ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Νοεμβρίου 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. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7.
Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9. Καλαρρύτης Χρήστος, 10.
Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 11. Δημητρόπουλος Άγγελος, 12. Καλούδης
Κων/νος, 13. Μπασούρης Μαρίνος, 14. Κούρτης Ανδρέας, 15. Κουρή
Μαρία, 16. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 17. Νικηφόρος Ιωάννης, 18.
Γρηγορέας Ιωάννης, 19. Γεωργίου Δημήτριος, 20. Καπίρη Ελένη, 21.
Κοκοτίνης Χρήστος, 22. Καλαντίδης Δημήτριος, 23. Αντύπας Γεώργιος, 24.
Δουβή Αγγελική, 25. Αναγνώστου Ιωάννης, 26. Αγαδάκος Γεώργιος, 27.
Τσατσούλη Αναστασία, 28. Χιωτέλης Ιωάννης, 29. Ευσταθίου Αναστάσιος,
30. Κουρής Μιχαήλ, 31. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32. Πούλος Ιωάννης,
33. Σόφης Γεώργιος, 34. Χωματά Αικατερίνη, 35. Χατζηδάκης Γεώργιος,
36. Αντζινάς Ιωάννης, 37. Βιδάλης Παναγιώτης.
Παρών στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, ως
νομίμως κληθείς.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Νομικός Σύμβουλος του
Δημάρχου κ. Φιλοθεϊδης.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
--------------------------ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 22046/13.11.2018
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Πανταζόπουλου Ηλία, απουσίαζαν οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1. Ζαννιά Ευφημία, 2. Ασβεστάς Δημήτριος, 3.
Πίκουλα Αργυρώ, 4. Σεφτελής Κων/νος.
-----------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:
------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1 – (Π.Δ.Σ. 370 )
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -2- (Π.Δ.Σ. 368-369)
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 17:000΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:15΄
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Αποκλειστικό θέμα η 339/2018 απόφαση Δημο- 370

10

τικού Συμβουλίου που συζητήθηκε στις 25.10.2018
---------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

1.

Ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου.

368

3

2.

Πρόταση ίδρυσης νέων τομέων – ειδικοτήτων στο 1ο

369

4

ΕΠΑΛ Ηλιούπολης.
----------------------------ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Το Σώμα
είναι σε απαρτία συνεπώς μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν ξεκινήσουμε να διαβάσω κάποιες ανακοινώσεις.
Από την κ. Πίκουλα: «Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, ενημερώνω το Σώμα ότι
δεν μπορώ να παραστώ στην σημερινή συνεδρίαση για προσωπικούς λόγους»
----------------------------1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιστολή παραίτησης, κοινοποίηση Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ηλιούπολης:
«Αγαπητέ Δήμαρχε,
μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τα όσα διαδραματίστηκαν στο
Δημοτικό Συμβούλιο που έλαβε χώρο την 25η Οκτωβρίου 2018, σας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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γνωστοποιώ την παραίτησή μου από μέλος της παράταξης «ΠΡΩΤΑ Η
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ.»
Σεβόμενος τη βούληση των πολιτών της Ηλιούπολης που με
εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους θα συνεχίσω να λειτουργώ για το καλό
του Δήμου μας όπως έκανα άλλωστε μέχρι σήμερα, ως ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος.
Με εκτίμηση,
Αναστάσιος Παναγιώταρης,
Πολιτικός Μηχανικός
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 ,του Ν. 3852/2010, το
Ν. 3463/2006 και το υπ’ αριθ. πρωτ. 33771/2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών περί ανεξαρτητοποίησης μελών δημοτικών παρατάξεων
Αποδέχεται την υπ’ αριθ. πρωτ. 21088/31.10.2018 ανεξαρτητοποίηση του
Δημοτικού Συμβούλου κ.Παναγιώταρη Αναστασίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 368/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
---------------------------2 ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Πρόταση ίδρυσης νέων τομέων – ειδικοτήτων στο 1ο ΕΠΑΛ
Ηλιούπολης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχω μία πρόταση της κ. Κουρή για ένα επείγον θέμα για τα
ΕΠΑΛ.
«Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Θα θέλαμε την συμπαράστασή σας για να μπορέσουν να
λειτουργήσουν στο σχολείο μας δύο νέοι τομείς και μία ειδικότητα από
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το σχολικό έτος 2019 – 2020. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στους
τομείς Διοίκησης και Οικονομίας και Ναυτιλιακών επαγγελμάτων στην
Β΄ τάξη και ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τομέα Πληροφορικής στο Γ΄
τάξη.
Επειδή γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια έχει ζητήσει από τις
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι το τέλος
του μήνα την εισήγησή τους για τους νέους τομείς και νέες ειδικότητες
που προτείνουν να λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ αρμοδιότητάς τους το
επόμενο σχολικό έτος και αφού αφενός έχουν ικανό αριθμό μαθητών
(22) στη Β΄ τάξη του τομέα Πληροφορικής ώστε να καλυφθούν τόσο η
ειδικότητα που λειτουργεί ήδη στην Γ΄ τάξη του παραπάνω τομέα όσο
και η μία νέα που ζητάμε να ιδρυθεί, και αφετέρου υπάρχει πλήρης
εργαστηριακή

υποδομή

αλλά και

το αντίστοιχο

εκπαιδευτικό

προσωπικό.
Επίσης, οι τομείς Διοίκησης και Οικονομίας και Ναυτιλιακών
επαγγελμάτων δεν λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή που θα δώσουν
δυνατότητες επιλογών στους μαθητές της πόλης μας για τομείς στους
οποίους η αγορά εργασίας έχει μεγάλη ζήτηση εξειδικευμένων πτυχιούχων και επειδή στο σχολείο υπάρχουν τόσο πλήρης εργαστηριακή
υποδομή όσο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, παρακαλούμε για τη θετική εισήγησή σας άμεσα, αν είναι δυνατόν στην επόμενη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να προλάβουμε τις
προθεσμίες και να καταθέσουμε αίτημα λειτουργίας των παραπάνω
τομέων και της ειδικότητας.»
Το Σώμα συμφωνεί για το θέμα αυτό που διάβασα, κα Κουρή, για την
πρόταση ίδρυσης νέων τομέων – ειδικοτήτων στο 1ο ΕΠΑΛ Ηλιούπολης;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κουρή, ορίστε.
Μ.ΚΟΥΡΗ: Ζητάνε τώρα την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί
μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να έχουν φτιαχτεί αυτές οι ειδικότητες. Το
ζητάει η Δευτεροβάθμια αλλιώς δεν προλαβαίνουν, γι’ αυτό ζητάμε την
έγκριση τώρα. Στην ουσία γίνονται…. σας είπα ότι άμα το βάλουμε μετά
δεν προλαβαίνουν…
Διαλογικές συζητήσεις εκτός πρακτικών μη αποδιδόμενες
Δεν βλέπω ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος αλλά αν θέλετε μετά από
αυτό… γιατί στην ουσία τρεις ειδικότητες καινούργιες βάζουν οι οποίες
μάλιστα οι δύο δεν υπάρχουν καν στον Νότιο Τομέα και έχουν όλες τις
υποδομές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο;
Ορίστε, κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Αν συμφωνήσουν και οι άλλοι, εγώ δεν έχω αντίρρηση
να το κουβεντιάσουμε.
Επειδή όμως είναι θέμα ουσίας, θα ήθελα να παρευρίσκεται κάποιος
από το ΕΠΑΛ υπεύθυνος, με την έννοια, ποιά; Ξέρετε; Κι άλλη φορά πριν
δύο χρόνια βγάλαμε μία καινούργια ειδικότητα η οποία πάλι καταργήθηκε
ως ειδικότητα και αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνονται έτσι. Δεν
υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, τουλάχιστον να καταλάβω τι ακριβώς
συμβαίνει εκεί, να μην ξαναβρεθούμε πάλι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, το αίτημα αυτό του ΕΠΑΛ
έχει διερευνηθεί και είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Εγώ προτείνω, και δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό που είπε η κα
Τσατσούλη να το συζητήσουμε εκτενέστατα, αλλά προτείνω να δώσουμε
καταρχήν το «πράσινο φως» και από εκεί και πέρα στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο να καλέσουμε τον υπεύθυνο του ΕΠΑΛ και τη Διοίκηση του
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ΕΠΑΛ, τους καθηγητές, να διευκρινίσουν όλα αυτά τα θέματα και να μας
καταθέσουν κι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Αλλά είναι πάρα πολύ
ουσιαστικό επειδή υπάρχουν τομείς, οι οποίοι είναι σημαντικοί για τα
παιδιά μας στο ΕΠΑΛ και επειδή δεν υπάρχουν και σε όμορες περιοχές οι
αντίστοιχοι τομείς, να πει καταρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο «ναι» σε αυτήν
την πρωτοβουλία κι από εκεί και πέρα στην απόφασή μας να πούμε ότι να
καλέσουμε και τους υπευθύνους για τυχόν ερωτήσεις, απορίες κλπ. που έχει
το Σώμα.
Επειδή, δυστυχώς, πότε πήραμε την επιστολή, κα Κουρή; Χθες την
πήραμε την επιστολή. Αν αυτό τώρα το καθυστερήσουμε και το πάμε στο
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ίσως υπάρξει πρόβλημα. Εγώ δεν έχω
αντίρρηση, αν θέλετε να μην το συζητήσουμε αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ
σοβαρό το θέμα.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Την άλλη εβδομάδα δεν είναι το Συμβούλιο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την άλλη εβδομάδα, 22 Νοέμβρη, κύριε Κουρή, έχουμε το
θέμα Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού που είναι μοναδικά
θέματα.
Τώρα, εάν θεωρείτε ότι δεν θέλετε να το κάνουμε, εγώ δεν έχω καμία
αντίρρηση, εγώ είμαι πολύ θετικός σ’ αυτό το θέμα και νομίζω ότι πρέπει το
Συμβούλιο να στηρίξει τα παιδιά εκεί.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Δήμαρχε, την επόμενη εβδομάδα μπορεί να μπει άλλο
ένα Συμβούλιο μισή ώρα πριν, άλλο ένα μισή ώρα πριν, την επόμενη
εβδομάδα δηλαδή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στις 22/11/18; Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση γι’ αυτό.
Εάν το Σώμα συμφωνήσει ότι παράλληλα στις 22 του μήνα με το Τεχνικό
Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό να βάλουμε κι άλλο ένα Συμβούλιο
που θα συμπεριλάβουμε κι αυτό το θέμα και όσα άλλα υπόλοιπα έχουμε,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, να το αποσύρουμε σήμερα και να το πάμε
στις 22 του μήνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση ούτε με την πρώτη πρόταση
που έκανε ο Δήμαρχος, αλλά λέω αξίζει τον κόπο να το κουβεντιάσουμε
από τη στιγμή που έρχεται προς έγκριση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το κάνουμε στις 22 του μήνα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Αλλά και στην πρόταση που κατατίθεται αν
προλαβαίνουμε, ας το κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς το Τεχνικό Πρόγραμμα
μπορεί να πάει με άλλα θέματα, ο Προϋπολογισμός δεν μπορεί να πάει με
άλλα θέματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, να το πάμε στις 22 τότε, προλαβαίνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Σόφη.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Πρέπει να διευκρινίσουμε τί ακριβώς θα συζητήσουμε γύρω
από το ζήτημα των ειδικοτήτων, γιατί το Συμβούλιο δεν αποφασίζει για τις
ειδικότητες, γιατί υπάρχει μία εικόνα τώρα ότι εδώ εμείς αποφασίζουμε να
γίνουν ειδικότητες. Αυτό είναι λάθος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς θα δώσουμε τη θετική μας γνώμη.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Να ενισχύσουμε ναι ή όχι. Αλλά είναι λάθος δηλαδή, να γίνει
κατανοητό ότι δεν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρυσουλάκη, ορίστε.
Φ.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας, συγγνώμη για την παρέμβαση,
απλά αν κατάλαβα καλά, απ’ ότι εξήγησε η Αντιδήμαρχος Παιδείας, το
ζήτημα αφορά στα περιθώρια τα οποία θέτει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Α΄ Αθήνας.
Συνεπώς, ούτως ή άλλως πρόταση είναι δική μας, δεν είναι απόφαση.
Για ποιόν λόγο να μην στηριχθούν οι ειδικότητες και να προλάβουμε τις
8
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ημερομηνίες, ώστε η Διεύθυνση μετά και η Περιφέρεια κατόπιν, θα
αποφασίσει αν χρειάζονται ή αν μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι
ειδικότητες.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Επικουρική είναι όμως η πρόταση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Φ.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ: Ακριβώς, είναι επικουρική.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Άρα να προχωρήσουμε και να κάνουμε τη συζήτηση
στο επόμενο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Να κάνω μία πρόταση.
Έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει σήμερα το Συμβούλιο να πει ΝΑΙ στην
πρόταση αυτή, να τελειώσει, να έχουν το χαρτί στα χέρια τους και ας
κάνουμε μία κουβέντα, γιατί ούτως ή άλλως δεν κλείνουν του χρόνου τα
σχολεία, έτσι; Θα ξαναλειτουργούν και τον επόμενο χρόνο κλπ., ας γίνει μία
συζήτηση μετά αναλυτική γύρω από το θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν
γενικότερα προβλήματα με τα ΕΠΑΛ, αλλά ας πάρουμε την απόφαση αυτή
να προχωρήσουν να μην κολλήσουμε στη διαδικασία.
Μ.ΚΟΥΡΗ: Μπορούμε στο επόμενο Συμβούλιο να καλέσουμε τον
Διευθυντή και να μας εξηγήσει και να μας απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σύμφωνο για
την πρόταση ίδρυσης των νέων τομέων – ειδικοτήτων στο 1ο ΕΠΑΛ
Ηλιούπολης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 του Ν. 3852/2010, το
Ν. 3463/2006
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του ως προς την ίδρυση δύο νέων τομέων
και μίας ειδικότητας από το σχολικό έτος 2019 – 2020 στο 1ο ΕΠΑΛ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

9

10

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ηλιούπολης και συγκεκριμένα στον τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας»,
στον τομέα «Ναυτιλιακών επαγγελμάτων» στην Β΄ τάξη και στην
ειδικότητα

«Τεχνικός

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών

και

Δικτύων

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής στο Γ΄ τάξη,
αφενός διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών (22) στη Β΄ τάξη του
τομέα Πληροφορικής ώστε να καλυφθούν τόσο η ειδικότητα που
λειτουργεί ήδη στην Γ΄ τάξη του παραπάνω τομέα όσο και η μία νέα που
ζητείται να ιδρυθεί, και αφετέρου υπάρχει πλήρης εργαστηριακή
υποδομή αλλά και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης οι
τομείς Διοίκησης - Οικονομίας και Ναυτιλιακών επαγγελμάτων δεν
λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 369/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν προχωρήσω θέλω να ανακοινώσω, έτυχε ένα ατύχημα
στον κ. Σεφτελή σήμερα με την μηχανή και του ευχόμαστε περαστικά.
-----------------------ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ:
«Αποκλειστικό θέμα η 339/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που
συζητήθηκε στις 25.10.2018»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το μοναδικό θέμα:
«Αποκλειστικό θέμα η 339/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που
συζητήθηκε στις 25.10.2018».
Κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συγκαλείται ένα έκτακτο Δημοτικό
Συμβούλιο μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης για να συζητηθεί η υπ’
10
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αριθ. 339/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις
25.10.2018.
Επειδή, λοιπόν, η αντιπολίτευση έθεσε θέμα έκτακτου Δημοτικού
Συμβουλίου διότι- κατά τη γνώμη της- δεν διατυπώθηκαν σωστά οι απόψεις
των Παρατάξεων και των Συμβούλων στην απόφαση, παρακαλώ να
ξεκινήσουμε δίνοντας τον λόγο στον επικεφαλής κ. Κοκοτίνη.
Να παρακαλέσω μόνο, οι απόψεις σας να είναι αναλυτικά, έτσι, ώστε
να καταγραφούν στα πρακτικά και να διατυπωθούν στην απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Καλησπέρα από εμένα.
Ήθελα να πω το εξής παίρνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία και την
κουβέντα που έγινε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και που είδαμε
και στο βίντεο με πιο καθαρό μυαλό για να τεκμηριώσω γιατί έπρεπε να
γίνει αυτό το έκτακτο Συμβούλιο και νομίζω σωστά γίνεται.
Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι τέθηκε ένα θέμα από τον κ.
Χατζηδάκη για δύο διαγωνισμούς, για τους κάδους, όπως θυμάστε, και για
τα led. Εκείνο που είδα σε αυτό το απόσπασμα είναι το εξής: ενώ η
τεκμηρίωση από την πλευρά του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής τέλος
πάντων, φαίνεται τί ακριβώς θέλει, δηλαδή έδωσε όλα της τα επιχειρήματα
η Δημοτική Αρχή, καταρχήν ο καταγγέλλων κ. Χατζηδάκης που μίλησε για
έκνομες ενέργειες, εκτός από ένα στοιχείο που επικαλέστηκε, άλλα δύο
στοιχεία σημαντικότατα δεν αναφέρθηκαν.
Δηλαδή, ποια; Ότι στις 16 Αυγούστου στάλθηκε e-mail από τον
Δήμαρχο που λέει, «να προχωρήσει ο διαγωνισμός» παρά τις αντιρρήσεις
της Επιτροπής Διαγωνισμού, πρώτον, και δεύτερον ότι στη συνέχεια, η
δεύτερη περίπτωση, πιέστηκαν μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και ότι η
προμηθεύτρια εταιρεία με κάποιον κύριο, δεν έχει σημασία, Πανουργιά
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κλπ., ζήτησε να μάθει για το δείγμα αν είναι σωστό κ.ο.κ. Αυτά τα
πράγματα οπωσδήποτε από τη στιγμή που δεν είχε λήξει ο διαγωνισμός
είναι σαφώς κατακριτέα και είναι σημαντικά πάρα πολύ.
Τώρα, στη συνέχεια, δεν θα μπω τώρα…. νομίζω αυτό και μόνο από
την πλευρά του καταγγέλλοντος θα έπρεπε να το γνωρίζει ο κόσμος, δεν
νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τα πρακτικά που κι αυτά θα πρέπει να
βγαίνουν γρήγορα επί τη ευκαιρία που το συζητάμε, και νομίζω ότι είναι κι
αυτό σημαντικό.
Δεύτερον, όσον αφορά τη δική μας Παράταξη. Εμείς ούτε καν
αναφερθήκαμε, αλλά είναι το λιγότερο αυτό, εμείς βάλαμε ένα πολιτικό
σκεπτικό πέρα από τα δεδομένα αυτά που δεν θα μπούμε στη διαδικασία,
γιατί εντάξει, θα πάνε στον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, θα πάνε στον
Εισαγγελέα, ξέρετε όμως πολύ καλά και νομίζω ότι ο κ. Σόφης το είπε
καλύτερα απ’ όλους μας, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν περιμένουμε και
πολλά πράγματα. Εδώ μας ενδιαφέρει μία ουσία εμάς. Είμαστε ένα
Δημοτικό Συμβούλιο και εδώ θα πω και κάτι που είπε ένας Δημοτικός
Σύμβουλος από την πλευρά μας, από την αντιπολίτευση, ότι υπάρχει μία
απόσταση ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία, ένας Δήμος, σε ένα βαθμό
αντικειμενική κιόλας, και στους Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, δεν έχουμε την ίδια δυνατότητα για πολλούς και
διαφόρους λόγους, πέρα από την αδικία του εκλογικού συστήματος, ότι δεν
μπορεί να παρακολουθήσει ένας Δημοτικός Σύμβουλος εύκολα τα
τεκταινόμενα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, να πάει στις υπηρεσίες, να
μαζέψει όλα τα πράγματα.
Μ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, πρέπει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι,
όχι μόνο της αντιπολίτευσης, να πληροφορούνται όσο δυνατόν, με την
μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, για όλα αυτά τα θέματα. Κι εγώ προσωπικά
στη ζωή μου μέχρι τώρα κι από την επαγγελματική μου ζωή κι απ’ όλα, ένα
12
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πράγμα έχω καταλάβει, ότι η διαφάνεια είναι αυτή που σώζει. Στην
κυριολεξία, η διαφάνεια και μόνο η διαφάνεια είναι αυτή που μπορεί να
προλάβει. Ένα παράδειγμα θα πω. Όταν ο κ. Δήμαρχος που είναι Πρόεδρος
στον ΣΠΑΥ έκανε μία παραγγελία για μία έκτακτη δαπάνη 170.000 ευρώ,
ήμουν ο πρώτος που συμφώνησα κι εδώ είναι, σε ένα λεπτό, ότι όταν
υπάρχει ένα έκτατο γεγονός, όταν είναι πραγματικότητα, όταν ξέρουμε τι
ακριβώς γίνεται πρέπει να είμαστε υπέρ, δεν είναι θέμα δηλαδή να
κωλυσιεργούμε.
Εδώ όμως, επαναλαμβάνω, επειδή και με τους κάδους δημιουργήθηκε
ένα θέμα και θέλω να πω και κάτι στον κ. Χατζηδάκη. Ήταν καλό αυτό που
δεν προχώρησε στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά, Γιώργο μου, άργησες δύο
– δυόμισι μήνες, για να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Δηλαδή
καλώς δεν προχώρησε στην Οικονομική Επιτροπή για εμάς, αλλά από την
άλλη όμως θα έπρεπε να ξέρουμε νωρίτερα, γιατί θυμάστε εδώ σε αυτό το
Συμβούλιο, προ ημερησίας διατάξεως τέθηκε θέμα και είπαμε «δεν μπορεί
ένα τέτοιο θέμα να συζητιέται προ ημερησίας» για τους κάδους που δεν
είχαμε και την τεκμηριωμένη απόφαση, ναι μεν οι κάδοι δεν είναι μια
δαπάνη λάθος γενικά, αλλά δεν είχαμε την τεκμηρίωσα αυτή και την
ιεράρχηση, δηλαδή γιατί τόσοι, γιατί λιγότεροι, γιατί καθόλου, γιατί όχι
υπόγειοι, κλπ.
Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι εδώ και σε εμάς, και στη δική μας την
πλευρά, δεν αναφέρθηκε σε αυτήν την απόφαση.
Να πάμε σε ένα δεύτερο θέμα που το θεωρώ κι αυτό πολύ σημαντικό.
Επίσης, στο site του Δήμου είδα την ανακοίνωση που αναφέρεται, που
συντάχθηκε στις 31 Οκτωβρίου, και δεν λέει στην κυριολεξία τίποτα για το
θέμα αυτό, τις καταγγελίες Χατζηδάκη δηλαδή για όλα αυτά, λέει τα
διάφορα άλλα θέματα που αποφασίσαμε, δεν αναφέρεται καν, ενώ ξέρουμε
πολύ καλά και μην κοροϊδευόμαστε ότι ήταν ένα μείζον θέμα.
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Άρα και στο θέμα του site υπάρχει ένα θέμα, που ίσως δεν είναι η
ώρα να το συζητήσουμε κι αυτό.
Πάμε σε ένα τρίτο θέμα. Η Παράταξή μας ζήτησε από τον Πρόεδροεδώ ίσως και να ήταν λάθος αυτό ότι απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο και θα
το πω γιατί, γιατί τουλάχιστον το έψαξα και λέω τη γνώμη μου κι
ευχαρίστως να ακούσω και τις γνώμες των άλλων- για να ζητήσουμε τα
στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης ή πιθανόν θα καταθέσει και η
Δημοτική Αρχή για να πάνε στον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης και στον
Εισαγγελέα, όλα, αντίγραφα.
Σε ανάλογη περίπτωση ξέρω από άλλον Δήμο στην Αττική, που όταν
υπήρχε ένα σοβαρό θέμα, δεν εντάλθηκε η Νομική Υπηρεσία εδώ και
υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό εγώ δεν το θεωρώ το μείζον θέμα, δηλαδή αν
θα τα πήγαινε ο Πρόεδρος και θα τα μάζευε ή θα τα έδινε στον Νομικό
Σύμβουλο να τον συμβουλευτεί, αυτό το αφήνω, το συζητάμε.
Εκείνο που έχει ουσία για μας, ποιο είναι; Είναι ότι όλα αυτά τα
στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης και όλα αυτά που θα καταθέσει
τυχόν η Δημοτική Αρχή, θα πρέπει τουλάχιστον στους επικεφαλής των
δημοτικών Παρατάξεων να δοθούν, ώστε να ξέρουμε που θα πάει, γιατί
αυτή η ιστορία μπορεί να κρατήσει και 7 - 8 χρόνια και νομίζω θα είναι και
ανεπίκαιρη. Άρα, λοιπόν, γιατί δεν είναι προσωπικά δεδομένα αυτά που
αναφέρονται, εκτός αν μας πει κάποιος, ούτε στο προηγούμενο Συμβούλιο
νομίζω όταν μιλάγαμε εδώ αναφέρθηκε κάποιος σε προσωπικά δεδομένα
για να πούμε ότι πρέπει να προφυλαχτεί κάποιος ή κάποια.
Άρα, λοιπόν, και το θέμα αυτό που πρέπει να τα πάρουμε και νομίζω
ότι αυτό πρέπει ο Δήμαρχος ο οποίος είναι Προϊστάμενος όλων των
Υπηρεσιών να δώσει εντολή, γιατί ο Πρόεδρος δεν μπορεί να τρέχει για να
ξέρει ποιες Υπηρεσίες εμπλέκονται, Προμηθειών και δεν ξέρω, ο,τιδήποτε
άλλο.
14
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Για να μην πω παραπάνω ή περισσότερα, εκείνο που θα πω είναι το
εξής, θα το ξαναπώ και πάλι, ότι αν έκανε ένα καλό ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, που
πιστεύω ότι χρειάζεται άλλοι δέκα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΔΕΣ, εγώ πιστεύω ένα
βήμα έγινε, είναι ότι η μελλοντική Δημοτική Αρχή ένα θα πρέπει να έχει
υπόψη και όλοι πρέπει να σταθούμε στο ύψος, ότι θα πρέπει να υπάρχει
αυτό που είπα και προηγουμένως, η μέγιστη δυνατή διαφάνεια, ο σεβασμός
και όταν λέω σεβασμός εννοώ θα πρέπει όλα τα μεγάλα θέματα- δεν μιλάω
για λεπτομέρειες- να γνωρίζονται, να είναι εις γνώσιν, γιατί ξέρετε πολύ
καλά και είναι γενικότερο πρόβλημα, δυστυχώς, σ’ αυτήν την
μεταδημοκρατία που ζούμε, ότι ο πολίτης, ακόμα κι εμείς που είμαστε
Δημοτικοί Σύμβουλοι υποτίθεται και είμαστε πιο ενήμεροι, μας λείπουν
πάρα πολλά στοιχεία και θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν τη
μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρηση, γιατί αυτό θα ανεβάσει το κύρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό θα ανεβάσει το κύρος τη Δημοτικής Αρχής κι
έτσι ο κόσμος ο οποίος είναι πάρα – πάρα πολύ απομακρυσμένος- και το
ξέρουμε όλοι και είναι γενική παθογένεια της κοινωνίας μας- έτσι θα
μπορέσει να ξαναζωντανέψει, έτσι θα μπορέσουμε κι εμείς με την εγγύτητα
που έχουμε σαν Δήμος με τους πολίτες, τη μεγαλύτερη δυνατή εγγύτητα,
πραγματικά να κινήσουμε τον κόσμο στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζονται.
Εδώ σταματάω και θα επανέλθω αλλά νομίζω ότι έδωσα το μήνυμα
αυτό που ήθελα να πω, δηλαδή να δοθούν τα στοιχεία οπωσδήποτε, να
διορθωθεί οπωσδήποτε η απόφαση όπως είναι και θα ακούσω με πολλή
προσοχή και τους συναδέλφους στις τοποθετήσεις τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Κοκοτίνη.
Ο κ. Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αφορμή
την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από απαίτηση των
μελών της αντιπολίτευσης.
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Το θέμα είναι η παραποίηση των πρακτικών και πράγματι τα
πρακτικά τα οποία ανέβηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ παρουσιάζουν διαφοροποίηση
και μεροληπτική παρουσίαση σε σχέση με ό,τι διημείφθη μέσα σε αυτήν την
αίθουσα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τόσο σοβαρό θέμα
που αφορούσε τις καταγγελίες από τον συνάδελφο κ. Χατζηδάκη σχετικά με
τους δύο διαγωνισμούς.
Αυτό δείχνει δύο πράγματα, Πρόεδρε. Δείχνει περιφρόνηση του
Δημοτικού Συμβουλίου από τη μεριά της Διοίκησης και δείχνει και
πλημμελή άσκηση των καθηκόντων από τη μεριά τη δική σας.
Δύο θέματα, τα οποία δεν συνάδουν με τη δημοκρατική διαδικασία
ενός Δημοτικού Συμβουλίου όπως είναι και θα πρέπει να είναι το Δημοτικό
Συμβούλιο της Ηλιούπολης.
Είναι γεγονός, Πρόεδρε- και επίτρεψε μου να το λέω αυτό- ότι μετά
από τόσα χρόνια θητείας σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουν
υπάρξει ανάλογες περιπτώσεις που να έχουμε αντιληφθεί κι αυτό κατά βάση
βαρύνει τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αυτός είναι ο
απόλυτος άρχων, αυτός διευθύνει, αυτός έχει την ευθύνη της διαδικασίας
και της σύγκλησης και της διεξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου και των
αποτελεσμάτων που παράγει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παρουσιάζεται στα πρακτικά τα οποία ανέβηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μία
εκτενή αναφορά στην τοποθέτηση της Διοίκησης, ιδιαίτερα του Δημάρχου,
και αποσιωπάται ό,τι ειπώθηκε από τη μεριά της αντιπολίτευσης και αυτό
αλλοιώνει γενικότερα και την σπουδαιότητα του θέματος και δίνει μία άλλη
γενικότερη εικόνα προς τα έξω. Δίνει μία διαφορετική εικόνα στους
δημότες, που μέσα από αυτές τις διαδικασίες μπορούν να πληροφορηθούν
τα τεκταινόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ένα δεύτερο ατόπημα το οποίο συνέβη, κ. Πρόεδρε, και την ευθύνη
την έχετε εσείς- επιτρέψτε μου, με όλον τον σεβασμό στο πρόσωπό σας16

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

17

είναι η άρνησή σας να μας παραδώσετε τα στοιχεία που κατέθεσε ο
συνάδελφος κ. Χατζηδάκης και τα οποία είναι στοιχεία της υπόθεσης του
θέματος σχετικά με την απόφαση την οποία έχουμε πάρει.
Κύριε Πρόεδρε, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου λέει ότι «ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη να θέτει στους Δημοτικούς
Συμβούλους και στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία που αφορούν ένα
συζητούμενο θέμα». Αντ’ αυτού, αποφασίσατε ότι τα θέματα τα
καταγγελλόμενα από τον συνάδελφο δεν είναι στα χέρια του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου, είναι στη Νομική Υπηρεσία, δεν πήραμε τέτοια
απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να διαβιβαστούν στη Νομική Υπηρεσία.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα και με τις
τοποθετήσεις των συναδέλφων ήταν ότι, αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν χωρίς να προσωποποιούμε ευθύνες, γιατί δεν είμαστε Δικαστήριο - τα
παίρνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τα διαβιβάζει στον
Εισαγγελέα και από εκεί και πέρα να διερευνηθούν, και αν υπάρχουν
ευθύνες να καταλογιστούν.
Πώς, λοιπόν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε από
μόνος του να αρνηθεί την ενημέρωση των στοιχείων στους Δημοτικούς
Συμβούλους και να παραπέμψει την υπόθεση στη Νομική Υπηρεσία για να
ενεργήσει τα δέοντα;
Αυτά, κ. Πρόεδρε, δεν είναι παρατυπίες, είναι υπερβάσεις εξουσίας
με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε το θέμα και δεν έχει μόνο πολιτικές
ευθύνες αυτό το γεγονός. Υπάρχουν και διοικητικές και ενδεχομένως και
ποινικές ευθύνες.
Κύριε Πρόεδρε, σας ενημέρωσα χθες και προσπάθησα να σας πείσω
ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να μείνει κρυφό και ενδεχομένως
ο όλος χειρισμός από τη μεριά σας δημιουργεί ευθύνες σε όλη τη Διοίκηση.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Δεν προσφέρετε υπηρεσίες, αν έχετε εντολές «άνωθεν», να συμπεριφερθείτε
με αυτόν τον τρόπο σε κανέναν!
Θα ήταν πολύ πιο απλό και πολύ πιο δημοκρατικό να είχατε σταθεί
στο ύψος της θέσεώς σας και να μην υπάρχει σήμερα εδώ, μέσα σε αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο η αίσθηση ότι ενεργήσατε κατόπιν εντολών, δεν ξέρω
για ποιόν λόγο, κατά τη γνώμη μου, τελείως αφελώς.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει
άμεσα, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα όχι οι επικεφαλής των Παρατάξεων, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα στην πληροφόρηση και
στην ενημέρωση, τα καταγγελλόμενα όπως έχουν καταγγελθεί και είναι
γραπτώς διατυπωμένα κι από εκεί και πέρα ευθύνη δική σας, όπως πάρθηκε
η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να σταλούν στον Εισαγγελέα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Αναγνώστου, σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Συνυπογράψαμε ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ την
σύγκληση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για τους εξής λόγους. Γιατί
καταρχήν υπάρχει παραποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
της 25ης Οκτωβρίου και -κατά τη γνώμη μας- όχι άδολη αλλά εσκεμμένη
αποτύπωσή της στο πρακτικό που έχετε αναρτήσει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το ότι
λέμε ότι δεν είναι άδολη, που στο κάτω – κάτω θα ήταν και ανθρώπινο ένα
απόσπασμα πρακτικού καμιά φορά δεν θα είναι και επιτυχημένο, εμείς -αν
θέλετε- δεν μένουμε μόνο στη λογική ότι δεν αποτυπώθηκαν με σαφήνεια οι
τοποθετήσεις των Παρατάξεων εκτός της Δημοτικής Αρχής, για μας το
σημαντικό είναι ότι η απόφαση η οποία έχει αποτυπωθεί δεν είναι αυτή που
πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μία και μοναδική απόφαση να στείλει
αυτά που καταγγέλθηκαν και ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στον
Εισαγγελέα και στον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, και τίποτε άλλο.
Η παραποίηση η δική σας με προσωπική σας ευθύνη, Πρόεδρε, αν
και εδώ -κατά τη γνώμη μου- με βάση τον πρότυπο Κανονισμό της
λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων έχει ευθύνη και ο Γραμματέας,
γιατί το απόσπασμα πρακτικού το αποτυπώνει ο Γραμματέας, είναι
φροντίδα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του αντίστοιχου
Γραφείου που στηρίζει τη δραστηριότητα, λέω, γιατί δεν είναι, αν θέλετε,
μόνο έτσι τα πράγματα. Βέβαια, επιμελείται ο Πρόεδρος να βάλει και την
υπογραφή του, αν όντως έχουν έτσι γίνει όπως πρέπει τα πράγματα.
Λέω, λοιπόν, ότι υπάρχει δόλος με την έννοια την εξής: Ζήτησα από
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προφορικά να μας αποδοθεί ο
φάκελος αυτός που κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης και γραπτώς στον ίδιο για να
τον διευκολύνει σε σχέση με το έργο του να πάει ολοκληρωμένα η υπόθεση
εκεί που αποφασίσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο.
Παρασκευή, νομίζω, αν κάνω λάθος, 9 του μήνα, μιλάω με τον
Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος ευπροσήγορος μου λέει, «ναι, δεν υπάρχει ζήτημα,
πηγαίνετε και πάρτε το θέμα, πάρτε το είναι στο Γραφείο μου, πάρτε το,
μιλήστε με τους υπαλλήλους, βγάλετε ένα φωτοαντίγραφο».
Την Δευτέρα το πρωί, 7:30 το πρωί, τόσο πρωί που φοβήθηκα μήπως
συμβαίνει και τίποτα σε κάποιον δικό μου, με παίρνει τηλέφωνο για να μου
πει ότι, δεν δύναμαι να πάω να πάρω τον φάκελο και θα πρέπει να πάω στο
πρωτόκολλο να ακολουθήσω αυτές τις διαδικασίες, να ζητήσω τον φάκελο
κλπ. Είπαμε κάποια λόγια.
Βέβαια, ο κ. Πρόεδρος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να
διευκολύνει το έργο των Δημοτικών Συμβούλων και όχι να το δυσκολεύει,
αλλά απ’ ότι φαίνεται επιλέχθηκε αυτή η γραμμή, να δυσκολεύει.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Την ίδια μέρα, την Δευτέρα, ερχόμαστε και καταθέτουμε εγγράφως
αίτημα για να πάρουμε τα υλικά. Περνάει η εβδομάδα, στο τέλος της
εβδομάδας μας παίρνει τηλέφωνο ο Πρόεδρος και λέει, «μπορείτε, έχουν
έρθει στο πρωτόκολλο αυτά που έχετε ζητήσει». Πάμε κι εμείς με μια χαρά
ότι μπορεί να πάρουμε, επιτέλους έστω και με αυτήν τη διαδικασία, τα
υλικά. Η απάντηση είναι ότι, «τα υλικά έχουν φύγει στην Νομική Υπηρεσία
η οποία τα έχει γιατί έτσι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο». Κοιτάξετε
πώς δένουν τα πράγματα! Ενώ δεν έχει αποφασίσει ότι εντέλλεται η Νομική
Υπηρεσία από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει τα στοιχεία που καταγγέλθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τα στοιχεία, λέει,
χαρακτηριστικά του Δήμου κι εμείς βάζουμε ένα ερώτημα. Δηλαδή, θα
προστεθούν κι άλλα στοιχεία στο φάκελο που ετοιμάζει;
Και να ρωτήσουμε τώρα, μια και έχει περάσει και πολύς καιρός, τον
Πρόεδρο. Τελικά έχει σταλεί τίποτα απ’ αυτό στον Εισαγγελέα, όπως
αποφασίστηκε, ή στον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης; Ας μας απαντήσει,
δηλαδή!
Αλλά να παραμείνω σ’ αυτό που είπα, με αυτήν την έννοια λέμε ότι η
παραποίηση είναι γεγονός και έγινε εσκεμμένα. Αν δεν ακολούθησε η
παραποίηση, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει πότε αναρτήθηκε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την προσπάθεια που κάναμε να πάρουμε τον φάκελο που είχε
καταθέσει ο κ. Χατζηδάκης.
Και θα κλείσω με το εξής. Είναι γεγονός ότι ο φάκελος που κατέθεσε
ο κ. Χατζηδάκης και στο κάτω – κάτω της γραφής, κ. Πρόεδρε, να σας
ενημερώσουμε κάλλιστα μπορούσαμε να έχουμε στα χέρια μας αυτά τα
χαρτιά χωρίς να σας απευθυνθούμε. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να τα
πάρουμε. Έτσι δεν είναι; Επικοινωνούμε σαν συνάδελφοι μεταξύ μας, δεν
είναι δα και δύσκολο να τα βρούμε, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτά τα χαρτιά τα
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είχε πει και τα είχε επικαλεστεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Και μας μπαίνει ένα ερώτημα: Γιατί αυτή η προσπάθεια
κωλυσιεργίας; Τί ακριβώς πάει να προστεθεί στον φάκελο;
Εμείς- και θα κλείσω με αυτό- θεωρούμε ότι ένα απ’ τα
σημαντικότατα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης ήταν η καταγγελία
του υπαλλήλου του Δήμου, τη λέω καταγγελία, ήταν εξώδικο σε
συγκεκριμένη εταιρεία, και η αναφορά που κάνει ότι «καλέστηκε από τον
Δήμαρχο και με την παρουσία στελεχών συγκεκριμένης εταιρείας τον
καλούν να δώσει διευκρινήσεις σε έναν διαγωνισμό, που ακόμα βρίσκεται
σε εξέλιξη».
Αυτό- κατά τη γνώμη μας- είναι το κύριο στοιχείο που κατατέθηκε
και όχι μόνο χρειάζεται διερεύνηση αλλά πάραυτα διερεύνηση!
Τελικά, μήπως αυτό ακριβώς το στοιχείο, λέμε εμείς, πάει να
συγκαλυφθεί με έναν τρόπο; Άρα, γιατί;
Και εγώ θα καταλήξω και στο εξής και πραγματικά κλείνω μ’ αυτό.
Γιατί ήταν δύσκολο στον Πρόεδρο να μας δώσει τον φάκελο ακόμα κι αν
τον είχε δώσει στη Νομική Υπηρεσία; Γιατί ήταν δύσκολο; Δηλαδή, πού
είναι το δύσκολο; Άρα, είναι μια εσκεμμένη διαδικασία κωλυσιεργίας που
κάτι- κατά τη γνώμη μας- προσπαθεί να συγκαλύψει!
Τέλος πάντων, υπάρχει ένα στοιχείο- κατά τη γνώμη μουβοναπαρτισμού στη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και κατ’ επέκταση του
Προέδρου. Δεν θεωρούμε ότι είναι με δική του βούληση αυτή η διαδικασία.
Κοιτάξτε όμως, να παραφράσω κάτι, «στη ζωή τα πράγματα
προχωράνε με δύο όψεις» είπε κάποτε ένας φιλόσοφος, «τη μια ως φάρσα
εμφανίζεται και μετά ως τραγωδία».
Εγώ θα έλεγα, όχι να προστατεύσετε τους δημοκρατικούς θεσμούς
και το ένα και το άλλο! Εντάξει, όλα αυτά έχουν τα όριά τους. Εγώ θα
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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έλεγα, κ. Πρόεδρε, να προστατεύσετε το ηθικό σας κύρος και το ηθικό
κύρος όλων, όσοι έχουμε αποφασίσει να πάρουμε μέρος στα πολιτικά
πράγματα της πόλης. Αν μπορείτε και άρα με αυτήν την έννοια να
κατεβάσετε το απόσπασμα πρακτικού, γιατί το βίντεο υπάρχει και το έχουμε
όλοι μας στα χέρια μας και ποτέ, μάλλον πουθενά δεν αποδίδει τέτοια
απόφαση που καταγράφεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κα Τσατσούλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευσταθίου.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο
είχα πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τελικά, δεν είναι ότι κάτι δεν πάει καλά,
πολλά δεν πάνε καλά και πόσα άλλα πιθανόν μας έχουν διαφύγει, διότι
όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο Συμβούλιο δεν είμαστε ντετέκτιβ, δεν
είμαστε Εισαγγελείς, αλλά μας σπρώχνετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν
το θέλουμε! Είμαι αναγκασμένος να ζητήσω το εξής: όποιο φάκελο στείλετε
να το δούμε κι εμείς τί στέλνετε κι αν είναι αυτό το αντίγραφο που θα
πάρουμε κι εμείς στα χέρια μας. Δεν μου αρέσει αυτό που λέω, όμως εσείς
μας έχετε οδηγήσει σε αυτό το σημείο, διότι αν ραγίσει το γυαλί χάνεται η
εμπιστοσύνη.
Μα, θα πείτε, τόσα χρόνια, Τάσο, αυτά τα χρόνια που διοικούμε, μας
εμπιστευόσασταν; ..Όχι, εμείς κάναμε αντιπολίτευση. Δεν εμπιστευόμασταν
σε διάφορα θέματα τη Διοίκηση του Δήμου. Όμως, αυτή η εμπιστοσύνη που
συζητάμε τώρα είναι άλλης ποιότητας, άλλης μορφής. Άλλο το να
διαφωνούμε, ο καθένας έχει τη δική του θεώρηση των πραγμάτων και λέμε
εμείς, «όχι, δεν σας εμπιστευόμαστε, διότι δεν είναι σωστό αυτό που λέτε».
Έτσι, λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν και στην
απόφαση, όπως ειπώθηκε και νωρίτερα, αποκρύβεται σχεδόν όλη η
αλήθεια. Παρουσιάζεται μόνο ο Δήμαρχος ο οποίος λέει και δείχνει ότι
οδηγεί, καθοδηγεί, προτρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο προς μία κατεύθυνση,
22
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δηλαδή να πάνε όλες οι υποθέσεις, τα έγγραφα που υπάρχουν και για τις
δύο υποθέσεις στον Εισαγγελέα.
Καταλάβατε τέτοιο πράγμα, συνάδελφοι, την προηγούμενη φορά;
Εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας υπενθυμίσω τί είχε γίνει την προηγούμενη
φορά. Ζήτησα προσωπικά, σαν Παράταξη δηλαδή, εμείς ζητήσαμε αν
είμαστε έτοιμοι, εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να στείλουμε τις υποθέσεις
στον Εισαγγελέα. Αυτό λένε τα πρακτικά. Γιατί αποκρύπτεται αυτό το
πράγμα;
Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό θα φανεί έξω στην κοινωνία, δεν είναι το
θέμα αυτό. Θεώρησα κάποια στιγμή ότι ήμουν και γραφικός. Ας
ξαναφέρουμε την εικόνα τί γινόταν εδώ μέσα! Έφτασε στο σημείο κάποια
στιγμή ο Δήμαρχος να λέει, «θα τα στείλω, θα τα στείλω!!» Μα, δεν είναι το
θέμα να τα στείλετε, Δήμαρχε! Γιατί, Πρόεδρε, δεν βάζεις το θέμα προς
ψηφοφορία;
Η θέση μας ήταν να σταλούν στον Εισαγγελέα κατόπιν ψήφου του
Δημοτικού Συμβουλίου. Φανήκαμε ότι ίσως ήμασταν υπερβολικοί.
Φανήκαμε ότι δεν σας εμπιστευόμασταν. Έστω κι έτσι! Όμως, συνάδελφοι,
κοιτάξτε τα πρακτικά! Το ζητήσαμε μετ’ επιτάσεως να μπει, δεν έμπαινε!
Εζητήθη ψηφοφορία των Δημοτικών Συμβούλων και όχι αυτό που έλεγε ο
Δήμαρχος, «θα τα στείλω»! Δεν είναι να τα στείλει ο Δήμαρχος, θέλαμε να
διασφαλιστεί αυτό που θα στείλει ο Δήμαρχος να έχει ψηφιστεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο! Καταλαβαίνετε τη βαρύτητα! Άμα δεν καταλαβαίνετε
τη βαρύτητα αυτών που λέω, δεν ξέρετε πού βαδίζετε. Η κοινωνία,
συνάδελφοι, βρίσκεται αλλού και δεν σώζει την κατάσταση και την πόλη
ό,τι κι άλλο να κάνουμε και να λέμε και να παραπλανούμε τον κόσμο.
Εμείς, λοιπόν, πιστεύουμε ότι εσείς, κύριοι συνάδελφοι της
Διοίκησης και κυρίως ο Δήμαρχος, δεν θέλετε να στείλετε τα πρακτικά, να
στείλετε την υπόθεση, μάλλον τις δύο υποθέσεις, αυτές που έχουν
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καταγγελθεί από τον συνάδελφο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χατζηδάκη, δεν
θέλετε να σταλούν στον Εισαγγελέα! Αυτό που διεφάνη το διαστρεβλώνετε
και προσπαθείτε να το κάνετε πράξη! Δεν μπορώ να καταλάβω. Τί φοβάστε,
κύριοι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; Σας ευχαριστώ, κ. Ευσταθίου.
Ο κ. Πανταζόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε

Πρόεδρε,

αγαπητοί

συνάδελφοι,

καλησπέρα σας.
Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, θεωρώ χρήσιμο να ορίσουμε και
πάλι με σαφήνεια γιατί είμαστε εδώ, ποιο είναι το θέμα της σημερινής μας
συνεδρίασης.
Σήμερα, λοιπόν, είμαστε εδώ μετά από ένα καθολικό αίτημα της
αντιπολίτευσης, κ. Πρόεδρε, που αφορά τα πρακτικά που εσείς, με δική σας
πρωτοβουλία και υπογραφή, βάλατε στην απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου. Και τί ακριβώς αφορούσε το Συμβούλιο
της 25ης Οκτωβρίου; Αφορούσε συγκεκριμένες καταγγελίες του πρώην
Αντιδημάρχου κ. Χατζηδάκη που ήταν απότοκο και της παραιτήσεώς τους
και της ανεξαρτητοποίησής τους. Πάνω σ’ αυτό, λοιπόν, μιλήσαμε στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εμείς, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, για να ξεκαθαρίζουμε και τη
θέση μας, συνυπογράψαμε το αίτημα μαζί σας γιατί διαπιστώσαμε ότι το
πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου που έβγαλε ο Πρόεδρος δεν απηχεί
την πραγματικότητα και τις αιτιάσεις που ο κ. Χατζηδάκης έβαλε και επ΄
αυτών εμείς τοποθετηθήκαμε. Αυτός είναι ο ακριβής ορισμός από την
πλευρά μας. Γι’ αυτό και συνυπογράψαμε το αίτημα.
Κύριε

Πρόεδρε,

τελειώνοντας

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

την

προηγούμενη φορά, εγώ συγκράτησα και έδωσα βάρος σ’ αυτό, στη γνώμη

24

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

25

του Δημάρχου, ο οποίος απευθύνθηκε σε όλους μας φαντάζομαι και μας
είπε, «όλα στο φως, πλήρης διαφάνεια» και αυτή θα ήταν η πολιτική σας.
Δεν καταλαβαίνω πώς εσείς ήρθατε σε αναντιστοιχία με τον
Δήμαρχο. Πώς, δηλαδή, ενώ ο Δήμαρχος έβγαλε άλλο μήνυμα, εσείς με τις
ενέργειές σας, δύο ενέργειες τις οποίες θα σας πω, αποδείξατε ακριβώς το
αντίθετο.
Το ένα, λοιπόν, δεν περιγράψατε το πρακτικό ως οφείλατε και
δεύτερον, εκείνο που ήταν αξιοπερίεργο και ειλικρινά, πραγματικά δεν σας
κρύβω ότι αιφνιδιάστηκα, υπέβαλα γραπτώς το αίτημά μου σε εσάς,
επικοινώνησα μαζί σας στο τηλέφωνο, ζητώντας κι εγώ με τη σειρά μου ένα
αντίγραφο του φακέλου του κ. Χατζηδάκη. Με διαβεβαιώσατε ότι θα πάρω
αυτόν τον φάκελο, στην επικοινωνία που είχαμε μου είπατε τη Δευτέρα το
πρωί να πάω, πήγα λοιπόν τη Δευτέρα το πρωί και παίρνω ένα έγγραφο, το
οποίο λέει ότι εσείς έχετε στείλει στη Νομική Υπηρεσία.
Καταρχήν να πούμε στο σημείο αυτό, κ. Πρόεδρε, ότι εμείς καλώς
υποβάλαμε το αίτημα, δεν ξέρω γιατί ο Χρήστος ο Κοκοτίνης είπε σ’ αυτήν
την κουβέντα προηγουμένως ότι κακώς- είπες- καλώς, καλώς κάναμε γιατί
εμείς έτσι θα πηγαίνουμε πάντα, σε εσάς. Εσείς είστε ο θεσμικός
παράγοντας που θα μας χορηγείτε πάσης φύσεως έγγραφα, όπως αυτά.
Λέω, λοιπόν, μπορούσατε εσείς και θέλω μία προσωπική απάντηση
από εσάς, πριν τα στείλετε στη Νομική Υπηρεσία και στα πλαίσια του
μηνύματος που πήραμε από τον Δήμαρχο όλοι, να μας βγάλετε από έναν
φάκελο αυτόματα σε όλους τους επικεφαλής των Παρατάξεων και ίσως
καλύτερα αυτό που είπε ο Δήμαρχος ο κ. Αναγνώστου, σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέλω λοιπόν μία απάντηση από εσάς προσωπικά αλλά, αγαπητοί
συνάδελφοι, εμείς πρέπει να καταλήγουμε και κάπου να λέμε και τί πρέπει
να κάνουμε.
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Δύο πράγματα λοιπόν πρέπει να κάνουμε σήμερα φαντάζομαι. Να
αποτυπώσουμε με σαφήνεια και να επαναπροσδιορίσουμε την προηγούμενη
απόφαση γι’ αυτό, κ. Πρόεδρε, νομίζω ότι σήμερα ειδικά έπρεπε να δώσετε
τον λόγο κυρίως στον κ. Χατζηδάκη και μετά να μιλήσουμε οι επικεφαλής,
έτσι εκτιμώ, Γιώργο, ότι έπρεπε να γίνει, εσύ έπρεπε να μας ξαναπείς στο
Δημοτικό Συμβούλιο τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στην παραίτησή σας
και τις καταγγελίες σας και εμείς με τη σειρά μας να επαναπροσδιορίσουμε.
Νομίζω ότι αυτήν την ευελιξία το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να την έχει
σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, έστω και αργά μπορούμε να το κάνουμε.
Άρα, λοιπόν, να επαναπροσδιορίσουμε φαντάζομαι την απόφασή μας
και πριν κλείσω, έτσι για την ιστορία να πω, πέρα από το ότι είναι
καταγεγραμμένο στα πρακτικά και έχει τη σημασία του αυτό που θέλω να
πω, ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση όταν ακούσαμε, Γιώργο Χατζηδάκη,
τις απόψεις σου τις οποίες είπες, είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικές και
σοβαρές, κ. Πρόεδρε, δεν κάναμε κανένα σχόλιο και συνυπογράψαμε όλα
αυτά να αποσταλούν εκεί που πρέπει για να δούμε τη βασιμότητα εάν αυτά
είναι έκνομες ενέργειες, παράνομες και ό,τι αυτό εμπεριέχει.
Είπα, όμως, κλείνοντας την τοποθέτησή μου -και θέλω να σας την
θυμίσω- ότι σε εμάς, στο Δημοτικό Συμβούλιο, απομένει ο άλλος ρόλος, ο
πολιτικός και είπα επί λέξει «από τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε
αυτά τα θέματα, από τις τοποθετήσεις που θα πάρει ο καθένας από εμάς και
επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο έχει σημασία προς τα πού θα
πάει η πόλη», αυτό είπα την προηγούμενη φορά, το ξαναλέω και σήμερα.
Είναι όμως προσωπική ευθύνη του καθενός ξεχωριστά, ανεξάρτητα από την
Παράταξη που ανήκει, εδώ αναμετρόμαστε όλοι και με την πόλη και με την
εντολή που πήραμε.
Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Πανταζόπουλε, σας ευχαριστώ.
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Ο κ. Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, από τη μεριά μου υπέγραψα κι εγώ την
πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με δύο κριτήρια.
Κριτήριο πρώτο: τα μεροληπτικά χαρακτηριστικά που έχει το
απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λάθη μέσα- κατά
τη γνώμη μου- και
Δεύτερο: για το ζήτημα της απόδοσης του φακέλου με συγκεκριμένα
μάλιστα χαρακτηριστικά, στις Δημοτικές Παρατάξεις.
Σε σχέση με το πρώτο, έτσι είναι, υπάρχει αναλυτική τοποθέτηση της
θέσης του Δημάρχου και δεν υπάρχουν οι τοποθετήσεις των υπολοίπων.
Υπάρχει βέβαια μία παραπομπή που λέει ότι, αν θέλετε να τα βρείτε, θα τα
βρείτε στα λεπτομερή πρακτικά. Δηλαδή, εντάξει! «Ζήσε Μάη μου, να φας
τριφύλλι», που λένε!
Κοιτάξτε όμως κάτι. Στην σελίδα 2 λέει και το εξής: «συνεχίζοντας,
τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και Δημοτικοί
Σύμβουλοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος, εξέφρασαν λεπτομερώς
τις απόψεις τους και πρότειναν να παραπεμφθούν τα στοιχεία που αφορούν
τις δύο υποθέσεις τόσο στον Εισαγγελέα όσο και στον Ελεγκτή Επιθεωρητή
Δημοσίας Διοίκησης».
Δεν είναι αλήθεια! Δεν είναι αλήθεια αυτό! Και μάλιστα στην
επόμενη σελίδα και εκεί που μπαίνει το ζήτημα της απόφασης αναφέρει,
«αποφασίζει κατά πλειοψηφία, απεχόντων των κ.κ. Τσατσούλη και Χιωτέλη
οι οποίοι κατά την τοποθέτησή τους εξέφρασαν την άποψη να παραπεμφθεί
μόνο στον Ελεγκτή Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και απέχοντος του κ.
Σόφη ο οποίος δήλωσε ότι λόγω διαφορετικής προσέγγισης στο ζήτημα, αυτή
η διαδικασία δεν λύνει κανένα ζήτημα και δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη η
παραπομπή στα Δικαστήρια».
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Δηλαδή, δεν υπήρχε συμφωνία ότι όλοι είπαμε να πάνε εκεί τα
πράγματα.
Αυτό δείχνει και μία πρόχειρη κατάσταση γύρω από τα πρακτικά.
Οφείλω να πω ότι φαντάζομαι και πολλά άλλα πρακτικά
αποσπάσματα θα γίνονται με τον ίδιο τρόπο αλλά επειδή κανείς από εμάς ή
εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν τα κοιτάω, ποιος ξέρει τί θα βγαίνουν από
εκεί μέσα και αυτή είναι προσωπική ευθύνη βέβαια το να μην κοιτάς τα
πρακτικά, δεν θα αποδώσει ευθύνες σε κάποιον αν τα παραποιεί, και εγώ
δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου.
Τώρα, στην ουσία. Τι πρέπει να γίνει; Το πρώτο ζήτημα σε σχέση με
τα πρακτικά, με το απόσπασμα. Προφανώς πρέπει η Υπηρεσία του Δήμου
με βάση τις τοποθετήσεις που έγιναν να ανασκευάσει, να ξανακάνει το
πρακτικό, είναι απλό! Δεν μπορεί να υπάρχει τίποτε άλλο! Εκτός αν θεωρεί
η υπηρεσία του Δήμου ότι αυτό είναι το πρακτικό, τα υπόλοιπα που είπαμε
εμείς ήταν για τις κασέτες, είναι για τα «πρωινάδικα» και δεν έχουν κανένα
νόημα!
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Γ.ΣΟΦΗΣ: Δεν μπορεί να κάνει! Τότε έχει άλλα χαρακτηριστικά το
ζήτημα.
Το δεύτερο τώρα, σε σχέση τώρα με το πού πάει το ζήτημα. Κοιτάξτε
να δείτε, ήταν δίπλα μου ο δικηγόρος κ. Μανταδάκης, και όταν τελείωσε η
κουβέντα μου λέει, «και ποιος θα τα κάνει αυτά; Την παραπομπή;» Του
λέω, εγώ δεν ξέρω, άλλωστε εγώ δεν το ψήφισα. Και κατάλαβα ότι υπήρχε
κάποιο πρόβλημα νομικού κενού, ας το πούμε; Και η σκέψη που μου
πέρασε από το μυαλό από εκείνη τη στιγμή ήταν η εξής: ότι πριν καν
ξεκινήσει η διαδικασία η ίδια η διαδικασία όπως μπαίνει, μπαίνει στη
λογική της κωλυσιεργίας και αν από δω μέσα δεν φτάνουμε σε μια απόφαση
η οποία να πάει και να ξέρουμε για ποιο λόγο πάει, σκεφτείτε όταν θα πάει
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στους Επιθεωρητές κι όταν θα πάει στον Εισαγγελέα, που θα «ψειρίζουν τη
μαϊμού» και θα ψάχνουν την λέξη το και το κόμμα αν μπήκε δεξιά –
αριστερά, αν ποτέ θα βγει κάποια απόφαση. Κι αυτή είναι η συλλογιστική
με την οποία εμείς διαφωνήσαμε με την παραπομπή, με τη λογική ότι όλα
αυτά, αυτό που κάνουν είναι απλώς να κουκουλώνουν τις ιστορίες και
τίποτε παραπέρα.
Νομίζω ότι τα πρακτικά του κ. Χατζηδάκη, τις απόψεις του κ.
Χατζηδάκη μπορούμε να τις πάρουμε ό,τι ώρα θέλουμε, δεν φαντάζομαι ότι
ο κ. Χατζηδάκης θα μας κρύψει τα πρακτικά του, έτσι;
Εκεί που υπάρχει ζήτημα είναι το άλλο κομμάτι. Ο Δήμος, γιατί λέει
ότι πράγματι ο Δήμος θα καταθέσει τα χαρτιά του. Τί λέει ο Δήμος; Αυτό
έχετε υποχρέωση να μας το δώσετε. Το πρώτο το λύνουμε μεταξύ μας, πάμε
στον Χατζηδάκη και το ζητάμε. Το άλλο δεν θα μας το δώσετε; Και πρέπει
δηλαδή να τρέχει ο καθένας στη Νομική Υπηρεσία, κλπ.; Ε, εκεί νομίζω ότι
υπάρχει μία κακοπιστία τουλάχιστον στα πλαίσια του Δήμου κι εδώ πρέπει
να επανορθώσετε. Οφείλετε με αυτήν τη λογική και με επίσημο τρόπο, να
δοθούν όλα τα πρακτικά, και του κ. Χατζηδάκη οι τοποθετήσεις, αλλά και
της Νομικής Υπηρεσίας, με τα στοιχεία που έχει, γιατί στην τελική ανάλυση
δεν είμαστε όλοι πεισμένοι ότι είναι έτσι ή αλλιώς τα ζητήματα. Άρα
θέλουμε να έχουμε όλα τα επιχειρήματα και μάλιστα ανοιχτά.
Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του σημερινού και τίποτε παραπέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Σόφη.
Ορίστε, κ. Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ένα λεπτό, αναφέρθηκε το όνομά μου και θέλω να κάνω
μία διευκρίνιση.
Εγώ ως όφειλα πήρα έναν Νομικό Σύμβουλο Δήμου που είχε
ανάλογο περίπου πρόβλημα και μου είπε το εξής, ότι όντως υπάρχει ένα
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κενό, αυτό που είπε ο Γιώργος ο Σόφης μου έδωσε την ιδέα, υπάρχει ένα
κενό, βέβαια δεν είπε εντέλλεται η Νομική Υπηρεσία, το ξεκαθαρίζουμε
αυτό έτσι; Δεν είπε η απόφαση εντέλλεται, πρώτο ξεκαθάρισμα.
Δεύτερον, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον από δύο Νομικούς
Συμβούλους και ιδιαίτερα έμπειρους, μου είπαν ότι, εμείς που κάναμε μία
αίτηση και την κάναμε στον Πρόεδρο, μπορούσες να την κάνεις στο
πρωτόκολλο και το πρωτόκολλο ήταν υποχρεωμένο να πάει στις υπηρεσίες
όλες και με εντολή του Δήμαρχου. Βέβαια, είναι το τυπικό αυτό και εγώ δεν
είμαι πολύ τυπικός άνθρωπος. Όμως, το θέμα ποιο είναι; Το κρίσιμο θέμα
είναι ότι είναι πολιτικό το θέμα. Οι φάκελοι του κ. Χατζηδάκη αλλά και του
Δήμου πρέπει να δίνονται. Σε ανάλογη περίπτωση σε Δήμο της Αττικής
αυτό ακριβώς έγινε και συμφωνήσανε όλοι, δηλαδή και οι απόψεις του κ.
Χατζηδάκη και οι απόψεις της Δημοτικής Αρχής και… και…. και…
στέλνονται και στέλνεται αντίγραφο σε όλους, για να ξέρουν ακριβώς τί
συνέβη γιατί όπως είπαμε δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Αυτήν την έννοια
είχε η τοποθέτηση που είπα, δεν το θεωρώ τόσο κρίσιμο, και εγώ αν ήμουν
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να μην ήξερα, να ρώταγα τον κ.
Μανταδάκη. Ε, δεν είναι τραγικό αυτό! Το πρόβλημα όμως…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Επικαλείται όμως αυτό για να μην μας δώσει τον
φάκελο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Καμία αντίρρηση, γι’ αυτό λέω την ουσία. Δηλαδή, σ’
αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, η ουσία είναι ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
πρέπει να πάρουν τα πάντα στα χέρια τους, ώστε να ξέρουν τί ακριβώς
στέλνεται και ποια είναι. Δεν είναι προσωπικό θέμα, δεν είναι θέμα δηλαδή
να προφυλαχτεί κάποιος. Αυτό ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Κοκοτίνη. Κάποιος συνάδελφος;
Ο κ. Νικηφόρος έχει τον λόγο.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός….
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, επειδή ακολουθώ…. θέλετε να σας δώσω
πρώτα τον λόγο;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν πειράζει, ξεκίνησε ο κ. Νικηφόρος.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Τυπικά κι εγώ είμαι.
Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελέγχεται συνολικά ως
ανακριβής όχι τόσο γιατί είναι ελλιπής ως προς το διαδικαστικό μέρος αλλά
περισσότερο γιατί είναι εντελώς ανακριβής ως προς την παράγραφο 2 του
αποφασιστικού, αυτό που λέει ότι «εντέλλεται η Νομική Υπηρεσία». Κι αυτό
είναι ευθύνη δική σας, κ. Πρόεδρε, μέχρι εδώ.
Το δεύτερο που μπήκε είναι για την εκτέλεση της απόφασης. Δεν
είναι ευθύνη του Προέδρου η εκτέλεση της απόφασης, είναι του Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα,
λοιπόν, φεύγει το βάρος από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος -κατά την άποψή
μου, προσωπική μου άποψη είναι και σύμφωνα με την ερμηνεία που έχει
κάνει ο Νομικός Σύμβουλος της ΚΕΔΕ, ο κ. Ζυγούρης- θα μπορούσε και με
την παρότρυνση του Δημάρχου, να στείλει την απόφαση στον Ελεγκτή
Νομιμότητας, Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης, για να λάβει γνώση
μήπως και θέλει να ασκήσει παρεμπιπτόντως έλεγχο νομιμότητας. Γιατί; Οι
διαδικασίες είναι σε εξέλιξη, μην έρθουν και τις ακυρώσουν αφού θα έχουν
προχωρήσει πάλι, να πούνε ότι υπάρχει αυτή η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, τούτο, εκείνο, κάτι τρέχει, κάτι γίνεται και να μας ακυρώσουν
μια διαδικασία που θα κοντεύει να τελειώσει.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Δεν είναι, αλλά λέει στην παράγραφο β΄ ότι
«περιφερειακές αποφάσεις που αφορούν τις διαδικασίες αυτές μπορούν και
αυτεπάγγελτα να ελεγχθούν από τον Ελεγκτή Νομιμότητας».
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Πάμε τώρα στην παράγραφο 2 που έβαλε μέσα για τη Νομική
Υπηρεσία. Δεν βρίσκω κίνητρο, συνάδελφοι. Ο Δήμαρχος σαν εκτελεστικό
όργανο δεν έχει καλουπωμένο τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ενεργήσει
για να υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή,
μπορούσε κάλλιστα ο Δήμαρχος να πει στη Νομική Υπηρεσία, Νομική
Υπηρεσία σας δίνω την απόφαση, δημιουργείστε φάκελο και στείλτε το
κάτω. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπήκε αυτό το πράγμα εδώ μέσα στην
απόφαση, δεν χρειαζόταν νομίζω, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν το
ξέρω.
Για τον φάκελο ούτε συζήτηση, πρέπει να δοθεί στους Δημοτικούς
Συμβούλους όλους, όποιος το ζητήσει βέβαια μπορούσε να τηρηθεί τυπική
διαδικασία με μία αίτηση. Καταθέστε μία αίτηση και πάρτε αντίγραφα του
φακέλου.
Από εκεί και πέρα, ούτε λίγο ούτε πολύ εγώ νομίζω ότι έγινε μία
παρατυπία που είναι σοβαρή, τη χαρακτήρισα σοβαρή επάνω στον
διαγωνισμό εκεί κλπ., που βεβαίως δεν έχουμε βγάλει και το συμπέρασμα
τώρα ότι πρόκειται για απιστία, είναι και μια αγωνία να βγάλουμε τους
κάδους στην πόλη, να κάνουμε τον φωτισμό led γρήγορα κλπ., είναι και
προεκλογική περίοδος, τη συμμερίζομαι αυτήν την αγωνία.
Άρα, δεν θα πρέπει να βιαστούμε να διασύρουμε κανέναν και να τον
πάμε κατηγορούμενο πριν φύγει η απόφαση να πάει στον Ελεγκτή
Νομιμότητας. Εγώ πιστεύω άμεσα από τον Δήμαρχο, κι ένας πολίτης
μπορεί να κάνει μία καταγγελία, και ένας Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να
το κάνει, αρκεί να έχει άμεσο συμφέρον και υπάρχει νομολογία που λέει ότι
«ο Δημοτικός Σύμβουλος έχει άμεσο συμφέρον, ενεστώς, κλπ.», δεν ξέρω
πώς τα λέει η νομική γλώσσα.
Βέβαια, ο Δήμαρχος πρέπει να την στείλει, δεν έχει κανέναν λόγο να
μην την στείλει, θα φύγει η απόφαση, θα πάει ούτως ή άλλως. Άρα, λοιπόν,
32
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το θεωρώ σαν ατυχία το ότι μπήκε αυτή η παράγραφος 2 στην απόφαση.
Τί προτείνω, λοιπόν. Θα πρέπει να γίνει ορθή επανάληψη της
απόφασης, απανάρτηση της παλιάς, ανάρτηση της καινούργιας, και ούτε
λίγο ούτε πολύ θα έχει στο διαδικαστικό ότι ο κ. Χατζηδάκης κατήγγειλε
ένα, δύο, και επικαλέστηκε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, τον λόγο έλαβαν οι
επικεφαλής των Παρατάξεων και τοποθετήθηκαν, ας δώσουν κι όπως
θέλουν, αρκεί να προκύπτει από τα πρακτικά, από το βίντεο, τοποθετήθηκαν
και τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Δήμαρχος ο οποίος είπε αυτά που είπε,
βεβαίως αρνήθηκε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος και παρότρυνε τους
Συμβούλους του να ψηφίσουν υπέρ της παραπομπής του φακέλου. Αυτή
είναι η αλήθεια όλη! Και στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφάσισε να στείλει στους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης και στον
Εισαγγελέα.
Είναι πολύ απλά τα πράγματα, νομίζω, Πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω
γιατί μπήκε πραγματικά αυτό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Νικηφόρε.
Κύριε Αντύπα, να δώσω τον λόγο στον κ. Χατζηδάκη;
Ορίστε, κ. Χατζηδάκη.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σε όλους.
Θα ξεκινήσω αναφερόμενος στο ζήτημα της σύγκλησης του
σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου.
Καταρχάς, κ. Πρόεδρε, υπήρχαν δύο σκέλη στο αίτημα που έγινε από
σύσσωμη την αντιπολίτευση. Το ένα σκέλος έλεγε περί σύγκλησης
έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου λόγω της παραποίησης της απόφασης της
339/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου και το δεύτερο ζήτημα που έβαζε και,
δυστυχώς, δεν έχει γίνει τίποτα, ήταν να ανακληθεί η απόφαση, να
απαναρτηθεί δηλαδή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέχρι
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σήμερα η απόφαση είναι αναρτημένη, παρ΄ότι ότι σύσσωμη η
αντιπολίτευση έχει ζητήσει να ανακληθεί η απόφαση αυτή θεωρώντας
κιόλας, και λέγοντας κιόλας ότι δεν προσυπογράφει, όπως αναφέρεται στο
απόσπασμα πρακτικού, τη συγκεκριμένη απόφαση.
Άρα, κ. Πρόεδρε, νομίζω υπάρχει παράλειψη και πρέπει άμεσα να
υπάρξει απανάρτηση της συγκεκριμένης απόφασης.
Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την ανάρτηση των πρακτικών
των Δημοτικών Συμβουλίων. Σήμερα παρατήρησα ότι ακόμα και της 13ης
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 27 Σεπτεμβρίου, το πρακτικό, κ.
Πρόεδρε, δεν είναι αναρτημένο στο site του Δήμου ως όφειλε και ούτε
βέβαια είναι το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της 25ης Οκτωβρίου. Στη
δε προφορική συζήτηση που είχαμε, με διαβεβαιώσατε ότι έχει παραληφθεί
από την πλευρά του Δήμου.
Για ποιο λόγο, λοιπόν, τα δύο συγκεκριμένα πρακτικά και αιτούμαι
σήμερα επίσημα και δημόσια να αναρτηθούν….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, μπορείτε να το επαναλάβετε αυτό, γιατί
δεν το κατάλαβα.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ότι το 13ο και 14ο συνεδρίασης πρακτικό έχει
παραληφθεί από την πλευρά του Δήμου και παρ’ όλα αυτά δεν είναι
αναρτημένα στο διαδίκτυο ως όφειλε και ζητάω λοιπόν και τα δύο πρακτικά
να αναρτηθούν άμεσα, ειδάλλως να δοθούν στο σύνολο των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Το τρίτο ζήτημα αφορά την άρνηση παράδοσης των στοιχείων τα
οποία εγώ κατέθεσα Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στον Δήμο Ηλιούπολης.
Καταρχάς θα θυμάστε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα πει με σαφήνεια
ότι, ό,τι καταθέσω και ό,τι αναφερθώ είναι στη διάθεση όλων των
συναδέλφων και όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Κλήθηκα από τον ίδιο τον Δήμαρχο σε εκείνη τη συνεδρίαση να
καταθέσω όλα τα στοιχεία στο πρωτόκολλο του Δήμου, όπως και έκανα, 2
Νοεμβρίου κατέθεσα όλα τα στοιχεία. Τα στοιχεία μπροστά μου
σκαναρίστηκαν και μπήκαν στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Δήμου και
θα μπορούσαν κάλλιστα με ηλεκτρονικό τρόπο να κατατεθούν στο σύνολο
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και να έχουν αποσταλεί ήδη.
Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, ενώ αποτελούν δημόσια έγγραφα τα οποία
τα ανέφερα στη συνομιλία μου, τα οποία τα κατέθεσα στο πρωτόκολλο του
Δήμου, για ποιόν λόγο υπάρχει η άρνηση από την πλευρά του Προέδρου.
Άλλωστε, στο υπόμνημα που κατέθεσα και στα οποία αναφερόμουν και στη
συνέχεια ήταν από πίσω συνημμένα κι όλα τα στοιχεία, ανέφερα ότι
«ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής, δια του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου

του

Δήμου

Ηλιούπολης

εγχειρίζω

υπόμνημα

σχετικών

εγγράφων».
Άρα, κ. Πρόεδρε, οφείλατε κατά την άποψή μου, επειδή είναι
δημόσια έγγραφα, τα οποία έχουν περιέλθει εν γνώσει μου με νόμιμο τρόπο,
είναι e-mail που έχω εγώ στα χέρια μου και είναι έγγραφα που έχουν έρθει
σε εμένα, στα χέρια μου, να τα κοινοποιήσετε και να τα είχατε ήδη
κοινοποιήσει στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τώρα στο ζήτημα αυτού καθ’ αυτού του αποσπάσματος πρακτικού.
Προφανώς και πρόκειται για ένα μεροληπτικό απολύτως πρακτικό. Τί
οφείλατε να είχατε κάνει; Αυτό που κάναμε χρόνια. Και τί κάναμε χρόνια;
Όταν υπήρχαν ζητήματα πολιτικών αποφάσεων, ζητήματα ψηφισμάτων,
δίναμε στο σύνολο των επικεφαλής των Παρατάξεων τα συγκεκριμένα
κείμενα, τα ενέκριναν, έκαναν διαφοροποιήσεις και στη συνέχεια παραδίδονταν, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις.
Αυτό οφείλατε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και για μία πολιτική
απόφαση που είχαμε πάρει. Ο κάθε επικεφαλής Παράταξης και οι
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ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και εγώ που είχα καταγγείλει
συγκεκριμένα ζητήματα, να γράψουμε μία περίληψη, να ελεγχθεί από την
Υπηρεσία ότι αυτή η περίληψη πράγματι ειπώθηκε στο συγκεκριμένο
Συμβούλιο της 25ης Οκτωβρίου και στη συνέχεια να εκδώσετε την
απόφαση, ή να φροντίζατε, κ. Πρόεδρε, να φτιαχνόταν μία περίληψη
αντικειμενική, όχι μεροληπτική, και να έβγαινε απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου.
Εδώ, κ. Πρόεδρε, μπαίνουν και ζητήματα στην περίληψη που βγήκε
και στο απόσπασμα που βγήκε ακόμα και πολιτικά. Δηλαδή λέτε περί
συζήτησης για τις καταγγελίες μου και αναφέρετε μέσα το θέμα ότι ο
Δήμαρχος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να παραδώσουν τις έδρες
τους.
Έχει αυτό σχέση με τα καταγγελλόμενα; Στο οποίο, όπως θυμάστε,
έδωσα απάντηση συγκεκριμένη, και εγώ και η κα Χωματά και ο κ. Αντζινάς
και ο κ. Βιδάλης.
Από τη στιγμή που τίθενται και πολιτικά ζητήματα, γιατί δεν
ανεγράφησαν οι απαντήσεις που δώσαμε;
Επίσης, κ. Πρόεδρε, θα θυμάστε και παρακαλώ πολύ να γίνει επιτέλους πραγματικά περίληψη των θεμάτων που τέθηκαν, ότι έβαλα το ζήτημα
της προμήθειας των κάδων απορριμμάτων, ανέφερα για το e-mail που
έλαβα από τον Δήμαρχο στις 16 Αυγούστου, όπου είναι πολύ σημαντικό,
όχι μόνο το γεγονός ότι πρότεινε την απόρριψη του πορίσματος της
Επιτροπής Διαγωνισμού αλλά και το γεγονός των συνημμένων σ’ αυτό, του
κάδου απορριμμάτων συγκεκριμένης εταιρείας, όπου ανέφερα επίσης μία
μέρα πριν την Οικονομική Επιτροπή της 29ης Αυγούστου τα δύο έγγραφα
που απεστάλησαν στον Διευθυντή Καθαριότητας, τον κ. Σχίζα, με μία ώρα
διαφορά και τα οποία μου κοινοποιήθηκαν, το ζήτημα της διαπόμπευσης
των υπαλλήλων και βεβαίως το θέμα του εξώδικου μέλους της Επιτροπής
36
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Διαγωνισμού, όπου διάβασα, κ. Πρόεδρε, και σχετικό απόσπασμα, όπου
εκεί αναφερόταν το ζήτημα της παρουσίασης στις αρχές Αυγούστου και της
αιφνιδιαστικής κλήσης του μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού στο
Γραφείο του κ. Δημάρχου ενωπίον του προμηθευτή, όπου ζητούσε
διευκρινήσεις ενώ ήταν σε εξέλιξη ο διαγωνισμός γι’ αυτόν τον διαγωνισμό
και αυτά δεν έχουν καταγραφεί πουθενά στα πρακτικά! Αυτή ήταν η ουσία
των θεμάτων.
Ανέφερα, επίσης, για τα led. Δεν έχει αναφερθεί τίποτα. Ανέφερα για
το ζήτημα του ερωτήματος το οποίο απαντήθηκε λανθασμένα και το οποίοκατά τη γνώμη μου- και την είπα επίσημα, μείωνε τον ανταγωνισμό.
Αναφέρθηκα στο ζήτημα του δεύτερου ερωτήματος, του εκπρόθεσμου ερωτήματος, που απαντήθηκε διαφορετικά από το προηγούμενο
ερώτημα και που οδήγησε την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών
Προσφυγών στο να αναστείλει τον διαγωνισμό μας.
Και υπήρξε, επίσης, τοποθέτηση του κ. Παπαγεωργίου για το
συγκεκριμένο θέμα. Κι αυτή έπρεπε να μπει στο απόσπασμα πρακτικού.
Και όλοι οι επικεφαλής των Παρατάξεων είπαν κάποια ζητήματα. Δεν
έπρεπε συνοπτικά να μπει η περίληψη αυτών των θεμάτων που έβαζε ο κάθε
Δημοτικός Σύμβουλος; Για ποιόν λόγο δεν περιελήφθησαν;
Και, βέβαια, το ζήτημα του αποφασιστικού που έθεσε ο κ.
Νικηφόρος. Από πού κι ως πού, και πού ακούστηκε το ζήτημα ότι
εντέλλουμε την Νομική Υπηρεσία;
Ξέρετε ποια ήταν η απόφαση; Η απόφαση ήταν: παίρνουμε τα
στοιχεία του Χατζηδάκη από το πρωτόκολλο, όταν τα καταθέσει, φτιάχνει
σχετικό υπόμνημα- το έχει αναφέρει ο Δήμαρχος- ο Δήμαρχος, παίρνουμε
τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και τα στέλνουμε αμελλητί στον
Εισαγγελέα και στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης!
Αυτή ήταν η απόφαση.
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Δεν συντάσσουμε κανέναν φάκελο με απόψεις. Αμελλητί τα
στέλνουμε! Και νομίζω είναι κατανοητό τί σημαίνει! Αυτή ήταν η απόφασή
μας. Αλλά πήραμε μία απόφαση ότι τα δίνουμε στη Νομική Υπηρεσία, τα
αποκρύπτουμε από τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους… Για ποιο
λόγο; Και κυρίως από το κοινό! Δηλαδή είπαμε «όλα στα φως!», να μάθουν
όλοι οι Ηλιουπολίτες τα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα που ακούστηκαν
σ’ αυτήν την αίθουσα, αν ακούστηκαν αντεπιχειρήματα, και να κρίνουν.
Αυτή δεν ήταν η απόφασή μας;
Πιστεύω, κ. Πρόεδρε, πραγματικά, ότι έστω και τώρα, την ύστατη
στιγμή, θα πρέπει να κατέβει αμέσως το πρακτικό, όπως ζήτησαν 22 άτομα
της αντιπολίτευσης που δεν προσυπογράφουν το συγκεκριμένο και από εκεί
και πέρα είτε οι επικεφαλής των Παρατάξεων και βέβαια όλοι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι να στείλουν περίληψη αυτών που έχουν λεχθεί, δεν θα
ξανακάνουμε επανάληψη συνεδρίασης της 25ης Οκτωβρίου.
Εμείς ζητήσαμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να
καταγγελθεί η σκοπιμότητα και η μεροληψία αυτού του πρακτικού, ή η
Υπηρεσία να κάτσει, αφού έχετε όπως είπατε, κ. Πρόεδρε, στα χέρια σας τα
πρακτικά τα απομαγνητοφωνημένα και υπάρχουν και τα βίντεο, και να
βγάλει ένα απόσπασμα των λεγομένων όλων των Δημοτικών Συμβούλων
από τη συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου. Αυτό οφείλετε να κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ.
Ο κ. Αντύπας έχει τον λόγο.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Καλησπέρα κι από εμένα.
Έχω σχεδόν πλήρως καλυφθεί. Απλώς, επειδή διαβάζω την
απάντηση, γιατί σαν εκπρόσωπος της Παράταξης έκανα την αίτησή μου
στις 6.11.2018, η απάντηση ήταν ότι «τα στοιχεία του Χατζηδάκη καθώς
και τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν δοθεί στη Νομική
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Υπηρεσία». Συνεπώς, θα πρέπει να μας δώσετε και τα πρακτικά, διότι η
απόφαση που βγήκε είναι μια περίληψη των πρακτικών, έτσι γράφει
τουλάχιστον, περίληψη.
Στα πρακτικά γράφονται όλα όσα ελέχθησαν εδώ ή απλώς η
περίληψη, αυτός που την έβγαλε, έβγαλε απ’ ό,τι γράφονται στα πρακτικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Αντύπα; ..Ωραία.
Η κΑ Δουβή έχει τον λόγο.
Α.ΔΟΥΒΗ: Σήμερα παρέλαβα εγώ τα έγγραφα της 13ης και 14ης
συνεδρίασης. Η ερώτησή μου είναι, γιατί εσείς, κ. Πρόεδρε και κα
Γραμματεύ, έχετε την ευθύνη να αποτυπώνεται ακριβώς ό,τι λέγεται μέσα
στη συνεδρίαση. Από κάτω βάζετε τις υπογραφές μας, έτσι; Αυτό,
καταλαβαίνετε, ότι αν κάπου διαφεύγετε και είδαμε όλοι ότι και οι άλλοι
προηγούμενοι προλαλήσαντες τονίσανε ότι αυτό που ανέβηκε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το απόσπασμα, έχει βασικές διαφορές, αυτό που κάνατε, που
βάλατε τις υπογραφές μας και κρέμονται ακόμα στο διαδίκτυο, πρέπει να το
κατεβάσετε, είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει, είναι ψευδή δήλωση από τη
μεριά σας, εμείς δεν είπαμε αυτά τα πράγματα για να βάζετε από κάτω τα
ονόματά μας. Πρώτον αυτό.
Δεύτερον: η ερώτησή μου εδώ, σ’ αυτά τα πρακτικά τα έγγραφα που
μου δώσατε, είναι η απομαγνητοφώνηση; Όπως έχει ειπωθεί; Αυτό είναι η
ερώτησή μου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κα Δουβή.
Κύριε Καλαντίδη, ζητήσατε τον λόγο; ..Ορίστε.
Δ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ: Απλώς θέλω να πω, εφόσον είχαμε πάρει απόφαση να
πάνε στον Ελεγκτή και στον Εισαγγελέα αυτά τα οποία συζητήσαμε την
προηγούμενη φορά, θα πρέπει τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου,
όπως συζητήθηκαν, και όποια έγγραφα έχουν κατατεθεί, απ’ όποια πλευρά
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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κι αν υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, να φύγουν ακριβώς, να δημιουργηθεί ο
φάκελος και να φύγουν για εκεί που είπαμε να πάνε, και δεύτερον να είναι
στη διάθεση όλων των Δημοτικών Συμβούλων, των Παρατάξεων για να
έχουμε πλήρη γνώση αυτών των οποίων συζητήθηκαν. Άρα, είναι απλό το
θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κα Δουβή.
Α.ΔΟΥΒΗ: Θα παρακαλούσα να μας δοθούν και να τα επικυρώσουμε, να
τα διαβάσουμε και να τα επικυρώσουμε, για να μην υπάρχει περαιτέρω
παρεξήγηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ. Κύριε Πούλε, ζητήσατε τον λόγο;
Ο κ. Πούλος έχει τον λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η περίληψη του αποσπάσματος θα έπρεπε να
αναπαράγει ακριβώς αυτό που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την
προηγούμενη φορά και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο, διότι στην
προηγούμενη συζήτηση υπήρχε ο καταγγέλλων και ο καταγγελλόμενος. Σ’
αυτήν την απόφαση που βγάλατε δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι
για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολύ καιρό, η αντιπολίτευση ομονοεί σε
ένα πράγμα. Ομονοεί, αυτό που καταλαβαίνω εγώ σήμερα είναι ότι έχετε
μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό που έχει συμβεί και θα πρέπει, κ. Πρόεδρε, σήμερα,
εσείς, να απολογηθείτε γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Γιατί το απόσπασμα
δεν περιγράφει ακριβώς αυτό που έγινε την προηγούμενη φορά.
Εσείς έχετε την ευθύνη, κ. Πρόεδρε, της αναβάθμισης αυτού του
Δημοτικού Συμβουλίου και με αυτά που ακούγονται εδώ πέρα φαίνεται ότι
η τάση σας είναι να υποβαθμίζετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Πούλε, σας ευχαριστώ. Άλλος συνάδελφος;
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Η κα Χωματά έχει τον λόγο.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Ναι, κ. Πρόεδρε, μετά απ’ όσα ειπώθηκαν νομίζω ότι είναι
προφανές το συμπέρασμα. Έχετε ευθύνη εσείς! Σε σημείο που μπορεί και
πρέπει να υποβληθεί μομφή! Έγινε παραποίηση πρακτικών!
Δεύτερον: η μη παράδοση εγγράφων (παρίστανται δικηγόροι και
παρακαλώ να με διαψεύσουν) είναι ποινικό! Όχι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
αλλά και κάθε πολίτης, σε ο,τιδήποτε είναι δημόσιο και οι συνεδριάσεις
είναι δημόσιες, έχει δικαίωμα να πάρει τα έγγραφα, και τα πρακτικά και τα
έγγραφα. Η άρνηση συνεπάγεται ποινική ευθύνη!
Και κάτι τρίτο. Κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο που
δείχνει τον κ. Δήμαρχο μετά την ψηφοφορία για τους κάδους να
απευθύνεται σε εμάς και να λέει «πάρτε τον….!!» Καταλάβατε, το έχετε δει
και οι περισσότεροι, δεν είναι ανάγκη να πω…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τον Γιάννη!
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Τον Γιάννη, ναι!! Λοιπόν, «πάρτε τον…!» Και εσείς δίπλα
του γελάτε! Εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό, κ. Πρόεδρε! Το θεωρώ πάρα
πολύ σοβαρό!!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχάς δεν το έχω δει εγώ, αυτό που λέτε…
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ότι εξευτελιστήκαμε με
αυτόν τον τρόπο! Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ εδώ μέσα και η απάντησή σας
ήταν, να γελάσετε! Να το βρείτε και αστειάκι! Μας συγχωρείτε, αλλά εμείς
δεν διασκεδάζουμε με τέτοια αστεία! Και παρακαλώ να μου πείτε τί θα
κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε;
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Ολοκλήρωσα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλος συνάδελφος;
Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι.
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Άκουσα με μεγάλη προσοχή όλα αυτά τα οποία διατυπώθηκαν από
τις Παρατάξεις και θέλω πρώτα απ’ όλα, πριν μπω στην ουσία των
ζητημάτων, να κάνω δύο παρατηρήσεις.
Προφανώς ο Πρόεδρος θα απαντήσει σ’ αυτά τα οποία ειπώθηκαν για
το πρόσωπό του, αλλά επιτέλους πια, σ’ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο
τουλάχιστον οκτώ χρόνια γνωριζόμαστε όλοι και ξέρουμε πολύ καλά ότι η
επίθεση σήμερα δεν είναι στο πρόσωπο του Προέδρου αλλά στον Δήμαρχο,
γιατί ο Δήμαρχος είναι το πρόβλημα, δεν είναι ο Πρόεδρος.
Ο Πρόεδρος κατηγορήθηκε, σε εισαγωγικά ή μη, για πολλά
πράγματα, θα απαντήσει ο ίδιος.
Εγώ θα επιχειρήσω να απαντήσω σε ένα – ένα από τα θέματα τα
οποία βάζετε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
Πρώτον, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αμφισβητεί κανείς
εδώ και νομίζω ότι και εμείς και η αντιπολίτευση στο σύνολό της, ένα
στόχο έχουμε. Τη διαφάνεια, την πλήρη διαφάνεια των αποφάσεων του
Δημοτικού

Συμβουλίου

και

όλων

αυτών

που

αναφέρθηκαν

στο

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Οκτωβρίου. Και θυμίζω, γιατί
όλοι θυμάστε πολύ καλά ότι το θέμα ήρθε από εμένα, από τον Δήμαρχο της
πόλης! Και ανέφερα χαρακτηριστικά ότι δεν θα αφορούσε το Δημοτικό
Συμβούλιο το τί συμβαίνει στο εσωτερικό της Παράταξης, γιατί είχαμε
παραιτήσεις, αλλαγές, διασπάσεις, σε πάρα πολλές Παρατάξεις, δεν είναι
μόνο η δική μας Παράταξη. Μάλιστα, ενόψει της απλής αναλογικής είναι
και της μόδας τώρα. Έλεγα χαρακτηριστικά ότι κάποτε λέγαμε,
«Πρόεδρε..», και γύριζε η μισή Ελλάδα, τώρα θα λέμε «υποψήφιοι»
και θα γυρίζει όλη η Ελλάδα, γιατί αυτά είναι τα αποτελέσματα ενός
συγκεκριμένου νόμου ο οποίος θα κριθεί κιόλας στην πράξη.
Άρα, λοιπόν, το θέμα είναι ο Βαλασόπουλος. Ο Βαλασόπουλος από
την πρώτη στιγμή στην εισήγησή του είπε, πλήρη διαφάνεια. Δεν θέλω να
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σας διαβάσω το κομμάτι που εισηγήθηκα, γιατί είπα ότι είμαι ξεκάθαρος,
ότι πρέπει εδώ να έρθουν όλα τα στοιχεία περί έκνομων συμπεριφορών, σε
εισαγωγικά ή μη, να κατατεθούν όλα αυτά τα στοιχεία και υπενθυμίζω, γιατί
αυτό το ξεχνάμε, την ομόφωνη, όχι ομόφωνη, κατά πλειοψηφία, νομίζω ο κ.
Σόφης είχε διαφοροποιηθεί με την κα Τσατσούλη σε ένα ζήτημα, να
παραπεμφθεί ο φάκελος στον Εισαγγελέα και στον Ελεγκτή Δημόσιας
Διοίκησης. Αυτό λέει η απόφαση.
Ακούστε, συνάδελφοι, έχετε μπλέξει δύο πράγματα, όχι όλοι, γιατί
κάποιοι είναι διαβασμένοι, κάποιοι άλλοι. Δεν θα πω ονομαστικά, για να
μην θεωρηθεί προσωπικό και αρχίσουμε πάλι επί προσωπικού και τέτοια.
Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν αναρτώνται τα πρακτικά του Δημοτικού
Συμβουλίου. Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτάται η απόφαση περίληψης των
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί
ακούστηκε ο όρος «τα πρακτικά…. τα πρακτικά…. τα πρακτικά δεν
αναρτήθηκαν σωστά»! Είναι λάθος! Και μάλιστα να υπενθυμίσω ότι το ίδιο
βράδυ, το ίδιο βράδυ της συνεδρίασης της 25ης Οκτωβρίου όλο το βίντεο
του Δημοτικού Συμβουλίου αυτούσιο όπως ήταν, ήταν στο διαδίκτυο, όλο!
Άλλωστε, να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Πετύχαμε και φέραμε εδώ
από τότε που υπήρχε η δυνατότητα, το Δημοτικό μας Συμβούλιο να
μεταδίδεται ζωντανά και να μπορούν να το παρακολουθούν όλοι οι πολίτες
της πόλης μας!
Τρίτον, πολύ σημαντικό. Σας υπενθυμίζω, γιατί ούτε αυτό ειπώθηκε
κι είναι σημαντικό, τί είπα στην πρότασή μου για τη σύνθεση των απόψεων
του Δημοτικού Συμβουλίου όταν κλείναμε, έχω τα πρακτικά.
Νομίζω, είπα, ότι με τα στοιχεία που θα καταθέσει ο κ. Χατζηδάκης
στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και στην Υπηρεσία ακριβώς με πρωτόκολλο,
θα πάει στο πρωτόκολλο και θα καταθέσει ένα, δύο, τρία, πέντε, τα στοιχεία
του, συν αυτά τα οποία έχουμε εμείς, γιατί πρέπει να έχουμε και τα στοιχεία
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τα δικά μας, που απαντήσαμε στο Συμβούλιο και τα τεκμηριώσαμε, όλα
αυτά θα πάνε στον φάκελο και θα πάνε για την ποινική διαδικασία. Και
δεύτερον, όλος ο φάκελος αυτός, με τα στοιχεία που έχει ο κ. συνάδελφος
και εμείς, θα πάει στον Ελεγκτή Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στον
Εισαγγελέα. Πού έχουμε, λέω, διαφωνία; Καμία!
Άρα, λοιπόν, σήμερα, επειδή θα απαντήσω και σε έναν – έναν στους
αγορητές, αλλά να πω πρώτα τη γενική προσέγγιση. Σήμερα τί πρέπει να
κάνουμε εμείς; Εμείς πρέπει να συναινέσουμε σε ένα πράγμα, γιατί όλοι μας
θέλουμε τη διαλεύκανση της υπόθεσης! Όλοι μας θέλουμε να αποδειχθεί
τελικά εάν ο Βαλασόπουλος, ο κάθε Βαλασόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος,
Αντιδήμαρχος, υπάλληλος, έχει πρόβλημα ποινικό ή παράτυπες ή
παράνομες συμπεριφορές! Αυτός είναι ο ρόλος μας εδώ! Οκτώ χρόνια εγώ
εδώ και στην πολιτική μου ζωή μέχρι τώρα, αυτό έχω αποδείξει!
Άρα, λοιπόν, τί πρέπει να κάνουμε σήμερα; Ακούσαμε με ιδιαίτερη
προσοχή όλους τους αγορητές, θα παρακαλέσουμε και σήμερα αν θέλετε, ή
τη Δευτέρα, να στείλει ο κάθε ένας και θα πω πολύ συγκεκριμένα ένα – ένα
για τον καθένα, τις απόψεις του. Εάν αυτές οι απόψεις συμπεριλαμβάνονται
στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, να συμπεριληφθούν αυτούσιες
στην απόφαση.
Εμείς θέλουμε να κάνουμε μία απόφαση περίληψης των πρακτικών.
Δεν θέλουμε να κάνουμε βιβλίο! Γιατί το βιβλίο είναι τα πρακτικά του
Δημοτικού Συμβουλίου τα οποία βεβαίως, βεβαίως μπορεί να τα πάρει
όποιος θέλει και ό,τι ώρα θέλει.
Για να δούμε λοιπόν ένα – ένα τί εμείς αποκρύψαμε; Και πού
συμφωνούμε να προχωρήσουμε;
Είπε ο κ. Κοκοτίνης και είναι σημαντικό. Δεν διατυπώθηκε, κ.
Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, πλήρως η άποψη της Παράταξής μας και ουσιαστικά
το πολιτικό σκεπτικό. Συμφωνούμε! Θα παρακαλέσουμε, λοιπόν, τον κ.
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Κοκοτίνη και την Παράταξή του να διατυπώσει ακριβώς πώς θέλει να
συμπεριληφθεί στην απόφαση το σκεπτικό της Παράταξης και να μπει μέσα
αυτούσιο, χωρίς καμία παρέμβαση. Αυτούσιο! Απλώς η απόφαση του
Συμβουλίου, γιατί έτσι είναι οι αποφάσεις, δύο σελίδες είναι, τρεις το πολύ,
λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος δεν θα είναι δύο σελίδες, θα είναι
είκοσι! Δεν υπάρχει κανένα θέμα σ’ αυτό!
Για να δούμε λοιπόν, το δεύτερο θέμα….
(Διαλογικές συζητήσεις εκτός πρακτικών μη αποδιδόμενες)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, λίγο ησυχία για να
ολοκληρώσω, εγώ δεν ενόχλησα κανέναν ούτε παρενέβην σε κανέναν.
Το δεύτερο θέμα που είναι σημαντικό. Δεν αποφάσισε- λέει- το
Δημοτικό Συμβούλιο να στείλει τα στοιχεία στη Νομική Υπηρεσία!
Κύριοι, πάρα πολλοί από εσάς έχετε ασκήσει διοίκηση και ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει καμία
εκτελεστική αρμοδιότητα.
Και σας ρωτώ εγώ: εάν εσείς ήσασταν Πρόεδροι του Δημοτικού
Συμβουλίου, πού θα αναθέτατε να ολοκληρωθεί με όλα τα στοιχεία, που θα
συμφωνήσουμε στο Συμβούλιο και σήμερα, ο φάκελος για να πάει στον
Εισαγγελέα και στους Ελεγκτές; Μία Υπηρεσία υπάρχει, εκτός αν θέλετε να
το στείλουμε στο Πράσινο ή στην Καθαριότητα! Μία είναι! Η Νομική
Υπηρεσία!
Παρακαλώ πολύ επειδή σήμερα ο κ. Καραβέλος είχε ένα ιδιαίτερο
προσωπικό του πρόβλημα δεν μπορούσε να παραστεί, να ρωτήσετε και τον
υπεύθυνο τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας να σας πει ότι, ο
Πρόεδρος μπορεί με αίτησή του να παρακαλέσει τη Νομική Υπηρεσία να
συγκεντρώσει όλον τον φάκελο, που θα συμφωνήσει εδώ το Δημοτικό
Συμβούλιο όπως εγώ πιστεύω συμφώνησε και στις 25 Οκτώβρη, και να τον
παραπέμψει στον Εισαγγελέα και στον Ελεγκτή Επιθεωρητή Δημόσιας
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Διοίκησης. Και αυτή είναι η δουλειά της Νομικής Υπηρεσίας! Για να
τελειώνουμε και μ’ αυτό.
Τρίτο ζήτημα. Γιατί δεν παραδόθηκε το υπόμνημα του αγαπητού
συναδέλφου; Μα είναι πάρα πολύ απλό και το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας,
γιατί το υπόμνημα με αριθμό πρωτοκόλλου που ζητήσαμε να κατατεθεί -κι
είναι σημαντικό αυτό, προσέξτε- λέει, «σε όλες τις νόμιμες Αρχές»! Τί
σημαίνει αυτό, συνάδελφοι; Αυτό σημαίνει….
(Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου –δεν καταγράφονται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε με να ολοκληρώσω, μη βιάζεστε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό σημαίνει, κύριοι, ότι ο φάκελος αυτός που συγκροτείται από την Νομική Υπηρεσία με το υπόμνημα είναι προανακριτικό
υλικό όταν υποβληθεί στον Εισαγγελέα ποινικά.
(Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου –δεν καταγράφονται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, να ολοκληρώσει! Δεν διακόπηκε
κανένας, συνάδελφοι!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν διέκοψα κανέναν….
(Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου –δεν καταγράφονται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ! Όλοι οι συνάδελφοι μιλήσατε, σας
παρακαλώ πολύ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ό,τι και να πείτε, ακούστε, ό,τι και πείτε, θέλω να με
αφήσετε να ολοκληρώσω γιατί βιάζεστε και είναι κακό στην πολιτική να
βιάζεσαι! Πάρα πολύ κακό!
Ακούστε με. Εμείς τί λέμε σήμερα στο Συμβούλιο; Έχει ο κ.
συνάδελφος το υπόμνημα; Αύριο το πρωί μπορεί να το στείλει σε όλα τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εμείς δεν μπορούμε ως Νομική Υπηρεσία, ως Δήμος να δώσουμε
έγγραφο το οποίο αποτελεί προανακριτικό υλικό. Δεν έχουμε να κρύψουμε
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τίποτα! Και σήμερα μπορεί να το πάρετε, και αύριο μπορείτε να έρθετε στο
Γραφείο, αυτό το υπόμνημα που έχει τώρα στα χέρια του ο κ. Χατζηδάκης
και θα μας δώσει, να έρθετε αύριο το πρωί να το πάρετε! Είναι στη διάθεσή
σας, εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα!
Άλλωστε, προσέξτε, τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν
τα πάντα μέσα! Όλα τα στοιχεία!
Άρα, λοιπόν, για να κλείσουμε και το τέταρτο θέμα, που θεωρώ ότι
είναι σοβαρό, και είναι το υπόμνημα του κ. Χατζηδάκη, είναι στη διάθεσή
σας! Αύριο μπορεί ο κ. Χατζηδάκης να μας το εγχειρήσει εδώ και αύριο οι
υπηρεσίες, η Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει….
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το κατέθεσα επίσημα!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε με να ολοκληρώσω!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα διατυπώσω τις απόψεις μου, γιατί ο δικός μου ρόλος
αυτός είναι. Είναι ένας ρόλος ξεκάθαρος και διαφανής μέσα στο Συμβούλιο.
Άλλο είναι το υπόμνημα που παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου από τη
Διοίκηση και άλλο το υπόμνημα που σήμερα θα πει ο κ. Χατζηδάκης,
«ορίστε, σας το παραδίδω, κ. Πρόεδρε, και αύριο δώστε το σε όλους τους
Συμβούλους»! Είναι δύο διαφορετικά. Γιατί;
Θα σας πω και γιατί. Γιατί εμείς σύντομα θα επιβάλουμε και θα το
κάνουμε να πάμε στον Εισαγγελέα, θα κληθείτε όλοι που τοποθετηθήκατε
και εγώ μαζί, να δώσετε ένορκη κατάθεση στον Εισαγγελέα και θα έχετε
υποχρέωση για να καταθέσετε αυτά που πραγματικά θέλετε, να ζητήσετε
από τον Εισαγγελέα, άμεσα, να σας δώσει όλο το προανακριτικό υλικό και
βεβαίως όταν το προανακριτικό υλικό βρεθεί στον Εισαγγελέα- προσέξτεμπορείτε και πριν απ’ αυτό, δηλαδή όταν κατατεθεί, να κάνετε μία απλή
αίτηση (μιλάω γι’ αυτό που έχει τον αριθμό πρωτοκόλλου) και να το πάρετε
από τον Εισαγγελέα. Αλλά μόνο με εντολή Εισαγγελέα.
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Κάθε δημόσιο έγγραφο το οποίο αφορά συμπεριφορές παραβατικές,
σε εισαγωγικά ή μη, ή διοικητικές πράξεις, από τον Κώδικα ξεκάθαρα δεν
διανέμεται πουθενά.
Και να πω και κάτι άλλο, για να κλείσω κι αυτό και να προχωρήσω.
Γιατί αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Μέσα στο υπόμνημα υπάρχουν
προσωπικά δεδομένα. Το εξώδικο του κ. Κακάτσιου απέναντι σε
συγκεκριμένο πρόσωπο είναι προσωπικό δεδομένο και δεν δίδεται. Τώρα,
εάν κάποιοι δεν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει Διοίκηση αλλά υπάρχει ό,τι
θέλουμε κάνουμε, το δίκαιο είναι το δικό μας αυτό θέλουμε και τραβάμε και
«Χ» πάνω σε απαντήσεις ενός θεσμού του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, γιατί εμείς δεν τις υπολογίζουμε, αυτό είναι πολιτική τους
επιλογή. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε Διοίκηση του Δήμου, πρέπει με
ιδιαίτερη προσοχή να χειριστούμε τα θέματα.
Προχωράω. Άρα, λοιπόν, ό,τι υπάρχει το οποίο θεωρείτε ότι πρέπει
να μπει μέσα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα, αύριο το
πρωί θα το στείλετε, και εμείς θα το συμπεριλάβουμε μέσα στην απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, αρκεί- επαναλαμβάνω- αυτό που θα γράψετε
και θα πείτε να είναι στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα πρακτικά του
Δημοτικού Συμβουλίου και όχι κάτι διαφορετικό.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε με να τελειώσω, δεν σας διέκοψα, μάθετε να
σέβεστε τη διαδικασία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύρια Τσατσούλη, θα τελειώσει ο κ. Δήμαρχος….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου) Επί της διαδικασίας!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σέβεστε τη διαδικασία! Πάμε παρακάτω! Όταν μιλάει ο
Δήμαρχος δεν υπάρχει επί της διαδικασίας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ! Τελείωσε ο κάθε συνάδελφος, μόλις
τελειώσει…
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να παρεμβαίνει στα του
Δημοτικού Συμβουλίου!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεχίζω. Ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εντόνως διαμαρτυρόμενη εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην πνιγείτε μόνο, προσέξτε! Ακούστε με λίγο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, κα Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε με λίγο. Ο Δήμαρχος….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:

(Παρεμβαίνει

εντόνως

διαμαρτυρόμενη

εκτός

μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας πω, θα σας απαντήσω, αφήστε με να τελειώσω.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:

(Παρεμβαίνει

εντόνως

διαμαρτυρόμενη

εκτός

μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν βοηθάτε πουθενά, πουθενά δεν βοηθάτε! Φαίνεται ότι
δεν θέλετε…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:

(Παρεμβαίνει

εντόνως

διαμαρτυρόμενη

εκτός

μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όνομα του Θεού και της Παναγίας!! Κυρία Τσατσούλη,
όλοι μιλήσανε με τον χρόνο τους!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:

(Παρεμβαίνει

εντόνως

διαμαρτυρόμενη

εκτός

μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα διατυπώσουμε τις απόψεις μας….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας!!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορείτε επί της διαδικασίας να πείτε, μιλάει ο
Δήμαρχος!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:

(Παρεμβαίνει

εντόνως

διαμαρτυρόμενη

εκτός

μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, κάνετε λάθος!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, κ. Τσατσούλη!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, για να ολοκληρώσουμε.
Άρα, λοιπόν, άκουσα βέβαια ότι και κάποια άλλα θέματα, ότι
θέλουμε εμείς να αποκρύψουμε τα στοιχεία και να κάνουμε και να ράνουμε!
Αυτά είναι αστεία πράγματα! Αυτό που εμείς θέλουμε είναι «χθες! να πάνε
όλα τα στοιχεία στον Εισαγγελέα, όλα τα στοιχεία», δεν έχουμε να
κρύψουμε τίποτα!
Και το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ένα, αυτό που είπε κάποιος
συνάδελφος εδώ, ο κ. Πανταζόπουλος, και το επανέλαβε, ότι δεν μπορεί να
πάμε σε ένα πολιτικό αγώνα με σημαία την σκανδαλολογία. Δεν μπορούμε
να πάμε και δεν θα πάμε! Και δεν θα πάμε, γιατί εμείς ως Σώμα, ως
Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα θα συμφωνήσουμε και αύριο θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, να στείλετε όλα τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, που
θέλετε, να συμπεριληφθούν όλα μέσα στο φάκελο…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε συναίσθηση του ρόλου σας;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ, κα Τσατσούλη, με προσβάλετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:

(Παρεμβαίνει

εντόνως

διαμαρτυρόμενη

εκτός

μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν σας προσέβαλα. Εγώ ως Δήμαρχος έχω την
υποχρέωση, επειδή έχω εμπλακεί, έχω εμπλακεί….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Δεν θα αποφασίσετε εσείς για τα γενόμενα του
Δημοτικού Συμβουλίου!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:

(Παρεμβαίνει

εντόνως

διαμαρτυρόμενη

εκτός

μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ!
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ κάνω μία πρόταση, το
Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει, όλα τα στοιχεία που θέλουν οι
παρατάξεις να προστεθούν, να συμπληρωθούν, θα συμπεριληφθούν, κ.
Πρόεδρε, με βάση την πρότασή μου, αυτό θα το αποφασίσετε εσείς, όλα
μέσα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου! Δεν θα λείψει τίποτα! Δεν
έχουμε καμία αντίρρηση γι’ αυτό! Και γι’ αυτό και πάλι λέω και παρακαλώ
και προτείνω και αύριο ακόμα οι Δημοτικές Παρατάξεις να στείλουν τα
στοιχεία όλα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να γραφτεί η
απόφαση, κ. Πρόεδρε, να την ξαναστείλετε στους επικεφαλής των
Παρατάξεων, να την ελέγξουν, να πάρουμε το πράσινο φως και να
αποστείλουμε αυτήν και τα στοιχεία που έχουμε εμείς στον Εισαγγελέα.
Τώρα, το «περί φάρσας και τραγωδίας», αυτό ξέρετε πότε θα
αποδειχθεί, κα Τσατσούλη; Στις 26 Μαΐου! Θα αποδειχθεί και η φάρσα και
η τραγωδία. Γιατί;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην δημοκρατία…. Ακούστε με… θα με ακούσετε!!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα! Στη δημοκρατία
θα κρίνει ο λαός της Ηλιούπολης ποιος έχει δίκιο και ποιος θα ηγηθεί! Και
αυτά θα τα δούμε στις 26 Μάη.
Πάμε τώρα παρακάτω.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο λαός κρίνει!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα, για να κλείσω…. καλά, καλά!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Και ο Χίτλερ με ψήφο ήταν!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ο Στάλιν βεβαίως, με 99%.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

51

52

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Για να κλείσω, λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε άλλα θέματα, θα
μπορούσα να πω κάλλιστα, για να σας αποδείξω γιατί έχετε αγωνία εσείς
ειδικά, γιατί δεν πρέπει να πάρουμε και δεν θέλετε να πάρουμε τους
επίγειους κάδους.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, βεβαίως! Γιατί ξέρω ότι επισκεφθήκατε και την
Υπηρεσία και ρωτήσατε «εάν έχει ανάγκη ο Δήμος Ηλιούπολης από 1500
κάδους» και σας απαντήσανε…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, όχι, δεν θέλω να μπω, προσέξτε, γιατί θα ξεφύγουμε
από το θέμα, αλλά έχω και γι’ αυτά απαντήσεις, επειδή γνωρίζω τί έχει γίνει
από κάτω.
Τώρα, για να κλείσει το θέμα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε, κατά την άποψή μου, κ. Πρόεδρε, να πάρουμε μία απόφαση για να
μπορέσουμε από αύριο να έχουμε όλα τα στοιχεία και να τα στείλουμε στον
Εισαγγελέα! Να μην κωλύονται τα πράγματα! Γιατί όσο βάζουμε τέτοια
θέματα, τόσο τα πράγματα θα κωλύονται!
Κλείνω, λοιπόν, και νομίζω ότι η πρότασή μου είναι συνθετική.
Αύριο το πρωί όλοι οι συνάδελφοι και όλες οι Παρατάξεις να στείλουν στον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τις απόψεις τους για το πώς πρέπει να
διατυπωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βεβαίως δεν θα
είναι απόφαση θα είναι βιβλίο, και μακάρι να είναι βιβλίο, δεν έχουμε
κανένα πρόβλημα, να τα επεξεργαστεί ο Πρόεδρος και να τα στείλει πίσω
σε όλους τους επικεφαλής των Παρατάξεων, να κάνουν τις παρατηρήσεις
τους, να πάρουμε το οκέι από τους επικεφαλής των Παρατάξεων και να
ολοκληρώσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να βοηθήσω, Πρόεδρε, λίγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Δήμαρχε, μισό λεπτό, κ. Κοκοτίνη.
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ περιμένω την τοποθέτηση του Προέδρου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόλις τελειώσει…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι ο Δήμαρχος έχει δικαίωμα να μιλήσει!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, να τελειώσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα να μιλήσει, δεν θα
αφαιρέσετε τον λόγο από τον Δήμαρχο!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, λοιπόν, ακούστε!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, έχω κλείσει και είμαι ξεκάθαρος. «Όλα τα στοιχεία
στο φως!» Όπως ήταν και η εισήγησή μου….
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου) Στους Συμβούλους θα
δοθούν, Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απαντώ, τώρα, αυτή τη στιγμή ο κ. Χατζηδάκης, τώρα αυτή
τη στιγμή…
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν τα έχει, τα κατέθεσε στο πρωτόκολλο!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α.., βλέπετε. λοιπόν! Σας εξηγώ λοιπόν και πάλι ότι, ό,τι
έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο είναι δεδομένο προανακριτικής διαδικασίας
και….
έντονες παρεμβάσεις διαμαρτυρίας από τους Συμβούλους της
αντιπολίτευσης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λοιπόν απαντώ, ο κ. Χατζηδάκης έχει στα χέρια του το
υπόμνημα, το υπόμνημα το έχει στα χέρια του, και είναι στη διάθεση όλων
των Συμβούλων να το πάρουν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώσει και θα σας δώσω τον λόγο!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το πάρουν, αυτή είναι η απάντησή μας!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω! Θα με αφήσετε να μιλήσω; Να με αφήσετε
να μιλήσω, γιατί κι εδώ πάλι θα σας καλύψω.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν να μου μιλάτε στον πληθυντικό, δεν σας μιλάω
στον ενικό ποτέ!
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κάντε μας τη χάρη!!!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, καλά…. Στον πληθυντικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παρακαλέσω πολύ, κ. Αναγνώστου!!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, για να το επαναλάβουμε και πάλι για να το
κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε πάλι τίποτα, σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, λοιπόν. Εάν εσείς θεωρείτε, προσέξτε, για να
κλείσει κι αυτό το θέμα, ούτε σε αυτό έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς…
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχετε πρεμούρα μεγάλη!!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αναγνώστου, σας παρακαλώ πολύ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Αναγνώστου, μην το πάμε στο προσωπικό, ποιος είχε
πρεμούρα τόσα χρόνια, έτσι; Γιατί ξέρουμε τί έχετε κάνει; Έτσι; Τα ξέρουμε
και είναι στον Εισαγγελέα αυτά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ! Κύριε Αναγνώστου!
Κύριε Δήμαρχε, ολοκληρώστε!
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι έχετε κάνει; Τι έχετε κάνει; Δεν ξέρετε;
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ξέρω κι εγώ τι έχετε κάνει!!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέστε τα!!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριοι! Σας παρακαλώ!!
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ το έλλειμμά σας το παρέπεμψα στον Εισαγγελέα! Να
το κάνετε κι εσείς!
έντονες παρεμβάσεις από τους Συμβούλους της αντιπολίτευσης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να το κλείσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό για να κλείσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, για να κλείσουμε, τελειώνω, παιδιά, τελειώνω.
Ακούστε, για να κλείσουμε και το θέμα του υπομνήματος. Εάν το
υπόμνημα που έχει καταθέσει ο κ. Χατζηδάκης στο πρωτόκολλο….
Έχει σταλεί, κ. Σύμβουλε, ο φάκελος στον Εισαγγελέα;… Όχι ακόμα.
Λοιπόν, έχετε το δικαίωμα, για να κλείσει κι αυτό το θέμα, για να μη
νομίζετε ότι έχουμε κάτι να κρύψουμε και σ’ αυτό, αύριο το πρωί, εγώ
προτείνω, κ. Πρόεδρε, σε εσάς, αύριο το πρωί να έρθετε και να το πάρετε!
Για να τελειώνουμε και μ’ αυτό, γιατί δεν έχετε…
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ποιο να πάρουμε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το υπόμνημα αυτό που κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης με
αριθμό πρωτοκόλλου!! Αυτό δεν θέλετε; Να έρθετε αύριο το πρωί να το
πάρετε!
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Και του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και αυτό και του Δήμου! Να έρθετε να το πάρετε!! Για να
σας αποδείξουμε ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα!
Άρα η πρότασή μου είναι οριστική.
Προτείνω, για να το κλείσω το θέμα…
παρεμβάσεις από τους Συμβούλους της αντιπολίτευσης εκτός
μικροφώνου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι, σας παρακαλώ πολύ, να ολοκληρώσει και θα σας
δώσω τον λόγο!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κλείσω για να δω τι επιχειρήματα θα έχετε αύριο!!
Προτείνω λοιπόν, να έρθετε αύριο όλοι….
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ….αφήστε με να ολοκληρώσω.
Να έρθετε αύριο και να πάρετε όλοι το υπόμνημα που έχει αριθμό
πρωτόκολλου, μια και το θέλετε, αύριο το πρωί, και να παρακαλέσω αύριο
να στείλετε και την απόφαση που θέλετε, να ενταχθεί στην απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ως θέση – απόφαση της Παράταξής σας.
Άρα, λοιπόν, και το θέμα του υπομνήματος και το θέμα των απόψεων
των Παρατάξεων θα διατυπωθεί όπως θέλετε στην απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και θα πάει ο φάκελος αυτός στον Εισαγγελέα!
Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό;
Νομίζω, κ. Πρόεδρε, ότι έχουμε ομοφωνία. Συμφωνούμε. Άρα, δεν
υπάρχει πρόβλημα. Εγώ τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, επειδή ζητήσατε προηγουμένως, ορίστε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Επί της διαδικασίας.
Τελικά πρέπει να είμαστε από τα πιο προνομιούχα Δημοτικά
Συμβούλια. Έχουμε δύο σε ένα, αυτό είναι αλήθεια!
Επί της διαδικασίας, φυσικά ο Δήμαρχος έχει κάθε φορά το δικαίωμα
να έχει λόγο. Δεν έχει κανένα λόγο όμως και τα έχει μπερδέψει επανειλημμένα στα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τι ζητάω, κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Έπρεπε ήδη να έχετε
τοποθετηθεί. Και ζητάω την τοποθέτησή σας για να κλείσουμε το θέμα.
Ακούσαμε την πρόταση του κ. Δημάρχου, κατά καιρούς έκανε την
προσπάθεια να την απευθύνει ως δική μας απόφαση, δεν τα κατάφερε. για
να προστατεύσετε και το κύρος σας…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοείτε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι εννοείτε, κα Τσατσούλη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοείτε, κα Τσατσούλη;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιλήστε επιτέλους ανοιχτά!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Μιλήσατε αντί του Προέδρου, κ. Δήμαρχε!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνετε λάθος!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Αντί του Προέδρου!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ πολύ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου) Δεν έχει δικαίωμα λόγου ο
Δήμαρχος;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Φυσικά! Να διευθετεί το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει!!
Και το τι θα καταγράψει στις αποφάσεις του....
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:… εντάξει, κ. Δήμαρχε! Προσέξτε λίγο! Το έχετε
ξανακάνει αυτό. Την προηγούμενη φορά κοντέψατε να ψηφίσετε και
επιμένατε!!
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, η παραποίηση των πρακτικών είναι
ευθύνη….
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ!!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: …είναι πρώτα και κύρια στην ευθύνη του Προέδρου και
του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου που επιλαμβάνεται αυτών των
ζητημάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, να το επαναλάβετε γιατί γινόταν
διάλογος.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Δεν πειράζει, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα γραφτώ στην
ιστορία γι’ αυτό.
Λέω, λοιπόν, με βάση αυτό, απ’ αυτά που ακούστηκαν θέλουμε να
ακούσουμε τη δική σας θέση για να κλείσει το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως
το συγκάλεσαν οι συνάδελφοι που βάλαμε την υπογραφή για έκτατη
σύγκληση.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον λόγο, παρακαλώ κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα θα πρέπει να πάρει
απόφαση, ξεκάθαρη! Η οποία θα λέει, κατά την άποψή μου, την πρότασή
μου, από εκεί και πέρα παρακαλώ πολύ διατυπώστε και εσείς τις δικές σας,
«ότι ισχύει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραπομπή στον
Εισαγγελέα όλων των στοιχείων, ότι οι Παρατάξεις διατυπώνουν τις
απόψεις τους σε σχέση με την απόφαση της 25ης Οκτωβρίου, τις στέλνουν
στον Πρόεδρο, ο Πρόεδρος τις κοιτάζει, τις ενσωματώνει στην απόφαση, τις
στέλνει σε όλους τους επικεφαλής των Παρατάξεων να μας πουν πού
συμφωνούν, πού διαφωνούν, και φτιάχνουμε όλοι μαζί την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση στον Πρόεδρο».
Και δεύτερον….
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …να ολοκληρώσω την πρότασή μου, είπα. Και δεύτερον….
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να τα πει αυτά;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Αναγνώστου, αφήστε τον υποβολέα, να το πείτε εκεί
που θέλετε, όχι εδώ μέσα, αλλού! Τον υποβολέα εκεί που σας παίρνει, όχι
εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ολοκληρώνω, να κλείσουμε και το άλλο θέμα.
Αύριο το πρωί είναι στη διάθεσή σας και το υπόμνημα του κ.
Χατζηδάκη με τον αριθμό πρωτοκόλλου, για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια!
Αυτή είναι η πρότασή μου, κ. Πρόεδρε, και τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοκοτίνη, ζητήσατε τον λόγο πριν;..
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το ολοκληρώσουμε κι εμείς, δεν το ολοκληρώσαμε,
είναι στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πανταζόπουλε, ζητήσατε τον λόγο;.. Ορίστε.
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Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Η πορεία της συζήτησης, κ. Πρόεδρε, με τη
σειρά μου λοιπόν κι εγώ κάνω μία συγκεκριμένη πρόταση, όπως έκανε ο
Δήμαρχος.
Έχει τέσσερα σκέλη η πρότασή μου.
Πρώτο σκέλος: σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να
κατέβει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από εκεί που βρίσκεται,
μιας και δεν απηχεί τις απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεύτερον: αύριο το πρωί, αρκεί να μας πείτε από πού, κ. Πρόεδρε, θα
πάρουμε το σύνολο των στοιχείων, να μας γνωστοποιήσετε από πού θα
πάρουμε τα στοιχεία. Δεύτερο λοιπόν, αύριο το σύνολο των Δημοτικών
Συμβούλων, των Παρατάξεων αν θέλετε, λαμβάνουν τα στοιχεία.
Τρίτο και τελευταίο. Το σύνολο των στοιχείων που έχουν τεθεί από
τον πρώην Αντιδήμαρχο κ. Χατζηδάκη αλλά και από εσάς, στον Εισαγγελέα
και στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Σε ό,τι όμως μας αφορά, επειδή είπε ο Δήμαρχος να ξαναστείλουμε
τις απόψεις μας, σε ό,τι μας αφορά, οι απόψεις που έχω εκφράσει στο
Συμβούλιο της 25.10.2018 και αυτά που εξέφρασα σήμερα, στο σύνολό
τους να καταγραφούν, δεν πρόκειται να σας στείλω κανένα άλλο υπόμνημα.
Ευχαριστώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ, δεν έχουμε καμία αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Να ακούσουμε την τοποθέτησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία.
Πρώτα - πρώτα να μιλήσω γι’ αυτό που έστειλε ο κ. Χατζηδάκης στις
2 Νοεμβρίου. Εγώ καταρχάς την Παρασκευή, το διάβασα αυτό τη Δευτέρα
το βράδυ, γιατί την Παρασκευή ήμουν στο σχολείο, τελείωσα 3:00 μ.μ. η
ώρα, το ίδιο και τη Δευτέρα, τελείωσα στις 3:00 μ.μ. και τα είδα αυτά που
μου έστειλε εμένα ο κ. Χατζηδάκης τη Δευτέρα το βράδυ. Δεν είχα καμία
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λοιπόν εικόνα για τα στοιχεία τα οποία έστειλε ο κ. Χατζηδάκης σε έμενα,
την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου.
Αυτό, λοιπόν, που ισχυρίζεται η κα Τσατσούλη, της είπα ότι δεν
γνωρίζω, δεν γνωρίζω τι περιέχει. Και μετά λέει ότι την πήρα την Δευτέρα
στις 7:30 π.μ.. Μα, εγώ τα διάβασα τη Δευτέρα το βράδυ. Αν λοιπόν τα
ήξερα εγώ την Παρασκευή, γιατί να περιμένω τη Δευτέρα να την πάρω
τηλέφωνο, από την Παρασκευή; Να μην την πάρω το Σάββατο; Την
Κυριακή;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Δεν με πήρατε, δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε; Τη Δευτέρα το βράδυ σας πήρα τηλέφωνο, γιατί
ήμουν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο όταν με πήρατε, δεν το σήκωσα, και
σας πήρα μετά εγώ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διαφωνώ μαζί σας, έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί
σας απόλυτα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, δεν τα ήξερα εγώ, Δευτέρα βράδυ εγώ πήγα που σας
είπα, να τα δω. Δεν τα ξέρω, δεν ξέρω τί έγραφε, γιατί κάθε μέρα από το
σχολείο τελειώνω 3:00΄μ.μ. η ώρα, συνεπώς δεν είχα πάει για να τα
διαβάσω και επειδή με πήρατε λοιπόν τηλέφωνο, λέω, θα πρέπει να υπάρχει
ένας σοβαρός λόγος, γι’ αυτό πήγα και τα διάβασα.
Όταν λοιπόν διάβασα σ’ αυτό που έγραφε προς το τέλος ο κ.
Χατζηδάκης που λέει, «σας καλώ να εγχειρήσετε το παρόν υπόμνημα και τα
αναφερόμενα σε αυτά έγγραφα σε κάθε αρμόδια Αρχή».
Το «σε κάθε αρμόδια Αρχή», επειδή εγώ νομικός δεν είμαι και
διαβάζοντας τη σοβαρότητα των εγγράφων, ήταν -κατά την άποψή μουλογικό να απευθυνθώ στη Νομική Υπηρεσία. Δεν μπορούσα εγώ, νομικός
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δεν είμαι, χημικός είμαι και ούτε είμαι ένα εκτελεστικό όργανο. Διαβίβασα
λοιπόν εγώ, αυτό, στη Νομική Υπηρεσία, αυτό έκανα.
Όπως και κάθε ερώτημα το οποίο μου θέτετε, δεν μπορώ να
απαντήσω, δεν είμαι εκτελεστικό όργανο. Διαβιβάζω την ερώτηση στην
αρμόδια Υπηρεσία, όποτε μου απαντήσει η αρμόδια Υπηρεσία, σας δίνω
και την απάντηση.
Άρα λοιπόν δεν ήμουν γνώστης για να μπορέσω… η επισήμανσή του
«…στην αρμόδια Αρχή….», άρα λοιπόν κατάλαβα ότι το έγγραφο είναι
σοβαρό, γι’ αυτό λοιπόν κι εγώ, επειδή δεν ήξερα, λέω θα απευθυνθώ στην
Νομική Υπηρεσία. Αυτό ήταν το σκεπτικό γιατί δεν ήμουν νομικός και λέω,
αρμόδια Αρχή δεν είναι -κατά τη σκέψη μου- ένας Δημοτικός Σύμβουλος ή
ένας επικεφαλής.
Τώρα, όσον αφορά σ’ αυτό που είπατε ότι εγώ παραποίησα,
κατάφορα κιόλας, την απόφαση λοιπόν των πρακτικών που την διάβασα
μετά, γιατί ήταν μεγάλη, έκανα -κατά την άποψή μου- μία περίληψη, κατά
την άποψή μου, και η άποψη έχει και την υποκειμενικότητα μέσα, γιατί
κάτι….
Α.ΔΟΥΒΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άποψη είναι, κα Δουβή; Τί, α..!; Άποψη είναι. Δηλαδή, θα
μπορούσα να είχα βάλει και τι είχε πει ο κάθε συνάδελφος. Τότε θα έπρεπε
να είχα βάλει όλα τα πρακτικά μέσα. Αυτό ήταν το σκεπτικό και δεν υπήρχε
δόλος καθόλου.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απόφαση, κα Τσατσούλη, την οποία διαβάζω εδώ, η
απόφαση που λέει, την οποία είχαμε πάρει, αποφασίζουμε ότι «κατά
πλειοψηφία, 1, 2, το 2, εντέλλεται η Νομική Υπηρεσία», αυτό λέτε; Πώς
εγώ λοιπόν; Είναι λογικό να απευθυνθώ, σας είπα, στη Νομική Υπηρεσία
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου- δεν καταγράφεται)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό μπορεί να ήταν μία δική μου λάθος εκτίμηση, επειδή
το θέμα ήταν σοβαρό.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Βάσει αυτού μας απαντήσατε ότι δεν μας δίνετε τον
φάκελο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, λάθος! Σας είπα, με βάση αυτό που έγραφε ο κ.
Χατζηδάκης, «σε κάθε αρμόδια Αρχή», αυτό ήταν εμένα που με δέσμευσε,
δεν ήταν κάτι άλλο, αυτός ήταν ο λόγος.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Από ποιο χωριό, είσαι Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, κα Τσατσούλη…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου) Κατάγεσαι από την
Πελοπόννησο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιο συγκεκριμένα, από την Μεσσηνία.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Πες το βρε παιδί μου, είσαι από την Μεσσηνία και δεν
μπορούμε να συνεννοηθούμε, σκέψου!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή, εσείς από πού είστε;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Μακεδονία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ήταν λοιπόν και δεν υπήρχε κανένας δόλος για να
κρύψω ή να αποκρύψω κάτι, γιατί βάζοντας…
Ορίστε, κ. Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ολοκληρώσατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσα, ναι, απάντησα στα δύο ερωτήματα τα οποία
έχω καταγράψει εδώ πέρα.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοκοτίνης και μετά εσείς.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Μία ερώτηση σε εσάς θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ρωτήσει πρώτα… τοποθέτηση, κ. Κοκοτίνη, θέλετε;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Τοποθέτηση θα κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε και θα σας δώσω τον λόγο, κ. Κουρή.
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Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ακούγοντας και την- ας την πούμε- απολογία του
Προέδρου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, δεν την νοιώθω ως απολογία, κ. Κοκοτίνη,
συγνώμη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Όπως θέλετε πέστε την, εντάξει.
Πρόεδρε, εδώ έχεις ένα φάουλ σοβαρό, ότι ήταν κάτι από παραπάνω
από μεροληπτική η απόφαση. Είναι σαφέστατο. Όχι απλώς μεροληπτική,
πολύ περισσότερο μεροληπτική απόφαση όπως γράφτηκε. Αυτό νομίζω
είναι αναμφισβήτητο. Δεν είμαστε παλαβοί. Ένα είναι αυτό.
Ένα δεύτερο, στο δεύτερο θέμα στη Νομική Υπηρεσία, για μένα, το
είπα και από την αρχή, δεν ήταν το μείζον, μείζον, αυτό. Ποιο είναι το
μείζον; Αυτό που θα προτείνω τώρα, μάλλον το προτείνανε όλοι. Την
ανάκληση, όπως είπε και ο Δημήτρης ο Πανταζόπουλος, είναι σαφής ότι θα
γίνει, δεν το συζητάμε, το θεωρώ δεδομένο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό, σωστό.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Τα πρακτικά να βγαίνουν πιο γρήγορα και ειδικά αυτά,
άμεσα, τα πλήρη πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, συγνώμη, τα πρακτικά, επειδή συνήθως
κάνουν περίπου ένα μήνα, λόγω του κατεπείγοντος, είναι λογικό… δεν
μπορούσαν… να μπορούμε να είμαστε και ρεαλιστές μέσα στον διαθέσιμο
χρόνο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Προσέξτε κάτι, ένα άλλο, και θέλω να ακούσετε κάτι.
Το άρθρο 69 παρ. 3 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ μας λέει ότι αυτά έτσι κι αλλιώς
μπορούσαμε να τα πάρουμε με εισαγγελική παραγγελία μετά από ένα μήνα,
όμως δεν είναι το πρόβλημα αυτό, να τρέχουμε στους Εισαγγελείς και είναι
ντροπή, να παίρνουμε τα στοιχεία, και τα στοιχεία όλα, όχι μόνο του κ.
Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδάκης καλώς έπραξε, δηλαδή τι έκανε ο άνθρωπος;
Αντί να μας τα δίνει και να κάνει φέιγ-βολάν, τα έδωσε στον Δήμο για να τα
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εγχειρήσει σε εμάς αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα να ξέρουμε και η Δημοτική
Αρχή τί λέει.
Δεν είναι προανακριτικό υλικό –επαναλαμβάνω- ούτε θέμα
προσωπικών δεδομένων. Αν μία στα εκατό υπάρχει ένα χαρτί που είναι
προσωπικό, ας βγει μία Νομική Υπηρεσία να το τεκμηριώσει, έστω ένα, που
δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα, προσωπικά. Γιατί, ο κ. Κακάτσιος, αν
αναφέρθηκε κάπου, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πράγματα….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, αυτό να μην το αναφέρετε…
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: …αναφέρθηκε, εκτός αν μας πει κάποιος ότι ειπώθηκε
κάτι, που δεν ξέρω κι εγώ τί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, θέλω να περιοριστούμε….
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Θέλω να δεσμευθεί η Δημοτική Αρχή ότι μέχρι το πολύ
την Δευτέρα θα τα πάρουμε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι, σας παρακαλώ πολύ, ηρεμία!
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Και πριν πάνε στον Εισαγγελέα ή στον Ελεγκτή
Δημόσιας θα πρέπει να έχουμε έναν πλήρη φάκελο και του κ. Χατζηδάκη
και της Δημοτικής Αρχής.
Εμείς δεν έχουμε χαρτιά στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, εκτός από
αυτά που ακούσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε, κ. Κοκοτίνη, συμφωνούμε απόλυτα.
Κύριε Κουρή, ορίστε.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Καλησπέρα.
Εγώ ένα ερώτημα θέλω να κάνω.
Ποιανού ήταν η εισήγηση της απαγόρευσης της παραλαβής από τους
Δημοτικούς Συμβούλους, του φακέλου; Δική σας;.. Του Δημάρχου; …Ή
της Νομικής Υπηρεσίας; Ποιος απεφάνθη ότι δεν μπορούν να τον πάρουν
τον φάκελο αυτό, γιατί αποτελεί προδικαστικό υλικό! Παραμύθια τούμπανα
δηλαδή!! Τι προδικαστικό υλικό!!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνω, διαβάζοντας, αυτό σας είπα, όπου έγραφε ο
κ. Χατζηδάκης «για κάθε αρμόδια Αρχή» και σεβόμενος την σοβαρότητα…
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Και το Δημοτικό Συμβούλιο, Αρχή είναι, κ. Πρόεδρε, δεν
είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …το διαβίβασα λοιπόν εγώ στη Νομική Υπηρεσία και είπα,
όποιος θέλει, γιατί μετά την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ που έγινε
8.11.2018, έστειλα 9.11.2018 στις ερωτήσεις που μου τέθηκαν από
διάφορους Δημοτικούς Συμβούλους.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου- δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουρή, στην εμμονή κάποιων συναδέλφων ότι ντε και
καλά υπήρχε δόλος, δεν υπήρχε δόλος!
Ορίστε, κ. Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Τα στοιχεία τα θέλουμε όλα για να κρίνουμε!! Τίποτα
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως θα τα πάρετε, βεβαίως!
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Όχι τις αποφάσεις, τις αποφάσεις θα τις βρούμε, τις
έχουμε και στα βίντεο, τις αποφάσεις και τα άλλα τα έχουμε στα βίντεο, τι
να τα κάνουμε; Το κυριότερο είναι αυτό, όχι πρακτικά μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχω ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε…. Δεν σας είδα….
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τόσην ώρα σηκώνω το χέρι μου!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αναγνώστου, δεν σας είδα ειλικρινά.
Ορίστε, κ. Αναγνώστου, έχετε τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα
σήμερα εδώ μέσα. Δεν θέλω να μπω στην αγόρευση του Δημάρχου και σ’
αυτά τα οποία ειπώθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, να πείτε τη δική σας άποψη.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν θα μπω, δεν θα μπω γιατί θα γίνουμε….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται, κ. Αναγνώστου, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: ….δεν θα τελειώσουμε.
Μου κάνει όμως εντύπωση ένα πράγμα, Πρόεδρε. Αφού αναπτύχθηκε
ολόκληρη φιλοσοφία περί μη δυνατότητας πρόσβασης των Δημοτικών
Συμβούλων, των Παρατάξεων, στα καταγγελθέντα και στα κατατεθειμένα
έγγραφα από τον συνάδελφο τον κ. Χατζηδάκη, η πρόταση η οποία τελικά
εισηγήθηκε για να ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι, «αύριο το
πρωί, πάρτε τα».
Να πάρουμε μία απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ λέω, και η
πρόταση η δική μου είναι:
Όλα όσα περιλαμβάνονται στον φάκελο με τις συγκεκριμένες
καταγγελίες, στα χέρια όλων των Δημοτικών Συμβούλων με ευθύνη δική
σας, κ. Πρόεδρε. Εσείς έχετε την ευθύνη αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ;
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Με ευθύνη δική σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να δοθούν, να παραδοθούν.
Δεύτερον, να κατέβει η ανάρτηση αυτή που έχει γίνει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
της συγκεκριμένης απόφασης, να διορθωθεί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το είπε ο κ. Πανταζόπουλος.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το επαναλαμβάνω κι εγώ, είναι και δική μου πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και βεβαίως θα συμφωνήσω και με το τρίτο σκέλος
που έβαλε ο κ. Πανταζόπουλος, ότι δεν θα μπούμε στη λογική να σας
ξαναϋποβάλουμε τις απόψεις μας, είναι καταγεγραμμένες στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Πάρτε τις, επεξεργαστείτε τις και στείλτε μας να δούμε αν είναι οκέι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκατό τοις εκατό! Ωραία.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και τέταρτον, να αποσταλούν άμεσα, γιατί ήδη έχουν
περάσει είκοσι μέρες από τότε που είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, άμεσα
όπως έχουμε αποφασίσει, να το επαναβεβαιώσουμε σήμερα, στον
Εισαγγελέα και στους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να πω κάτι, κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε;.. Ωραία.
Ορίστε, κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ που πρέπει να το ξέρει το
Δημοτικό Συμβούλιο. Το ζήτημα είναι ότι στα στοιχεία αυτά υπάρχει
εξώδικο. Το εξώδικο που έχει γίνει από συγκεκριμένο υπάλληλο του Δήμου,
είναι προσωπικό δεδομένο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε με, κ. Κοκοτίνη, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, μισό λεπτό, να ολοκληρώσει και θα πάρετε
τον λόγο όλοι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς τί θα κάνουμε; Αύριο το πρωί θα επικοινωνήσουμε με
τον υπάλληλο και θα του ζητήσουμε να μας δώσει τη συναίνεσή του να
δοθεί και αυτό στο φάκελο. Γιατί δεν μπορούμε, είναι πρακτικό το ζήτημα,
δεν μπορούμε χωρίς τη συναίνεσή του να δώσουμε ένα πράγμα το οποίο
είναι προσωπικό δεδομένο.
Άρα, λοιπόν, αύριο το πρωί κιόλας, θα επικοινωνήσουμε με τον
υπάλληλο και θα τον παρακαλέσουμε να μας δώσει το οκέι και πιστεύω δεν
θα έχει κανένα πρόβλημα να είναι και το εξώδικο μαζί στον φάκελο που θα
πάρετε. Γι’ αυτό το λέω, να καταγραφεί στα πρακτικά γιατί είναι σοβαρό
θέμα.
Ευχαριστώ, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Δήμαρχε.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Κύριε Σόφη, ορίστε.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Καταρχάς, επειδή η τοποθέτησή μου ήταν σύντομη στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μην ξαναγράψουμε περιλήψεις, ας
μείνει στα πρακτικά αυτή η θέση μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως είναι καταχωρημένη.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Όπως είναι.
Δεύτερον, να δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο, να υπάρχει ένα
χρονικό περιθώριο να πούμε, σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι ο Δήμος
έτοιμος να μας απαντήσει; Και, βέβαια, με δεδομένο ότι δεν θα πάει τίποτα
στον Εισαγγελέα πριν απ’ αυτά, γιατί μετά θα μπλέξουμε σε άλλα
ζητήματα, ότι είναι προανακριτικό υλικό και τέτοια. Αλλά θέλουμε να
υπάρχει ένα περιθώριο, να μας πείτε ότι σε μία εβδομάδα, σε μία ημέρα,
κάπου πρέπει να ξέρουμε, γιατί να μην πάει, ας πούμε, τελικά αορίστως….
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι την Τετάρτη μπορεί να τα πάρετε όλα και μετά μόλις
τα δείτε και συμφωνήσουμε, να πάνε στον Εισαγγελέα.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Εντάξει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κανένα πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σόφη, ολοκληρώσατε;.. Ωραία.
Κυρία Τσατσούλη, έχετε τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Αν κατάλαβα, κ. Πρόεδρε, καλά, αποδέχεστε ότι το
απόσπασμα πρακτικού θα κατέλθει, γιατί δεν έχει αποδώσει σωστά την
απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης της 25ης Οκτωβρίου. Θα μας
δοθούν τα υλικά μέχρι Τετάρτη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πιστεύω μέχρι την Τετάρτη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τα υλικά του κ. Χατζηδάκη και τα υλικά….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα στοιχεία.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: …που θέλει να προσθέσει η Δημοτική Αρχή.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλα τα στοιχεία, μην το λέμε υλικά, ναι, τα στοιχεία όλα,
ναι.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Μέχρι την Τετάρτη, αυτή είναι η απόφαση δηλαδή;
Καταλήγουμε εκεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελπίζω να είναι έτοιμα απ’ όλα, ελπίζω, δεν εξαρτάται από
εμένα, αρκεί να ετοιμαστεί.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Έτοιμα τί είναι; Του κ. Χατζηδάκη είναι έτοιμα έτσι κι
αλλιώς. Κι εσείς τα έχετε καταθέσει, ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
στις τοποθετήσεις σας, άρα αντικειμενικά…;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι έτοιμα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Ευσταθίου, θέλατε κάτι; Ορίστε.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, απ’ ότι βλέπω τελικά αυτοί οι σύγχρονοι
τρόποι, που πρέπει βέβαια να βαδίζουμε στο μέλλον….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι ποιοι; Δεν άκουσα την λέξη; Δεν άκουσα.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Οι σύγχρονοι τρόποι των πρακτικών, οι ηλεκτρονικοί
τρόποι, εντάξει, είναι καλοί, σε μικρό χώρο, δεν υπάρχει κόστος, όμως τα
πρακτικά που βγαίνουν στα χαρτιά….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο πιο σιγά, κύριοι, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, κ.
Ευσταθίου.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: …δίνουν καλύτερα την πραγματικότητα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Εντάξει, εσείς είστε της
ηλεκτρονικής εποχής, καθαρό – ξεκάθαρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νικηφόρε, εντάξει, δεν εννοούσε αυτό.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Ναι. Θέλω να πω, βλέπουμε τη σελίδα, γυρίζουμε δεξιά
– αριστερά και πάμε.
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Συμφωνώ, λοιπόν, αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι
κι όπως τα ζήτησες κι εσύ, Πρόεδρε, να αποτυπωθούν οι θέσεις των
δημοτικών Παρατάξεων, εν περιλήψει σαφώς, με τα καίρια σημεία το τί
είπε ο καθένας μας. Εδώ φαίνεται λοιπόν γλαφυρότατα και πεντακάθαρα το
τί έχει πει και με ενδιαφέρει για τη δική μας Παράταξη.
Στην σελίδα 54, που ξεκινάει μάλλον η τοποθέτησή μας απ’ την
σελίδα 52 μέχρι την 54, καταλήγει στο 54, «κάνω πρόταση λοιπόν σήμερα
στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακαλώ, Πρόεδρε, να έρθει προς ψήφιση να
οδηγηθούν οι υποθέσεις στον Εισαγγελέα» . stop.
Από εκεί και πέρα δίνεται μία μάχη, όπου ο Δήμαρχος συμφωνεί να
πάνε αλλά δεν γίνεται, δεν έρχεται προς ψήφιση. Αυτό αποτυπώνεται από
τη σελίδα 101 μέχρι την 107, θα δείτε τους διαλόγους. Είναι περιττό πλέον
να….
Γ.ΣΟΦΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Κύριε Σόφη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν απευθύνομαι
σε σένα!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σόφη, αφήστε τον! Κύριε Δήμαρχε, αφήστε να
ολοκληρώσει.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Τη Διοίκηση μέμφομαι! Και υπάρχουν λόγοι. Τώρα, άμα
θέλετε να τον υπερασπιστείτε, υπερασπιστείτε τον διαφορετικά.

Είναι

δικαίωμα του καθενός να λέει ό,τι θέλει και όπως το θέλει.
Εδώ φαίνεται μέσα στα πρακτικά, αυτό κατήγγειλα και προηγουμένως εγώ στην πρώτη τοποθέτησή μου, αυτό κατήγγειλα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι, σας παρακαλώ πολύ!
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Θέλω, λοιπόν, να αποτυπωθεί ότι θέλαμε να γίνει, να
έρθει προς ψήφιση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό

70

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

71

φαίνεται χρήσιμο σήμερα πολλαπλώς! Τελεία – παύλα, τελειώσαμε!! Αυτό
είναι το θέμα! Αυτό θέλω να αποτυπωθεί!
Από εκεί και πέρα να έρθουν, όπως συζητήσαμε, είπε ο Πρόεδρος και
ο Δήμαρχος, να έρθουν όλα τα έγγραφα στα χέρια μας να σχηματίσουμε κι
εμείς τη γνώμη.
Δεν πρέπει να βοηθάμε και κυρίως απευθύνομαι σε εσάς της
Διοίκησης, αυτήν τη θολούρα που λέγαμε την προηγούμενη φορά, που
αρχίζει να σκεπάζει την πόλη κι όπου δεν είχα πει εγώ για «φωτιά» τότε,
μην μπαίνουμε στον πειρασμό να πούμε ότι « υπάρχει φωτιά και φουντώνει
ο καπνός».
Ευχαριστώ, να το διαλύσουμε σ’ αυτήν την πόλη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δούμε ποιόν θα κάψει στις εκλογές στις 26 Μαΐου!
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Ο νους σας, Δήμαρχε, είναι να παραμείνετε Δήμαρχος!
Αυτό αφορά όμως τους πολίτες, που όταν θα έρθει η ώρα θα επιλέξουν τί
θέλουν, πώς θέλει να προχωρήσει η πόλη, προς ποια κατεύθυνση! Δεν θα
μείνει πίσω! Βλέπω συνέχεια, λοιπόν, Δήμαρχε, άσε με να τελειώσω, βλέπω
συνέχεια να αναφέρεσαι για τις εκλογές!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Κανείς μας εδώ μέσα, απ’ όλους τους επικεφαλής δεν
αναφέρθηκε για εκλογές! Μόνο εσύ αναφέρεσαι, διακατέχεσαι από άγχος
ότι θα χάσεις τις εκλογές!!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ (εκτός μικροφώνου): ….για προεκλογικούς λόγους, γι’ αυτό!
Το κατανοώ, συμπαραστέκομαι στον αγώνα σας!!
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Το δημόσιο χρήμα πρέπει να το υπερασπιζόμαστε και να
κρατούμε τις διαδικασίες και να είναι καθαρές, πεντακάθαρες! Κι αυτό το
απωλέσατε πανηγυρικώς στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια!!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απωλέσαμε, τί;
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Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Αυτό, το ότι είναι πεντακάθαρα όλα! Το απωλέσατε
αυτό!!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι πεντακάθαρα όλα και θα τα κρίνει και ο λαός!
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Τώρα μένει να αποδειχθεί!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Μέχρι το κόκαλο!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να αποδειχθεί, βεβαίως! Και θα το κρίνει και ο κόσμος
σύντομα!
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Το μαχαίρι στο κόκαλο!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το κόκαλο εσείς το ξέρετε!
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Δήμαρχε, μην ασχολείσαι συνέχεια με τις εκλογές!! Μην
ασχολείσαι με τις εκλογές, Δήμαρχε!
Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ (Γραμματέας Δ.Σ.): Η συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου έληξε.
Ευχαριστώ 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
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ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

74

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

75

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ηλ.Πανταζόπουλος):………..…3,4,9,10,31,34,41,46,47,48,49,53,54,55,56,
57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70.ΔΗΜΑΡΧΟΣ:……..6,7,8,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,67,68,71,72.Α.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: ………………………………………………...………15,53,54,58,65,66,67.ΑΝΤΥΠΑΣ: …………………………………………...…………………………………..……38.Δ.
ΔΟΥΒΗ:…………………………………………………………………………………..….39,40.Ε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ:………………………………………………………..………………69,70,71,72.Κ.
ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ: ………………………………………………………………………………..39.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: …………………………………………………7,11,29,30,52,55,62,63,64,65.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ:……………………………………………………………………..72.ΚΟΥΡΗΣ: ……………………………………………………………………...……..7,62,64,65.ΚΟΥΡΗ: ………………………………………………………………………...………………6,9.Ν.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: ……………………………………………………………………………..30,31.Π.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:……………………………………………………………………..24,59.ΠΟΥΛΟΣ: .…………………………………………………………………………………..….40.Σ.
ΣΟΦΗΣ: ………………………………………………………………………….8,9,27,28,68.Τ.
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:……………….………6,8,9,18,30,41,50,51,53,54,56,57,59,60,62,68,69,72.Χ.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ……………………………………………………………………………31,33,34,47.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ:………………………………….……………………………………….…8,9.ΧΩΜΑΤΑ: ………………………………………………..…………………………..…………41.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

75

