοκαιριού σκιάζουν
ούτως ή άλλως τις ζωές όλων μας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και
συμφωνώ με την πρόταση της καςΤσατσούλη να συζητηθούν τα ζητήματα
ακριβώς αυτά με έναν συγκεκριμένο τρόπο και μάλιστα όχι ευκαιριακά.
Από εκεί και πέρα, θέλω να θέσω δύο θέματα, προβλήματα που
υπάρχουν. Το ένα έχει να κάνει με μια δυσκολία που υπάρχει γύρω από
τους Παιδικούς Σταθμούς και τα νηπιαγωγεία, κατοίκων οι οποίοι μένουν
πολύ κοντά σε κάποιον Παιδικό Σταθμό, όμως αναγκάζονται να πηγαίνουν
σε μεγάλες αποστάσεις εξαιτίας της έλλειψης των θέσεων. Αυτό το
καταλαβαίνω, είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι
οποίοι έχουν σοβαρότερες δυσκολίες να μετακινηθούν, δηλαδή λέω για
παράδειγμα από την περιοχή του Αγ.Κων/νου να πάνε πάνω στο
Κολυμβητήριο ή από την Πάφου να πάνε στην Αγ.Μαρίνα. Είναι δύσκολες
καταστάσεις για ανθρώπους, μάλιστα, που δεν έχουν και μέσο να
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μετακινηθούν, δεν έχουν δηλαδή ούτε αυτοκίνητο. Τι δυνατότητες
υπάρχουν από τη μεριά του Δήμου να ειδωθούν τα ζητήματα και η
παράκληση είναι να γίνει μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τελικά με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων.
--------------------8η
Γ.ΣΟΦΗΣ: Επίσης, στο προηγούμενο, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο
πριν από το καλοκαίρι δεν ήμουν εδώ, ήμουν ας το πούμε σε άδεια, σε
διακοπές προγραμματισμένες, το είχαμε πει τότε και είχαμε ζητήσει να μην
γίνει και το Συμβούλιο, να γίνει λίγο πιο νωρίς. Δεν έγινε, εν πάση
περιπτώσει.
Γυρίζοντας, έχω βομβαρδιστεί από ένα σύνολο μηνυμάτων από τη
μεριά του Αρχιμανδρίτη της Αγ.Μαρίνας, Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ. Να σας
πω κάτι, δεν είναι τόσο απλά τα ζητήματα, ορισμένα ζητήματα [είναι]
σοβαρότατα επάνω σε μία σειρά θεμάτων. Κατάλαβα ότι μπήκε…Εάν
υπάρχει η δυνατότητα, δεν ξέρω, έστω και σε προσωπική βάση να έχω μία
σχετική ενημέρωση, δεν ξέρω αν είναι θέμα να συζητηθεί στο Συμβούλιο ή
να υπάρξει ενημέρωση γιατί… Εν πάση περιπτώσει, δε θέλω να σχολιάσω
παραπέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Σόφη. Άλλος συνάδελφος ερώτηση;
---------------------9η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Καλαντίδης έχει τον λόγο.
Δ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Καλό φθινόπωρο, υγεία σε
όλους.
Ένα ερώτημα, μου έθεσαν το θέμα κάτοικοι που είναι δίπλα από το
πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο, το 5ο τώρα, όπου γίνονται οι διάφορες
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εκδηλώσεις των Συλλόγων και μου έθεσαν το ζήτημα ότι οι μουσικές αυτές
εκδηλώσεις παρατείνονται μέχρι και 5 η ώρα ακόμα το πρωί και έχουν
σοβαρό πρόβλημα και θέτουν το θέμα να εφαρμοστεί η νομοθεσία όπως
προβλέπεται, γι’ αυτό ρωτάω και ενόψει και των νέων εκδηλώσεων που
είναι να γίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
--------------------10 η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Ασβεστάς έχει τον λόγο.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Καλό φθινόπωρο κι από εμένα. Εγώ θέλω να θέσω στο
Σώμα έναν προβληματισμό αν θέλετε υπό την μορφή της ερώτησης.
Σε ένα οικόπεδο του δημοσίου επί της Βενιζέλου παραχωρήθηκε σε
μια εταιρεία. Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα για τη χρήση της εταιρείας.
Εμένα με ενδιαφέρει να ξέρουμε ή να έχουμε μία άποψη ως Δημοτικό
Συμβούλιο τελικά η ΕΤΑΔ κατά το δοκούν μπορεί να παραχωρηθεί, θα
παραχωρεί τα μικρά οικόπεδα σύμφωνα με τις δικές της διαθέσεις χωρίς να
υπάρχει ενημέρωση στον Δήμο; Ένα αυτό.
Δεύτερον, το οικόπεδο το συγκεκριμένο, ο Δήμος σε τι χρήση το είχε
εντάξει, γιατί ξέρουμε ότι η προηγούμενη Διοίκηση είχε παραδώσει έναν
φάκελο με χρήσεις όλων των οικοπέδων, με την προοπτική της
παραχώρησής τους στον Δήμο.
Και τρίτη υποερώτηση επάνω στο ίδιο θέμα, αντίστοιχες επιχειρήσεις
που βρίσκονται δίπλα, σε αντίστοιχα οικόπεδα θα έχουν την ίδια
μεταχείριση για να μπορούν να τα αξιοποιούν;
Και κλείνοντας να σας βάλω το εξής: αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα,
αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται και στην πόλη, μέσα στους ίδιους τους
επιχειρηματίες, δημιουργείται ένας αθέμιτος ανταγωνισμός. Δηλαδή
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νοικιάζεις ένα μαγαζί και ξαφνικά βρίσκεσαι με ένα διπλάσιο. Και εάν είναι
ενήμερος ο Δήμος σχετικά με τον χρόνο της μίσθωσης. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ, κ.Ασβεστά, σας ευχαριστώ πολύ. Άλλος
συνάδελφος;
--------------------11 η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χρυσουλάκης έχει τον λόγο.
Φ.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας κι από εμένα. Ευχαριστώ,
κ.Πρόεδρε. Καλό φθινόπωρο εύχομαι και να εκφράσουμε και τα
συγχαρητήρια στα σχολεία και στους μαθητές των σχολείων της πόλης μας
για τις επιτυχίες τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι δυνατόν να υπάρξει κάποιος έλεγχος ή
κάποια

ενημέρωση

σχετικά

με

αυτά

που

μου

μετέφεραν

για

τραπεζοκαθίσματα σε διάφορα μαγαζιά, εννοώ στους χώρους επάνω στο
πεζοδρόμιο τα οποία βγαίνουν πέρα του κανονικού. Κάποιοι πολίτες,
δημότες μου μετέφεραν κάποια παράπονα ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται και
ίσως παρανομούν κιόλας και τα βγάζουν πέραν του δέοντος. Ενδεικτικά
μου ανέφεραν κάποιες περιπτώσεις στη Μαρ. Αντύπα, ένα σουβλατζίδικο
εκεί. Κι επειδή εντάξει, το είπαν αρκετοί μου έκανε εντύπωση και γι’ αυτό
το μεταφέρω. Μάλιστα μου είπαν ότι διαπερνά ακόμα και τη γραμμή που
περνάνε οι τυφλοί. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ.Χρυσουλάκη. Άλλος συνάδελφος ερώτηση;
--------------------ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ κ.κ.Δημοτικών Συμβούλων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καταρχάς καλό φθινόπωρο να έχουμε και καλό
υπόλοιπο της δημοτικής μας θητείας.
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Σχετικά με τα ηλεκτροδοτούμενα που ανέφερε ο κ.Κοκοτίνης, πολύ
σωστά υπάρχει ο Νόμος ο καινούργιος του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ που αναφέρει τα
δικαιολογητικά που χρειάζονται προκειμένου να γίνει απαλλαγή δημοτικών
τελών. Ήδη έβγαλε από χτες, 29 Αυγούστου, θα το δείτε και στο site
αναρτημένο, κ. Κοκοτίνη, ανακοίνωση ο Δήμος Ηλιούπολης προκειμένου
να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά οι δημότες και να γίνει η
απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη.
Θα φροντίσουμε να υπάρχει όσο το

δυνατό

περισσότερη

δημοσιότητα και στους δημοτικούς χώρους, και εντός Δημαρχείου, και στα
ΚΕΠ προκειμένου να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα το
συγκεκριμένο θέμα, που είναι πολύ σοβαρό και που πράγματι με τον
τελευταίο Νόμο πιστεύω ότι υπήρξε ουσιαστική δικαιοσύνη στο
συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Χατζηδάκη.
Ο κ.Παπαγεωργίου έχει τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Ηλιούπολης):
Καλησπέρα κι από εμένα και εύχομαι υγεία και επιτυχία σε όλους σας,
καλή θητεία στη σεζόν την καινούργια περίοδο.
Σχετικά με τις πράσινες γωνιές, είμαστε στην τελική φάση
επεξεργασίας και επιλογών. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει
εισήγηση για την υλοποίηση της πρώτης σειράς που είχαμε πει με ίδιους
πόρους και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Παπαγεωργίου.
Ο κ.Καλούδης έχει τον λόγο.
Κ.ΚΑΛΟΥΔΗΣ: Καλή σεζόν κι από εμένα, με δύναμη και αισιοδοξία για
το καλύτερο.
Είμαστε στη φάση κατά την οποία γίνεται η κορύφωση της αγωγής
των παιδιών μέσω των voucher στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και η
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οποία λήγει και τη Δευτέρα σε πρώτη φάση. Η αλήθεια είναι ότι οι αιτήσεις
που αναμένουμε να εξυπηρετηθούν είναι σύμφωνα με τα περσινά νούμερα,
παρόλο που οι αιτήσεις για την εισαγωγή ήταν περισσότερες. Αυτό ίσως
επειδή το έθεσε ως μέτρο σύγκρισης η καΤσατσούλη να εναπόκειται στο
γεγονός ότι το οικονομικό κριτήριο που έβαλε η Κυβέρνηση ήταν λίγο
χαμηλότερο και προφανώς οι καταθέσεις από την Ηλιούπολη και τα
αιτήματα να ήταν λίγο υψηλότερα, αλλά περιμένουμε σε δεύτερο χρόνο
γιατί ήδη έχουν αποσταλεί, μάλλον έχει ανοίξει τη σελίδα της η ΕΤΑΕ να
πάμε σε δεύτερο χρόνο όσοι ενδιαφέρονται για voucher να κάνουν την
κατάθεσή τους και έτσι, είμαστε εν αναμονή να δούμε πού θα φτάσει.
Περίπου στα 180 με 185 περιμένουμε παιδιά να εισαχθούν μέσω των
voucher. Από εκεί και πέρα, έχουμε προβλέψει γύρω στις 225 θέσεις και
ό,τι περισσέψει από εκεί σε θέσεις, θα χορηγηθούν στα παιδιά μέσω των
πινάκων του Δήμου. Σήμερα είμαστε στα 150.
Τώρα όσον αφορά το κομμάτι των μετακινήσεων είναι ένα θέμα το
οποίο μας έχει προβληματίσει και εμάς καθότι είναι όπως γνωρίζετε λείπει
μία δομή που θα θέλαμε ως Διοίκηση και το επιδιώκουμε πάραυτα να
φτιαχτεί στην περιοχή της Αγ.Μαρίνας, γιατί έχουμε αυξημένη ζήτηση σε
αυτήν την περιοχή. Δυστυχώς όμως η εξυπηρέτηση είναι μόνο της
Τσαμαδού και η αλήθεια είναι ότι ο προβληματισμός μας της Διοίκησης
γιατί βλέπουμε ότι χορηγούνται παιδιά σε άλλους σταθμούς, σε μακρύτερες
αποστάσεις, το πώς να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις διαδικασίες
μετακίνησής τους.
Ο προβληματισμός είναι έντονος, όπως είπα και προηγουμένως, και
χωρίς να υπάρχει έτσι τύποις δέσμευση από μέρους μας, μας προβληματίζει
και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν έχουμε κάτι επί
του παρόντος, κάτι το πρακτέο να σας πούμε πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί
η οικογένεια που αδυνατεί να πάει σε σταθμούς μακρύτερες από αυτές που
14
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ήταν το λογικότερο να πάει και, λόγω έλλειψης θέσεων, δεν μπορεί να
απορροφηθεί το παιδί της.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Καλούδη.
Ο κ.Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δούμε λίγο το θέμα που έβαλε ο κ.Καλαντίδης. Έχουμε
τρεις μεγάλους χώρους στην Ηλιούπολη όπου, κατά παράδοση χρόνια
τώρα, όχι σήμερα μόνο, γίνονταν οι εκδηλώσεις των εθνικοτοπικών μας
Συλλόγων:
- το Χαλικάκι,
- το μεγάλο οικόπεδο δίπλα στο ΙΚΑ
- και βέβαια, τα Πολυκλαδικά.
Είναι γεγονός ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε -όχι μόνο
εμείς, εμείς το ξέρουμε, αλλά και οι πολίτες- τι θέλουμε. Δηλαδή, για το
Χαλικάκι κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια, σταματήσαμε εκεί τις
εκδηλώσεις γιατί κάναμε εκεί ανάπλαση του χώρου και, όπως πολύ καλά
γνωρίζετε σήμερα, η μελέτη βρίσκεται στην Περιφέρεια για εξέταση για να
χρηματοδοτηθεί αυτό το μεγάλο έργο, γι’ αυτό και δεν ξανακάναμε
εκδηλώσεις στο Χαλικάκι.
Παλαιών Πατρών Γερμανού, κι εδώ κάναμε μία προσπάθεια,
μιλήσαμε με τους Συλλόγους, τους είπαμε ότι σιγά – σιγά θα αρχίσουμε να
μειώνουμε την παρουσία των Συλλόγων εκεί γιατί ο χώρος αυτός θα δοθεί
οριστικά στον Δήμο και ο Δήμος θα τον αξιοποιήσει για πολιτιστικές και
αθλητικές δραστηριότητες όχι όμως μόνο με εκδηλώσεις, δε θα το έλεγα
εγώ πανηγυριών, απλώς εθνικοτοπικές.
Και βέβαια, είχαν την ευγενή καλοσύνη και η εκπαιδευτική
κοινότητα, αλλά και η Σχολική Επιτροπή να παραχωρεί και τον χώρο στα
Πολυκλαδικά ώστε να σπάει λίγο για κάποιες συγκεκριμένες μέρες τον
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χρόνο η πίεση στους κατοίκους, να μην είναι μόνο όλο στην Παλαιών
Πατρών Γερμανού ούτε να είναι όλες οι εκδηλώσεις στα Πολυκλαδικά.
Τώρα τι να κάνουμε; Από τη μία πλευρά δεν μπορούμε να
απαγορεύσουμε -όχι ότι δεν μπορούμε, μπορούμε τυπικά αλλά δεν
μπορούμε ουσιαστικά- αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται
για δύο λόγους.
Θα σας πω τι μπορούμε να κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να το
κάνουμε. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θέλουν και οι εθνικοτοπικοί Σύλλογοι
να κρατήσουν τη συνεκτικότητά τους.
Ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά οικονομικός γιατί από αυτές τις
εκδηλώσεις που κάνουν μία φορά τον χρόνο ζουν με τα χρήματα τα οποία
παίρνουν και δίνουν και ένα χρώμα στην πόλη, ότι υπάρχουν, ότι είναι
δραστήριοι κλπ. Προφανώς κάποιοι ενοχλούνται και δεν έχουν κι αυτοί
άδικο που ενοχλούνται, ειδικά τώρα στην Κάτω Ηλιούπολη όπου ποτέ δεν
υπήρχαν τέτοιες δράσεις και τέτοιες εκδηλώσεις και τους φαίνεται λίγο
παράξενο και δύσκολο.
Εγώ αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει είναι να μην
απαγορεύσουμε τις εκδηλώσεις, αλλά να συνεννοηθούμε με τους
Συλλόγους, θα θυμάστε ότι συνεννοηθήκαμε πάρα πολύ καλά όταν είχαμε
παράλληλες εκδηλώσεις στο Άλσος ΚΙΝΤΗΣ και στην Πλατεία του ΙΚΑ
και οι εκδηλώσεις των Συλλόγων άρχισαν μετά το πέρας των θεατρικών
παραστάσεων. Να συνεννοηθούμε με τους Συλλόγους και να τους
παρακαλέσουμε ότι μετά από ένα συγκεκριμένο ωράριο, δε θα συνεχίσουν
να έχουν δυνατά τη μουσική και να ενοχλούν τους περίοικους. Νομίζω
αυτό είναι και μια λύση που είναι και ανθρώπινη και κοινωνικά αποδεκτή
και βοηθάμε και τους Συλλόγους να υπάρξουν οικονομικά, μια και ξέρετε
ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο οι επιχορηγήσεις και περιμένουν και αυτοί
μια φορά τον χρόνο μια τέτοια εκδήλωση για να μπορέσουν να υπάρξουν
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στην πόλη που έχουν βέβαια οι Σύλλογοι και προσφορά έτσι; Κοινωνική
από πλευράς αιμοδοσίας, από πλευράς κοινωνικών παροχών στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο, στις δράσεις που κάνει ο Δήμος κλπ.
Άρα, πρέπει να πάμε σε αυτήν τη λογική πιστεύω, κ.Αντιπρόεδρε, να
τους περιορίσουμε ώστε να μην κάθονται μέχρι το πρωί και να ενοχλούν
την περιοχή. Από την άλλη πλευρά όμως να τους επιτρέψουμε να γίνονται
αυτές οι δράσεις, μετά από συνεννόηση.
Δ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, να κάνω μία διευκρίνηση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρακαλώ.
Δ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ: Η διευκρίνιση είναι ότι εγώ δεν έθεσα θέμα
κατάργησης αυτών των δραστηριοτήτων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σαφώς!
Δ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ: Το θέμα που τίθεται και από τους κατοίκους εκεί είναι
ότι μπορεί να φτάνουν αυτές οι εκδηλώσεις, η ένταση της μουσικής κλπ.
μέχρι και 5 το πρωί. Άρα, συμφωνώ ότι πρέπει να περιοριστεί σε
φυσιολογικά πλαίσια και όσον αφορά και την ένταση του ήχου. Με αυτή
την έννοια τέθηκε, αλλά και να ελεγχθεί κατά πόσο αυτό εφαρμόζεται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι είναι και η καλύτερη λύση αυτή. Συμφωνώ
απόλυτα. Αρκεί να υπάρχει και παρουσία της Αστυνομίας η οποία να κάνει
τη δουλειά της.
Δεύτερον, το θέμα που έβαλε ο κ.Ασβεστάς. Είναι γεγονός το εξής:
ότι αυτή τη χρονική περίοδο ζήσαμε δύσκολες στιγμές σε σχέση με τη
δημόσια περιουσία, μέχρι και εμείς οι ίδιοι για να είμαστε ειλικρινείς να
καταλάβουμε ποιος είναι ο τρόπος κατάργησης της ΚΕΔ, τι σημαίνει ΕΤΑΔ
Α.Ε., τι σημαίνει ΤΑΙΠΕΔ, τι σημαίνει Κτηματική Υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομικών, ποιες αρμοδιότητες έχει η κάθε μία.
Περιττό να σας πω ότι η εμπειρία με τους επικεφαλής των
Παρατάξεων ήταν πολύπλοκη γιατί πηγαίναμε στον Γενικό Γραμματέα
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, μας έλεγε «δεν έχω
εγώ πια αυτήν την αρμοδιότητα, πηγαίνετε δίπολα στην ΕΤΑΔ».
Πηγαίναμε στην ΕΤΑΔ μας έλεγε, «κοιτάξτε εμείς δεν έχουμε αυτήν την
αρμοδιότητα, το σύνολο της αρμοδιότητας είναι στο ΤΑΙΠΕΔ». Εν πάση
περιπτώσει, ταλαιπωρηθήκαμε μέχρι να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση.
Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε προσδιορίσει τη στρατηγική
μας. Υπάρχει όμως αυτή η περίπτωση -που σωστά την έβαλε ο
κ.Ασβεστάς- όπου ο ίδιος ο ιδιώτης έκανε αίτηση στην ΕΤΑΔ, στην
εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου και ζήτησε να νοικιάσει τον χώρο. Είναι
ένας χώρος, τον ξέρετε πολύ καλά, απέναντι από το 4ο Δημοτικό Σχολείο,
και είπε ότι «εγώ, κύριοι, έναντι τιμήματος -για να είμαι ειλικρινής δεν το
ξέρω ποιο είναι το τίμημα- ζητάω να μου παραχωρηθεί ο χώρος για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για να μπορέσω να τον εκμεταλλευτώ
επιχειρηματικά».
Εμείς από άποψη νομική δεν μπορούμε να παρέμβουμε, μπορούμε
όμως να παρέμβουμε από άποψη πολιτική, έτσι; Δηλαδή δεν μπορεί η
ΕΤΑΔ να ξημερώνει μια μέρα και να φυτρώνει σε όλη την Ηλιούπολη εκεί
που υπάρχουν κάποια μικρά οικόπεδα να τα δίνει για δράσεις σε ιδιώτες και
αυτό θα το κάνουμε.
Άρα, λοιπόν, από την ενημέρωση που έχω εγώ, γιατί θα
επισκεφθούμε πάλι σύντομα την ΕΕΤΑΑ για να οριστικοποιήσουμε την
απόφαση του Δημοτικού μας Συμβούλιου για τις παραχωρήσεις των
μεγάλων οικοπέδων που είπαμε και για όλα αυτά τα οποία είναι κάτω από
500 τ.μ., θα τους βάλουμε το θέμα.
Άλλωστε, θέλω να ξέρετε και κάτι άλλο. Επειδή έχω ζήσει πώς
λειτουργεί ο δημόσιος τομέας και οι Α.Ε. του Δημοσίου, πολλές φορές
αυτό μπορεί να περνάει ως μια εισήγηση σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο από
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έναν υπάλληλο και να μην δίνεται καν η σημασία που του αρμόζει, γι’
αυτούς, όχι για μας, γιατί για εμάς και ένα τετραγωνικό έχει σημασία, έτσι;
Να περνάει από εκεί, από το Διοικητικό Συμβούλιο και να λέει «εντάξει,
έσοδο έχουμε, το θέλει ένας επιχειρηματίας, ας το πάρει». Επειδή υπήρξε
αυτή η αναταραχή σε αυτά τα θεσμικά Όργανα, νομίζω εκεί γι’ αυτό έγινε.
Όμως νομικά είναι απόλυτα νόμιμοι, εμείς το ψάξαμε, το διερευνήσαμε και
το κάνουν. Στη λογική όμως που έχουμε εμείς για τα οικόπεδα κάτω από
500 τ.μ., είμαστε βέβαια αντίθετοι και θα το διατυπώσουμε κι αυτό και
επίσημα στη συνάντηση που θα έχουμε με την ΕΤΑΔ.
Να πω δε ότι, αν θυμάμαι καλά, εκείνος ο χώρος από τον σχεδιασμό
που είχε κάνει ο προηγούμενος συνάδελφός μας κ.Αναγνώστου -εννοώ ως
Δήμαρχος, γιατί είναι Δημοτικός Σύμβουλος- νομίζω ήταν χώρος για
ΚΑΠΗ, κάτι τέτοιο. Ήταν ένας χώρος που θα γινόταν ένα κτίριο ΚΑΠΗ,
δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω μπροστά μου. Θα το
διερευνήσω και θα σας πω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρα, λοιπόν, η άποψή μας είναι ότι νομικά έχει γίνει αυτή η
παραχώρηση, πολιτικά εμείς διαφωνούμε σ’ αυτή, θα τη διατυπώσουμε και
θα δώσουμε και έναν μεγάλο αγώνα να τους ζητήσουμε να μην επιτρέψουν
άλλες τέτοιες παραχωρήσεις, γιατί δεν οδηγεί πουθενά αυτή η ιστορία.
Δηλαδή προφανώς οι ιδιώτες δε θα ζητήσουν τα κάτω από 500 τ.μ. σε
κάποιες γωνιές που επιχειρηματικά δεν έχουν ουσία, θα τις ζητήσουν σε
κάποιες περιοχές που είναι επιχειρηματικά συμφέρουσες.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εσείς πότε το μάθατε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα που γίνονταν οι εργασίες, γιατί είδαμε να γίνονται
εργασίες και αυτό μας έκανε μεγάλη εντύπωση και επικοινωνήσαμε με την
ΕΤΑΔ, με το Νομικό Τμήμα, και μας είπε «ναι, υπάρχει τέτοια απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτημα του επιχειρηματία» και του
παραχωρήθηκε αυτός ο χώρος. Δε μας είπε, βέβαια, το μίσθωμα ποιο είναι.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα λεπτό, συνάδελφοι για να μην τα ισοπεδώνουμε. Δεν
μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί για τα μεγάλα οικόπεδα έχουμε ήδη
συμφωνία μαζί τους. Μπορεί όμως -σας είπα- αυτό να έγινε και σαν
κίνηση, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, έτσι; Ως μια κίνηση ad
hoc σε μια συγκεκριμένη στιγμή που τα πράγματα δεν είχαν ξεκαθαρίσει.
Αυτό όμως θα το δούμε, γιατί αυτό είναι καλό παράδειγμα προς αποφυγή.
Τώρα, για τα τραπεζοκαθίσματα έχω να πω το εξής. Θυμάστε που
περάσαμε τον Κανονισμό. Τον Κανονισμό αυτόν τον στείλαμε στην
Αποκεντρωμένη και μας έκανε δύο πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Τις
έφερε ο κ.Αντιδήμαρχος εδώ, τις συμφωνήσαμε, τις ψηφίσαμε και τις
στείλαμε και εγκρίθηκε. Από Δευτέρα θα βγει το Κλιμάκιο έξω που
απαρτίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία, από τη Δημοτική Αστυνομία και
από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου και θα κάνει έλεγχο και επανέλεγχο
όλων αυτών των κοινόχρηστων χώρων που είχαμε ξαναελέγξει, θυμάστε
την άλλη φορά. Θα επαναφέρει τις κίτρινες γραμμές όπου έχουν
καταπατηθεί κλπ.
Στο συγκεκριμένο θέμα που λέτε γιατί κατάλαβα που λέτε, πήγα εγώ
προσωπικά. Αυτή η περιοχή που είναι επάνω από τον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ γιατί δεν χρειάζεται να λέμε τώρα, και να τα λέμε δεν έχουμε κανένα
πρόβλημα- ήταν η πιο ταλαιπωρημένη, από τις πιο ταλαιπωρημένες
περιοχές γιατί, όπως θυμάστε, ανέβαιναν επάνω τα αυτοκίνητα, έκλειναν
εντελώς τα πεζοδρόμια και πάει λέγοντας. Με την παρέμβαση που κάναμε,
που φτιάξαμε τα πεζοδρόμια, το ξέραμε αυτό ότι θα συμβεί και βάλαμε και
«Π». Το οργανώσαμε, λοιπόν, από το φανάρι μέχρι και τον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
με «Π» και έτσι ουσιαστικά μηδενίσαμε την παρουσία των αυτοκινήτων
πάνω στα πεζοδρόμια.
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Ο αγαπητός συμπολίτης μας τι έκανε; Πάγιο αίτημά του ήταν να
γίνουν τα πεζοδρόμια, πολύ σωστά! Πολύ καλά έκανε που ακριβώς -γιατί
πήγα προσωπικά και του μίλησα- τα τραπέζια που έχει απ’ έξω στο
πεζοδρόμιο είναι κολλημένα πάνω στο μαγαζί του και δεν ενοχλούν ούτε το
πεζοδρόμιο ούτε τη ράμπα τυφλών. Τώρα τα έχει βγάλει βέβαια τα άλλα
που ήταν απέναντι, όμως τι έκανε;
Εκτός από αυτά που είχε βάλει αυτά δίπλα στο μαγαζί πήγε και
έβαλε και τραπέζια πάνω στις μπάρες, δηλαδή όμορα στις μπάρες, να
εφάπτονται. Είχε και από την μια πλευρά και από την άλλη. Τον είδα εγώ
προσωπικά και του μίλησα και του είπα ότι αυτό είναι καθαρή παράβασημ
γιατί ο χώρος αυτός είναι κοινόχρηστος και του είπα και το εξής, ειλικρινά,
του λέω: «Εσένα σε τιμά αυτή η ιστορία, δηλαδή, για τρία τραπέζια, να
περνάει ο κόσμος να σε κοιτάει και να λέει ‘’καλά, ρε φίλε, δε σου φτάνουν
αυτά τα τρία που έβαλες, που εφάπτονται στο μαγαζί, που φτιάχτηκε το
πεζοδρόμιο, που σου έχει δοθεί όλος ο δικός σου χώρος ο ωφέλιμος να
κάνεις τραπέζια; Πας και βάζεις και τραπέζια να εφάπτονται πάνω στις
μπάρες;» Τώρα τα έχει βγάλει. Εγώ πήγα και τα είδα γιατί μου το είπαν.
Θέλω να πω όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι αντιμετωπίζουμε
μία -πώς να το πω- μια κατάσταση που δεν έχουν όρια κάποιοι για το
κέρδος. Δηλαδή δεν τους νοιάζει καθόλου, πάνε και βάζουν όπου θέλουν
τραπέζια πάνω στον κοινόχρηστο χώρο. Και το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το
ερώτημα είναι: καλά αν είναι ένα μαγαζάκι που έχει δύο ή τρία τραπέζια
για να βάλει. Εδώ μιλάμε γι’ αυτούς οι οποίοι έχουν πάνω από 100 και 120
τραπέζια στον χώρο που είναι ο ωφέλιμος, αυτός που δικαιούνται. Δεν τους
φτάνουν αυτά, πρέπει να βάλουν κι άλλα τρία ή τέσσερα τραπέζια και αυτό
γίνεται συνεχώς και στην κεντρική πλατεία, και στον πεζόδρομο, και σε
άλλα σημεία, να βάλουν και δύο-τρία τραπέζια εκεί που περνάει ο κόσμος.
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Αυτό συνέβη και στον πεζόδρομο. Εδώ είδατε όμως ότι αυτά
τραβηχτήκαν όλα, για να υπάρχει δίπλα από τον πεζόδρομο ο κοινόχρηστος
χώρος για να περνάει κόσμος. Αλλά αυτό χρειάζεται και καθημερινή
επιτήρηση και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να συνεργάζονται, να βοηθάνε
δηλαδή και τη Δημοτική Αστυνομία, και την Επιτροπή για να μην
συνεχίζονται αυτά τα φαινόμενα. Γιατί και 1τμ. ο άλλος θέλει να το
εκμεταλλευτεί επιχειρηματικά, για να πάρει χρήματα. Σου λέει «θα βάλω
μία παρέα άλλα δύο άτομα, θα πάρω άλλα 30, 40, 50 ευρώ».
Άρα, συνοψίζω σε αυτό. Η Επιτροπή τη Δευτέρα που θα έρθουν και
όλα τα παιδιά από τις άδειές τους, από τη Δευτέρα -πότε μας έρχεται,
κ.Αντιδήμαρχε, ο Κανονισμός εγκεκριμένος;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εγκρίθηκε, θα μας σταλεί.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μας σταλεί. Την άλλη εβδομάδα, λοιπόν, θα βγει όλη η
Επιτροπή αυτή και θα τα ελέγξει ξανά και όπου υπάρχει παραβίαση της
κίτρινης γραμμής δεξιά και αριστερά, αυτή θα επανέλθει με το τεχνικό μας
συνεργείο στην προτέρα της θέση.
Τώρα, κ.Σόφη, τι να σας πω. Έχετε εσείς πιο πολλά μαλλιά άσπρα
από εμένα, ειλικρινά, αλλά δε θέλω πραγματικά να σχολιάσω. Δηλαδή αυτό
το κείμενο για όποιον το έχει διαβάσει, με πήραν, ειλικρινά στο λέω και το
εκμυστηρεύομαι εδώ, δημόσια το λέω…
Γ.ΣΟΦΗΣ: Για το τελευταίο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Δεν υπάρχει ιερέας σε αυτήν την πόλη -με ελάχιστες
εξαιρέσεις- που να μη με πήρε τηλέφωνο για να μου ζητήσει συγγνώμη.
Ειλικρινά στο λέω! Σήμερα δέχθηκα δέκα τέτοια τηλέφωνα! Και μάλιστα
ένας μου είπε «σε παρακαλώ πολύ, Δήμαρχε, αυτό το κείμενο μοίρασέ το
σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για να το δουν, να το διαβάσουν,
γιατί αυτό δεν εκφράζει ούτε την Εκκλησία μας ούτε την Ιεροσύνη σε
αυτήν την πόλη».
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Γιατί δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής ανάλυσης πια. Δικαίωμά του,
εμένα με λέει ας πούμε, πώς με λέει, δε θυμάμαι. Εδώ μπαίνει θέμα
χυδαιότητας με όρους τέτοιους που κανείς ποτέ, με όσες αντιθέσεις, όσα
προβλήματα και να έχουμε, πολιτικά, ιδεολογικά, ποτέ κανείς δε μίλησε σε
κανέναν σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου με αυτόν τον τρόπο -και
μάλιστα, δημόσια με αυτόν τον τρόπο! Έχουμε εξαντλήσει τα πάντα. Εγώ
έχω κάνει προσωπικά 4 επιστολές στον Αρχιεπίσκοπο γι’ αυτό το θέμα.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ ξέρω, κ.Κουρή, με όλο τον σεβασμό, δεν μπαίνω σε
αυτό, γιατί… εντάξει, αλλά όταν βλέπεις το 99%, το 98% των ιερωμένων
σε αυτήν την πόλη να με παίρνουν τηλέφωνο και να μου ζητάνε συγγνώμη
και να λένε «Δε μας εκφράζει αυτή η υπόθεση»
Τώρα από εκεί και πέρα ιερείς είναι οι άνθρωποι, δεν μπορούν να
παρέμβουν στα ανώτατα κλιμάκια, αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς, ως
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως επικεφαλής των Παρατάξεων, να στείλουμε και
εμείς μία επιστολή εκτός από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
όλοι στον Αρχιεπίσκοπο και να του λέμε ακριβώς αυτήν την κατάσταση
που επικρατεί γιατί δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Δηλαδή
πραγματικά θεωρώ ότι το Δημοτικό μας Συμβούλιο δεν πρέπει να
ασχοληθεί πια καν με αυτήν την ιστορία, γιατί τις δίνουμε και αξία και
αποπροσανατολίζουμε και το περιεχόμενο του ρόλου μας και δεν έχει
νόημα πια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, καΠίκουλα, έχετε τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Επειδή δεν ήμουν στο Συμβούλιο που φέρατε το θέμα -το
έφερε συγκεκριμένη πολιτική Παράταξη το θέμα- σε ό,τι αφορά τον
συγκεκριμένο ιερέα. Θέλω όμως να καταθέσω μία άποψη. Εμείς εδώ, στο
Δημοτικό Συμβούλιο, τι λόγο έχουμε και γιατί δίνουμε συνέχεια σε όλο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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αυτό που βιώνουμε και ζούμε, ο πολίτης. Εμείς, ως Δημοτικό Συμβούλιο
γιατί ερχόμαστε; Και συζητούμε για ένα θέμα που αφορά ένα συγκεκριμένο
άτομο με τη συγκεκριμένη ιδιότητά του που δεν έγκειται σε μας -ως
Δημοτικό Συμβούλιο λέω, ως θεσμός- και ασχολούμαστε συνεχώς για τις
αναρτήσεις, για τα μηνύματα…
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Κουρής
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε ανημέρωτη!
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Κάνετε λάθος αγαπητέ, κ.Δήμαρχε, το έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, καΠίκουλα, ενημερωθείτε πρώτα….
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Σας παρακαλώ πολύ! Δηλαδή εγώ νοιώθω πραγματικά ως
παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου,
να απαντάω για πράγματα που δεν αγγίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο της
πόλης μου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι για να το κλείσουμε.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Δε θέλω κάτι άλλο περισσότερο να πω. Λέω τη δική μου
άποψη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ήσαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο…
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Επειδή δεν ήμουν, αλλά βλέπω ότι το συνεχίζετε. Να μην
το ανοίξουμε, αλλά αν θέλετε το ανοίγουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε με. Όχι βέβαια, απλώς να σας πω μια κουβέντα.
Ενημερωθείτε τι ακριβώς είπε το Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη
φορά -ακούστε με για να το κλείσουμε- και αν πράγματι αυτά τα οποία είπε
το Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη φορά δε σας εκφράζουν, το
ξανασυζητάμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν εξαιρετικό, τοποθετήθηκε.
Μπορεί να υπήρχε διαφορά απόψεων, αλλά όλοι συγκλίναμε σε μία άποψη:
ότι υπάρχει πολιτικό Όργανο, υπάρχει εκκλησιαστικός θεσμός και ο ένας
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πρέπει να σέβεται τον άλλο. Τίποτε άλλο! Και αυτό τιμά το Σώμα, τιμά το
Συμβούλιο, τους τιμά όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προτείνω να τελειώσουμε. Ευχαριστώ, κ.Δήμαρχε.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, ξέρετε γιατί; Γιατί θα μπούμε…. Άλλο
θέμα; Ορίστε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εμείς κάναμε -κι εγώ συμφωνώ, δε θα μιλήσω για τον
ιερέα. Απλώς εκείνο που θέλω: να κάνω μία έκκληση στο θέμα των
πεζοδρομίων. Δε μας τιμά όλους δηλαδή και εμάς ως Αντιπολίτευση.
Πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει όχι απόλυτη αυστηρότητα αλλά η σχετική.
Αυτό το πράγμα, δηλαδή κάνω μία έκκληση σε όλους μας στο θέμα των
πεζοδρομίων. Υπάρχουν ανάπηροι άνθρωποι, υπάρχουν χίλια προβλήματα
και είναι ντροπή! Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι υποχρέωση όλων μας επαναλαμβάνω- και εσείς ως Δημοτική Αρχή πρέπει να ανταποκρίνεστε
όσο το δυνατό πιο γρήγορα με τα υπηρεσιακά Όργανα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω, κ.Κοκοτίνη, ότι απάντησε ο κ.Χατζηδάκης. Από
Δευτέρα θα βγουν. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, περνάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με συγχωρείτε λίγο, κ.Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε δεσμευτεί στο πρώτο Δημοτικό
Συμβούλιο -κοιτάω εσάς, κ.Ασβεστά, γιατί εσείς το είχατε βάλει το θέμανα κάνουμε την κουβέντα για την κοινωνική πολιτική. Επειδή τώρα είναι
30 Αυγούστου, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το πρώτο θέμα που θα
μπει-έχω συνεννοηθεί με την καΑντιδήμαρχο- θα είναι τα θέματα
κοινωνικής πολιτικής, να το γνωρίζετε για να μπορέσουμε να το
συζητήσουμε.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Παράλληλα δηλαδή με το θέμα των πυρκαγιών, που νομίζω ότι δεν
έχει κανείς καμία αντίρρηση να το εισηγηθούμε, να μπει, κ.Πρόεδρε, αν
έχετε την καλοσύνη και τα θέμα της κοινωνικής πολιτικής σε συνεργασία
με την καΣερέτη. Ευχαριστώ.
------------------------------ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (8η) έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αρίθμ.1 θέμα:
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (8η) έτους 2018».
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είναι η 8η τροποποίηση, είναι μία μικρή προσθήκη,
ένα Έργο που αφορά ‘’Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων επί της οδού
Ηρώς Κωνσταντοπούλου’’. Ένα σημείο στο οποίο υπάρχει μεγάλη
συγκέντρωση υδάτων μετά από βροχές και λιμνάζει το νερό. Είναι ακριβώς
επάνω από το Κλειστό Γυμναστήριο και εντάσσουμε ένα Έργο, ένα μικρό
Έργο, για την κατασκευή ενεός φρεατίου ομβρίων υδάτων για να
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα στην Ηρώς
Κωνσταντοπούλου στο συγκεκριμένο σημείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Χατζηδάκη.
Ο κ.Κοκοτίνης ερωτήσεις; …Όχι.
Η καΤσατσούλη, ερωτήσεις επάνω στο πρώτο θέμα; Μπήκαμε στα
θέματα της ημερησίας.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Γιατί σε μένα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί είστε η επόμενη επικεφαλής μετά τον κ.Κοκοτίνη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Παρούσα είμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Έχετε να κάνετε ερωτήσεις; Θέλετε να το
διαβάσω;
26
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ‘’όχι’’ πάει στο ότι δεν έχετε ερωτήσεις;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Δεν έχω ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η καΠίκουλα; ...Όχι. Ο κ.Σόφης; …Όχι. Άλλος συνάδελφος.
Τοποθετήσεις επάνω στο πρώτο θέμα; …Όχι.
Περνάμε, λοιπόν, στην ψήφιση του πρώτου θέματος.
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Λευκό
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Ναι
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Ναι
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Ναι
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4172/13
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 (δηλωνόντας λευκό οι κ.κ.Κοκοτίνης, Ασβεστάς, Καλαντίδης και
Χρυσουλάκης)
Εγκρίνει την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος (8η) του Δήμου,
έτους 2018, ως εξής:
NEA

ΑΝΑΜΟΡ-

ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.018

ΦΩΣΗ
ΣΕ

ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΤΆ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
Κατασκευή Φρεατίου
30.7312.0004

ΣΥΝΟΛΟ

ομβριων υδάτων επι της οδου
Ηρως Κωνσταντοπουλου

0,00

6.000,00

6.000,00
6.000,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΥΞΗΣΕΩΝ

6.000,00
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ΜΕΙΩΣΗ

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναπλάση - συντηρήση
πλατειας Αεροπορίας

30.7332.0005

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ
ΟΣ
2018

9.890,9
7

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΕ

ΜΕIΩΣΗ
ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

3.890,97

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

-6.000,00

-6.000,00

 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Κουρής)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ.288/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-----------------------------2ο
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (8η) έτους 2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αρίθμ.2 θέμα:
«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου (8η) έτους 2018».
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είναι μέσα στην 8η αναμόρφωση το συγκεκριμένο
ζήτημα για το φρεάτιο το οποίο ψηφίσαμε στο προηγούμενο θέμα. Είναι
κάποιες αλλαγές που γίνονται στις τακτικές αποδοχές, αν έχετε δει, η
συντήρηση του ασύρματου WI-FI και είναι επίσης και το θέμα των
παρατασιούχων το οποίο έχει ενταχθεί -θέλω να γνωρίζετε- στις αποδοχές
και στα δικαστικά έξοδα, θα το διαπιστώσετε, όπου εντάσσεται μέσα ένα
κονδύλι προκειμένου οι παρατασιούχοι οι οποίοι τουλάχιστον μέχρι 31
28
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Δεκεμβρίου 2018, απ’ ό,τι φαίνεται, θα παραμείνουν στον Δήμο να
πληρωθούν

κανονικά

και

εντάσσεται

στον

Προϋπολογισμό

το

συγκεκριμένο κομμάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Χατζηδάκη.
Ο κ.Κοκοτίνης ερωτήσεις; …Όχι.
Κυρία Τσατσούλη, ορίστε, έχετε τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Σε σχέση με αυτούς που έρχονται από τον Διαγωνισμό
τους επιτυχόντες, πώς εξελίσσεται αυτό το θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση, καΤσατσούλη; …Όχι.
Κυρία Πίκουλα; …Όχι. Κύριε Σόφη; …Όχι. Άλλος συνάδελφος
ερώτηση; …Όχι.
Κύριε Χατζηδάκη, ορίστε,
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Σχετικά με τον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, καΤσατσούλη,
αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει με τα προσωρινά μέτρα τους μισούς ακριβώς
από τους 36 υπαλλήλους που έχουν εγκριθεί. Όπως γνωρίζετε, οι υπόλοιποι
έχουν δικαίωμα να περιμένουν τα οριστικά μέτρα τα οποία αναμένονται
μέχρι τέλος Νοεμβρίου, να έχουν βγει τα οριστικά αποτελέσματα, και
κατόπιν τούτου είναι υποχρεωμένοι και αυτοί να έρθουν στον Δήμο και να
πιάσουν κανονικά δουλειά.
Αν θέλετε, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές
ενστάσεις και αρκετές αλλαγές στους πίνακες των επιτυχόντων, δηλαδή
έχουν εντοπιστεί αρκετά στοιχεία τα οποία ήταν ανακριβή στις δηλώσεις
που έχουν γίνει και αναμένονται να γίνουν αρκετές ανακατατάξεις στους
οριστικούς πίνακες -ακόμα και με αυτούς που έχουν ήδη με τα προσωρινά
μέτρα. Περιορισμένο μεν στα προσωρινά, αλλά υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στις τοποθετήσεις για το δεύτερο θέμα. ΤοποθεΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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τήσεις, κύριοι συνάδελφοι; …Δεν υπάρχουν.
Περνάμε, λοιπόν, στη διαδικασία της ψήφισης.
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Λευκό
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Λευκό
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Ναι
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Ναι
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, το
Ν.3463/2006, παρ.5 άρθρο 77 Ν.4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος
17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α’, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α) Ν.4172/2
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 (δηλωνόντας

λευκό

οι

κ.κ.Κοκοτίνης,

Ασβεστάς,

Καλαντίδης,

Χρυσουλάκης,Τσατσούλη και Χιωτέλης)
Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου (8η), έτους
2018, ως εξής:
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Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ.
Οικ. 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις
μεταβολές των πιστώσεων των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε
όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή
την αναμόρφωση.
1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-9, 11, 13, 15-17, 20-21, 23 αφορούν το
έγγραφο

με

το:

ΔΥ/27.8.2018

έγγραφο

του

Αντιδημάρχου

Οικονομικών.
2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 10,12, 14, 22 αφορούν το έγγραφο με το:
ΔΥ/27.8.2018 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών
3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 18-19 αφορούν το έγγραφο με το:
16171/28.8.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 23-29 αφορούν το έγγραφο με το:
ΔΥ/27.8.2018 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας.
Αρχικό Αποθεματικό : 16.090,89 €
Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) :

52.000,00 €

Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) :

52.000,00 €

Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) :

179.950,00 €

Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) :

167.200,00 €

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 16.090,89 € + 0,00 € -12.750,00 € = 3.340,89 €
 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ.Κουρής)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 289/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------3ο
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (4η) έτους
2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αρίθμ.3 θέμα:
«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (4η) έτους
2018».
Ο κ. Μπασούρης έχει τον λόγο.
Μ.ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα, κύριοι συνάδελφοι.
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΠΑΟΔΗΛ. Τυπικό είναι το θέμα,
αφορά τις τακτικές αποδοχές. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις επάνω στο θέμα;
Ορίστε, καΠίκουλα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Θα ρωτήσω για έναν συγκεκριμένο Κ.Α. που αφορά τους
φόρους που αυξάνονται κατά 14.962€ για πληρωμή επαρκώς υπολοίπου για
τη φορολογική δήλωση, για τον φόρο. Από πού προέρχεται και πού
οφείλεται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ερώτηση;
Ορίστε, κ.Μπασούρη.
Μ.ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ: Κυρία Πίκουλα, επειδή δεν είναι κάποιος εκπρόσωπος
του ΠΑΟΔΗΛ εδώ να σας απαντήσουμε γραπτώς…
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Δεν απαντήσατε ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το
αντίστοιχο, γι’ αυτό το θέτω εδώ, κ.Αντιδήμαρχε, επειδή ετέθη το ερώτημα
και δε δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις, αν μπορείτε. Αν δεν μπορείτε, δεν
πειράζει, θα το αναζητήσω.
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Μ.ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να το αναβάλουμε το θέμα για την
επόμενη φορά, να είναι κάποιος από το ΠΑΟΔΗΛ να απαντήσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πάει στο επόμενο Συμβούλιο, δεν κατάλαβα, έπρεπε να
έρθουν, κάτι συνέβη.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Ενδεχομένως να έχει σημαντικό ρόλο για να γίνει η
αναμόρφωση….
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν πειράζει, να αναβληθεί, αν τους ενδιέφερε να
ερχόντουσαν εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεπώς το θέμα τρία αναβάλλεται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσουν στο Συμβούλιο τί ακριβώς είναι αυτά που
ρωτάτε, δεν κατάλαβα!
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Όπως κρίνετε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα, λοιπόν, Νο3 αναβάλλεται.
(συνέχεια 3ου θέματος στη σελ. 47 του παρόντος τεύχους των πρακτικών)

--------------------------4ο
«Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του
Προϋπολογισμού»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αρίθμ.4 θέμα:
«Εισηγητική Έκθεση Β΄ 3μήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του
Προϋπολογισμού».
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πρόκειται για την 3μηνιαία Έκθεση για το Β΄
τρίμηνο. Όπως θα δείτε είναι στο σύνολο των εσόδων 82,48% η εκτέλεση
του προϋπολογισμού και στο 94% τα έξοδα. Είναι τυπικό, είναι 3μηνιαία
Έκθεση. Είναι πίνακες, ουσιαστικά, που αφορούν έσοδα και έξοδα του
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Δήμου για το Β΄ 3μηνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις από τους συναδέλφους; …Τοποθετήσεις από
τους συναδέλφους;
Συνεπώς περνάω στη διαδικασία της ψήφισης για το 4ο θέμα.
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Ναι
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Λευκό
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Λευκό
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Λευκό
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, τον
Ν.3463/2006 και το άρθρο 39 του Ν.4257/14
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 (δηλώνοντας λευκό οι κ.κ.Τσατσούλη, Χιωτέλης, Πίκουλα και Σόφης)
Εγκρίνει την τριμηνιαία Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, Β’ τριμήνου 2018 όπως εμφανίζονται στους παρακάτω
πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του
Δήμου, με βάση

τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα

οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του
Δήμου Ηλιούπολης, ως εξής:
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/6/2018

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0

Τακτικά έσοδα

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

02

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

20.393.024,42

9.230.597,63

45,26

9.191.185,62

45,07

99,57

101.800,00

49.418,26

48,54

49.418,26

48,54

100,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.246.500,00

1.895.916,88

36,14

1.895.350,30

36,13

99,97

04

Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.380.356,59

567.761,77

41,13

528.944,89

38,32

93,16

05

Φόροι και εισφορές

599.400,00

218.438,89

36,44

218.410,34

36,44

99,99

12.990.467,83

6.482.919,68

49,91

6.482.919,68

49,91

100,00

24.500,00

16.142,15

65,89

16.142,15

65,89

100,00

4.387.802,91

852.490,46

19,43

720.547,68

16,42

84,52

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

1

Έκτακτα έσοδα

11

Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540.070,30

149.133,98

27,61

149.133,98

27,61

100,00

3.676.732,61

451.708,03

12,29

451.708,03

12,29

100,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.500,00

246.647,37

164,98

114.704,59

76,73

46,51

21.000,00

5.001,08

23,81

5.001,08

23,81

100,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

14

Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

1.496.428,95

1.433.679,04

95,81

1.418.181,41

94,77

98,92

21

Τακτικά έσοδα

1.464.428,95

1.376.112,63

93,97

1.369.417,62

93,51

99,51

22

Έκτακτα έσοδα

32.000,00

57.566,41

179,90

48.763,79

152,39

84,71

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

6.748.567,10

3.694.194,53

54,74

114.816,46

1,70

3,11

31

Εισπράξεις από δάνεια

2.991.330,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

3.757.236,98

3.694.194,53

98,32

114.816,46

3,06

3,11

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

4.293.958,36

1.453.431,70

33,85

1.453.431,70

33,85

100,00

41

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου

3.758.132,00

1.404.037,78

37,36

1.404.037,78

37,36

100,00

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

535.826,36

49.393,92

9,22

49.393,92

9,22

100,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

4.830.743,44

4.830.743,44

100,00

4.830.743,44

100,00

100,00

Σύνολα εσόδων 42.150.525,18

21.495.136,80

51,00

17.728.906,31

42,06

82,48

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Τέλος Προηγούμενου έτους
1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1
Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κ
2
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσι
3
Λοιπές απαιτήσεις
B
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1
Ταμείο
2
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1
Έξοδα επόμενων χρήσεων
2
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
A
1
2
B
1
2
3
4
Γ
1
2
3

Προηγούμενο τρίμηνο 1ο Τρίμηνο2018
2
3

3.766.019,27
3.761.159,40
0,00
4.859,87
4.830.743,44
0,00
4.830.743,44
0,00
0,00
0,00
0,00

3.766.019,27
3.761.159,40
0,00
4.859,87
4.830.743,44
0,00
4.830.743,44
0,00
0,00
0,00
0,00
2

3.724.675,33
3.667.540,46
0,00
57.134,87
4.806.854,20
0,00
4.806.854,20
0,00
0,00
0,00
0,00
3

-1,10
-2,49
0,00
1.075,65
-0,49
0,00
-0,49
0,00
0,00
0,00
0,00
3/2

1.133.887,77
1.133.887,77
0,00
1.005.421,82
853.979,57
105.840,16
10.790,93
34.811,16
58.787,81
0,00
58.787,81
0,00

1.133.887,77
1.133.887,77
0,00
1.005.421,82
853.979,57
105.840,16
10.790,93
34.811,16
58.787,81
0,00
58.787,81
0,00

1.112.796,66
1.112.796,66
0,00
943.619,35
621.480,45
98.373,21
77.730,19
146.035,50
58.787,81
0,00
58.787,81
0,00

-1,86
-1,86
0,00
-6,15
-27,23
-7,05
620,33
319,51
0,00
0,00
0,00
0,00

1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους τέ
Ασφαλιστικοί οργανισμ
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

Μεταβολή %
3/2

 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Κουρής)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 291/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-----------------------------5ο
«Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αρίθμ.5 θέμα:
«Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».
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Η καΣερέτη έχει τον λόγο.
Χ.ΣΕΡΕΤΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι, αφορά σε τέσσερις περιπτώσεις
συνδημοτών μας, είναι θέματα υγείας και μία περίπτωση πλημμύρας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις για το θέμα Νο5; Τοποθετήσεις;
Συνεπώς για το θέμα 5, για την ψηφοφορία.
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Ναι
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Ναι
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Ναι
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Ναι
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006, του άρθρου 203 παρ.1 του Ν.4555/2018
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού
οχτακοσίων ευρώ (800.00€) στον ΚΑΝΑΒΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ο οποίος
κατόπιν κοινωνικής έρευνας χρήζει βοήθειας
2. Εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού
τετρακοσίων ευρώ (400.00€) στον ΔΕΣΥΛΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,

ο

οποίος κατόπιν κοινωνικής έρευνας χρήζει βοήθειας
3. Εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού
οχτακοσίων ευρώ (800.00€) στην ΚΑΠΕΡΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, η οποία
κατόπιν κοινωνικής έρευνας χρήζει βοήθειας
4. Εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού
πεντακοσίων ευρώ (500.00€) στην ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, η
οποία κατόπιν κοινωνικής έρευνας χρήζει βοήθειας
5. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού δυόμιση χιλιάδων ευρώ (2.500,00 €)
σε βάρος του Κ.Α. 00.6733 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου
για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.
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 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ.Κουρής)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 292/2018.
---------------------------6ο
«Έγκριση δωρεάς Η/Υ από τον Δήμο Ηλιούπολης σε σχολεία και Νομικά
Πρόσωπα του Δήμου Ηλιούπολης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αρίθμ.6 θέμα:
«Έγκριση δωρεάς Η/Υ από τον Δήμο Ηλιούπολης σε σχολεία και Νομικά
Πρόσωπα του Δήμου Ηλιούπολης».
Ο κ.Δημητρόπουλος έχει τον λόγο.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα. Το θέμα που εισηγούμαι στο
Δημοτικό Συμβούλιο αφορά την παραχώρηση των υπολογιστών από τον
Διαγωνισμό, από την μεγάλη προμήθεια υπολογιστών και συστημάτων που
κατέληξε σε τέσσερις κατηγορίες και έχουμε πάρει ήδη 68 υπολογιστές.
Αυτό είναι ένα τυπικό θέμα για να δώσουμε στα σχολεία και στο
ΚΑΦΑΔΗΛ 44 από τους 68 υπολογιστές που πήραμε και δίνουμε 8 στο
ΚΑΦΑΔΗΛ για τους Παιδικούς Σταθμούς αποκλειστικά και στα Γυμνάσια
και τα Λύκεια της πόλης, σύμφωνα με τις ανάγκες που είχαμε καταγράψει
όταν κάναμε τη Μελέτη του Διαγωνισμού. Είχαμε πει και τότε ότι θα πάνε
για να καλυφθεί κατά προτεραιότητα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής, για να καλυφθούν δηλαδή. Για παράδειγμα, θα δείτε
μέσα ότι το 7ο Γυμνάσιο, σύμφωνα με τις ανάγκες που είχαμε καταγράψει,
χρειάζεται ολόκληρο εργαστήριο. Ήταν το μοναδικό σχολείο που οι
υπολογιστές του ήταν εντελώς άχρηστοι -να το πω έτσι- για τους μαθητές
και γι’ αυτό είναι το μοναδικό σχολείο που είπαμε ότι θα πάνε 12
υπολογιστές εκεί. Στα υπόλοιπα, επειδή κατά καιρούς είχαν δοθεί 3–4, αυτά
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τα μπαλώματα που γίνονταν, δίνουμε κάποια για να μπορεί να γίνεται
λειτουργικό το μάθημα.
Τον Ιανουάριο, όταν αλλάξει ο προϋπολογισμός, θα έρθουν και
άλλοι υπολογιστές οπότε θα καλυφθούν και άλλες ανάγκες και στη
συνέχεια του Διαγωνισμού θα πάρουμε και διάφορα υλικά, μνήμες,
επεξεργαστές κλπ. τα οποία θα πάνε για την αναβάθμιση των υπαρχόντων,
οπότε θα γίνουν πάνω από 100 υπολογιστές λειτουργικοί και σύγχρονοι,
οπότε πιστεύω ότι με την άνοιξη θα έχουμε φτιάξει σχεδόν όλα τα
μηχανήματα στα εργαστήρια των σχολείων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Δημητρόπουλε.
Ερωτήσεις από το Σώμα;
Κύριε Κοκοτίνη, ορίστε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Η ερώτησή μου είναι αν καλύπτονται όλα τα σχολεία.
Αν υπάρχει μία -ας την πούμε- δικαιοσύνη στην κατανομή, ποια είναι η
εγγύηση ότι υπάρχει μία στοιχειώδης δικαιοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Κοκοτίνη.
Κυρία Τσατσούλη, ορίστε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:

Επειδή

και

στην

προηγούμενη

χρονιά

είχαμε

κουβεντιάσει -παράδειγμα- για το εργαστήριο στα ΕΠΑΛ, για την ανάγκη
να το βοηθήσουμε, να το ανανεώσουμε που ήταν απαρχαιωμένο, δώστε
μου μία εικόνα. Εντάξει, σωστό είναι να πάει στα σχολεία εκεί που έχουν
ανάγκη. Εγώ δεν ψάχνω την ισοκατανομή, στο κάτω – κάτω ισοκατανομή
δεν σημαίνει και δικαιοσύνη, αλλά εκεί που υπάρχουν ανάγκες, αυτό έχει
σημασία. Και με αυτήν την έννοια το εργαστήριο με ενδιαφέρει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η καΠίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Θέλω να ρωτήσω για τον όρο αν είναι δόκιμος ή μη και
πώς κωδικοποιείται οικονομικά της λέξης «δωρεάς». Δηλαδή από εκεί
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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έχουμε την αποδοχή και πώς θα γίνει; Γιατί όταν διαβάζω ‘’δωρεά’’,
σημαίνει ότι υπάρχει αποδοχή, έχει ήδη γίνει μεταξύ των δύο φορέων, γιατί
μιλάμε Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, αν ή κατευθείαν/απευθείας, όχι
στις Σχολικές Επιτροπές αλλά στα ίδια τα σχολεία. Δώστε μας μία
διευκρίνηση, τουλάχιστον εγώ τη θέλω τη διευκρίνιση πώς θα γίνει ο
τρόπος δωρεάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, καΠίκουλα.
Ο κ. Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Το ίδιο θέλω, ακριβώς αυτό το πράγμα της δωρεάς. Δηλαδή
δεν είναι στις υποχρεώσεις του Δήμου να καλύψει τις σχολικές ανάγκες;
Γιατί μπαίνει η λέξη ‘’δωρεά’’, δεν το καταλαβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ερώτηση;
Κύριε Δημητρόπουλε, έχετε τον λόγο.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ως προς τη λέξη «δωρεά» το θέμα είναι τυπικό
και λογιστικό. Δηλαδή πρέπει να καταγραφεί ότι οι υπολογιστές δεν
χρησιμοποιούνται από το Δήμο Ηλιούπολης, δηλαδή σε έναν πιθανό έλεγχο
είτε ορκωτού είτε οποιουδήποτε, γι’ αυτό γράφουμε και το serial number
δίπλα, θα σου πει «Αυτός ο υπολογιστής που βρίσκεται και γιατί τον
έδωσες, γιατί βρίσκεται σε αυτό το σχολείο;», θα σου πει, αν πούμε εμείς
ότι το δώσαμε σε σχολείο. Πρέπει να υπάρχει μία τυπική απόφαση που να
συνοδεύει αυτόν τον υπολογιστή.
Για παράδειγμα, το ίδιο είχαμε κάνει και με τα laptop των Δημοτικών
Συμβούλων, είχαμε γράψει ότι αυτά πάνε σε διάθεση… Τώρα το αν έπρεπε
να γραφτεί ‘’διάθεση’’ ή ‘’δωρεά’’, αυτό θα πρέπει να το πουν οι
διοικητικοί, αλλά είναι εντελώς τυπικό…
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγκριση δωρεάς Η/Υ. Εγώ, δηλαδή, δίνω στον κ.Σόφη, του
χαρίζω ένα τραπέζι, δεν είναι δωρεάν.
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Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κάνουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δωρεάν παραχώρηση…. -το λέει ξεκάθαρα.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στα πάγια του Δήμου θα φαίνεται ότι μένει
στον Δήμο Ηλιούπολης όμως δε θα βρίσκονται σε κτήριο του Δήμου,
δηλαδή είναι λογιστικό το θέμα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Ακριβώς αυτό είναι το ερώτημά μου. Άλλος να το
χρησιμοποιεί και άλλος να είναι ο κάτοχος.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το ‘’χρησιμοποιούμε δωρεάν’’ σημαίνει ότι θα
μπορούσαμε να ζητάμε αντίτιμο από τα σχολεία, για να χρησιμοποιήσει
ένα πάγιο του Δήμου; Όχι!
Στον Δήμο ανήκει, ‘’Δωρεάν παραχώρηση’’ γράφει ο τίτλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, είναι από τον Δήμο Ηλιούπολης προς τα
σχολεία.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γράφει ο τίτλος ‘’Δωρεάν παραχώρηση χρήσης
Η/Υ’’.
Όσον αφορά την κατανομή, η λογική ήταν να καλύψουμε όσο το
δυνατόν περισσότερες ανάγκες με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη. Είπαμε ότι
αυτό δεν έγινε από εμένα, δέχθηκα εισήγηση από τους ανθρώπους των
Σχολικών Επιτροπών και τους Προέδρους και κυρίως τον κ.Μπουρλάκη, ο
οποίος κάνει τη συντήρηση των εργαστηρίων και των υπολογιστών στα
σχολεία και έχει την καθημερινή εικόνα για κάθε μηχάνημα. Δηλαδή ο
άνθρωπος αυτός έχει εικόνα για κάθε μηχάνημα το τι έχει και αν είναι
χρηστικό κλπ.
Τι κάναμε; Είπαμε, θέλαμε κατά προτεραιότητα να τελειώσουμε με
τα Λύκεια. Να έχουν τα Λύκεια, να έχουμε πέντε εργαστήρια τα οποία να
μπορεί να γίνεται μάθημα σωστό. Μετά να πάμε στα Γυμνάσια και μετά να
πάμε στα Δημοτικά.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Κάναμε την καταγραφή όλων των εργαστηρίων και είδαμε ότι σε
αυτό το εργαστήριο είχε δώσει η Σχολική Επιτροπή πρόπερσι 3
καινούργιους υπολογιστές, είχε δώσει 5 πρόπερσι, 2 σε αυτό, γιατί δεν
γινόταν ποτέ δυστυχώς ότι «πάρε 12 …πάρε 12» -το 12 το λέω γιατί είναι ο
minimum αριθμός υπολογιστών που πρέπει να έχει το εργαστήριο.
Δε γινόταν ποτέ συνολικά δυστυχώς, αλλά γινόταν αποσπασματικά.
Τώρα, λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που είχαν δοθεί το τελευταίο διάστημα
πήγαμε και καλύψαμε ανάγκες. Αυτό εντωμεταξύ, απ’ όταν είχαμε κάνει τη
Μελέτη μέχρι σήμερα είχε πάλι διαφοροποιηθεί οπότε κάναμε με την
τελευταία εικόνα που έχουμε.
Όμως υπάρχει και η πρόβλεψη -και αυτό το είχαμε πει και στη
Μελέτη- θα πάρουμε πολλά υλικά και θα πάμε να αναβαθμίσουμε
υπάρχοντες υπολογιστές, για να γίνουν αντίστοιχοι με αυτούς τους
καινούργιους που αγοράσαμε. Δηλαδή γίνεται μία διπλή δουλειά. Αυτό
δυστυχώς δεν υπήρχε προσφορά καθόλου γιατί αυτό ήταν, να το πω έτσι
χαμαλοδουλειά, γιατί θα έπρεπε να φέρει μια εταιρεία 100 μνήμες, 100
επεξεργαστές, μικροαντικείμενα στα οποία δεν ενδιαφερόταν καμία
εταιρεία μεγάλη να πάει να τα βρει και τώρα θα πάμε σε απευθείας
διαπραγμάτευση, όπως λέει ο Νόμος, και όταν καταλήξουμε και τα
φέρουμε θα πάμε στα σχολεία σύμφωνα με την καταγραφή να
αναβαθμίσουμε τους υπολογιστές και να τελειώσουμε όσο γίνεται πιο
γρήγορα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, θέλετε να κάνετε την ερώτηση στο
μικρόφωνο για να καταγραφεί;
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, τι σημαίνει ‘’ευθύνη’’; Ότι θα κλαπεί
και θα ζητήσουμε λεφτά από το σχολείο; Μπήκαν και το κλέψανε;
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Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Ποιος θα έχει την ευθύνη; Αυτός που θα το πάρει;
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα, αυτό είναι κάτι… Τώρα ποιος έχει την
ευθύνη;
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, δεν είναι ερώτηση αυτή! Δεν ξέρω. Θα
δώσουμε περιουσία στα σχολεία μας, θα τα κλέψουν, θα κάνουμε ΕΔΕ
λοιπόν όταν θα γίνει κάποιο πρόβλημα, αυτό δεν προβλέπεται αν χαθεί ή αν
υπάρξει κάποιο πρόβλημα;
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, κ.Δημητρόπουλε, απαντήσατε νομίζω.
Επειδή το θέμα είναι γραφειοκρατικό, όταν θα επανέλθει…
Κυρία Πίκουλα, πιστεύω ότι όταν ένα δημόσιο πρόσωπο έχει ένα
αντικείμενο και το χάσει, αφού είναι στη χρήση του, την ευθύνη θα την έχει
αυτό.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσαμε με το θέμα αυτό. Περνάμε στις τοποθετήσεις.
Τοποθετήσεις; …Όχι.
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Ναι
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Ναι
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Λευκό
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Ναι
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010, του
Ν.3463/2006,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 (δηλώνοντας λευκό η καΠίκουλα)
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Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού από τον
Δήμο τόσο στα Νομικά του Πρόσωπα όσο και σε διάφορα σχολεία της
πόλης, για την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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S/N S4GM5908
S/N S4GM5996
S/N S4GM5777
S/N S4GM5877
S/N S4GM5790
S/N S4GM5720
S/N S4GM5958
S/N S4GM5768
S/N S4GM5952
S/N S4GM6048
S/N S4GM6019
S/N S4GM5972
S/N S4GM5989
S/N S4GM5665
S/N S4GM5858
S/N S4GM6041
S/N S4GM5827
S/N S4GM5923
S/N S4GM5843
S/N S4GM5820
S/N S4GM5801
S/N S4GM5860
S/N S4GM5754
S/N S4GM5815
S/N S4GM5883
S/N S4GM5685

ΚΑΦΑΔΗΛ
ΚΑΦΑΔΗΛ
ΚΑΦΑΔΗΛ
ΚΑΦΑΔΗΛ
ΚΑΦΑΔΗΛ
ΚΑΦΑΔΗΛ
ΚΑΦΑΔΗΛ
ΚΑΦΑΔΗΛ
2o ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
2o ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
2o ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
3o ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
3o ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
3o ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4o ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4o ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4o ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5881

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5752

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5741

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5870

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5816

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5796

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5794

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5782

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM6073

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5893

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5928

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5822

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5888

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5774

7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

S/N S4GM5762
S/N S4GM5970

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

S/N S4GM5903

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

44
S/N S4GM5734

 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ.Κουρής)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 293/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-------------------------3ο
(συνέχεια θέματος από σελ. 35)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, μπορώ να επιστρέψω στο θέμα Νο3,
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στην αναμόρφωση, γιατί του έτυχε ένα θέμα σοβαρά του κ.Γρηγορέα,
απεχώρησε και επανήλθε. Είναι ο Αντιπρόεδρος επάνω σ’ αυτήν την
ερώτηση που το εισηγήθηκε ο κ.Μπασούρης, τώρα θα το εισηγηθεί ο
κ.Γρηγορέας που είναι Αντιπρόεδρος.
Κύριε Γρηγορέα, έχετε τον λόγο.
Ι.ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ: Είναι η 4η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού. Έγινε η
αναμόρφωση για να μπορέσουμε να πληρώσουμε πιο έγκαιρα τις
συμβάσεις που έχουμε με την εταιρεία με τον κινηματογράφο έτσι ώστε να
πληρωθεί η δόση του Οκτωβρίου και υπάρχει και το κομμάτι της
αναμόρφωσης που αφορά τους φόρους που προκύπτουν από τα κυλικεία
μιας και πλέον αποτελούν ανεξάρτητο κομμάτι σε σχέση με τα στάδια ή
τους χώρους που βρίσκονται.
Παρακαλώ για την έγκρισή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις από το Σώμα;
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να ρωτήσω κάτι. Αν κατάλαβα καλά στη φορολογική
πρόβλεψη απλώς δεν έγινε σωστά. Δηλαδή, για να γίνει αναμόρφωση,
σημαίνει ότι υπήρχε μικρότερη πρόβλεψη από την πραγματική. Απλώς
επιβεβαιώστε μου για να το καταλάβω, δεν κατάλαβα πώς το είπατε
προηγουμένως. Δηλαδή, καμιά φορά και εμείς στις εταιρείες κάναμε μία
πρόβλεψη και λέγαμε 10 χιλιάδες και όταν γινόταν η δήλωση, ήταν 17. Δεν
ήταν τραγικό, αλλά να ξέρουμε τουλάχιστον.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Δεν έχω ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, ορίστε.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Έχει να κάνει με τα κυλικεία, δώστε μας μία διευκρίνιση.
Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τη φορολογική δήλωση του Νομικού
48
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Προσώπου, αυτή καθ’ εαυτή η οποία ανεβαίνει 14.962€, δε θεωρείται
τυχαίο, δεν πειράζει όμως, αν και εφόσον δεν είμαστε γνώστες τι σημαίνει
κυλικείο και τι σημαίνει έσοδα από κυλικεία και πώς διαμορφώθηκε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση, καΠίκουλα, έχετε;
Άλλος συνάδελφος ερώτηση έχει;
Κύριε Γρηγορέα, έχετε τον λόγο.
Ι.ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ: Έχει αλλάξει λίγο η νομοθεσία σε σχέση με τα κυλικεία
και πλέον αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητες μονάδες παρότι μπορεί να
βρίσκονται σε αθλητικούς χώρους ή άλλους χώρους και φορολογούνται και
εκεί πέρα προκύπτει αυτή τη στιγμή μία αύξηση εξόδων προς την Εφορία.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Ι.ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ: Όχι ‘’δεν το είχαμε προβλέψει’’, μέχρι πριν ήταν μια...
Άλλαξε ο Νόμος και δεν καλύπτεται πλέον στο σύνολο του κτιρίου που
ανήκε το κυλικείο, αντιμετωπίζεται ως μονάδα εσόδων, για όλα τα
κυλικεία. Είναι Νόμος που αλλάζει και…
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις
Ι.ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ: Ναι, είναι μια ανεξάρτητη επιχειρηματική μονάδα πλέον
το κυλικείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις επάνω στο θέμα αυτό; Συνεπώς περνάμε στη
διαδικασία της ψήφισης για το 3ο θέμα.
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Λευκό
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Εκτός αιθούσης
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Όχι
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Λευκό
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, το
Ν.3463/2006
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 (δηλώνοντας

λευκό

οι

κ.κ.Κοκοτίνης,

Ασβεστάς,

Καλαντίδης,

Χρυσουλάκης, Σόφης και κατά η καΠίκουλα)
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του ως προς την 115/2018 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» σχετικά με την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του (4η), οικονομικού έτους 2018.
 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ.Κουρής, ενώ προσωρινά
εκτός αιθούσης βρίσκονται οι κ.κ.Τσατσούλη και Χιωτέλης)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 290/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
---------------------------7ο
«Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την εκδήλωση: ‘’Δαπάνες για την
διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών στο θέατρο του Δημαρχιακού
Μεγάρου’’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του
Ν.4551/2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αρίθμ.7 θέμα:
«Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την εκδήλωση ‘’Δαπάνες για τη
διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών στο θέατρο του Δημαρχιακού
Μεγάρου’’, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.203 παρ.1 του
Ν.4551/2018».
Τον λόγο έχει ο κ.Μπασούρης.
Μ.ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα.
Η

δαπάνη

αφορά

τον

χειμερινό

κινηματογράφο

που

θα

πραγματοποιηθεί στο θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Θα γίνει τρίτη
χρονιά φέτος του κινηματογράφου, τις δύο πρώτες χρονιές είχαμε τεράστια
επιτυχία. Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν αρχές Νοεμβρίου και θα
50
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ολοκληρωθούν τέλη Απριλίου. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν δυο
παιδικές παραστάσεις και κάθε Δευτέρα, 7 και 9 το απόγευμα, για όλη την
οικογένεια. Το ύψος του ποσού ανέρχεται στις 23.775€, τα χρήματα αυτά
αφορούν τις ενοικιάσεις 90 ταινιών, την κινηματογραφική μηχανή και έναν
χειριστή όσων μηχανημάτων χρειάζονται.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι η είσοδος είναι δωρεάν για όλους. Τα 2
χρόνια που λειτούργησε ο κινηματογράφος, από την αίθουσα πέρασαν 10
με 12 χιλιάδες συμπολίτες μας. Σημείωσε τεράστια επιτυχία και
ευελπιστούμε ότι και φέτος οι συμπολίτες μας θα απολαύσουν τις ταινίες
του κινηματογράφου. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ, κ.Μπασούρη.
Ερωτήσεις από το Σώμα; Τοποθετήσεις από το Σώμα;
Ορίστε, κ.Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Μία ερώτηση. Θέλουμε, επειδή είναι και απ’ ευθείας
ανάθεση, μια λίγο πιο λεπτομερή, δηλαδή να δικαιολογηθεί λίγο το κόστος
θα έλεγα. Την ουσία τη δεχόμαστε φυσικά και τον σκοπό, αλλά να δούμε
λίγο και το κόστος, γιατί είναι απ’ ευθείας ανάθεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, ερώτηση;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ θα ήθελα, δεν είναι ίσως και της ώρας, αλλά επειδή
είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι του κινηματογράφου, εμένα θα με
ενδιέφερε και τι εμπειρία βγήκε από την περσινή χρονιά, εννοώ στην
προσέλευση κόσμου και μια σειρά τέτοια πράγματα, αλλά και ένα
πρόγραμμα που πραγματικά θα το δουλέψουμε καλύτερα, πιο συλλογικά,
με βάση και την πείρα, γιατί όντως σωστό είναι κατά τη γνώμη μου και
προσανατολισμένο και σε σχέση με τις συνθήκες αλλά νομίζω θέλει, αξίζει
τον κόπο, δίνεις ένα ποσό, δεν είναι και τίποτε φοβερό αν θέλεις να
υπηρετήσεις μια ανάγκη, αλλά να τη δεις λίγο πιο ολοκληρωμένα.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση, καΤσατσούλη; …Όχι.
Κυρία Πίκουλα; Ερώτηση; … Όχι.
Ορίστε, κ.Σόφη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Επειδή δεν το έχω υπόψη μου το θέμα, υπάρχει κάποια
Επιτροπή η οποία προφανώς κάνει επιλογή των ταινιών, ας την πούμε
κάποια Καλλιτεχνική Επιτροπή; Πώς γίνεται δηλαδή αυτή η διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσει ο κ.Μπασούρης. Άλλος συνάδελφος
ερώτηση;
Κύριε Μπασούρη, έχετε τον λόγο.
Μ.ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ: Καταρχήν αυτά τα λεφτά, κ.Κοκοτίνη, το ποσό που
ψηφίζουμε αφορά την ενοικίαση, το πανί αυτό που δείχνει την ταινία το
οποίο στην αγορά είναι αρκετά ακριβό, περίπου 90 ταινίες, τις πιο
εμπορικές και τις καλύτερες που δείχνουν και οι κινηματογράφοι και
πληρώνεται και ο άνθρωπος που χειρίζεται όλα αυτά τα μηχανήματα, τις
κονσόλες και τη φύλαξη αυτού του πανό γιατί αυτό μπαίνει και βγαίνει.
Εκεί πάνε τα χρήματα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Μ.ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ: Όχι, αλλά όταν ξέρουμε ότι μια ταινία την αγαπούν τα
μικρά παιδιά, οφείλουμε στον Δήμο να την προβάλουμε. Άρα η εταιρεία
ξέρει τι θα προβάλλει και τι όχι και ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια που έχει
σημειώσει τεράστια επιτυχία, άρα έχουμε έναν οδηγό και ξέρουμε τι πρέπει
να προβάλουμε στον Δήμο. Δηλαδή αυτά τα δύο χρόνια έχουμε βγάλει τα
συμπεράσματά μας το τι πρέπει να δείξουμε τον τρίτο χρόνο.
Κυρία Τσατσούλη, έχει βγει πρόγραμμα, δηλαδή το περσινό
πρόγραμμα ισχύει, βγήκε, σημείωσε τεράστια επιτυχία, τώρα μέσα στον
Οκτώβριο θα βγει πρόγραμμα για τον χειμερινό κινηματογράφο. Θα
κοιτάξω να σας το παραδώσω, να δείτε τι ταινίες θα υπάρξουν.
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Αντικειμενικά δική σας είναι η ευθύνη θα κριθείτε και
στην επιλογή, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δουλέψουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ.Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εμπειρία μας ξεκινάει από την επιλογή των ταινιών στον
κινηματογράφο τον θερινό. Εκεί υπάρχει μία σοβαρή συνεργασία με τα
στελέχη του Πολιτιστικού Τμήματος και με την καΈρρικα που είναι
υπεύθυνη του πολιτισμού. Η βάση, ουσιαστικά, των χειμερινών ταινιών
έχει να κάνει με τη μεθοδολογία που ακολουθούμε στον θερινό
κινηματόγραφο. Δηλαδή, πέρα από την Κινηματογραφική Λέσχη που έχει
τη δική της μέρα, όλα τα άλλα είναι ταινίες οι οποίες είναι υψηλού
ποιοτικού επιπέδου. Προφανώς τα παιδικά είναι πάρα πολύ προσεγμένα,
ελεγχόμενα και το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι και οι ταινίες για τους
ενήλικες είναι από τις καλύτερες, όπως είπε και ο κ.Αντιδήμαρχος,
εμπορικές ταινίες που προβλήθηκαν είτε στον θερινό κινηματογράφο και
δεν μπόρεσαν κάποιοι να πάνε, είτε είναι από αυτές που ‘’τρέχουν’’ τώρα
και τις έχουμε εξασφαλίσει, γιατί δεν είναι εύκολο να εξασφαλίσεις την
ταινία, είναι ένας πολύ δύσκολος και μεγάλος αγώνας γιατί έχουμε από
πίσω έναν υπόγειο ανταγωνισμό -και στον θερινό κινηματογράφο, και στον
χειμερινό.
Στον χειμερινό γιατί είναι δωρεάν και αυτό δημιουργεί έναν
ανταγωνισμό στην αγορά και στον θερινό, βεβαίως, γιατί είναι πάρα πολύ
χαμηλό το εισιτήριο με μια κοινωνική πολιτική που εφαρμόζουμε και οι
εταιρίες, είναι κάποιες εταιρίες οι οποίες διαπραγματεύονται πάρα πολύ
σκληρά για να μας δώσουν μία ταινία ή μας τη δίνουν αργότερα. Δηλαδή
μπορεί αυτή να την παίξουν σε κάποιους άλλους κινηματογράφους και να
μας τις δώσουν εμάς στο τέλος της σεζόν, μιας και η τιμολογιακή πολιτική
δεν είναι σύμφωνη με αυτή που θέλουν αυτοί να εφαρμόζουν στις ταινίες.
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Δηλαδή μία δύσκολη αγορά, σύνθετη, αλλά έχει τεράστια επιτυχία.
Εμείς δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση στον χειμερινό κινηματόγραφο,
12 χιλιάδες κόσμος είναι σημαντικός και μάλιστα, είναι και για τα
Σαββατοκύριακα και κλείνω, το κάναμε και για έναν άλλο λόγο. Γιατί παρά
πολλές οικογένειες δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κατεβαίνουν
στην Αθήνα να βλέπουν τέτοιες ταινίες. Είναι μεγάλο το κόστος της
μετακίνησης από Ηλιούπολη προς Αθήνα και το αντίστροφο.
Έτσι, λοιπόν, εκμεταλλευόμενοι το ότι έχουμε ένα εξαιρετικό
Δημοτικό Θέατρο, προχωρήσαμε και στις χειμερινές ταινίες δωρεάν να
βοηθήσουμε και κοινωνικά τους ανθρώπους αυτούς που δεν μπορούν να
κάνουν αυτό το ανεβοκατέβασμα και βέβαια, να πληρώσουν. Γιατί ξέρετε
πολύ καλά ότι υπάρχει ένα υψηλό εισιτήριο σε σχέση με τον χειμερινό
κινηματογράφο. Οι δαπάνες είναι πολύ μεγαλύτερες στη λειτουργία του
χειμερινού κινηματογράφου από τον θερινό -εννοώ οι λειτουργικές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Δήμαρχε. Περνάμε στις τοποθετήσεις
για το θέμα Νο7. Κάποιος συνάδελφος;
Ορίστε, κ. Πίκουλα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Καταρχήν να πω ‘’ΝΑΙ’’ στην ψήφιση του συγκεκριμένου
και μαζί με το ‘’ΝΑΙ’’, να πω ότι συνηγορώ σε πολλά σε αυτά τα οποία
ειπώθηκαν τόσο από τον Δήμαρχο, όσο και από τον Αντιδήμαρχο. Να
πούμε ότι είναι μία επιτυχημένη πραγματικά διαδικασία πολιτισμού που
μπήκε τα τελευταία 2-3 χρόνια στην πόλη μας και αυτό είναι τα υπέρ και
πρέπει να τα αποδώσουμε.
Εκείνο που, αφού πλέον μπαίνουμε σε μία τρίτη επιτυχημένη -να την
χαρακτηρίσουμε χρονιά- καλό θα είναι, αυτό που είπε η καΤσατσούλη
αλλά και η τοποθέτηση και όλων μας =και πιστεύω εκφράζω όλων την
γνώμη- να αρχίσουμε να λειτουργούμε προς κάποια άλλη κατεύθυνση.
Δηλαδή να το εμπλουτίσουμε και να ενισχύσουμε την κινηματογραφική
54
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παιδεία. Δεν είναι κακό, μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα, πραγματικά
το Πολιτιστικό έχει την ανθρώπινη δυνατότητα, ανθρώπινο δυναμικό με
γνώση και με εμπειρία, την οποία την έχουμε και από τον θερινό
κινηματόγραφο που είναι επί σειρά 10ετιών και λειτουργεί. Άρα, λοιπόν,
μπορούμε να το μεταφέρουμε και στην χειμερινή περίοδο.
Και αυτό που είπε ο κ.Δήμαρχος, βεβαίως υπάρχουν οικογένειες
ολόκληρες που δεν μπορούν να μετακινηθούν και είναι σε θέση να δεχθούν
και αυτές, αν όχι Α΄ προβολής, αυτό δεν το συζητάμε, δεν συντρέχει λόγος
να είναι και Α΄ προβολής, μπορεί να είναι και Β΄ και Γ΄ και επανάληψη
αρκετών. Το μήνυμα της ταινίας μετράει και η ποιότητα του θέματος. Εκεί
λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και μία μορφή σεμιναρίων και μία μορφή
διαλέξεων σε ό,τι αφορά… Και η Κινηματογραφική Λέσχη έχει τη
δυνατότητα να δώσει και μόρφωση, και γνώση επάνω σε αυτόν τον τομέα.
Σε αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είχαμε μία Επιτροπή, να συντάξουμε μία
Επιτροπή, να την συστήσουμε για να κατευθύνει τη λειτουργία και τον
εμπλουτισμό του συγκεκριμένου θεσμού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, καΠίκουλα.
Περνάμε στη διαδικασία της ψήφισης.
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Ναι
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Ναι
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Ναι
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Ναι
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010, του
Ν.3463/2006, του άρθρου 203 παρ.1 του Ν.4555/2018
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων
πεντακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (5.505.60 €) συμπεριλαμΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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βανομένου του Φ.Π.Α. 24% το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμού
του Δήμου για το έτος 2018 και το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εξήντα
εννέα και εξήντα λεπτών (19.269.60€) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2019 σε βάρος του Κ.Α.10.6471 για τη διοργάνωση «Κινηματογραφικών προβολών στο θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου»
2. Εγκρίνει τη νόμιμα συνταγμένη και θεωρημένη 12/2018 μελέτη του
Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού - Αθλητισμού - Νέας Γενιάς &
Εξυπηρέτηση του Δημότη, προϋπολογισμού δαπάνης 5.505.60€ με το
Φ.Π.Α. για το έτος 2018 και 19.269.60 € με το Φ.Π.Α. για το έτος 2019,
για την εκτέλεση της ανωτέρω εκδήλωσης
3. Καθορίζει τον τρόπο διενέργειας της Υπηρεσίας με τη διαδικασία της
απ’ ευθείας ανάθεσης σε τρίτους.
 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ.Κουρής)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 294/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο
----------------------------8ο
«Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ακαταλληλότητας ή ασύμφορου
κυκλοφορίας αυτοκινήτων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αρίθμ.8 θέμα:
«Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ακαταλληλότητας ή ασύμφορου
κυκλοφορίας αυτοκινήτων»
Ο κ.Αντζινάς έχει τον λόγο.
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Καλησπέρα κι από εμένα.
Πρόκειται για συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής που απαρτίζεται από
υπηρεσιακούς παράγοντες για την ακαταλληλότητα ή το ασύμφορο
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κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου μας και προτείνουμε την έγκριση
αυτού. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ.Αντζινά.
Ερωτήσεις; … Ορίστε, κ. Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εδώ ήθελα να κάνω την εξής επισήμανση και ερώτηση,
αν θέλετε. Επειδή όταν είχαμε πάει πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι πότε,
πάνω στην καθαριότητα, είχαμε δει αρκετά αυτοκίνητα τα οποία -απ’ ό,τι
φαινόταν- ήταν άχρηστα. Κάποια ήταν απολύτως άχρηστα και αυτά
συμφωνώ ότι πρέπει να τελειώνουν. Όμως υπάρχουν και κάποια τα οποία,
ας τα πούμε, είναι λίγο οριακά και εκεί είχα κάνει και μια κριτική στην
Δημοτική σας Αρχή στο εξής γεγονός, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας
προϋπολογισμός σε εξάρτηση βέβαια σε ποια φάση βρίσκεται το κάθε
αυτοκίνητο. Άλλα τα καινούργια τώρα που είναι με τα leasing, άλλο το ένα
άλλο το άλλο, άλλο αυτά που έχουν 15-20 χρόνια κλπ. ή κάποια που δεν
κάνουν για κάποιους δρόμους. Γιατί, παράδειγμα, στην Αγ.Μαρίνα
υπάρχουν κάποια από αυτά που δεν μπορούν.
Εδώ θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε μια κουβέντα, εκτός από
αυτά τα άχρηστα που θα βγουν και για την χρηστικότητα των υπολοίπων,
αν ανταποκρίνονται πραγματικά και αν υπάρχουν και άλλες ανάγκες μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον- που θα πρέπει ο Δήμος να τις κοιτάξει, εκτός
από αυτήν την προμήθεια των τελευταίων πέντε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη.
Η καΤσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ θα ήθελα να μου πείτε κάθε πότε συγκροτείται
αυτή η επιτροπή για να έχω και μια τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, καΤσατσούλη;
Κυρία Πίκουλα; …Όχι.
Κύριε Σόφη; Ορίστε, έχετε τον λόγο.
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Γ.ΣΟΦΗΣ: Εδώ η Επιτροπή αυτή κάνει δύο αξιολογήσεις, της
καταλληλότητας ή όχι και του ασύμφορου της κυκλοφορίας. Αυτό το
δεύτερο θέλω να μου το εξηγήσετε, τι σημαίνει ‘’ασύμφορο’’ δηλαδή της
κυκλοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ερώτηση προς τον κ.Αντζινά;
Κύριε Αντζινά, έχετε τον λόγο.
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Αν δεν κάνω λάθος είναι κάθε χρόνο η Επιτροπή αυτή….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Ναι, είναι συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Προφανώς, βέβαια.
Τώρα αυτό που ρώτησε ο κ.Σόφης, για το ασύμφορο. Το όχημα του
Δήμου είναι ασύμφορο και πρέπει να πάει προς απόσυρση.
Γ.ΣΟΦΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Ακριβώς! Όπως είπε και ο κ.Κοκοτίνης -και συμφωνώ στο
ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε γενικώς μία κουβέντα για τα οχήματα
του Δήμου, σε ποια κατάσταση βρίσκονται κλπ. και ποια οδεύουν προς
απόσυρση γενικώς πλέον. Εμείς συνέχεια προσπαθούμε να κάνουμε
αντικατάσταση οχημάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή, κινούμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ.Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τον κ.Κοκοτίνη και τον κ.Σόφη.
Καταρχήν επειδή ο Αντιδήμαρχος ανέλαβε φέτος, η εικόνα που είναι
στον στόλο μας είναι απόλυτα γνωστή. Είναι στη διάθεσή σας και η
Υπηρεσία, και ο Αντιδήμαρχος να σας δώσουν όλα τα οχήματα που έχουμε
στο Δήμο επάνω και μάλιστα και με ημερομηνία αγοράς, τη συντήρησή
τους, τα πάντα!
Υπάρχει όμως σε κάποια χρονικά διαστήματα η υποχρέωσή μας και
όχι μόνο λόγω της ακαταλληλότητας αλλά και λόγω του χώρου, να
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βλέπουμε κάποια οχήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται πρώτα απ’ όλα
στην ασφάλεια της οδήγησης των εργαζομένων γιατί τα έχουμε πάει στο
συνεργείο 5-10-15 φορές και έχουν φτάσει στα όριά τους. Μερικά από αυτά
δεν τα εκποιούμε ή τα βάζουμε στην Επιτροπή, τα κρατάμε και
χρησιμοποιούμε για να μην κάνουμε περαιτέρω δαπάνες τα ανταλλακτικά
τους και τα βάζουμε σε άλλα οχήματα. Όταν όμως κλείσει ο κύκλος τους και αυτό δε θα το πούμε εμείς, θα το πουν οι Μηχανικοί και ο επόπτης που
είναι εκεί- αυτά οφείλουμε να τα αποσύρουμε και αυτό γίνεται αυτή τη
στιγμή.
Για να γίνει αυτό, επειδή είναι δημόσια περιουσία, πρέπει να υπάρξει
μία επιτροπή που θα τα αξιολογήσει στην οποία συμμετέχει και
μηχανολόγος, ένας ο οποίος είναι επάνω από εσάς γνώστης του
αντικειμένου και ένας νομίζω από την Οικονομική Υπηρεσία. Αυτό γίνεται.
Όμως εικόνα για τον εξοπλισμό έχουμε απόλυτη και αν θέλετε να
σας την ετοιμάσει ο κ.Αντιδήμαρχος, να σας τη στείλει για να ξέρετε ποιος
ακριβώς είναι ο στόλος μας, τα πάντα: από απορριμματοφόρα, από
σκούπες, από ηλεκτρικές συσκευές, ό,τι θέλετε για να έχετε μια πλήρη
εικόνα και της ημερομηνίας αγοράς και του αριθμού των συντηρήσεων που
έχουμε κάνει και πώς και με ποιες διαδικασίες παίρνονται οι αποφάσεις για
την απόσυρσή τους. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, κ.Αντιδήμαρχε, να
το ετοιμάσετε και να το στείλετε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να
έχουν μια πλήρη εικόνα του στόλου μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Δήμαρχε.
Περνάμε στις τοποθετήσεις επάνω στο θέμα αυτό. Ορίστε,
κ.Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ ήθελα να πω το εξής. Αυτό που είπε ο κ.Δήμαρχος,
τον στόλο τον ξέρουμε. Δε μιλάω αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχω τελευταία
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ενημέρωση, αλλά πριν από 15-18 μήνες που είχα δει, είχα δει το εξής, εγώ
θα ήθελα δηλαδή, το δέον γενέσθαι θα ήταν τι; Να είχαμε έναν
προϋπολογισμό να ξέρουμε δηλαδή το κάθε αυτοκίνητο στη διάρκεια του
χρόνου, δηλαδή π.χ. 1η Γενάρη να ξέρουμε ότι για το ’18-’19 στη φάση
που είναι το κάθε αυτοκίνητο, τι του λείπει, τι παλαιότητα έχει και
συμφωνώ σε αυτό που είπε ο κ.Αντζινάς προηγουμένως…. να σας πω ένα
παράδειγμα, είχα εγώ ένα αυτοκινητάκι, το έχω δώσω στο συνεργείο και
σκέφτομαι αν πρέπει να το πετάξω ή να το φτιάξω και ακόμα δεν μου έχει
απαντήσει έναν μήνα. Δηλαδή θέλω να πω υπάρχουν κάποια οριακά, γι’
αυτό είπα είναι κάποια που σίγουρα δεν μπορούν να δουλέψουν, αυτά
πρέπει να ξέρουμε, δημόσια περιουσία είναι, είναι κάποια όμως που υπό
όρους θα μπορούσαν να μπουν σε διαδικασία συντήρησης, αλλά με κόστος
ερωτηματικό.
Όμως και κάτι παραπάνω πρέπει να δούμε και να γίνει μία κουβέντα
μια φορά, αφού προετοιμαστείτε καλά και προετοιμαστούμε. Δηλαδή τι;
Ότι αυτός ο στόλος τελικά, όπως είναι η περιοχή της πόλης μας, είναι ο
κατάλληλος; Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια πιο μικρά για κάποιες
ανηφόρες; Ας πούμε, έχω ακούσει ότι για τα λάστιχα κάποιων μήπως είναι
και κάποια επικίνδυνα και θα πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω;
Μήπως υπάρχουν και κάποιες επικινδυνότητες σε ορισμένα τέτοια;
Θέλω να πω, λοιπόν, εδώ καλά είναι να κάνουμε μία κουβέντα πιο
συνολική, πιο εμπεριστατωμένη και ας μην είναι στο επόμενο Συμβούλιο,
ας είναι στο μεθεπόμενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ

πολύ,

κ.Κοκοτίνη.

Άλλος

συνάδελφος

τοποθέτηση;
Κυρία Τσατσούλη; …Ορίστε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εντάξει, αυτά έτσι κι αλλιώς αντικειμενικά βρίσκονται,
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θα τα δούμε ή τα ελέγχουμε, έτσι κι αλλιώς και με τη λογική του
καθορισμού των τελών υποτίθεται ότι πρέπει να προϋπολογίζεις και τις
ανάγκες και πού βρισκόμαστε, του στόλου.
Εμείς θα ψηφίσουμε λευκό, είναι μία τυπική Επιτροπή αντικειμενικά,
όμως εμείς θα θέλαμε -αντικειμενικά πρέπει να υπάρχει- αντίστοιχες
Επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί πίσω στους χρόνους, να πάρουμε το
αποτέλεσμα. Να δούμε, δηλαδή, και το αποτέλεσμα αυτών των Επιτροπών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, καΤσατσούλη.
Κυρία Πίκουλα, έχετε τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Θα πω λευκό και για να αιτιολογήσω το λευκό, μένω σε
αυτό που είπαν οι δύο προλαλήσαντες συνάδελφοι -και η καΤσατσούλη,
και ο κ.Κοκοτίνης αλλά και βλέπω και τη Δημοτική Αρχή να έχει διάθεση
να το φέρουμε στην 5ετία τουλάχιστον για να έχουμε μία χρονικότητα για
να μπορείς να κρίνεις ένα όχημα αν είναι κατάλληλο ή δεν είναι, αν μη τι
άλλο τουλάχιστον το αποτέλεσμα των Επιτροπών που έχουν να κάνουν με
τα αυτοκίνητα του Δήμου, με τον στόλο μας, καλό θα ήταν να την έχουμε
όλοι μας αυτήν την εικόνα, ούτως ώστε να ξέρουμε την επόμενη χρονιά
ποιο θα είναι και ποιο δε θα είναι, αλλά και για τους ίδιους τους
εργαζόμενους φαντάζομαι θα τους ενδιαφέρει να ξέρουν και αυτοί τι είδους
αυτοκίνητα, ποια είναι κατάλληλα, ποια οδηγούνται στην καταστροφή ή
ποια από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανταλλακτικά στα ήδη
υπάρχοντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να το ξέρουμε, όμως, δεν πρέπει να ψηφίσουμε την
Επιτροπή να μας πει;
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Σας είπα, σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ατόμων δε θα
πούμε εμείς όχι.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Δεν είπα το αντίθετο, κ.Δήμαρχε!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπατε ‘’λευκό’’.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Λευκό σε όλη τη διαδικασία σε ότι αφορά τον έλεγχο, όχι
τον έλεγχο, την εικόνα του στόλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το διορθώσουμε στη συνέχεια.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Αν καταγράφηκε ‘’λευκό’’, να το διορθώσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το επαναλάβω εγώ, καΠίκουλα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Όχι, θα το επαναλάβω κι εγώ, για τη συγκρότηση και μόνο
της Επιτροπής.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παρακαλέσω πολύ να αφήσουμε την καΠίκουλα να
ολοκληρώσει. (1:29:56)
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, ναι, θα θέλαμε και εμείς,
μάλλον το είπε και ο κ.Αντιδήμαρχος, και σωστά, σε επέκταση του λόγου
και των τοποθετήσεων των προηγούμενων συναδέλφων θα ήταν, λοιπόν,
ευχής έργον να είχαμε την εικόνα, θα κρίνουν οι Υπηρεσίες βέβαια σε ποιο
χρόνο θα την έχουμε –φαντάζομαι σε εύλογο χρονικό διάστημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, καΠίκουλα.
Ο κ.Σόφης; …Ορίστε.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Επειδή κι εγώ θα ψηφίσω ‘’λευκό’’ να εξηγήσω, Δήμαρχε, τι
εννοώ. Θα φανεί και στην ψηφοφορία. Το ‘’λευκό’’ προφανώς πρέπει να
υπάρχει μία Επιτροπή η οποία να διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα. Αυτά
είναι ζητήματα που αφορούν την ίδια τη Δημοτική Αρχή στο ζήτημα της
διαχείρισης. Εμείς δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δε διαχειριζόμαστε αυτή
τη διαδικασία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
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Γ.ΣΟΦΗΣ: Σύμφωνοι, ο Νόμος είναι Νόμος αλλά τι να κάνουμε τώρα;
Δεν μπορείς να αποδέχεσαι και όλα τα πράγματα τελικά έτσι…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μας το απορρίψει η Αποκεντρωμένη και δε θα
μπορούμε να το κάνουμε.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Εμείς δε σας λέμε μην το κάνετε, το ‘’λευκό’’ έχει άλλα
χαρακτηριστικά, είναι κατανοητό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ.Ασβεστάς έχει τον λόγο.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Με κάλυψε κατά πολύ ο κ.Σόφης στην προηγούμενη
ομιλία. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι πραγματικά πρέπει κάποια
στιγμή να σταθούμε και να δούμε -στο μέτρο του δυνατού, βέβαια, από
μεριάς μας- τελικά κατά πόσο ένα Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να
ασχολείται με σοβαρά πράγματα ή με πράγματα που μπορεί να πάρει
αποφάσεις ή θα ασχολείται με ζητήματα τα οποία στην ουσία δεν έχει
κανένα λόγο. Δηλαδή εμείς τώρα θα εξετάσουμε αν ο Δήμος επάνω στο
γκαράζ έχει δέκα φορτηγά, αν τα πέντε είναι χαλασμένα, αν κάνουν ή όχι.
Εμείς πρέπει εδώ πέρα ως Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε μία
εποπτεία, πόσο μας στοιχίζει η συντήρηση, πόσο στοιχίζουν τα φορτηγά, τι
μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτά τα πράγματα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι για
να συζητάμε, να περνάει η ώρα. Δυστυχώς επειδή είναι μέσα στο νομικό
πλαίσιο και πρέπει να γίνει όλη αυτή η ιστορία, θα το κάνουμε, θα
ψηφίσουμε.
Αλλά νομίζω ότι πρέπει στον προβληματισμό μας όλων, όποτε μας
δοθεί η ευκαιρία στην αναδιάρθρωση της Διοίκησης του Δήμου μέσα από
τα νομικά πλαίσια να δούμε πώς τα Δημοτικά Συμβούλια θα
αναβαθμιστούν και θα ασχολούνται με σοβαρά πράγματα και όχι με
διεκπεραιώσεις άνευ ουσίας. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή, αγαπητέ συνάδελφε, στη θέση του Υπουργού
Εσωτερικών μπήκε ένας εξαίρετος άνθρωπος, νομίζω ότι είναι και μια
μεγάλη μας ευκαιρία όλα αυτά να τα μαζέψουμε και να τα σαρώσει, αν
προλάβει βέβαια, με ένα νομοσχέδιο ‘’σκούπα’’ και να τα λύσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να θυμίσω στο Σώμα ότι το θέμα είναι «Συγκρότηση
Επιτροπής Αξιολόγησης».
Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι; …Όχι.
Περνάμε στη διαδικασία της ψήφισης.
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Ναι
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Λευκό
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Ναι
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΩΒΟΥΛΙΑ: Λευκό
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 (δηλώνοντας λευκό οι κ.κ.Τσατσούλη και Χιωτέλης)
Συγκροτεί Επιτροπή για την αξιολόγηση ακαταλληλότητας ή
ασύμφορου κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου μας, σύμφωνα με την §Ε
της αριθμ.6400/2060/84 (ΦΕΚ Β 387 & αναδημοσίευση ΦΕΚ 421 Β/26-61984):«Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κλπ.
αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ.2396/53 και
δικύκλων», από τους παρακάτω υπαλλήλους:
Τακτικά Μέλη
1. Κακάτσιος Γεώργιος Προϊστάμενος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 26
Μηχανοτεχνιτών
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2. Δασκαλέλης Βασίλειος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών
3. Ευθυμίου Νικόλαος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών
4. Μπαλωμένος Ιωάννης υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών
5. Δρόσος

Γεώργιος

υπάλληλος

του

κλάδου

ΔΕ

Ηλεκτρολόγων

Αυτοκινήτων
Αναπληρωματικά μέλη
1. Παπαδόπουλος Διονύσιος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχ/γωνΜηχ/κων
2. Βουσκουδάκης

Δημήτριος

υπάλληλος

του

κλάδου

ΔΕ

26

Μηχανοτεχνιτών
3. Ντάβαρης Γεώργιος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών
4. Χειλαδάκης Ιωάννης υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 29Οδηγών
5. Ντάλιος Θωμάς υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Χειριστών μηχ/των
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Κακάτσιος Γεώργιος και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Δασκαλέλη
Βασίλειο.
Γραμματέας ορίζεται η Σαφάκα Δέσποινα, υπάλληλος του κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού με αναπληρώτρια τη υπάλληλο Λουϊζου Ευτυχία
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Λογιστικού-Οικονομικού.
 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ.Κουρής)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 295/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο
----------------------------
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9ο
«Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
οικονομικού έτους 2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αρίθμ.9 θέμα:
«Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Μουσείο Εθνικής Αντίστασης’’
οικονομικού έτους 2017».
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είναι ο οικονομικός απολογισμός του Μουσείου
Εθνικής Αντίστασης:
 137.562€ ήταν τα έσοδα,
 89.071€ τα έξοδα
 και έχει ένα αποθεματικό 48.491€,
που μεταφέρει στις 31 Δεκεμβρίου 2017 για το επόμενο έτος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Χατζηδάκη. Ερωτήσεις από το Σώμα;
Τοποθετήσεις από το Σώμα;
Ορίστε, καΠίκουλα. Ερώτηση ή τοποθέτηση;
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Τοποθέτηση. Σε ό,τι αφορά τον Απολογισμό, όχι στα
νούμερα, εγώ θα ήθελα μαζί με την τοποθέτηση την οποία θα κάνω, να
εστιάσω λίγο, γιατί είναι μία αίθουσα που τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ
και ως Ιονική Πολιτιστική Στέγη, αλλά και ως πολιτική Παράταξη -και
είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό- λίγο να εντοπίσω και να παρακαλέσω
στην ηχητική κάλυψη, να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας, να το
προσέξουμε λιγάκι, γιατί χρειάζεται. Και αν μπορούμε -μέσα στα πλαίσια
βέβαια του προϋπολογισμού- στην επίπλωση, ειδικά της σκηνής. Ψηφίζω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, καΠίκουλα.
Ορίστε, κ.Ασβεστά.
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Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Σε συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας με το θέμα που
έθεσε η καΠίκουλα θέλω να πω το εξής, ότι εφόσον μπήκε το ζήτημα για
κάποιες παρεμβάσεις με ευκαιρία που συζητάμε τώρα αυτό το θέμα, νομίζω
ότι πρέπει να βάλετε το ζήτημα στην Τεχνική Υπηρεσία να δείτε το θέμα
της εισόδου σε αυτήν την αίθουσα. Πρέπει να γίνει μια αλλαγή της πόρτας
της εισόδου, να μεταφερθεί προς την πλάτη του χώρου ούτως ώστε όταν
γίνονται κάποιες εκδηλώσεις και μπαίνει – βγαίνει κόσμος, να μη χαλάνε.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και υποβαθμίζεται η αίθουσα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να αλλάξει η εξωτερική;
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Η εσωτερική πόρτα που μπαίνουμε στην αίθουσα μπορεί
να μπει στον διάδρομο, στην πλάτη, στο πίσω μέρος της αίθουσας, ούτως
ώστε ο κόσμος να μπαίνει από εκεί, να μην μπαίνει από μπροστά.
Υποβαθμίζει την αίθουσα αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ερώτηση; Τοποθέτηση;
Κύριε Χατζηδάκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι; …Ωραία. Περνάμε
στη διαδικασία της ψήφισης για το θέμα Νο9.
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Ναι
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Λευκό
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Ναι
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΩΒΟΥΛΙΑ: Ναι
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 και το
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 (δηλώνοντας λευκό οι κ.κ.Τσατσούλη και Χιωτέλης )
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του ως προς την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

67

68

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αντίστασης» που αφορά τον απολογισμό οικονομικού έτους 2017,
σύμφωνα με τους υποβληθέντες πίνακες ταμειακού απολογισμού εσόδων –
εξόδων και που έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ:
ΕΞΟΔΑ:

α) προϋπολογισθέντα

145.359.47 €

β) βεβαιωθέντα

137.562,82 €

α) προϋπολογισθέντα

145.359,47 €

β) ενταλθέντα

89.071,51 €

γ) πληρωθέντα

89.071,51 €

δ) πληρωτέα υπόλοιπα
ε) αποθεματικό

0.00 €
48.491,31 €

ΣΥΝΟΛΟ (γ + ε) 137.562,82 €
 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει o κ. Κουρής )
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 296/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-----------------------Στο σημείο αυτό αποχωρεί η καΠίκουλα
-----------------------10 ο
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβή του έργου
Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αρίθμ.10 θέμα:
«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβή του έργου
Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων».
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είναι τυπικό, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και
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οριστικής παραλαβής του έργου, είναι τα πεζοδρόμια που είχαν γίνει στην
Κύπρου, αν θυμάστε, έχει εγκριθεί από τους υπηρεσιακούς ομόφωνα και
παρακαλώ για την αποδοχή.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είναι Κύπρου στα σύνορα με τη Δάφνη που έγινε ένα
πεζοδρόμιο, κατά μήκος από τη Μαρίνου Αντύπα μέχρι κάτω το ΜΕΤΡΟ.
Η μία πλευρά είναι η δική μας που κάναμε το πεζοδρόμιο, η άλλη πλευρά
είναι της Δάφνης.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, ερώτηση έχουμε για το τελευταίο θέμα;
Κυρία Τσατσούλη, έχετε ερώτηση;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το φτιάξαμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Περνάει πάρα
πολύς κόσμος γιατί τρεις λόγους. Το ένα είναι τα παιδιά που πάνε στο
σχολείο και ανέβαιναν όλα τα αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο της
Κύπρου και τα παιδάκια κατέβαιναν κάτω στον δρόμο, όπου είναι ένας
δρόμος με τεράστια κίνηση γιατί κατευθύνονται στο ΜΕΤΡΟ του
Αγ.Δημητρίου.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ τον πάω κάθε μέρα τον δρόμο αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα; Αφού το ζεις. Το πρώτο είναι αυτό, για την ασφάλεια
των παιδιών πρώτα, κατεβαίνουν στο δρόμο κάτω.
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σόφη, ορίστε.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, όχι για τα πεζοδρόμια. Τι θα
γίνει με τους δρόμους; Και μάλιστα συγκεκριμένα, δε μιλάμε γενικά. Έχουν
γίνει οι δρόμοι μεγάλης κλίσης εκατό φορές και εκατόν μία έχουν ανοίξει!
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάποιος ο οποίος πληρώνει γι’ αυτήν την
ιστορία; Όχι εμείς, από αυτούς που τους φτιάχνουν. Ιπποκράτους &
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Ασκληπιού είναι πάλι γεμάτη τρύπες. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την
ιστορία!
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Σόφη, τώρα έχετε δει ότι έχουν αρχίσει πλέον και θα συνεχιστούν- εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Ήδη στην Αγ. Μαρίνα
εκτελείται το έργο των τσιμεντοστρώσεων, των δρόμων με μεγάλη κλίση
τα οποία θα συνεχίσουν και στον Αγ.Κων/νο, και στα Αστυνομικά που
είναι οι δρόμοι με μεγάλη κλίση με την υπάρχουσα.
Ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί οι ασφαλτοστρώσεις οδών από έργο που
είναι δικό μας και επίσης κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα, που είναι
χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή τρία
έργα τα οποία ήδη εκτελούνται ή έχουν συμβασιοποιηθεί, δηλαδή
Σεπτέμβριο – Οκτώβριο θα ξεκινήσουν.
Και θέλω να γνωρίζετε επίσης ότι πάμε προς έγκριση, έχει εγκριθεί
ουσιαστικά, για ένα πολύ μεγάλο έργο 2 εκατ. για ασφαλτοστρώσεις από
την Περιφέρεια Αττικής. Θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στο
φθινόπωρο, προκειμένου να εγκριθεί κι αυτό.
Ουσιαστικά πιστεύω ότι θα βελτιώσουμε κατά πολύ πλέον το
ζήτημα. Λακκούβες, εντάξει, υπάρχουν, κλείνουμε συνεχώς, δυστυχώς θα
δημιουργούνται θέματα λόγω της κλίσης που έχουμε στους δρόμους, είναι
δεδομένο αυτό, και των καιρικών συνθηκών, αλλά νομίζω ότι πλέον
είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και συνεχίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα
να έχουμε πολύ καλύτερους δρόμους στην πόλη μας.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Αυτοί που φτιάχνουν τα έργα, οι εργολάβοι, δεν έχουν ευθύνη;
Δηλαδή παίρνει μία εργολαβία κάποιος εργολάβος και σε 5-6 μήνες ανοίξει
ξανά η λακκούβα, υπάρχουν ρήτρες απέναντι σ’ αυτούς;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Σόφη, υπάρχουν ρήτρες που οι ρήτρες είναι
18μηνο. Δηλαδή η έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής επέρχεται
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μετά από 18μηνο. Τί σημαίνει αυτό; Ότι εμείς τις εγγυητικές επιστολές, για
18 μήνες παραμένουν στα χέρια μας και μπορούν να εκπέσουν, ουσιαστικά
δηλαδή να πάρουμε τα χρήματα, εάν και εφόσον υπάρχουν τέτοια
προβλήματα που δεν έρθει ο εργολάβος να τα φτιάξει. Ουσιαστικά
υπάρχουν δηλαδή ρήτρες ασφάλειας και είναι βέβαια μέχρι 18 μήνες, μετά
δεν καλύπτει ουσιαστικά την εγγύηση. Σε όλες τις περιπτώσεις που έχει
συμβεί καινούργιοι δρόμοι να υπάρξουν προβλήματα, έχει έρθει ο
εργολάβος -όταν είναι μέσα στο 18μηνο- και τα έχει βελτιώσει. Αυτή είναι
η ρήτρα, το 18μηνο από τον Νόμο.
Ταυτόχρονες διαλογικές συζητήσεις εκτός Πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στη διαδικασία της ψήφισης για το θέμα 10.
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Ναι
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Λευκό
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Ναι
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν.
3463/2006,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 (δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη και Χιωτέλης)
Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή
και κατασκευή νέων πεζοδρομίων» (Α.Μ.39/2016) που διεξήχθη στις
18.07.2018, από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθ.
192/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 (Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Κουρής και Πίκουλα)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 297/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.
Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας!
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ηλ.Πανταζόπουλος):………....…4,5,7,25,26,27,36,39,42,43,44,455,47,49,
55,62,64,67,71,72.ΔΗΜΑΡΧΟΣ:……………..…..…4,15,17,19,20,22,23,24,25,35,53,58,61,62,63,64,67,69.Α.
ΑΝΤΖΙΝΑΣ: ………………………………………………………………………………..56,58.ΑΣΒΕΣΤΑΣ:…………………….…………………………….……………………..…11,63,67.Γ.
ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ: ………………………………………………………………………..……48,49.Δ.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ………………………………………………………..40,42,43,44,45.Κ.
ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ: ……………………………………………………………….…………..10,17.ΚΑΛΟΥΔΗΣ: ……………………………………………………………………………..……13.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: ………………………………………………..…………..5,25,41,48,51,57,59.ΚΟΥΡΗΣ: ……………………………………………………………………………………….8.Μ.
ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ: …………………………………………………….………………34,35,50,52.Π.
Παπαγεωργίου(Ειδ.Συμβ/λος): ………………………………………………………..……13.ΠΙΚΟΥΛΑ:……..……………………………………8,23,24,34,35,41,43,45,48,54,61,62,66.Σ.
ΣΟΦΗΣ: ……………………………………………..……………9,10,42,52,58,62,63,69,70.ΣΕΡΕΤΗ:…………………………………………………………………………………...…..39.Τ.
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:……………………………...……………6,7,19,26,27,29,41,48,51,53,57,60.Χ.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: …………………………….………………12,22,26,28,29,35,66,68,69,70.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ:……………………………………………………………………..………12.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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