ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας 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.
Ζαννιά Ευφημία, 11. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 12. Δημητρόπουλος
Άγγελος, 13. Καλούδης Κων/νος, 14. Μπασούρης Μαρίνος, 15. Κούρτης
Ανδρέας, 16. Κουρή Μαρία, 17. Νικηφόρος Ιωάννης, 18. Γρηγορέας
Ιωάννης, 19. Γεωργίου Δημήτριος, 20. Καπίρη Ελένη, 21. Κοκοτίνης
Χρήστος, 22. Καλαντίδης Δημήτριος, 23. Ασβεστάς Δημήτριος, 24. Αντύπας
Γεώργιος, 25. Αναγνώστου Ιωάννης, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27.
Χιωτέλης Ιωάννης, 28. Ευσταθίου Αναστάσιος, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 31. Πούλος Ιωάννης, 32. Πίκουλα Αργυρώ, 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
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Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Νομικός Σύμβουλος του
Δημάρχου κ. Φιλοθεϊδης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
--------------------------ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την οικ.22371/16.11.2018
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Πανταζόπουλου Ηλία, που δόθηκε σε
κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010,
απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1. Δουβή Αγγελική, 2. Αγαδάκος
Γεώργιος, 3. Σεφτελής Κων/νος, 4. Παναγιώταρης Αναστάσιος.
-----------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:
Κατά τη συζήτηση του θέματος, απεχώρησε η κα Αικ. Χωματά.
------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1 – (Π.Δ.Σ. 371 )
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16:30΄
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019

371
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----------------------------------

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Το Σώμα έχει
απαρτία, συνεπώς ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Είμαστε 25 συνάδελφοι.
Προτείνω στο Σώμα τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις να τις μεταφέρουμε
στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι τη Δευτέρα και να μπούμε
κατευθείαν στα δύο σοβαρά θέματα τα οποία έχουμε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το μοναδικό θέμα:
«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019».
Ο κ. Παπαδόπουλος έχει τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:

Αγαπητοί

συνάδελφοι,

κυρίες

και

κύριοι,

καλησπέρα σας.
Το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με την έγκριση του Τεχνικού
Προγράμματος του νέου έτους, του 2019.
Ουσιαστικά πήρατε δύο πίνακες όλοι, ο ένας αποτυπώνει τα
συνεχιζόμενα έργα τα οποία είναι εν ισχύ το 2018 και συνεχίζονται το 2019
και το δεύτερο κομμάτι είναι τα νέα έργα που θα ξεκινήσουν το 2019.
Ουσιαστικά, αν ξεκινήσουμε από τα συνεχιζόμενα έργα, στους
πίνακες που υπήρχαν στο εισηγητικό αποτυπώνεται η πραγματική
κατάσταση στην πόλη σήμερα. Για να μην πάρω κωδικό – κωδικό, νομίζω
τους έχετε δει όλοι και εξηγώ την κάθε λεπτομέρεια, θα πω γενικά τί
περιλαμβάνει το τεύχος με τα συνεχιζόμενα έργα του 2019.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Καταρχήν το ύψος του συνεχιζόμενου προγράμματος ανέρχεται στα
3.411.000 ευρώ. Έχει τις εξής επιμέρους κατηγορίες, σε αυτό μέσα.
Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με τις συντηρήσεις των κτιρίων που
ανήκουν στον Δήμο. Είναι τα κτίρια όπως το Δημαρχείο, τα ΚΕΠ, τα
Κέντρα Νεότητας, το γκαράζ, ό,τι γενικά ανήκει στο Δήμο.
Είναι οι εργολαβίες που έχουν να κάνουν με την συντήρηση των
ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων,

συντηρήσεις

δηλαδή ανελκυ-

στήρων, συντηρήσεις ψυκτικών μηχανημάτων, της θέρμανσης, ό,τι έχει να
κάνει με τα Η/Μ των κτιρίων, ο ένας κωδικός.
Άλλος ένας κωδικός με εργολαβία που τρέχει έχει να κάνει με την
επισκευή των βλαβών που υπάρχουν και τη συντήρηση των κτιρίων, όπως
είναι βαψίματα, πλακοστρώσεις, μονώσεις που έχουν χαλάσει ή που
υπάρχουν ανάγκες και τρέχει και αυτό.
Δεύτερη υποκατηγορία, επιμέρους κατηγορία είναι οι υπηρεσίες που
έχουν να κάνουν σε σχέση με τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και των
αθλητικών εγκαταστάσεων, έχουμε μαζί εκεί πέρα βάλει αυτούς τους
κωδικούς. Είναι πάλι συντηρήσεις και επισκευές συνήθων προβλημάτων,
όπως χρόνια προβλήματα από την παλαιότητα που προκύπτουν, είναι
προβλήματα από ζημιές και βανδαλισμούς που έχουμε, δυστυχώς, στα
σχολεία και αποκαταστάσεις που απαιτούνται.
Στα σχολεία, επίσης, έχουμε και εργολαβία η οποία έχει να κάνει με
τις διαμορφώσεις στους αύλειους χώρους, δηλαδή την κατασκευή των
προαυλίων των σχολείων. Και τέλος σ’ αυτήν την κατηγορία υπάρχει και
έργο που έχει να κάνει με την αλλαγή πυλώνων στο πάρκο Χαλικάκι.
Η τρίτη κατηγορία ουσιαστικά αποτυπώνει τα έργα που βλέπετε
αυτήν τη στιγμή και βλέπετε όλον τον χρόνο να εξελίσσονται στην πόλη.
Έχουμε κωδικούς που έχουν να κάνουν με την επέκταση του
ηλεκτροφωτισμού, δηλαδή νέους πυλώνες και νέα φωτιστικά σώματα.
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Έχουμε εργολαβίες για κατασκευή φρεατίων, όπως είχε έρθει και στο
προηγούμενο

Συμβούλιο,

στα

Πολυκλαδικά,

κάτω

στο

Κλειστό

Γυμναστήριο, του καθαρισμού των φρεατίων της πόλης. Κατασκευή αγωγών
ομβρίων και ακαθάρτων.
Επίσης, έχουμε έργο το οποίο τρέχει και είναι σε εξέλιξη με τις
παιδικές χαρές και τις συντηρήσεις και κατασκευή νέων έργων σε παιδικές
χαρές και συντηρήσεις αυτών. Γνωρίζετε όλοι ότι οι παιδικές χαρές πλέον
υποχρεωτικά εκ του νόμου πρέπει να συντηρούνται συνέχεια και να
επιβλέπονται από το Δήμο και τις Υπηρεσίες του.
Έχουμε έργα που έχουν να κάνουν με την επέκταση των υδραυλικών
και αρδευτικών συστημάτων, δηλαδή σε σημεία διάφορα που φυτεύουμε,
γίνονται φυτεύσεις από την Υπηρεσία του Πρασίνου και πρέπει να γίνει
αντίστοιχο αρδευτικό έργο και αναπλάσεις και συντηρήσεις πάρκων
ταυτόχρονα, π.χ. η πλατεία Παραθύρα είναι ένα σοβαρό έργο που έγινε
φέτος και ουσιαστικά θα αποπληρωθεί το νέο χρόνο, γι’ αυτό υπάρχει και
κάποιο υπόλοιπο ποσό.
Υπάρχει, επίσης, η εργολαβία που έχει βγει για την κατασκευή
τοιχίων αντιστήριξης σε κάποια σημεία της πόλης, αν θυμάμαι καλά είναι η
οδό Κεφαλληνίας κλπ. και διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας και
διαμόρφωση οδών χαμηλής ταχύτητας κάτω περιμετρικά των σχολείων.
Έχουμε τώρα εν εξελίξει εργολαβία που περιλαμβάνει την οδό Μπότσαρη,
την οδό Αστυδάμαντος, την οδό Παπαφλέσσα και είναι εν εξελίξει και θα
τελειώσει το 2019.
Επίσης, υπάρχει εργολαβία η οποία, την είδατε και εξελίχθηκε και
ουσιαστικά τώρα έχουν απομείνει τα φρεάτια, κάποια φρεάτια, κάποιες
μικρές λεπτομέρειες που είχε να κάνει με τους δρόμους Λεωνιδίου, Αλέκου
Παναγούλη, Τυρίνθου, Ελικώνος, Μαραθωνομάχων και την οδό Ερυμάνθου.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Επίσης, υπάρχουν και μπετόδρομοι εν εξελίξει εργολαβία αυτήν τη
στιγμή στην πόλη η οποία και αυτή θα συνεχιστεί και θα τελειώσει το 2019,
γιατί είναι πολλές λεπτομέρειες οι οποίες δεν τελειώνουν και μένουν
ανοιχτές.
Τέλος, σε αυτήν την κατηγορία υπάρχει και εργολαβία για την
ανακατασκευή και επισκευή των πεζοδρομίων που βλέπετε και εξελίσσεται
στην πόλη αυτήν τη στιγμή. Είναι στα Κανάρια, νομίζω, τώρα αυτή τη
στιγμή είναι το προσωπικό και δουλεύει.
Αυτά είναι τα βασικά έργα και οι κωδικοί από το συνεχιζόμενο
πρόγραμμα στην πόλη μέσα.
Επόμενη υποκατηγορία έχει να κάνει με μελέτες που δίδονται εκτός
της Τεχνικής Υπηρεσίας. Αυτές είναι η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος της
Πικροδάφνης, είναι η βιοκλιματική μελέτη ανάπλασης του πάρκου Χαλικάκι
και αναβάθμιση του δημοσίου χώρου εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξει
επίσης η μελέτη προσαρμογής τυπικών πεζογεφυρών για την τοποθέτησή
τους στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου, στην Κατεχάκη ουσιαστικά οι δύο
πεζογέφυρες που θα μπουν και έχουμε τη μελέτη η οποία ουσιαστικά
διαμορφώνει τον περιβάλλοντα χώρο. Έχουμε μελέτες ενεργειακής
αναβάθμισης κτιρίων του Δήμου καθώς και τη μελέτη για το σχέδιο της
Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ηλιούπολης.
Τελευταία κατηγορία στο συνεχιζόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έχει να
κάνει με τα χρηματοδοτούμενα έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Είναι η
κατασκευή του παιδικού σταθμού στη Λεωφ. Ειρήνης, το οποίο
χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με έναν προϋπολογισμό
2.860.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η κατασκευή του γηπέδου 5Χ5
ποδοσφαίρου στα Πολυκλαδικά, στο σύμπλεγμα κάτω, χρηματοδοτείται από
το Υπουργείο αυτό, 70.000 ευρώ προϋπολογισμό έχει. Είναι η διαμόρφωση
προσβάσεων ΑμΕΑ που πιάνει την Σοφ. Βενιζέλου, την κεντρική πλατεία,
6

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

7

την Λεωφ. Πρωτόπαπα, τα Κανάρια, την Μαρ. Αντύπα και χρηματοδοτείται
από την Περιφέρεια και έχει προϋπολογισμό 150.000 ευρώ.
Τέλος, έχουμε την κατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα η οποία είναι
προϋπολογισμού 300.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής πάλι.
Δρόμους ήπιας κυκλοφορίας που είναι στην πλατεία Ευρώπης,
προϋπολογισμού 26.000 ευρώ.
Είναι το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων 245.000 ευρώ και η αναβάθμιση της Λεωφ. Ειρήνης, η οποία έχει προϋπολογισμό 800.000 ευρώ και
χρηματοδοτείται κι αυτό από την Περιφέρεια Αττικής. Αυτό το έργο
πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα, έχει οριστεί ο ανάδοχος και ευελπιστούμε
πριν το νέο έτος να ξεκινήσουμε.
Ουσιαστικά αυτό είναι το σύνολο το συνεχιζόμενου Τεχνικού
Προγράμματος.
Το δεύτερο κομμάτι είναι το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο έχει
προϋπολογισμό 608.258,17 ευρώ.
Για να μην ξαναπώ, εν πάση περιπτώσει, τους πίνακες και τα βασικά
τμήματα, ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τη συντήρηση των υποδομών του
Δήμου, τις συντηρήσεις των σχολείων και τα έργα στην πόλη.
Θα πω μόνο δυο –τρία πραγματάκια για τα έργα στην πόλη που
πρόκειται να γίνουν. Κάποια ενδεικτικά, είναι η ανάπλαση της πλατείας
Αεροπορίας, είναι η δημιουργία του κυκλικού κόμβου στην Αγ. Μαύρα που
έχουμε συζητήσει, είναι η κατασκευή των αντιπλημμυρικών μεταξύ του
Δήμου Βύρωνα και της Ηλιούπολης που πιάνει από τον Καρέα έως την
Αναστάσεως, το οποίο έχει προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ σαν έργο. Η
δημιουργία στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης έχει προϋπολογισμό 2 εκατ.
ευρώ, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και επίσης και η
συντήρηση, έχουμε μία μεγάλη εργολαβία, για συντήρηση οδοστρωμάτων
προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Νομίζω αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, για να μην πω αναλυτικά σε
κάθε έργο, αυτό είναι τα βασικά στοιχεία του Τεχνικού Προγράμματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Παπαδόπουλε.
Περνάμε στις ερωτήσεις.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοκοτίνης.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Για να μην τις κάνω όλες εγώ, θα πω δύο – τρεις βασικές
που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Καταρχήν θα ήθελα για τους αγωγούς στην Αναστάσεως μία
ενημέρωση, αν λύθηκε το θέμα με το δασικό που είχαμε, νομίζω, και
καθυστερούσε το έργο. Ένα είναι αυτό.
Ένα δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω, τον Παιδικό Σταθμό στην Λεωφ.
Ειρήνης τον βάζετε 2.860.000 ευρώ ενώ με την έκπτωση ξέρω ότι πήγε 1
εκατ. και κάτι, δηλαδή στο 37%, ενώ το άλλο με τους πεζόδρομους στην
Λεωφ. Ειρήνης από 800.000 ευρώ το βάζετε 315.000 ευρώ, που αν
κατάλαβα καλά, είναι μετά την έκπτωση. Διευκρινίστε μου αν ισχύει αυτό
που λέω, δηλαδή ενώ στο ένα μπαίνει το καθαρό μετά την έκπτωση, στο
άλλο βάζετε το 2.860.000 ευρώ που δεν υπάρχει πλέον γιατί έχει τελειώσει
ο διαγωνισμός.
Και το τελευταίο που ήθελα είναι για τους Παιδικούς Σταθμούς, σε
ποια φάση είμαστε σε θέμα μελετών, δηλαδή για την Ματσούκα και τα άλλα
δύο Νηπιαγωγεία. Και εδώ σταματώ για να ρωτήσουν και οι συνάδελφοι.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κοκοτίνη.
Τον λόγο έχει η κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θέλω να ρωτήσω το εξής, αν μπορείτε να μας πείτε, κ.
Αντιδήμαρχε, σε σχέση με το έργο του 2018 το Τεχνικό, που συνεχίζεται και
στο 2019.
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Εδώ αποτυπώνεται βέβαια ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών των
έργων, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείτε να μας πείτε πώς πάει η υλοποίησή του
μέχρι τώρα;
Λέει χαρακτηριστικά, ας πούμε, 2.860.000 ευρώ το έργο αυτό, πού
βρισκόμαστε τώρα; Σε ποια φάση; Τί απομένει, δηλαδή; Τι ποσοστό;
Και μια και πήρα τον λόγο, κ. Πρόεδρε, θα πρότεινα επί της
διαδικασίας, αφού πάει έτσι η συζήτηση, να ενιαιοποιήσουμε τα θέματα,
εντάξει, τυπικά δεν γίνεται, αλλά εννοώ στην τοποθέτηση. Αν συμφωνούν
και οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν το Σώμα συμφωνεί στην πρόταση που έκανε η κα
Τσατσούλη να ενοποιηθούν; .. Όχι.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εντάξει, τα εισαγωγικά θα μπουν ξεχωριστά, δεν έχει
σημασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δούμε την αυτονομία του καθενός.
Διαλογικές συζητήσεις εκτός πρακτικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, αφού το ξεκινήσαμε έτσι να το
ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ πολύ.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ λέω, πιο ολοκληρωμένα μπορεί να γίνει γιατί και
εσείς… εντάξει…. τυπικά….. και εμείς ακούσαμε τις ερωτήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το πρότεινα για την επόμενη φορά.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Λέω τί είναι πιο προσοδοφόρο στην ουσιαστική
συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά ορισμένες φορές είναι καλύτερα και οι απομαγνητοφωνήσεις στα διάφορα αυτά θέματα. Ολοκληρώσατε, κα Τσατσούλη;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ολοκλήρωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Κουρή, ορίστε.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Καλησπέρα.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Σημαντική ερώτηση που έκανε η κα Τσατσούλη, την είχα και εγώ στο
πρόγραμμα να την κάνω, μία και μοναδική, την ίδια. Για να δούμε λοιπόν
πόσο είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2019, γιατί μπορεί να είναι
2.800.000 ευρώ το συνεχιζόμενο, θα θέλαμε να ξέρουμε τι έχουμε δώσει σε
χρήματα τελειώνοντας το 2018 για να δούμε πραγματικά πόσο φιλόδοξο και
πόσο ρεαλιστικό είναι το Πρόγραμμα για το 2019.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Κουρή, σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Πανταζόπουλος.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε

Πρόεδρε,

αγαπητοί

συνάδελφοι,

καλησπέρα.
Κύριε Αντιδήμαρχε, τρία είναι τα ερωτήματά μου πάνω στο Τεχνικό
Πρόγραμμα.
Το πρώτο που αφορά τον τομέα Παιδείας και υποδομών. Έχετε
εγγράψει την κατασκευή αιθουσών που έχει ανάγκη το 7ο και 21ο, δεν έχετε
κάποια πρόβλεψη, βέβαια, ποσού δίπλα και δεν έχει ενταχθεί ούτε
γνωρίζουμε κάτι.
Εκείνο που ήθελα όμως να σας ρωτήσω είναι, επειδή γνωρίζετε ότι το
πρόβλημα στη περιοχή είναι τεράστιο, τρία μεγάλα συγκροτήματα του
συνόλου της Αγ. Μαρίνας, 3ο – 9ο – 7ο και 21ο ασφυκτιούν, εκεί λοιπόν
είναι επιτακτική ανάγκη να φτιάξουμε αυτές τις αίθουσες. Το συζητάμε
τέσσερα χρόνια, δεν το έχουμε καταφέρει. Ένα ισχυρό επιχείρημα που
έχετε- θέλω να μου πείτε αν το ασκήσατε αυτό- προς τον ΟΣΚ, είναι ότι τα
τελευταία εννιά χρόνια ούτε ένα τ.μ. σχολείου δεν έχει παραδοθεί. Ήταν
τόσο δύσκολο ακόμα και μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης να
μπορέσουμε να κάνουμε προσθήκη; Εκεί πιστεύω ότι έπρεπε να το
προτάξετε. Και μάλιστα να το ξεκινήσετε με κάποια χρήματα…. καταρχήν
τα ποσά δεν μπορεί να είναι τα 2 εκατ. ευρώ τα οποία γράφει εδώ. Εδώ θα
10
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ήταν ανάγκη και θα βάζατε και το Δημοτικό Συμβούλιο σε σοβαρή
περίσκεψη να πάρει και 1 εκατ. ευρώ δάνειο αν ήταν ανάγκη για να το
φτιάξει, γιατί λύνει πρόβλημα σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων, Νηπιαγωγείων στο σύνολο της Αγ. Μαρίνας.
Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με την ενεργειακή
αναβάθμιση. Έχετε βάλει έναν κωδικό της τάξης των 720.000 ευρώ, δεν
λέτε κάτι άλλο, για ποιά κτίρια είναι αυτό; Πού απευθύνεται; Πότε ξεκινάει;
Αν ξεκινάει και σε ποιους χώρους;
Τέλος, το τρίτο αφορά τη διαμόρφωση των αύλειων χώρων. Έχει
απομείνει ένα ποσό 2.885 ευρώ, αν κατάλαβα καλά, έχει απομείνει ένα
σχολείο; Και θα ήθελα να ενημερώσετε με την ευκαιρία σε ποια σχολεία
έχετε κάνει και ποια σχολεία δεν έχουν κάνει.
Και κλείνοντας, συμπτωματικά είναι τα ερωτήματά μου, να μην
παρεξηγηθώ, αφορά κι αυτό το κομμάτι της παιδείας, στη διαμόρφωση των
διαφόρων οδών, ένα έργο που έχει ξεκινήσει ο Δήμος εδώ και τρία χρόνια,
έχετε βάλει ένα σημαντικό κονδύλι της τάξης των 101.000 ευρώ. Αυτό
σημαίνει ότι επεκτείνεστε στο σύνολο των σχολείων; Αν ναι, και εσείς θα
μου απαντήσετε….
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου) Επαναλαμβάνετε;
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι το ποσό των 101.000 ευρώ που αφορά
διαμόρφωση διαφόρων οδών πέριξ των σχολείων.
Είπα ότι σε κάποια σχολεία ο Δήμος έχει ξεκινήσει εδώ και δύο
χρόνια. Εάν αυτό αφορά το σύνολο των σχολείων της πόλης και αν αυτό
είναι έτσι, σας το λέω από τώρα, κ. Αντιδήμαρχε, με ιδιαίτερη μέριμνα στις
παρεμβάσεις γιατί κάποιες από αυτές, για να μην πω οι περισσότερες, αντί
να λύσουν δημιούργησαν προβλήματα και αναφέρομαι και στο 8ο – 17ο και
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο.
Αυτά, κ. Αντιδήμαρχε.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πανταζόπουλε.
Η κα Πίκουλα θέλει τον λόγο;.. Όχι.
Ο κ. Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους
συναδέλφους.
Θέλω καταρχάς να κάνω μία ερώτηση που αφορά μια φιλοσοφία την
οποία την έχω ξαναεπαναφέρει και πέρυσι. Προσπαθώ να καταλάβω, πώς το
λέτε εσείς, πώς τα έχω στο μυαλό μου, μπας και με πείσετε.
Δηλαδή, βλέπω ένα ποσό για τα τεχνικά της περασμένης χρονιάς,
2.800.000 ευρώ κλπ. Ένας προϋπολογισμός φέτος της τάξης των 600.000
ευρώ, αυτή η τεράστια διαφορά η οποία προφανώς κρύβει και κάποια έργα
κλπ., από άποψη φιλοσοφίας δικής σας, πώς καλύπτεται; Και λέγοντας αυτό
το λέω για τον εξής λόγο. Βλέπω εδώ ότι και στην Υπηρεσία Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Παιδείας μπαίνουν ορισμένα μεγαλόπνοα πράγματα,
Νηπιαγωγείο στην Ματσούκα, Νηπιαγωγείο στην Λάρνακος, κατασκευή
παιδικού σταθμού στην Πεντάρη κλπ. τα οποία βέβαια είναι όλα με
χρηματοδότηση 0,1 – 0,1 – 0,01 που δείχνουν υποτίθεται ότι αυτή είναι η
πρόθεση η οποία δεν καταγράφεται όμως στο Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο
κατατίθεται για το 2019, σαν προϋπολογισμό θα έλεγα εγώ.
Και επίσης ήθελα να καταλάβω, επειδή δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι
είναι, αυτή η δημιουργία στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης ατόμων με
αναπηρία, τι ακριβώς αφορά; Είναι στα τεχνικά έργα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποιος συνάδελφος τον λόγο; Να
δώσω στον κ. Αντύπα, κ. Χατζηδάκη, και μετά.
Κύριε Αντύπα, ορίστε.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Εγώ ήθελα να συμπληρώσω σε κάτι που έχει ερωτηθεί από
τον κ. Κοκοτίνη. Εδώ που έχουμε βάλει τις κατασκευές Νηπιαγωγείων στην
οδό Ματσούκα, στον οδό Λάρνακος, κατασκευή Παιδικού Σταθμού επί της
12
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οδού Πεντάρη, ακόμα και στις αίθουσες και αυτό που ανέφερε και προ
ολίγου ο κ. Σόφης, για τη δημιουργία στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης.
Καταρχήν, πρώτον, για τους Παιδικούς σταθμούς έχουμε δικά μας
οικόπεδα ή θα τα απαιτήσουμε; Από πού βρίσκονται;
Και δεύτερον, αν έστω μία μελέτη υπάρχει από αυτές. Γιατί, ας πούμε
ότι αύριο λέει η Περιφέρεια ή όποιος μπορεί να το χρηματοδοτήσει, ότι μας
τα δίνει, είμαστε έτοιμοι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Αντύπα;
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Όταν λέω μας δίνει, μας δίνει τα λεφτά τα οποία
αναφέρουμε εμείς ότι πιθανόν θα είναι ο προϋπολογισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλος συνάδελφος;
Έχετε τον λόγο, κ. Χατζηδάκη.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σε όλους.
Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη αφορά, αν υπάρχει
πρόθεση για προκήρυξη εντός του 2018 επιπλέον έργα -και το λέω με
αφορμή την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας- όπου
υπάρχει η προκήρυξη ενός έργου ηλεκτροφωτισμού Παιδικών χαρών 60.000
ευρώ, τα οποία θα όφειλε να είναι μέσα στα συνεχιζόμενα έργα του Δήμου,
ειδάλλως δεν θα μπορεί να προκηρυχθεί και βλέπω ότι απουσιάζει από τα
συνεχιζόμενα έργα, δεν υπάρχει καθόλου ο συγκεκριμένος κωδικός.
Η δεύτερη ερώτηση είναι, αν μπορείτε, κ. Αντιδήμαρχε, να μας πείτε
περίπου τουλάχιστον ποια πρόθεση υπάρχει σχετικά με τον χρόνο
προκήρυξης του νέου Τεχνικού Προγράμματος και για να γίνω πιο
συγκεκριμένος η ερώτηση είναι, αν υπάρχει πρόθεση να γίνει μέσα στους
πρώτους δύο μήνες, μάλλον Φεβρουάριο– Μάρτιο, γιατί όπως γνωρίζετε
μετά δεν υπάρχουν Δημοτικά Συμβούλια και άρα δεν θα μπορεί να εγκριθεί
κάποια μελέτη, όπου σε αυτήν την περίπτωση θεωρώ ότι τα ποσά που έχουν
μπει δεν μας επιτρέπουν τέτοια προκήρυξη ή τελικώς ο σχεδιασμός είναι η
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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προκήρυξη να γίνει από τη νέα Δημοτική Αρχή, δηλαδή μετά τον
Σεπτέμβριο του 2019, ώστε να πάνε συνεχιζόμενα, γιατί ένα από τα δύο
πρέπει να γίνει, πάντως το πρώτο, δηλαδή προκήρυξη έργων μέσα στο
πρώτο τρίμηνο είναι αδύνατον να γίνει, γιατί δεν επαρκούν τα χρήματα που
έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Χατζηδάκη. Άλλος συνάδελφος;
Κύριε Παπαδόπουλε, ορίστε.
Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν να πω ότι από την εικόνα που έχω, γιατί
είναι πάρα πολλοί κωδικοί από τους οποίους άλλες εργασίες έχουν τελειώσει
και απομένει η παραλαβή, άλλες εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει, άλλες
εργασίες είναι στο μέσον. Δηλαδή, να έλεγα περίπου 50% ένας μέσος όρος,
να το πω έτσι.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ίσως και παραπάνω.
Δηλαδή, υπάρχουν έργα που έχουν γίνει και δεν έχουν πληρωθεί,
υπάρχουν έργα τα οποία είναι εν εξελίξει, υπάρχουν έργα που έχουν
δημοπρατηθεί, δεν θέλουν πολύ, σε μια εβδομάδα γίνονται και πάει
λέγοντας. Περίπου 50% πιστεύω, είναι ένα ασφαλές νούμερο.
Αυτό που είπε ο κ. Κοκοτίνης έχει να κάνει με το ποιος δημοπρατεί το
έργο, αν το δημοπρατεί ο Δήμος ή η Περιφέρεια. Τον Παιδικό Σταθμό τον
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια και τον δημοπρατεί η Περιφέρεια γι’ αυτό
μπαίνει όλο το νούμερο (οι Οικονομικές Υπηρεσίες το προτάσσουν αυτό
έτσι) ενώ την Λεωφ. Ειρήνης παίρνουμε τα λεφτά και κάνουμε εμείς τη
δημοπράτηση, γι’ αυτό και μπαίνει το ποσό που πήραμε με την έκπτωση.
Δηλαδή, έτσι οφείλουμε να το παρουσιάσουμε στον προϋπολογισμό.
Επίσης. να πω στον κ. Κουρή ότι πληρώθηκαν φέτος, επειδή
ρωτήσατε, 936.000 ευρώ απ’ ότι έχω υπόψη μου μέχρι αυτή τη στιγμή, και
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επίσης να πω ότι ό,τι έργα προλάβουμε να προκηρύξουμε στον χρόνο που
μας επιτρέπεται, θα προσπαθήσουμε να τα προκηρύξουμε. Από εκεί και
πέρα θα πάνε για τη νέα Δημοτική Αρχή.
Δήμαρχε, να απαντήσετε και εσείς σε κάποια θέματα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα κι από εμένα.
Μετά τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κ. Αντιδήμαρχος, εγώ συμπληρωματικά έχω να πω μερικά πράγματα, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε
κάποιες ερωτήσεις που μπήκαν πολύ συγκεκριμένες και μετά σε ερωτήσεις
μεθοδολογίας και σχεδιασμού προγράμματος που έβαλε και ο κ. Σόφης.
Αγωγός Αναστάσεως: Ο αγωγός Αναστάσεως έχει λυθεί και το
πρόβλημα του Δασαρχείου, έχουμε πάρει την εγκριτική. Στην πορεία μάς
προέκυψε και ένας καινούργιος φορέας που ιδρύθηκε τους τελευταίους
μήνες που έχει να κάνει με τη διαχείριση των περιοχών NATURA, αυτός
εδρεύει, τα γραφεία του είναι στο Δήμο Μαραθώνα. Στείλαμε και εκεί την
μελέτη σε συνεργασία με την Περιφέρεια, πήραμε και από εκεί την έγκριση.
Πιστεύουμε, αν όλα πάνε καλά, μέχρι το τέλος του μήνα το έργο θα βγει
στον αέρα. Θα είναι ένα έργο, όπως σας έχω πει, διαδημοτικό, Δήμου
Βύρωνα και Δήμου Ηλιούπολης. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες από τον
Υμηττό, από το Μοναστήρι του Βύρωνα και θα καταλήξουν μέχρι το
Νησάκι, όπου θα καλύψει και το θέμα των αντιπλημμυρικών στην
Κατεχάκη. Άρα, με τον αγωγό Αναστάσεως δεν έχουμε κανένα απολύτως
πρόβλημα. Αυτήν τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία δημοπράτησής του
αφού έχουμε πάρει όλες τις εγκρίσεις.
Τώρα ένα θέμα έχει να κάνει με τη μεθοδολογία που είπε ο κ. Σόφης.
Κοιτάξτε, κ. Σόφη. Τι γίνεται στον σχεδιασμό κάθε Τεχνικού
Προγράμματος, μετά βεβαίως- για να το ξεκαθαρίσουμε κι αυτό- την
επιβολή των μνημονίων στη χώρα μας και την υποχρέωση ισοσκελισμένου
προϋπολογισμού.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Για να γίνει λίγο κατανοητό, τι γινόταν πριν; Πριν υπήρχε ένα Τεχνικό
Πρόγραμμα όπου καταγράφαμε τα έργα της χρονιάς και λέγαμε ότι κάποια
από αυτά τα έργα που δεν έχουν υλοποιηθεί θα είναι έργα – γέφυρες, δηλαδή
θα περνάνε και το 2019 μέχρι να ολοκληρωθούν. Όμως, είχαμε το δικαίωμα
στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτός από τους πόρους που είχαμε
εξασφαλίσει, να λέγαμε και έναν πίνακα που λεγόταν «πίνακας με
διεκδικούμενους πόρους», δηλαδή να βάζαμε άλλα, αυτά που είπαν οι
συνάδελφοι για τον Παιδικό Σταθμό στην Ματσούκα που έχουμε 0,1, για
άλλα έργα για τα οποία δεν έχουμε ακόμα πάρει εγκρίσεις, να λέγαμε εμείς,
ότι εμείς έχουμε και ένα διεκδικούμενο Τεχνικό Πρόγραμμα που αγγίζει τα 3
– 4 εκατ. ευρώ.
Αυτό τώρα πια και όχι τώρα, από το 2011 έχει απαγορευθεί. Δεν
μπορεί δηλαδή να βάλεις οποιονδήποτε κωδικό μέσα στο Τεχνικό σου
Πρόγραμμα με χρήματα, αν δεν έχει εξασφαλιστεί η πίστωση, δηλαδή αν
δεν έχει βγει απόφαση ένταξης και πίστωσης. Τί γίνεται, λοιπόν; Γι’ αυτό
βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ μικρά τα νέα έργα ενώ τα συνεχιζόμενα είναι
μεγάλα.
Τα συνεχιζόμενα είναι έργα τα οποία έρχονται και μέσω των
χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ, τα οποία όμως τα κατοχυρώσαμε τις
προηγούμενες χρονιές, για να δημοπρατηθούν θέλουν περίπου ένα εξάμηνο,
κάποια ξεκίνησαν και από το 2017 τα έργα αυτά, θέλουν ένα εξάμηνο,
δημοπρατούνται, εκτελούνται και θα οριστικοποιηθεί με την Επιτροπή
Παραλαβής το έργο και το 2019. Αυτά όμως είναι έργα τα οποία έχουν
εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους, αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος, την
Αριστογείτονος, τα αντιπλημμυρικά μας έργα, έργα δηλαδή πεζοδρομίων,
ασφαλτοστρώσεων κλπ. Γι αυτά έχουμε πάρει την απόφαση, έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισμό και έτσι βλέπετε να έχουμε ένα συνεχιζόμενο
Πρόγραμμα υψηλό, μια και δεν έχει απορροφηθεί όλο τα δύο τελευταία
16
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χρόνια, γιατί εκτελούνται τα έργα, και μας υποχρεώνει το Παρατηρητήριο
από ιδίους πόρους μόνο να φτιάξουμε ένα νέο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Σ’ αυτό τί μπορούμε να συμπεριλάβουμε; Μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτά τα έργα που έχουμε εμείς κατοχυρώσει, δηλαδή που τα έχουμε
είτε από ιδίους πόρους, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τη
ΣΑΤΑ δηλαδή, κι από εκεί και πέρα για να μην ξανακάνουμε αναμορφώσεις
και αλλάζουμε τίτλους στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα, μπορούμε να βάλουμε
τίτλους μελετών και έργων τα οποία όμως θα είναι με 0,1 προϋπολογισμό,
γιατί ακόμα δεν έχουμε πάρει την έγκριση της πίστωσης για να εντάξουμε το
πρόγραμμα.
Να πω ένα παράδειγμα. Οι πεζογέφυρες. Οι πεζογέφυρες είναι ένα
έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υποδομών. Οι πεζογέφυρες
όμως αυτήν τη στιγμή όχι μόνο δεν έχουν ξεκινήσει αλλά πρέπει να
παραδώσουμε τη μελέτη. Μόλις παραδοθεί η μελέτη και έρθει η έγκριση
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ότι οι δύο πεζογέφυρες
στοιχίζουν π.χ. 1 εκατ. ευρώ, αυτό εμείς θα πρέπει να το εντάξουμε στο
Πρόγραμμά μας, το οποίο όμως δεν αλλάζει τον προϋπολογισμό, γιατί είναι
έσοδο–έξοδο. Καταλάβατε; Γι’ αυτό λοιπόν έχουμε μία ψαλίδα συνεχιζόμενων και νέων έργων.
Βέβαια, εδώ να πούμε και κάτι άλλο, ότι εάν συγκρίνουμε το νέο
Τεχνικό Πρόγραμμα των Δήμων, αυτό δεν είναι ισόρροπο, γιατί υπάρχουν
Δήμοι με διαφορετικούς προϋπολογισμούς και με διαφορετικά έσοδα. Θα
πω ένα παράδειγμα. Εμείς έχουμε έναν Προϋπολογισμό, θα ακούσετε, που
αγγίζει τα 37 εκατ. ευρώ. Ο Δήμος Γλυφάδας, παρ’ ότι έχει σχεδόν την ίδια
έκταση με εμάς και τον ίδιο πληθυσμό, έχει έναν Προϋπολογισμό που
αγγίζει τα 85 εκατ. ευρώ κι αυτό γιατί έχει τεράστια έσοδα από το
παραλιακό μέτωπο, από τις μαρίνες, απ’ τα μαγαζιά κλπ. Προφανώς ο
Δήμος Γλυφάδας μπορεί να έχει ένα Τεχνικό Πρόγραμμα νέο που να είναι
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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επί τρία ή επί τέσσερα από τον δικό μας, δηλαδή να φτάσει και 2 και 2,5
εκατ. ευρώ. Αυτά όμως τα καλύπτει αυτός από ίδιους πόρους.
Ό,τι, λοιπόν, εμείς προσθέσουμε στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα αυτό θα
είναι μία εξασφάλιση, εγγύηση πόρων μετά από έγκριση και αυτό είναι το
σημαντικό, γι’ αυτό βλέπετε και το 0,1 που υπάρχει.
Τώρα, ρώτησε ο κ. Πανταζόπουλος έναν κωδικό που έχουμε 720.000
ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Τί γίνεται με αυτόν; Παλιά
η Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ της Αττικής έκανε την εξής διαδικασία.
Έμπαινε

σε

ανταγωνιστική

διαδικασία,

δηλαδή

τί

έλεγε;

Έλεγε,

προκηρύσσω την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της Αττικής κι
όποιος είναι έτοιμος, έχει μελέτη και την φέρει πρώτος, αυτός θα πάρει και
τα χρήματα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της αδυναμίας της
Αυτοδιοίκησης να έχει έτοιμες και ολοκληρωμένες μελέτες, δεν περπάτησε
και δεν περπάτησε γιατί μπορεί να υπήρχαν μία – δύο μελέτες αλλά στο
σύνολο των Δήμων δεν είχαν την ωριμότητα οι Δήμοι να καταθέσουν άμεσα
μελέτες και να μην αποκλειστούν από το πρόγραμμα να τα πάρουν.
Τώρα τί έκαναν; Το αντέστρεψαν, δηλαδή σε επίσκεψη που κάναμε
εμείς στην Διαχειριστική Αρχή, γι’ αυτό βάλαμε και τα 720.00 ευρώ, μας
ανακοίνωσαν ότι εμείς κάναμε (με βάση συγκεκριμένα κριτήρια,
πληθυσμιακά, ανάγκες σχολείων κλπ.) μία κατανομή στους Δήμους της
Αττικής. Σε εσάς αναλογεί ένα ποσό 720.000 ευρώ. Στον όμορο Δήμο, ας
πούμε, του Βύρωνα, αναλογεί ένα ποσό 500.000 ευρώ. Άρα, κατοχυρώσανε
τα ποσά σε όλους τους Δήμους και μας είπαν ότι όταν εσείς ωριμάσετε τις
μελέτες, βεβαίως με ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί
μόλις βγει και η προκήρυξη, γιατί ακόμα δεν έχει βγει η προκήρυξη, θα
είσαστε υποχρεωμένοι να φέρετε τις μελέτες αυτές, θα φτάνουν μέχρι το
ύψος των 720.000 ευρώ και από εκεί και πέρα εμείς θα ξεκινήσουμε με
βάση την ωριμότητα των μελετών που θα καταθέσετε, την αντίστοιχη
18
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χρηματοδότηση. Γι’ αυτό βλέπετε ότι εμείς έχουμε βάλει τις 720.000 ευρώ
αλλά από εδώ και πέρα προσπαθούμε με την Τεχνική Υπηρεσία να
ωριμάσουμε 4 – 5 σχολεία που χρειάζονται ενεργειακή αναβάθμιση με βάση
την έκθεση που κάνει η Τεχνική Υπηρεσία για να εξασφαλίσουμε αυτά τα
720.000 ευρώ.
Τώρα, να πω λίγο, γιατί είναι και σημαντικό για να το ξέρουν στο
Σώμα, αυτό που είπε ο κ. Πανταζόπουλος, κι έχει δίκιο, για τις υποδομές στο
7ο, στο 21ο και τις ανάγκες συνολικότερα της περιοχής.
Κοιτάξτε, εμείς στην περιοχή αυτή έχουμε κάνει την αρχιτεκτονική
μελέτη ως Δήμος και επισκεφθήκαμε τις Κτιριακές Υποδομές, τον πρώην
ΟΣΚ. Θέλω να σας πω ότι ο ΟΣΚ αυτή τη στιγμή, οι Κτιριακές Υποδομές
είναι παντελώς διαλυμένες. Δεν υπάρχει προσωπικό, φύγανε τα περισσότερα
στελέχη τους, γύρω στα 200 άτομα, μηχανικοί, μηχανολόγοι κλπ. κι αυτήν
τη στιγμή πραγματικά όσοι έχουν μείνει στις Κτιριακές Υποδομές δίνουν
έναν μεγάλο αγώνα για να κρατήσουν τον Οργανισμό ζωντανό. Τους
επισκεφθήκαμε, μας είπαν ότι «δεν έχουμε χρήματα», γιατί το δάνειο το
οποίο είχαν πάρει το απορρόφησαν ουσιαστικά και δεν έχουν την
δυνατότητα

να

χρηματοδοτηθούν

από

το

Πρόγραμμα

Δημοσίων

Επενδύσεων.
Επίσης μας είπαν, γιατί είχαν δεσμευθεί στην πρώτη επίσκεψη που
κάναμε, ότι αυτοί θα παίρνανε την αρχιτεκτονική τη δική μας και θα έκαναν
και τη στατική και τα μηχανολογικά. Μας ενημέρωσαν την τελευταία φορά
που πήγαμε, ότι αδυνατούν να κάνουν και στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες γιατί δεν έχουν τους αντίστοιχους υπαλλήλους. Έτσι,
λοιπόν, αυτό που αντιμετωπίσαμε στις Κτιριακές Υποδομές είναι ότι ούτε
λεφτά υπάρχουν τώρα για χρηματοδοτήσεις νέων κτιρίων και το
σημαντικότερο απ’ όλα δεν υπάρχει και δυνατότητα μελετών, γιατί ξέρατε
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ότι παλιά οι Κτιριακές Υποδομές αναλάμβανε πλήρως τη μελέτη, είχαν και
πρότυπες μελέτες και ερχόντουσαν και εκτελούσαν τα έργα αυτά.
Παρ’ όλα αυτά εμείς δεν το έχουμε αφήσει, ξανακάναμε επαφή με τις
Κτιριακές Υποδομές, υπάρχει τώρα μια κινητικότητα γιατί αποφασίσανε να
τους δώσουν χρήματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και μας
είπαν ότι, σε αυτήν τη φάση τη δυνατότητα που έχουμε είναι μόνο για
προκάτ, δηλαδή όχι για κατασκευή μόνιμη. Κάναμε μία κουβέντα μαζί τους
και είπαν ότι θα χρηματοδοτήσουν μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων συγκεκριμένες αίθουσες για προκάτ.
Εάν αυτό γίνει και είναι πραγματικότητα μέχρι τέλος του χρόνου, τότε
σε πρώτη φάση αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε
αίθουσες προκάτ, για να τις τοποθετήσουμε εκεί που είναι τώρα το παρκινγκ
του σχολείου στο 7ο και στο 21ο, θα αναλάβουμε εμείς τη διαδικασία της
διαμόρφωσης των υποδομών, για να μπορέσουμε να προσθέσουμε και
κάποιες αίθουσες που τις έχουν ανάγκη. Μέχρι τότε δεν υπάρχει δυνατότητα
να χρηματοδοτήσουν οι Κτιριακές Υποδομές μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις ούτε βέβαια και μελέτες, γιατί αυτό είναι και το σημαντικότερο απ’ όλα.
Τώρα, νομίζω ο συνάδελφος κ. Χατζηδάκης έκανε μία ερώτηση «σε
σχέση με το τι μπορούμε να προκηρύξουμε φέτος». Αγώνα δρόμου κάνουμε,
κ. Χατζηδάκη, αγώνα δρόμου. Κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια, γιατί όπως
ξέρετε πολύ καλά, είχατε εσείς την αρμοδιότητα αυτή και τα παρακολουθούσατε από πολύ κοντά τα έργα, στενά. Και ο νέος Αντιδήμαρχος και εγώ δεν
έχουμε αυτήν την αναλυτική ενημέρωση που είχατε εσείς. Βέβαια, αν θέλετε
θα είναι καλό να μας επισκεφθείτε να μας βοηθήσετε να τα επιταχύνουμε
αυτά τα έργα, θα μας βοηθούσατε πολύ. Πάντως το ένα το έργο, τις 60.000
ευρώ που έχει να κάνει με τις Παιδικές χαρές, τον φωτισμό δηλαδή των
Παιδικών χαρών, τις 60.000 ευρώ, το φέρνουμε το θέμα τη Δευτέρα στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
20
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Ο κ. Λαλλάς που είναι ο μελετητής, μας βεβαίωσε ότι αυτό θα γίνει
και ευελπιστούμε ότι θα προλάβουμε να το βγάλουμε στον αέρα φέτος αυτό,
το 2018, δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά το άλλο έργο το οποίο είναι…
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μα, η ερώτηση ήταν ότι δεν υπάρχει συγχρηματοδότηση των συνεχιζόμενων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, δεν υπάρχει συγχρηματοδότηση των συνεχιζόμενων.
Θα το δούμε αυτό αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε, έστω και με 1
ευρώ για να υπάρξει έργο – γέφυρα.
Και το άλλο που είναι, είναι η πλατεία Αεροπορίας όπου εκεί η
μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί, ουσιαστικά είναι κι αυτό συνεχιζόμενο έργο.
Τώρα, τι θα προλάβουμε να δημοπρατήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εμάς
η δική μας πρόθεση είναι να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε μετά την
έγκριση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος, γιατί ξέρετε
πολύ καλά ότι ο Προϋπολογισμός εάν εγκριθεί σήμερα με το Τεχνικό
Πρόγραμμα, θα φύγει για την Αποκεντρωμένη, εκεί περιμένουν στη σειρά
άλλοι 68 Δήμοι, μόλις πάρουμε το οκέι από την Αποκεντρωμένη, έχουμε το
οκέι από το Παρατηρητήριο, ευελπιστούμε ότι μέσα στον Γενάρη θα έχουμε
την έγκριση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος. Και εκεί θα
προσπαθήσουμε αμέσως, αφού έχουμε και τις μελέτες έτοιμες, να
ξεκινήσουμε τη διαδικασία για τη δημοπράτηση των έργων μέχρι Φλεβάρη,
τέλος Φλεβάρη, Μάρτη. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν
έχουμε τη δυνατότητα να δημοπρατήσουμε έργα, είναι προεκλογική
περίοδος και έτσι όλα τα υπόλοιπα θα πάνε μέσα στο 2019, μετά τις εκλογές.
Να πω βεβαίως, γιατί κι αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, ίσως γιατί
δεν είναι καθαρό σε όλους μας, ότι αυτός ο Προϋπολογισμός και αυτό το
Τεχνικό Πρόγραμμα γίνεται με το παλιό θεσμικό πλαίσιο. Δεν γίνεται
δηλαδή με το θεσμικό πλαίσιο της απλής αναλογικής και του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Άρα, όταν θα συζητήσουμε διαμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού
Προγράμματος 2019 – 2020, τότε οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για
τη συγκρότηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού θα
είναι τελείως διαφορετικές, όπως προβλέπει και ο Κώδικας, απ’ αυτές που
είναι μέχρι σήμερα.
Τώρα, δεν ξέρω αν, συνάδελφοι, είχατε βάλει και κάποιο άλλο ζήτημα
που δεν το απαντήσαμε, εάν είναι κάτι στις τοποθετήσεις σας διευκρινίστε
το, πείτε μου, να το απαντήσουμε για να μπορέσουμε να είμαστε πλήρεις
στις απαντήσεις που έχουμε.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Δήμαρχε, για τη στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πούμε τι είναι αυτό. Γίνεται μία προσπάθεια και από το
ΚΕΠΕΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και από το Σωματείο «ΕΡΜΗΣ» που είναι τα δύο
Σωματεία με τα άτομα με αναπηρία, περίπου 100 άτομα έχει το καθένα,
γιατί ξέρετε η μεγάλη αγωνία των γονιών όλων αυτών των παιδιών είναι πού
θα μείνουν τα παιδιά τους όταν αυτοί φύγουν.
Άρα, λοιπόν, γίνεται μία προσπάθεια, πρόσφατα είχαμε μία θετική
κίνηση από το ΚΕΠΕΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» με πρωτοβουλία τους και με
ενίσχυση έφτιαξαν μία μικρή στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης στα
Αστυνομικά, όπου έγιναν και τα εγκαίνια, και τώρα ξεκινήσαμε την εξής
διαδικασία. Το Σωματείο «ΕΡΜΗΣ» έχει ένα οικόπεδο ιδιόκτητο που του το
είχε παραχωρήσει τότε η ΚΕΔ για να κάνει ένα τέτοιο Κέντρο ημιδιαβίωσης.
Έγινε μία επίσκεψη του Σωματείου, της Διοίκησης, στην Περιφέρεια,
συνεννοήθηκαν με την κα Δούρου, εμείς αναλάβαμε να τους βοηθήσουμε να
χρηματοδοτήσουμε τη μελέτη και η Περιφέρεια βάζει περίπου 2 με 2,5
εκατ., δεν ξέρω πόσο είναι μέσα ο κωδικός, και τους χρηματοδοτεί αυτήν τη
στέγη ημιδιαβίωσης, 2 εκατ..
Άρα, λοιπόν, εμείς σε αυτήν τη φάση πού είμαστε; Η μελέτη έχει
ολοκληρωθεί, προχωράει η άδεια για το κτίριο αυτό και σύντομα με
22
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αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου και της Περιφέρειας, σε συνεργασία
δηλαδή, θα δημοπρατηθεί αυτή η στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης και
ουσιαστικά ο επιβλέπων θα είναι ο Δήμος, γιατί επισπεύδει κι αυτός τη
διαδικασία, επειδή δεν γίνεται αυτό μέσω της Περιφέρειας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το βάζουμε εμείς στον προϋπολογισμό μας και δεν
το βάζει η Περιφέρεια αυτό το έργο. Είναι ένα σημαντικό έργο για μας,
νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά παιδάκια να μείνουν εκεί και να έχουν και
μία στέγη διαβίωσης όταν οι γονείς τους θα φύγουν, για να μπορέσουν και
να ζήσουν λίγο ανθρώπινα.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Πόσα άτομα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 40 άτομα και είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή, σημαντική
κίνηση για να βοηθήσουμε λίγο αυτά τα παιδιά τα οποία είναι σε πολύ
δύσκολη κατάσταση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στις
τοποθετήσεις.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοκοτίνης.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που είπαμε; Να γίνει και
ο Προϋπολογισμός, να γίνει κουβέντα και μετά να κάνουμε τη συνολική
τοποθέτηση; Γιατί μοιραία δένουν τώρα αυτά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα ολοκληρώσαμε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ ένα λεπτό θα σας καθυστερήσω και θα δώσω στον
κ. Αντύπα τον λόγο.
Απλώς στην τοποθέτησή μου, που θα κάνω και σε λίγο στον
Προϋπολογισμό, θα πω ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν παύει να είναι
συνάρτηση και της οικονομικής κατάστασης και των δυνατοτήτων του
ΕΣΠΑ που, δυστυχώς, είναι ένα μενού που επιβάλλεται, δεν επιλέγεται, και
απλώς ο Δήμος έχει τη δυνατότητα απορροφήσεων μελετών κλπ. και μ’
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αυτήν την έννοια, τα χρήματα από ίδιους πόρους, θα πω στον
Προϋπολογισμό αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, εκεί θα
τοποθετηθώ καλύτερα, και ένα ερώτημα που μπαίνει είναι ότι κάποια ώρα,
κι αυτό είναι θέμα των τριτοβαθμίων κυρίως, της ΚΕΔΕ δηλαδή που δεν το
έχει κάνει, το έχει κάνει θεωρητικά μάλλον, πρακτικά δεν το έχει κάνει, να
διεκδικήσει και ΕΣΠΑ με διαφόρους τρόπους. Δηλαδή ΕΣΠΑ να το
επιλέγουν οι ίδιοι οι Δήμοι.
Δεν μπορεί δηλαδή, ένα παράδειγμα, να μας βάλει να κάνουμε
πράσινη στέγη στην Ηλιούπολη, θυμάμαι κάτι πριν από κάποια χρόνια, όταν
δεν είναι αυτό το πρόβλημα της Ηλιούπολης από τη στιγμή που έχει 40
πάρκα, 40 πλατείες και δεν ξέρω τι άλλο, καθώς και προσκέφαλο το βουνό.
Άρα πρέπει να βάλουμε και το γενικό και το ειδικό. Το γενικό είναι η
γενικότερη κατάσταση της χώρας, τα μνημόνια κι όλες αυτές οι πολιτικές
που, δυστυχώς, δημιούργησαν μια τεράστια ασφυξία. Από εκεί και πέρα
βέβαια οι ευθύνες και οι τοπικές και όλα αυτά υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι
δεν θα μπορούσαμε να βρούμε περισσότερους ίδιους πόρους. Στον
Προϋπολογισμό θα πω κάποια πράγματα πώς θα μπορούσαμε να βρούμε
κάποιους πόρους και μέσα από ποιόν μηχανισμό και από ποιες δυνατότητες
να αξιοποιούσαμε, γιατί αν τα πάρουμε στατικά τα πράγματα, θα το δείτε
και στον Προϋπολογισμό, πάρα πολλά πράγματα είναι ανελαστικά, όντως,
πάνω από 90%.
Μ’ αυτήν την έννοια δεν μπορείς να τα δεις αυτά τα νούμερα στατικά
και να κάνεις βελτιώσεις. Αυτό δηλαδή που λέει ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ για του
χρόνου, όταν θα φτάσουμε σ’ αυτήν την περίπτωση, θα δείτε ότι θα έχουμε
μία ιδιαίτερη δυσκολία και θα πρέπει όλα αυτά τα Τεχνικά Προγράμματα
και τους Προϋπολογισμούς να έχουν προηγηθεί πολλές – πολλές μέρες πριν
διεργασίες με φορείς, διαβουλεύσεις ουσιαστικές όχι έτσι για να περνάει η
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ώρα. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες να μας λένε συγκεκριμένα τί θέλουν, τί
προτείνανε κλπ. Σταματάω εδώ και παραχωρώ στον κ. Αντύπα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Κοκοτίνη.
Τον λόγο έχει η κα Τσατσούλη.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόλις μιλήσουν οι επικεφαλής, μετά θα δώσω τον λόγο.
Κυρία Τσατσούλη, ορίστε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Επειδή εμείς δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το τεχνικό
έργο από τον Προϋπολογισμό, δεν θα πούμε πολλά. Οπότε έχουν το
περιθώριο οι κ.κ. συνάδελφοι να τοποθετηθούν, αν θέλουν.
Κοιτάξτε τί καταθέτουμε εμείς εδώ πέρα κι αν θέλετε στη βάση αυτή
κάνουμε και την κριτική και την πολεμική μας απέναντι στη Δημοτική
Αρχή.
Η Δημοτική Αρχή και με τις τοποθετήσεις τώρα του Δημάρχου στις
ερωτήσεις, έχει κάνει αποδεκτό ότι η κατάσταση της χώρας προσδιορίζει
αυτήν την τακτική από τη μεριά των Δήμων, δηλαδή ότι δεν μπορούν να
διεκδικούν, ότι δεν μπορούν να βάλουν σε προτεραιότητα αυτό που λέγεται
οξυμένες λαϊκές ανάγκες, ότι συντασσόμαστε στο πλαίσιο των μνημονιακών
πολιτικών, άρα υπάρχει ένας μονόδρομος που πρέπει να ακολουθηθεί. Αυτή
είναι η πολιτική και η τακτική της Δημοτικής Αρχής και βέβαια όχι της
συγκεκριμένης μόνο, της πλειοψηφίας θα έλεγα των Δημοτικών Αρχών και
Περιφερειακών Αρχών, κατ’ αντιστοιχία βέβαια των ίδιων των Αστικών
Κομμάτων και των Κυβερνήσεων.
Εμείς δεν έχουμε αυτή τη λογική. Δεν είμαστε της λογικής ότι έχει
διαμορφωθεί ένας μονόδρομος, που σ’ αυτό οφείλει και λαός και
πλουτοκρατία να συνταχθεί και να προχωρήσουμε όλοι μαζί κι αντάμα για
το τάχα συμφέρον της χώρας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Με αυτήν την έννοια θα λέγαμε ότι καταγράφεται κι αυτή η
κατάσταση η απελπιστική στο επίπεδο και των Δημοτικών Συμβουλίων να
υποδεχόμαστε, ας πούμε, δέκα χρόνια τώρα παράδειγμα, υποδομές, ακόμη
και υποδομές που χρειάζονται συντήρηση, στήριξη, να παραμένουμε στο
κενό, με πολλούς και τεράστιους κινδύνους μπροστά μας.
Δηλαδή, ποιος σήμερα μπορεί να φύγει από την πραγματικότητα της
χώρας μας ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες που συγκεντρώνουν αυτό που
λέγεται κίνδυνος σεισμού και παραδεχόμενοι αυτόν τον μονόδρομο, το 80%
των Δημόσιων Κτιρίων είναι ανέλεγκτα και χωρίς στήριξη! Κι αν θέλετε,
όταν τα περισσότερα σχολεία, λέω ένα παράδειγμα, είναι φτιαγμένα πριν τον
Αντισεισμικό Κανονισμό τον τελευταίο, που πραγματικά σηματοδότησε μία
ποιοτική διαφορά.
Μοιραίο, λέει, κάποιος εδώ, έτσι πρέπει να πάνε τα πράγματα! Εμείς
ρωτάμε «γιατί είναι μοιραίο;» Γιατί είναι μοιραίο να συνεχίζουμε,
παράδειγμα, τις δαπάνες για το ΝΑΤΟ, τους εξοπλισμούς, να κατατίθεται ο
Προϋπολογισμός και να λέει ότι θα δίνουμε τα παιδιά μας και θα τα
επιδοτούμε στα αφεντικά, θα κατεβαίνει η φορολογία για τα αφεντικά,
ακόμη και επί των κερδών που μοιράζονται κλπ. Αυτό μοιραίο! Μοιραίο να
κόβεται κάθε ανάσα γι’ αυτό που λέγεται λαός!
Εμείς λέμε ότι δεν είναι μοιραίο. Φυσικά είναι μοιραίο από την
άποψη, και κλείνω με αυτό, των συσχετισμών. Ναι, από αυτή την άποψη θα
μπορούσε να πει κανένας ότι ακόμη ο ίδιος ο λαός δεν τα έχει πάρει για να
αλλάξει αυτή τη ρότα, να σηκωθεί επάνω και να έρθει τούμπα, αν θέλετε,
αυτή η κατάσταση.
Με αυτήν την έννοια καταγράφονται κι αυτοί, αν θέλετε, οι κωδικοί
που ανοίγονται, γιατί εδώ το 0,01 δεν είναι τωρινό, είναι εννιά χρόνια, και
δέκα, εντάξει, και πολύ παλιότερα, αν θέλετε, στους σχεδιασμούς. Εγώ
άλλωστε δεν θα πω ότι αν οι Δημοτικές Αρχές είχαν περισσότερα κονδύλια
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θα τα κατάφερναν να υποδεχθούν με καλύτερο τρόπο και σχεδιασμό τις
λαϊκές ανάγκες. Το έχουμε ζήσει και στην προηγούμενη φάση, δεν είναι
μακριά, άλλωστε, η λογική τους από αυτό που υπάρχει και στο επίπεδο των
Αστικών Κομμάτων.
Αλλά κοιτάξτε να δείτε! Είναι κακό να διεκδικήσεις; Και να
καταγραφεί και στο Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά με τη λογική να διεκδικήσεις,
όμως!
Λέει ο Δήμαρχος: πήγαμε, λέει, στις Κτιριακές Υποδομές, δεν έχουν
προσωπικό, δεν γίνεται τίποτα, προκάτ θα βάλουμε! Γιατί; Κάναμε κάτι
άλλο; Διεκδικήσαμε κάτι άλλο; Κινητοποιήσαμε τον λαό γι’ αυτό;
Κι αν θέλετε για μας είναι πολύ πιο επικίνδυνο, θα πούμε πιο
αναλυτικά, ότι έχουμε τη δημόσια γη στην πόλη μας, τη δημόσια γη, η οποία
καθόλου δεν είναι εύκολη η εξέλιξή της, γιατί στη λογική «αναμένω κι είναι
εύκολο αν προσδιορίσω ανάγκες για σχολεία να μου το δώσει η ΕΤΑΔ», δεν
λέει τίποτα γιατί εν τω μεταξύ η ΕΤΑΔ μπορεί να το έχει δώσει στον «Χ»
επιχειρηματία και να έχει διαμορφωθεί μία άλλη κατάσταση!
Δεν μπορούμε λοιπόν -κατά τη γνώμη μας- να πάμε έτσι. Θα έπρεπε
να καταγραφούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα και οι ανάγκες σε σχολεία, σε
Νηπιαγωγεία, σε στέγαση των ΚΑΠΗ, που τρέχουν δύο ΚΑΠΗ από δω κι
από κει, λέω, πολλές ανάγκες έχουμε στην πόλη μας ακόμη και ευτυχώς,
αυτό είναι και πολιτισμός, να εξελίσσονται κιόλας οι ανάγκες, να μην
μένουν στατικές, να πηγαίνουν προς τα μπροστά, άρα να τις υποδέχεσαι με
βάση τον 21ο αιώνα κι όχι το 1950!
Άρα με αυτήν την έννοια- και κλείνω πραγματικά, κ. Πρόεδρε, με
αυτό- αυτό που δεν έχει και δεν καταγράφει το Τεχνικό Πρόγραμμα και κατ’
επέκταση και ο Προϋπολογισμός, είναι την ανάγκη διεκδίκησης υπέρ των
λαϊκών αναγκών. Δεν καταγράφεται! Έχει καταλήξει η Δημοτική Αρχή να
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είναι μια υπηρεσία κρατική και να ευθυγραμμίζεται παντελώς σε αυτό το
πλαίσιο που λέγεται «εθνική πολιτική», που δεν είναι παρά η πολιτική της
πλουτοκρατίας του τόπου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κα Τσατσούλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευσταθίου.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και για δύο λόγους:
πρώτον, διότι καθυστέρησα να έρθω και δεν μπόρεσα να δω τις ερωτήσεις
και τις απαντήσεις που εδόθησαν αλλά κυρίως τί να πει κανείς σε ένα τέτοιο
Τεχνικό Πρόγραμμα, που είναι τόσο πολύ μικρό.
Βεβαίως θα πει κανείς, όπως ισχυρίζεται και η Δημοτική Αρχή, ότι οι
Προϋπολογισμοί, τα Τεχνικά Προγράμματα πρέπει έτσι να είναι, έχουν
μπορεί σε μία ράγα, αυτό εξαιτίας των μνημονίων, εξαιτίας των διαφόρων
Κυβερνήσεων, κλπ. Αυτό μπορεί να είναι μία πραγματικότητα.
Εγώ θα δεχόμουν και θα έλεγα συμφωνούμε αν αυτή η πραγματικότητα είναι προς όφελος, αν αυτή η πραγματικότητα μας ικανοποιεί, αν αυτή
η πραγματικότητα μας αρέσει. Αν ήταν έτσι, λοιπόν, εμείς θα συμφωνούσαμε και θα λέγαμε ότι ναι, πράγματι να εγκρίνουμε αυτήν την όλη
κατάσταση ανεξάρτητα ποιο έργο μπήκε και ποιο δεν μπήκε επακριβώς
μέσα στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Όμως εμάς δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα,
δεν συμφωνούμε, δείχνει ότι υπάρχει μία δυστοκία και προσπαθούμε όπως
βολευόμαστε κι ότι βολεύει τις διάφορες καταστάσεις.
Αυτός είναι ο λόγος που εμείς σ’ αυτό δεν συμφωνούμε. Όμως
περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα θα σας μιλήσει ο κ. Κουρής μετά, ο
οποίος ήταν από την αρχή της διαδικασίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Ευσταθίου.
Τον λόγο έχει ο κ. Πανταζόπουλος.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, κάθε φορά που υποβάλλεται
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Σώμα

Προϋπολογισμός

και

29

Τεχνικό

Πρόγραμμα συνοδεύεται

απαραίτητα από μια εισηγητική έκθεση. Είναι το πολιτικό ντοκουμέντο της
Δημοτικής Αρχής στο οποίο περιγράφει το όραμα, περιγράφει το σχέδιο, την
κατεύθυνση, τις προτεραιότητες, πού πάει η πόλη. Αυτό δεν το είδαμε, κ.
Αντιδήμαρχε. Τώρα, δεν ξέρω, είναι βιασύνη; Θεωρώ να υστερεί σημαντικά
αυτό και δείχνει, κι αν θέλετε, και μια υποβάθμιση αυτού που συζητάμε.
Διάσπαρτα έχω σημειώσει κάποια πράγματα τα οποία ήθελα ως
τοποθέτησή μου πια να πω.
Στο κομμάτι, κ. Αντιδήμαρχε, της συντήρησης των σχολικών χώρων,
στο σύνολό τους, ξαναείναι το ποσό των 210.000 ευρώ, είναι αυτό που
δίνονται τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζω απλά στο Σώμα ότι τη 10ετία
2000 – 2010 το ποσό αυτό ήταν 960.000 ευρώ, άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ
μικρό ποσοστό για τα 64 διδακτήρια της πόλης.
Θέλω λοιπόν εδώ να επαναλάβω μία πρότασή μου, κ. Αντιδήμαρχε,
την κάνω κάθε φορά όταν συζητάμε αυτό τα τελευταία χρόνια, θυμίζω στο
Σώμα, ότι με βάση τις συνθήκες αυτές που έχουμε αξίζει τον κόπο και
έπρεπε εσείς να πάρετε μία πρωτοβουλία και να βάλετε συμβολικά ένα ποσό
να ενισχύσετε τόσο τις λειτουργικές δαπάνες όσο και τα επισκευαστικά.
Είδα μία μεγάλη μείωση στο κομμάτι που αφορά τον ηλεκτροφωτισμό
των κοινοχρήστων χώρων, έχετε βάλει ένα ποσό της τάξης των 24.000 ευρώ.
Από την Υπηρεσία που προσπάθησα να μάθω είναι κάπου 2,5 φορές
λιγότερο από πέρυσι. Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι φέτος θα
έχετε λιγότερες ζημιές από τα προηγούμενα χρόνια;
Επίσης, κ. Αντιδήμαρχε, μέσα στους κωδικούς έχετε γράψει δύο πολύ
σημαντικά έργα, προτεραιότητες, ανάγκες της πόλης, το ένα αφορά τη
σύνταξη

τοπικού

ρυμοτομικού

και

το

άλλο

επικαιροποίηση

του

ρυμοτομικού. Είναι αυτό που το συζητάμε, κ. Αντιδήμαρχε, πάρα πολλές
φορές εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουμε πει ότι εχθές, αν ήταν
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δυνατόν, έπρεπε να έχουμε πάρει μία πρωτοβουλία και με βάση τον
σχεδιασμό που έχετε σαν Δημοτική Αρχή, εκτιμώ ότι εδώ χάσατε πολύτιμο
χρόνο στο τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να βρούμε τον τρόπο να
χρηματοδοτήσουμε αυτό που είναι ανάγκη στην πόλη, πόσο δε μάλλον που
από τις δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής έχετε ένα όραμα για την πόλη. Αυτό
το όραμα για την πόλη και τα έργα και οι παρεμβάσεις δεν μπορεί να είναι
σπασμωδικές αλλά να είναι ενταγμένες σε ένα ενιαίο πρόγραμμα.
Επίσης, βλέπω ένα σημαντικό ποσό, δεν μπόρεσα από τις υπηρεσίες
εκεί να το εξιχνιάσω, αν πράγματι κάνετε μία τέτοια μεγάλη παρέμβαση,
φυτοτεχνικές αναπλάσεις 120.000 ευρώ. Τελείως διάφορο βέβαια από τα
προηγούμενα χρόνια.
Θέλω να πάω στην ουσία, κ. Αντιδήμαρχε, θέλω να πάω στην ουσία.
Κάθε φορά, εδώ και αρκετά χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, χρειάζομαι πολλές ώρες για να μελετήσω το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Κύριε Παπαδόπουλε, τώρα χρειάστηκα πολύ λίγο χρόνο, είναι πολύ
μικρό, είναι πολύ φτωχό -επιτρέψτε μου, να μην παρεξηγηθώ- δείχνει να
είναι απλά διεκπεραιωτικό και για να μην το πω αντιαναπτυξιακό, θα το πω
μη αναπτυξιακό, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και μου
δώσατε κι εσείς την εντύπωση την ώρα που το διαβάζατε και το
ανακοινώνατε είναι σαν να μην το πιστεύατε. Μια τέτοια αίσθηση έχω,
μπορεί να είναι λάθος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ. Πανταζόπουλε.
Τον λόγο έχει η κα Πίκουλα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Την καλησπέρα μας.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν το Τεχνικό Πρόγραμμα που το βλέπουμε να
ξεδιπλώνεται για τη νέα χρονιά, μια χρονιά προεκλογική, μια χρονιά που
όποιος κι να είναι θα αντιμετωπίσει τον τρόπο λειτουργίας, σκέψης και
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εφαρμογής της απλής αναλογικής κι αυτό έχει να κάνει το πώς θα
παίρνονται οι αποφάσεις, το πώς θα ιεραρχούνται οι ανάγκες και το πώς θα
υλοποιούνται.
Μέσα λοιπόν σ’ αυτό το σκεπτικό το δικό μας το τρέχον που έρχεται
προς ψήφιση τεχνικό έργο, έρχεται να μας πει ότι υπάρχει ένα συνεχιζόμενο
2.800.000 ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 1.350.000 ευρώ είναι ό,τι έρχεται
από την Περιφέρεια και τα 628.000 ευρώ ό,τι έρχεται από δικά μας έσοδα,
είτε λέγεται ΣΑΤΑ 486.000 ευρώ και το υπόλοιπο είναι από ιδίους πόρους.
Έτσι, για να σκιαγραφήσουμε λιγάκι τη χρηματοδότηση, γιατί πάντα μετράει
το χρήμα και την πηγή του χρήματος και πώς αυτό κατανέμεται στο τεχνικό
μας έργο.
Επειδή λοιπόν έτσι κι αλλιώς έχουμε περάσει, έχουμε διανύσει
περίπου 8 χρόνια της νυν Δημοτικής Αρχής κι έχει δώσει το στίγμα της μέσα
στην πόλη και το έχουμε βιώσει και το έχουμε δει, ένα στίγμα δημόσιου
τεχνικού έργου που έχει να κάνει με ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις,
επισκευές, είτε λέγεται δημόσιο κτίριο είτε λέγεται σχολικό κτίριο και
παρεμβάσεις σε πλατείες, γιατί το υπόλοιπο σε ό,τι αφορά τα μεγάλα τεχνικά
έργα που λέγονται, και βέβαια δεν μπορεί ένας Δήμος αλλά μόνο να
μελετήσει και να εφαρμόσει και εκείνο που η πόλη μας βάλλεται, έχει να
κάνει με την αντιπλημμυρική θωράκισή της.
Πάνω, λοιπόν, σε αυτό θα εστιάσω και τον λόγο μου σε ό,τι αφορά το
τρέχον ή τουλάχιστον αυτό που θα ζήσουμε στο 2019, κυρίως όμως στο
τρέχον, γιατί το τί θα ζήσουμε θα το πω στο τέλος της διαδικασίας του
προλόγου μου.
Να ξεκινήσω, κ. Αντιδήμαρχε, μου έκανε εντύπωση και εμένα η
έλλειψη εισηγητικού σας. Αν μη τι άλλο τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει
καταγραφεί, για να δώσετε εσείς το μήνυμα το τί εμείς της σημερινής
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απόψεως και τι θα εξελιχθεί στη σημερινή συζήτηση. Αλλά πέρα από αυτό
να είναι καταγεγραμμένο για κάποιους είτε λέγεται 2019 είτε λέγεται 2020
το πώς το βλέπατε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που συζητείται το
Τεχνικό μας Πρόγραμμα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Να βλέπαμε ή
να βλέπουν οι πολίτες του 2020 ή του 2022 τί εσείς βλέπετε και τί θέλετε να
κάνετε στην πόλη. Στερείται εισηγητικού, κακώς κατ’ εμέ, θα μπορούσε να
υφίσταται και να υπάρχει και να είναι καταγεγραμμένο.
Πέραν όμως αυτών, να τρέξω λίγο στη δρομολόγηση και την
δημοπράτηση του συνεχιζόμενου έργου. Έχουμε μία κείμενη νομοθεσία, τον
τρόπο εφαρμογής αυτής. Το έχω καταθέσει πολλές φορές στην Οικονομική
Επιτροπή, θα το πω ακόμα μία φορά εντός της αιθούσης. Το πώς το
εφαρμόζουμε, το πώς εφαρμόζουμε αυτόν τον νόμο τον περιβόητο του 2016.
Το πώς εμείς τον δουλεύουμε σαν εργαλείο.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν το χειριζόμαστε όπως θα
έπρεπε. Έχουμε κατακερματισμό στην κυριολεξία των αναγκών και των
έργων. Οι λόγοι είναι εμφανείς, αλλά και εκεί που θα έπρεπε να είμαστε και
να προτάσσουμε σωστή διαδικασία, σωστή ακολούθηση των αποφάσεων,
δεν το πράττουμε. Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή αποδείχθηκε για μια ακόμα
φορά ότι δεν είναι ικανή να δημοπρατήσει μεγάλο, διεθνές έργο. Στερείται
γνώσης, εμπειρίας και τρόπου λειτουργίας. Δυστυχώς, το ζήσαμε στο τρέχον
2018.
Άρα, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί. Γιατί δεν είμαστε σε
θέση να το κάνουμε; Και τί έφταιξε, και ποιος έφταιξε και ποιος υπέγραψε
και επανερχόμαστε; Να το τονίσουμε για μία ακόμη φορά.
Όσον αφορά τις προδιαγραφές και εκεί στερούμαστε. Δεν θα ξεχάσω
το έργο της ΔΙΑΝΑ. Και εκεί είχαμε πρόβλημα στις προδιαγραφές και στην
προκήρυξη για να φτάσουμε στη συντήρηση του έργου και να την
επωμιστούμε εμείς.
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Κάποια πράγματα, όσο περνάει η πορεία, καλό είναι να μας
προβληματίζουν και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένη στο ήδη συνεχιζόμενο
έργο το οποίο βέβαια έχει να κάνει με συντήρηση σχολικών κτιρίων, με τον
αύλειο χώρο αυτών, σχολικά κτίρια. Εμένα μου κάνει εντύπωση! Γιατί,
τέλος πάντων, αυτή η μόνωση των Πολυκλαδικών τόσα χρόνια δεν έχει
γίνει, αγαπητοί; Γιατί δεν έχει γίνει; Γιατί να μην έχει γίνει; Το πάμε από
έτος σε έτος, από Τεχνικό Πρόγραμμα σε Τεχνικό Πρόγραμμα. Πάλι πίσω το
αφήσαμε. Το βλέπουμε όμως να κορνιζάρεται στο νέο τεχνικό έργο του
2019!
Λέω ένα και δεν υπεισέρχομαι σ’ αυτό που θα έπρεπε να πούμε και να
εστιάσουμε, στα προκάτ που υπάρχουν στους αύλειους χώρους των
σχολικών μας κτιρίων επί σειρά ετών και δημαρχιακών θητειών, δυστυχώς.
Ζούμε και τα παιδιά μας ζούνε μέσα σε προκάτ. Θα πρέπει να μας
προβληματίσει πάρα – πάρα πολύ και εννοώ όλη την αίθουσα, όχι μόνο τη
συμπολίτευση αλλά και την αντιπολίτευση.
Μήπως θα έπρεπε, λοιπόν, οι Κτιριακές Υποδομές, ο πρώην ΟΣΚ, να
πιεστούν προς αυτή την κατεύθυνση; Πάλι τα παιδιά μας σε προκάτ; Απλά
ερωτήματα. Θα έπρεπε να τα είχαμε προτάξει και να τα είχαμε κάνει σημαία
μας. Τα σχολικά μας κτίρια, ναι, έχουν παλαιότητα και έχουν τεράστια
προβλήματα στη συντήρησή τους και καταβροχθίζουν ένα πολύ μεγάλο
αριθμό ύψους από τη ΣΑΤΑ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε πάρα
πολύ προσεκτικά και να ιεραρχήσουμε τις σχολικές μας αίθουσες, πώς και
πού θα λειτουργούν και κάτω από ποιες συνθήκες θα λειτουργούν. Δεν
αξίζει στα παιδιά μας να ζουν μέσα σε προκάτ!
Στις πεζοδρομήσεις που έτρεξαν, το βιώσαμε και το ζήσαμε και το
ζούμε. Έχω καταθέσει -και θα το ξαναπώ- δεν προβλέψαμε την ομοιομορφία
της πλακόστρωσης της πόλης μας. Θα πω ότι ένα κομμάτι που κινήθηκε για
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τα ΑμΕΑ είναι πάρα πολύ μικρό, μόνο 74.000 ευρώ. Αυτή είναι η κοινωνική
πολιτική απέναντι στους ανθρώπους με πρόβλημα αναπηρίας στην πόλη
μας; Μόνο;
Και δεν θέλω να μακρηγορήσω, έτσι κι αλλιώς θα μας δοθεί η
δυνατότητα να πούμε για το μεγάλο έργο του 2019 στον Προϋπολογισμό,
οπότε θα κλείσω την εισήγησή μου και θα επανέλθω, θα μου επιτρέψτε,
στον Προϋπολογισμό στην προλόγηση που θα κάνω εκεί, κ. Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πίκουλα.
Τον λόγο έχει ο κ. Σόφης.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, από την ερώτηση που έκανα στη Δημοτική
Αρχή, που απάντησε ο Δήμαρχος, νομίζω ότι προκύπτει και η σκέψη μου
και οι προβληματισμοί μου γύρω από το τεχνικό έργο και τη γενικότερη
κατάσταση που επικρατεί.
Αν κάποιος διαβάσει τα νούμερα και αποστεώσει την πραγματικότητα, τότε θα πει, υπάρχουν κάποια νούμερα, αυτά είναι, φτιάξαμε δύο
κήπους, πέντε δρόμους και τελείωσε η ιστορία! Αν βάλει όμως κάποιος τον
παράγοντα άνθρωπο και τις κοινωνικές ανάγκες μπροστά, τότε θα πρέπει να
δει αν αυτό το πράγμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων.
Έχω την αίσθηση, δεν έχω την αίσθηση, μάλλον είμαι βέβαιος, ότι το
Τεχνικό Πρόγραμμα έχει μια λογική τεχνοκρατική, ας την πούμε, δεν έχει
όμως το στοιχείο της κοινωνικής αναγκαιότητας, των αναγκών των
ανθρώπων και νομίζω ότι οι απαντήσεις του Δημάρχου είναι καταλυτικές.
Λέει, «εμείς αυτά μπορούμε να κάνουμε, αποδεχόμαστε την κατάσταση που
υπάρχει και επάνω σε αυτή κινούμαστε». Ε, αυτό δεν είναι τίποτα! Αυτό
μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε! Δεν χρειάζεται ούτε Δημοτικό
Συμβούλιο, ούτε Δήμαρχος, ούτε τίποτα! Χρειάζεται ένας υπάλληλος, άντε
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ας βάλουμε και έναν Προϊστάμενο, ο οποίος θα πει, «υπάρχει ο νόμος
«τάδε», εγώ φτιάχνω αυτό, πάρτε το, τελειώσαμε, ησυχάσαμε»!
Τι ακριβώς κάνουμε εμείς από εκεί και πέρα; Τι κάνει το Δημοτικό
Συμβούλιο; Τι κάνει η Δημοτική Αρχή; Είναι ασφυκτικό το πλαίσιο των
μνημονίων και γενικότερα της επιτροπείας που ασκεί ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
και που θα ασκήσει ακόμα περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, ο
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ. Και μάλιστα, όλα αυτά γίνονται στο όνομα της
αποκέντρωσης, αλλά είναι τόσο σφικτή και τόσος σφικτός ο εναγκαλισμός,
είναι σαν να έχεις έναν κροταλία, έναν βόα, ο οποίος σε τυλίγει συνέχεια
όλο και περισσότερο. Τίποτα στην πραγματικότητα δεν κάνουμε.
Έχουν υποταχθεί σχεδόν όλες οι Δημοτικές Αρχές σ΄αυτήν την
αντίληψη, έχουν μείνει με αυτό το πλαίσιο. Λέει, «πήγαμε στον ΟΣΚ και δεν
μας δίνει κτίρια». Και τι θα γίνει, συνάδελφοι; Τα παιδιά της Ηλιούπολης τί
θα κάνουν; Θα τα διώξουμε από την Ηλιούπολη; Θα τους πούμε ότι δεν
υπάρχουν σχολεία για σας, πηγαίνετε κάπου αλλού, επειδή ο ΟΣΚ, λέει,
είναι διαλυμένος; Τι πάει να πει αυτό το πράγμα; Ο ΟΣΚ θα είναι συνέχεια
διαλυμένος και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο γνωστό, το ΣΔΙΤ, δηλαδή
αντί να… τότε θα γίνει επίσημα πια και μόνιμη κατάσταση όπου δεν θα
υπάρχει σχολική υποδομή, μάλλον δεν θα υπάρχει Οργανισμός Δημόσιος να
χτίζει σχολεία, άρα θα παίρνουν μέσα από τις λεγόμενες Συμπράξεις
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στην πραγματικότητα θα βγαίνει ένα
κονδύλι από το Κράτος και θα το παίρνει ένας ιδιώτης να προχωράει το
έργο.
Θα αποδεχθούμε αυτήν την κατάσταση; Αναδείχθηκε το ζήτημα ότι η
Δημοτική Αρχή πήγε στον ΟΣΚ και να δημιουργηθεί…. Εγώ δεν το άκουσα
ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει αυτό σαν θέμα να το συζητήσουμε
έστω, και να πούμε, ας ξεκινήσει μία Επιτροπή, με τον Δήμαρχο
επικεφαλής, δεν θέλω εγώ να υπάρχουν άλλοι που να λένε εδώ, εμείς
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είμαστε στην πρώτη γραμμή, και να πάμε στην περιοχή, να καλέσουμε τον
κόσμο να συζητήσουμε αυτήν την ιστορία. Να ξεσηκώσουμε τον κόσμο!
Έγινε καμία τέτοια κίνηση και δεν την πήραμε χαμπάρι; Εγώ δεν κατάλαβα
τίποτα κι αν δεν κατάλαβα κι έγινε είναι δική μου η ευθύνη, αν όχι όμως,
είναι άλλων η ευθύνη. Θα πει κάποιος βέβαια, και εσύ τι έκανες; Εκεί είναι
οι ευθύνες του καθενός και θα κριθούν την επόμενο περίοδο από τους
πολίτες.
Με αυτήν τη λογική λέω ότι το τεχνικό έργο είναι, ας το πούμε εντός
εισαγωγικών, ένα άρτιο τεχνοκρατικό πρόγραμμα που όμως είναι ένα
πρόγραμμα, που δεν ανταποκρίνεται σε καμία ανάγκη για τους πολίτες της
πόλης.
Και ένα τελευταίο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτού του χώρου
για τα ΑμΕΑ. Αρκετές φορές έχω βρεθεί σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τους
ιδιωτικούς φορείς, τους «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» κλπ. γι’ αυτήν την ιστορία.
Κοιτάξτε κάτι. Επειδή τυχαίνει να γνωρίζω ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι
όμως είναι άνθρωποι του περιθωρίου, όχι του περιθωρίου δηλαδή αυτό που
λέμε lumpen στοιχεία, να εξηγήσουμε, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν
προσβάσεις πουθενά και ζούνε σε τρώγλες αλλά είναι όμως άνθρωποι οι
οποίοι έχουν, πώς να το πει κανείς, και μια παλικαριά μέσα τους και δεν
έχουν μάθει να σκύβουν εύκολα το κεφάλι. Όμως, η ζωή τους πέταξε στο
περιθώριο από την άποψη της δουλειάς, από χίλιους δυο λόγους και έχουν
παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αυτά πού θα πάνε; Πού θα πάνε; Πέστε μου;! Θα
πάνε εκεί που είναι τα παιδιά από το ΚΕΠΕΑ και τον ΕΡΜΗ; Όχι, βέβαια!
Γιατί εκεί προηγούνται αυτοί! Καμία αντίρρηση, καλύπτουν τις ανάγκες,
αλλά των παιδιών τους, όχι τις ανάγκες της πόλης και πολύ περισσότερο τις
γενικότερες ανάγκες.
Έχω, δηλαδή, μεγάλη αντίθεση σε ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματο-
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δοτείται από την Περιφέρεια, αλλά τί; Με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
που θα έλεγα, θα τολμούσα να το πω, ότι έχουν ελιτίστικα χαρακτηριστικά.
Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Σόφη.
Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Νικηφόρος, κ. Αντύπα, και μετά εσείς και
μετά, κ. Χατζηδάκη.
Κύριε Νικηφόρε, ορίστε.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το φετινό Τεχνικό
Πρόγραμμα είναι μικρό πραγματικά, το νέο Πρόγραμμα μιλάω, για το παλιό
δεν έχω να πω τίποτα, γιατί αφορά σε συνεχιζόμενα έργα.
Βέβαια, θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο αν μέσα σε αυτό υπήρχαν
και μερικά που εγώ πιστεύω ότι είναι έργα, όπως π.χ. την αναβάθμιση του
οδικού φωτισμού, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα,
αλλά αυτό είναι νόμιμη επιλογή της Δημοτικής Αρχής και το έβαλε στον
Προϋπολογισμό, όπως και πολλά άλλα μικρά έργα τα οποία γίνονται ως
προμήθειες και τοποθετήσεις.
Θέλω να μιλήσω όμως για μερικά θέματα που πιστεύω ότι θα έπρεπε
να απασχολούν το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019.
Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι η απουσία μελέτης για την
αστική σήραγγα. Ποιάς μελέτης και τί μπορούμε εμείς να κάνουμε; Δεν
μπορώ να διανοηθώ ότι πάμε όπως – όπως να κάνουμε μια αστική σήραγγα
χωρίς να έχουμε μία μελέτη που να μας λέει τη ροή της κυκλοφορίας, την
κατεύθυνση της κυκλοφορίας και γενικά μία ποιοτική μελέτη να δούμε αν
θα λυθεί το πρόβλημα της Ηλιούπολης με τη σήραγγα ή αν θα επιβαρύνουμε
την Ηλιούπολη με νέο πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι έπρεπε να έχει το Τεχνικό Πρόγραμμα
προβλέψει, έστω και σε προγραμματικό στάδιο, τη χρηματοδότηση μιας
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τέτοιας μελέτης που να μας λέει, τα αυτοκίνητα που έρχονται από την
Αλίμου πού κατευθύνονται και αν η αστική σήραγγα όπως σκέφτονται να
την κάνουν, θα λύσει το πρόβλημα ή θα το επιδεινώσει φέρνοντας κι άλλη
κυκλοφορία.
Το δεύτερο θέμα που θα επισημάνω είναι ο χώρος Χαλικάκι. Θα
πρέπει να επιμείνουμε άραγε στα κατευθυνόμενα και ελεγχόμενα προγράμματα της λεγόμενης βιοκλιματικής ανάπτυξης, που οι μόνοι που ωφελούνται
είναι κάποιοι επιστήμονες που εισηγούνται και τη διαμόρφωση των
ευρωπαϊκών πακέτων; Αν είχε γίνει αποδεκτή, υιοθετηθεί η πρότασή μου
από παλιά, που έλεγα να φυτέψουμε το Χαλικάκι, να κάνουμε δενδροφύτευση, να έχει γίνει ένα άλσος σαν τον Εθνικό Κήπο, θα μπορούσαμε μέσα
μετά να εγκαταστήσουμε κι άλλες δράσεις και να κάνουμε άλλες διαμορφώσεις. Τώρα θα ήταν το Χαλικάκι ένα άλσος. Τώρα όμως απειλούμαστε να
το χάσουμε και να καταγραφεί στην περιουσία και να πάει στην ευθύνη και
στην διάθεση της Τρόϊκας.
Το άλλο θέμα που θέλω να επισημάνω κατά τον ίδιο τρόπο, είναι το
ρέμα της Πικροδάφνης. Όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουμε από τα χωριά μας
πώς είναι διαμορφωμένα τα πρανή των ρεμάτων, είναι τα λεγόμενα
ρουμάνια που είναι γεμάτα από άγρια βλάστηση, από σκίνα, από ιτιές, από
μυρτιές, από δάφνες, από κισσούς και το ρίζωμά τους συγκρατεί τα πρανή
και δεν χρειάζεται τίποτα. Αν το είχαμε κάνει αυτό και το είχαμε περιφράξει,
θα είχε γίνει ένας υπέροχος βιότοπος. Αν κάτσουμε δε, αν είχαμε στήσει
κέντρα κόστους και κάθε ένα έργο που προγραμματίζουμε από αρχαιοτάτων
χρόνων και βάζαμε μέσα τί κονδύλια έχουμε διαθέσει να μελετάμε και να
κάνουμε συνέχεια ίδιες μελέτες, θα βλέπαμε στο Χαλικάκι και στο ρέμα
Πικροδάφνης ότι είναι εξωφρενικό. Ευτυχώς που δεν υπάρχουν τέτοια
κέντρα κόστους και κάποτε θα πρέπει να υιοθετηθούν.
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Στέγαση όλων των Υπηρεσιών, όπως είπε και η κ. Τσατσούλη, έστω
σε προγραμματικό επίπεδο, πιστεύω ότι θα έπρεπε να προτείνουμε για τα
οικόπεδα του δημοσίου να λύσουν το θέμα και των ΚΑΠΗ και κάθε
Υπηρεσία του Δήμου που χρειάζεται στέγαση, ώστε να μην πληρώνουμε
ενοίκια, σε προγραμματικό επίπεδο λέω, σε πρώτη φορά, και όταν λέω σε
προγραμματικό επίπεδο θέλω να θυμίσω, μην ξεχνάτε ότι και ο αγωγός
ομβρίων που έγινε αυτός τελευταία, Σ2 – Σ3, είχε προγραμματιστεί από το
2000. Τότε είχαμε προγραμματίσει επτά αγωγούς και σιγά – σιγά έγιναν όλοι
και ο τελευταίος που έχει μείνει είναι ο αγωγός της Αναστάσεως.
Πεζογέφυρες: Άσχετα από τη στάση μου στο Τεχνικό Πρόγραμμα,
δεν πρόκειται ποτέ να συναινέσω με τη βάναυση κακοποίηση της αισθητικής
της πόλης, μέσα στην πόλη πεζογέφυρες.
Πολυκλαδικά: Πιστεύω ότι το τεράστιο Αμφιθέατρο που υπάρχει
μέσα στα Ππολυκλαδικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εν καιρώ σε
συνεδριακό κέντρο, όπως και η στέγη, με πρώτη ευκαιρία, στα φωτοβολταϊκά, ώστε να υπάρξει ένας πόρος να αυτοχρηματοδοτηθεί η συντήρηση των
Πολυκλαδικών, γιατί θα καταρρεύσει στο τέλος το κτίριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κ. Νικηφόρε, σας παρακαλώ.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Τελειώνω, κ. Πρόεδρε.
Θέλω να φτάσω και σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, που το έχω ξαναβάλει
κι εγώ και το έβαλε η συνάδελφος κα Τσατσούλη, είναι ο αντισεισμικός
έλεγχος των κτιρίων. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, τα είπε η κα
Τσατσούλη, εγώ απλά θα πω ότι έχω εξασφαλίσει μία επιστημονική
προεκτίμηση κόστους ελέγχου στατικής επάρκειας των σχολείων, θα σας
την καταθέσω, κ. Πρόεδρε, που απ’ ότι βλέπω εδώ, εάν προχωρήσουμε μόνο
σε αυτοψία και αποτύπωση γεωμετρίας, που είναι το πρώτο στάδιο για να
αναδείξουμε κάποια προβλήματα, αν υπάρχουν, μακάρι να μην υπάρχουν,
και να διεκδικήσουμε και χρηματοδοτήσεις και να θέσουμε προ των
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ευθυνών τους παραπάνω που χρηματοδοτούν αυτά τα έργα, νομίζω ότι θα
ήταν καλό. Περίπου, συνάδελφοι, είναι το κόστος αυτοψίας - αποτύπωσης
γεωμετρίας 500 έως 1000 ευρώ τα 1.000 τ.μ. χώρου υποδοχής κοινού και
προχωρά μετά βέβαια και σε κόστος ελέγχου υλικών πλήρης, κόστος
μελέτης επάρκειας κλπ., αλλά σε πρώτη φάση και με προτεραιότητα στα
κτίρια που έχουν μεγάλη παλαιότητα νομίζω ότι έπρεπε να προχωρήσουμε
σε αυτό το στάδιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και καλώ να το δούμε
ιδιαίτερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Στο σημείο αυτό απεχώρησε η κα Χωματά
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Νικηφόρε, σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αντύπας.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Καταρχήν, ένα λεπτό, επειδή κάποια ακούστηκαν για τις
πράσινες στέγες κλπ., σας πληροφορώ ότι ήταν ολόσωστο το θέμα, κακώς
όμως δεν εφαρμόστηκε και όπου εφαρμόστηκε σε δημόσια κτίρια
εγκαταλείφθηκε. Εγώ βλέπω στο περιβόητο 3ο Υμηττού το Γυμνάσιο δεν
ανεβαίνει κανένας στην ταράτσα…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντύπα, να περιοριστούμε στις τοποθετήσεις;
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Τώρα, όσον αφορά για το Τεχνικό Πρόγραμμα. Εγώ θα είμαι
λίγο διαφορετικός.
Νομίζω ότι το Πρόγραμμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά τί κάνει;
Περιλαμβάνει μόνο έργα συντήρησης και αυτά μειωμένα λόγω της μικρής
χρηματοδότησης, να μη λέμε και ψέματα, και μικρής κλίμακας έργα
συντήρησης και ευελπιστεί η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος, ότι όπως και από τα
προηγούμενα χρόνια το Υπουργείο και η Περιφέρεια θα μας δώσει κάποιες
επιχορηγήσεις, και ευτυχώς που αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έκανε
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διακρίσεις σε «δικούς τους» ή «μη δικούς» τους Δήμους και το Υπουργείο
και η Περιφέρεια και πήραμε κάποια έργα, που ανεβάζουν τελικά το
εκτελούμενο έργο.
Τώρα, θέλω για το ίδιο το Πρόγραμμα, έτσι, σε νούμερα, να το
κοιτάξουμε.
Έχουμε για το 2019, νέα έργα 608.000 ευρώ. Ο Δήμος ίδιους πόρους
βάζει 150.000 ευρώ. Συνεχιζόμενα έργα 2.800.000 ευρώ και οι ίδιοι οι πόροι
του Δήμου σε αυτά είναι 267.000 ευρώ.
Στα νέα έργα το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου στο κόστος είναι
στο 24%, στις 608.000 ευρώ, στις 150.000 ευρώ. Το σύνολο δε των έργων,
που μας κάνουν ίδιους πόρους 417.000 ευρώ σε σύνολο έργου 3.400.000
ευρώ, η συμμετοχή σε χρήματα του Δήμου είναι 12%.
Κάνω μία σύγκριση με το τι ψηφίσαμε πέρυσι. Πέρυσι το 2018 τα
συνεχιζόμενα έργα ήταν 3.000.000 ευρώ και οι ίδιοι πόροι ήταν 451.000
ευρώ. Τα νέα έργα ήταν 1.100.000 ευρώ, διπλάσια δηλαδή από αυτά που
λέμε για το 2019, η δε συμμετοχή του Δήμου ήταν 664.000 ευρώ, δηλαδή
60%. Δηλαδή συνολικά στο σύνολο των έργων που ήταν 4.100.000 ευρώ η
συμμετοχή του Δήμου ήταν 27%. Διπλάσια και απ’ ότι η συμμετοχή για το
2019.
Πάμε στο 2017. Τα συνεχιζόμενα ήταν 1.727.000 ευρώ με συμμετοχή
333.000 ευρώ. Τα νέα έργα ήταν περίπου 1.400.000 ευρώ με συμμετοχή
783.000 ευρώ, δηλαδή η συμμετοχή του Δήμου ήταν στο 56% στα νέα έργα
και στο σύνολο ήταν στο 36%. Δηλαδή, το 2017 ο Δήμος στο σύνολο του
τεχνικού έργου που έγινε έδωσε 36% ίδιους πόρους. Το 2018 έδωσε 27%
και φέτος το 2019 θα δώσει 12%.
Αν δούμε δε, και το συνολικό ποσό των ιδίων πόρων, το μεν 2017
ήταν 1.117.000 ευρώ. Το 2018 ήταν 1.115.000 ευρώ, δηλαδή περίπου τα ίδια
λεφτά. Φέτος για το 2019 η συμμετοχή του Δήμου είναι 417.000 ευρώ. Τί
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λείπουν; 700.000 ευρώ στη μία περίπτωση, 698.000 ευρώ στις άλλες.
Λείπουν 700.000 ευρώ. Πού πήγαν; Για τις 600.000 ευρώ υποπτεύομαι πού
πήγαν, σε κάτι «κουβάδες». Για τις υπόλοιπες 100.000 ευρώ τι έγινε; Τι
σκοπεύουμε να κάνουμε; Διαφήμιση;
Τα νέα έργα ενώ το 2017 ήταν 1.400.000 ευρώ, το 2018 ήταν
1.100.000 ευρώ, φέτος είναι 608.000 ευρώ. Μισό έργο. Δηλαδή, μόνο μέχρι
τον Ιούνιο θα έχουμε νέα έργα; Μόνο μέχρι όταν θα είναι Δημοτική Αρχή η
υπάρχουσα Δημοτική Αρχή; Και μετά οι επόμενοι, όποιοι και να είναι, ας
πάνε να βρουν τί θα κάνουν;
Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι είναι ελλιπές και φυσικά
λείπουν λεφτά από τη συμμετοχή του Δήμου και εφόσον μέχρι τώρα είπαμε
ότι ο Δήμος στέκει καλά οικονομικά, θέλω να μου εξηγήσει η Δημοτική
Αρχή γιατί κόβει 700.000 ευρώ από το Τεχνικό Πρόγραμμα. Τις 700.000
ευρώ οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ ήταν η συμμετοχή του Δήμου, δεν έχει
καμία σχέση αυτές οι 700.000 ευρώ ούτε με Υπουργεία, ούτε με
Περιφέρειες, ούτε με οποιονδήποτε άλλο!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Αντύπα, σας ευχαριστώ.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καταρχάς να πω ότι πιστεύω ότι τα Δημοτικά
Συμβούλια γίνονται προκειμένου να κατατεθούν ιδέες, προτάσεις, αντιρρήσεις και να λαμβάνονται υπόψη όσα θεωρούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο
ότι είναι προς θετική κατεύθυνση.
Οι ερωτήσεις μου, λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν προς αυτήν την
κατεύθυνση. Να τονίσω, επίσης, για να μην υπάρχουν και να μην αφήνονται
κι εντυπώσεις, ότι πριν παραιτηθώ από Αντιδήμαρχος είχε συνταχθεί το
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, μόνο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, το
οποίο κατά πολύ απέχει από αυτό το οποίο έχει κατατεθεί σήμερα.
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Οι ερωτήσεις μου, λοιπόν, είχαν τις εξής κατευθύνσεις. Πρώτα απ’
όλα η Δημοτική Αρχή, απ’ ότι βλέπω από τα συνεχιζόμενα έργα είναι δύο
έργα τα οποία επιθυμεί, από την πρόσκληση και από τα συνεχιζόμενα, δύο
έργα που επιθυμεί να προκηρυχθούν μέσα στο 2018. Το ένα αφορά την
ανάπλαση στο άλσος ΚΙΝΤΗΣ, το οποίο έχει ενταχθεί στα συνεχιζόμενα
έργα και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο υπάρχει στην πρόσκληση του
Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, το οποίο δεν θα μπορεί να προκηρυχθεί
όμως γιατί, δυστυχώς, δεν έχει ενταχθεί μέσα στα συνεχιζόμενα έργα του
Δήμου.
Άρα σήμερα θα έπρεπε αυτό το συγκεκριμένο ποσό των 60.000 ευρώ,
όσο υπολείπεται, γιατί υπάρχουν κάποια χρήματα μέσα στο 2018, αλλά θα
έπρεπε να ενταχθεί, προκειμένου να μπορεί να είναι συνεχιζόμενο το 2019.
Το δεύτερο σημαντικό που αφορούσε και τη δεύτερη ερώτηση, ήταν
το θέμα, πότε προτιθέμεθα να προκηρυχθούν τα νέα έργα. Αυτό που
οφείλαμε, πιστεύω, να κάνουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα και, δυστυχώς, δεν
γίνεται, είναι να συγκεντρώσουμε σε κάποιους κωδικούς και κυρίως αυτούς
που αφορούν τις συντηρήσεις των υποδομών αρκετά χρήματα, προκειμένου
να μπορούμε να τα προκηρύξουμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.
Θα πω κάποια παραδείγματα. Η συντήρηση των Η/Μ, η συντήρηση
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου, το οποίο
όπως αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο για τη συντήρηση
των υποδομών, αφορούν από τα air-condition του Δημαρχείου και όλων των
κτιρίων του Δήμου μέχρι των ηλεκτρομηχανολογικών ζευγών, όλα τα
ηλεκτρομηχανολογικά, ένα ποσό που υπάρχει μέσα στο νέο Τεχνικό
Πρόγραμμα, 20.000 ευρώ, προφανώς δεν είναι επαρκές. Η μελέτη η οποία
είχε προκηρυχθεί πέρυσι ήταν της τάξης των 120.000 ευρώ και άρα θα
έπρεπε για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τις υποδομές τουλάχιστον
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μέχρι το τέλος του 2019 να υπάρχει ένα επαρκές ποσό. Φανταστείτε, λοιπόν,
ότι προκηρύσσουμε ένα έργο τον Φλεβάρη του 2019, 20.000 ευρώ με
αντίστοιχο συνεχιζόμενο το 2020. Τα 20.000 ευρώ του 2019 θα εξαντληθούν
μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δεν θα μπορεί να
συντηρηθεί τίποτε άλλο εντός του έτους, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι
αρκετά επικίνδυνο για τις υποδομές μας.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα 20.000 ευρώ που έχουν μπει στον
κωδικό των κατασκευών και επισκευών των Παιδικών χαρών της πόλης. Κι
αυτό το ποσό όφειλε να είναι αρκετά μεγάλο, οι μελέτες συνήθως που
έβγαιναν από την Τεχνική Υπηρεσία ξεπερνούσαν τα 100.000 ευρώ,
προκειμένου να μπορούν να συντηρηθούν οι υποδομές μας.
Άρα, θεωρώ ότι ο κ. Αντύπας έχει δίκιο στο ότι έπρεπε το Τεχνικό
Πρόγραμμα του 2019 να είναι αρκετά μεγαλύτερο και να έχει δώσει έμφαση
στη συντήρηση των υποδομών.
Θεωρώ, Δήμαρχε, ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες
παρατηρήσεις τόσο ως προς την απουσία του κωδικού στα συνεχιζόμενα
όσο και στο να μπουν χρήματα σε κωδικούς που αφορούν τις συντηρήσεις
μέσα στο 2019. Είναι δεδομένο ότι πρέπει αυτά τα έργα άμεσα μέσα στους
πρώτους μήνες να προκηρυχθούν, γιατί μετά μπλοκάρουν οι διαδικασίες και
οι επόμενοι ουσιαστικά θα ξεκινήσουν μετά τον Οκτώβριο του 2019, τον
Σεπτέμβριο θα είναι τα πρώτα Δημοτικά Συμβούλια, οι Δημαιρεσίες και
μετά θα μπορούν να προκηρυχθούν έργα, μετά τον Οκτώβριο του 2019,
τουλάχιστον σήμερα νομίζω ότι οφείλουμε να μπουν χρήματα σε όλους τους
κωδικούς που αφορούν τις συντηρήσεις των υποδομών και των Παιδικών
χαρών του Δήμου.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που
οφείλαμε να καταθέσουμε. Δυστυχώς, από τα 608.000 ευρώ αν αφαιρέσεις
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τα 214.000 ευρώ που είναι στα σχολεία της πόλης, βλέπουμε ότι είναι ένα
Τεχνικό Πρόγραμμα μόλις 400.000 ευρώ, το οποίο δεν επαρκεί σε καμία
περίπτωση ώστε μέσα στο 2019 να γίνουν όλες οι συντηρήσεις των
υποδομών και να αφήσουμε στην άκρη τα όποια νέα έργα, για να γίνουν από
το 2020 και μετά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ. Χατζηδάκη.
Άλλος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί;
Ορίστε, κ. Χρυσουλάκη.
Φ.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ: Καλησπέρα σας.
Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ λίγο στο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2019 σε ό,τι αφορά στα σχολεία.
Θα περιμέναμε να είναι πιο δυνατό, να έχει περισσότερα πράγματα,
προφανώς αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν
μπορούμε να σχεδιάσουμε και να προγραμματίσουμε ένα επαρκές και πιο
δυνατό Τεχνικό Πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τα σχολεία.
Βλέπω ότι υπάρχει ένα τυπικό ποσό των 215.000 ευρώ από το
Υπουργείο Εσωτερικών για τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών
κτιρίων, το υπόλοιπο 30.000 ευρώ από ΣΑΤΑ που αφορά τις διαμορφώσεις
των αύλειων χώρων των προαυλίων.
Θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσε στο Τεχνικό Πρόγραμμα αυτό που
συνολικά αγγίζει τα 245.000-250.000 ευρώ για όλα τα σχολεία της πόλης να
υπάρξουν και προτεραιότητες, που βέβαια δεν φτάνουν, είναι φυσιολογικό
ότι όλα αυτά δεν φτάνουν, θα μπορούσαν να ενταχθούν και ζητήματα ή
τέλος πάντων έργα όπως τα λυόμενα στο 4ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Φυσικά
το προαύλιο και το γήπεδο βόλεϊ στον ίδιο χώρο, στο ίδιο συγκρότημα, στο
4ο Λύκειο Ηλιούπολης, ενδεικτικά τα αναφέρω, ή νέες αίθουσες. Ειδικά η
Αγ. Μαρίνα που είναι μια πολυπληθής περιοχή έχει ανάγκη και
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συντηρήσεων σε σχολικά έργα, όπως αναφέρθηκε, και σε επισκευές και
προφανώς και σε κάποιες επεκτάσεις.
Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι κάποια στιγμή θα
πρέπει

οπωσδήποτε όλα

τα

σχολικά κτίρια

να

εφοδιαστούν

με

πιστοποιητικό, όπως ειπώθηκε και πριν από τον συνάδελφο, αντισεισμικής
επάρκειας, καθώς και πιστοποιητικό πυρασφάλειας σχολείων, αλλά και
πιστοποιητικό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ώστε να μπορούν τα
σχολεία να είναι νομιμοποιημένα σε ό,τι αφορά αυτούς τους τομείς. Είναι
ευθύνη τόσο των σχολείων αλλά και του Δήμου Ηλιούπολης και φυσικά και
των Σχολικών Επιτροπών, ώστε κάποια στιγμή να εξασφαλιστούν αυτά τα
βασικά πιστοποιητικά.
Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω για τα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ τα
οποία χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και να παρακαλέσω να δοθεί ανάλογη προσοχή, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή
χρηματοδότηση, συνολικά 120 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ανέγερση και
επέκταση σχολικών κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό και αυτής της χρηματοδότησης για το 2019, μόνο 120 εκατ. ευρώ για ανέγερση και επέκταση
σχολικών κτιρίων είναι ένα ποσό ικανό που θα μπορούσε δηλαδή και ο
Δήμος Ηλιούπολης να συμμετέχει και να απορροφήσει το ποσό που του
αναλογεί και θα ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό για τα σχολεία της πόλης
μας, διότι –ξαναλέω- ότι υπάρχει ανάγκη, και στη συντήρηση αλλά και στην
επέκταση των αιθουσών σε σχολικά συγκροτήματα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Χρυσουλάκη.
Ορίστε, κ. Ασβεστά.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι φάνηκε από τη
σημερινή μας συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα η ανάγκη να υπάρξει
ένα σχέδιο ή μια συζήτηση, αν θέλετε, έξω από διαμάχες και κόντρες για το
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πώς θέλουμε την πόλη μας την επόμενη 10ετία. Ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες
είναι οι προτεραιότητες που θέλουμε να επιλυθούν και ποιοι είναι οι στόχοι
μας και νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορούμε να το κάνουμε και μπορούμε
να το συμφωνήσουμε όλοι.
Εάν αυτό το πράγμα υπάρξει, μπορούμε να δούμε την υλοποίηση κάθε
χρόνο αυτού του σχεδίου σε σχέση με τις ανάγκες της πόλης, π.χ. με βάση
τις πληθυσμιακές ανάγκες ανά περιοχή. Πόσους Παιδικούς σταθμούς θέλει η
Ηλιούπολη για να ολοκληρώσει το έργο κάλυψης των παιδιών; Πόσες
παιδικές χαρές θα χρειαστούν να ανασκευαστούν; Πόσες πλατείες; Ποιές
πλατείες θα είναι αυτές που πρέπει να αναμορφωθούν;
Όλα αυτά, λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την
υποδομή σε σχέση και με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, όπου
εδώ πέρα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που να λέμε τί θα
κάνουμε αυτά τα πράγματα που ζητάμε, ούτως ώστε να μπορούμε σε κάθε
έναν προϋπολογισμό που έρχεται για τα τεχνικά έργα, να δούμε τί από αυτά
υλοποιούμε και ένα άλλο κομμάτι θα είναι για τη συντήρηση και τα
τρέχοντα, αυτά που προκύπτουν και αυτά που χρειάζεται να καλύψουμε.
Νομίζω ότι αυτό είναι καθοριστικό και πιστεύω ότι θα αλλάξει και
την κουλτούρα του πώς λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, εδώ
πέρα έρχονται κάποιες προτεραιότητες, κάποια έργα, κάποιοι άλλοι
συνάδελφοι λένε, όχι αυτές οι προτεραιότητες, κάποιες άλλες. Τώρα εδώ
πέρα, νομίζω ότι δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης αν θα κάνουμε τη μία
πλατεία ή το ένα σχολείο ή αν θα καλύψουμε το τάδε ζήτημα. Π.χ. έχουμε
ένα σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, ενεργειακά πώς θα καλύψουμε τα κτίρια
του Δήμου που μέσα εκεί είναι και τα σχολεία; Αυτά είναι θέματα
ουσιαστικής συζήτησης και αυτά είναι τα θέματα που θα έπρεπε να
απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά, αφού τα συμφωνήσουμε
λοιπόν, πρέπει μετά να δούμε πώς τα υλοποιούμε.
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Νομίζω ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή ή μάλλον το επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο με τα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν θα έχουν ένα τέτοιο επίπεδο
επίκλησης των προβλημάτων και όχι σε μία στείρα, δηλαδή δεν θα είμαστε
πάντα σε μία στείρα αντιπαράθεση, το αν βάλαμε στον τάδε κωδικό 50.000
ευρώ ή τα γυρίσαμε από εκεί ή κάναμε κάτι άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ. Ασβεστά. Άλλος συνάδελφος;
Ορίστε, κ. Κουρή.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Καλησπέρα και πάλι.
Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός. Ας πούμε το Τεχνικό
Πρόγραμμα λοιπόν, κορυφαίες ειδικές συζητήσεις του Δημοτικού μας
Συμβουλίου.
Βασικά απόψε θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε για πολιτικές, για
οράματα, για προγράμματα και εγώ δεν είδα τίποτα, περιοριστήκαμε σε
μικρά, μεγάλα έργα, πιο μακριά, πιο κοντά, σε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα με
ορίζοντα 6μήνου, γιατί μάλλον φαίνεται η Δημοτική Αρχή αποδέχεται ότι
αποχωρεί και φτιάχνει ένα Πρόγραμμα κοντόφθαλμο, μίζερο, που δεν έχει
σχέση καν… λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα
ήταν μίζερο που ήταν της τάξης του 1.000.000 - 1.100.000 ευρώ και φέτος
λέμε, νέα έργα 600.000 ευρώ.
Είπε ο Δήμαρχος μία δικαιολογία, ότι άμα δεν έχεις εξασφαλίσει
χρηματοδοτήσεις δεν μπορείς να το βάλεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Γιατί
να μην τις έχουμε εξασφαλίσει αυτές τις χρηματοδοτήσεις; Τί κάναμε φέτος
για να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα του
χρόνου;
Κάποτε είπε ο Δήμαρχος ότι ένας Δήμαρχος και μια Διοίκηση ό,τι έχει
να δώσει σε μία 8ετία μέσα το έχει δώσει. Μετά από εκεί και πέρα
αρχίζουμε, όπως έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Χατζηδάκης, φθειρόμαστε
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και διαφθειρόμαστε, και το Δημοτικό Συμβούλιο και η Διοίκηση.
Δήμαρχε, το πόσο σε αγαπάω και σε εκτιμάω τα ξέρεις, αλλά έχω την
εντύπωση ότι ήρθε η ώρα να φύγετε από την πόρτα της εξόδου. Αφήστε πιο
νέους ανθρώπους να μπουν μπροστά, να…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουρή, να το περιορίσουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα,
να παρακαλέσω.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Τεχνικό Πρόγραμμα, για πολιτική μιλάμε.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Τι λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημητρόπουλε!.. Ολοκληρώστε, κ. Κουρή.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Κοιτάξτε, εγώ τα λέω εδώ που είναι δημόσιος ο διάλογος,
τώρα στα γραφεία τα κλειστά, τι να πω τώρα; Δεν έχω να πω και κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουρή, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ πολύ.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Ένα έργο, πραγματικά, έτσι, φιλόδοξο, πραγματικά και πολύ
μεγάλη ανάγκη είχε η πόλη, τον ηλεκτροφωτισμό, και πώς τα καταφέρατε
και το κάνατε μπάχαλο και δεν καταφέρατε να τον προωθήσετε αυτόν τον
διαγωνισμό τον διεθνή και να γυρίσει πίσω και να ξαναπάει μπροστά και να
ξαναγυρίσει πίσω, κοντεύει 1,5 με 2 χρόνια αυτή η ιστορία και ακόμα το
έργο δεν δημοπρατήθηκε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Κουρή.
Κύριε Δημητρόπουλε, ορίστε.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα κι από μένα.
Σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα που συζητάμε σήμερα ακούμε για
πολλοστή φορά ότι δεν βλέπουμε το όραμα της Δημοτικής Αρχής, δεν
βλέπουμε μεγάλα έργα, δεν βλέπουμε υποσχέσεις για το μέλλον.
Εγώ χαίρομαι που δεν βλέπω σε προεκλογική χρονιά το να έχουμε
πάει να φορτώσουμε «φαραωνικού» τύπου έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα
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βάζοντας ένα λεπτό, μόνο και μόνο για να έρθουμε εδώ πέρα και να πούμε
ότι θα φτιάξουμε παλάτια στο Δήμο Ηλιούπολης, θα φέρουμε θάλασσα, κλπ.
Χαίρομαι που είναι ρεαλιστικότατο το Τεχνικό Πρόγραμμα, χαίρομαι που
είναι χαμηλότερο από την περσινή χρονιά, γιατί καταδεικνύει ότι το
επιχείρημα με το οποίο θα πορεύονταν κάποιες δημοτικές εκλογές ότι να, η
Παράταξη «ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΙΥΠΟΛΗ», προεκλογικά τάζει λαγούς με
πετραχήλια και έρχεται εδώ πέρα και μας λέει ένα Τεχνικό Πρόγραμμα
ύψους εκατομμυρίων, το οποίο δεν θα μπορεί να το υλοποιήσει κιόλας μέσα
στο 2019 γιατί είναι και προεκλογική χρονιά, για μένα είναι προς θετική
κατεύθυνση και προφανώς είμαι υπέρ της υπερψήφισης του Τεχνικού
Προγράμματος.
Και όσον αφορά κάτι που ακούστηκε, για το αν έχει εμπειρία η
Δημοτική μας Αρχή για να κάνει ανοικτούς διαγωνισμούς, να θυμίσω ότι
μέσα στη χρονιά που πέρασε παραλάβαμε από ανοικτό διαγωνισμό στον
τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπολογιστές, server κλπ. και πολλά
αντικείμενα. Με ευθύνη του κ. Χατζηδάκη είχε ξεχάσει να βάλει μέσα στο
2018 ένα μεγάλο κονδύλι για τους υπολογιστές και, δυστυχώς, θα τους
παραλάβουμε στις αρχές του 2019, ελπίζω να μη μας κατηγορήσει ότι το
κάνουμε προεκλογικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Δημητρόπουλε.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Μία διευκρίνιση, κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Ασβεστά.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Όταν μιλάμε για κτίρια προκάτ….
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Μπορώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Ασβεστά.
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Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Όταν μιλάμε για κτίρια προκάτ, εννοούμε αυτά τα λυόμενα,
τις παράγκες; Μιλάμε για τσιμεντένια προκάτ, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρετε απάντηση, κ. Ασβεστά.
Κύριε Χατζηδάκη, ορίστε.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καταρχάς, επειδή τέθηκε το ζήτημα σχετικά με τους
υπολογιστές, πρώτα απ’ όλα να θυμίσω σε όλους ότι οι εισηγήσεις έρχονται
από κάθε Υπηρεσία για το τι κονδύλια μπαίνουν στον Προϋπολογισμό και η
αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου Οικονομικών είναι να προσπαθεί να εντάξει
όλα αυτά τα κονδύλια λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα που έχει ο Δήμος και
τα έξοδα που έχει ο Δήμος και άρα ο κάθε εντεταλμένος Σύμβουλος και ο
κάθε Αντιδήμαρχος έχει την ευθύνη γι’ αυτά τα οποία αποστέλλει. Άρα, η
απάντησή μου σ’ αυτό είναι ότι η ευθύνη είναι του καθενός από τους
Αντιδημάρχους και εντεταλμένους Συμβούλους κι αυτά που εισηγούνται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Χατζηδάκη; Σας ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα τοποθετηθώ στο σύνολο των θεμάτων που βάλατε,
νομίζω να προχωρήσουμε στην ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος και
μετά θα κάνουμε και κουβέντα στον Προϋπολογισμό και θα τα κρατήσω για
το τέλος να αναφερθώ σε όλα αυτά τα οποία είπατε.
Να πω μόνο σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν τη Δημοτική
Αρχή, το αν έχει κουραστεί, το ότι πρέπει να φύγει από την πόρτα και πρέπει
να κάνει…. Κύριε Κουρή, μια κουβέντα μόνο θα πω και θα σταματήσω εδώ,
έχω πει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το πω και τώρα. Στις
δημοκρατίες, για τις οποίες έχετε δώσει κι εσείς αγώνα να υπάρχουν, ο
μόνος κριτής είναι ο λαός. Άρα, θα δούμε το αποτέλεσμα των δημοτικών
εκλογών στις 26 Μαΐου και θα δούμε ποιος θα μπει από την πόρτα και ποιος
θα φύγει από το παράθυρο! Εδώ είμαστε!
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Τώρα, για τα θέματα τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά, που μπήκαν
θέματα οράματος, στρατηγικής, προτεραιοτήτων κλπ., είναι γεγονός ότι δεν
μας παρακολουθείτε κι αυτό είναι καλό για μας, γιατί η κοινωνία μας
παρακολουθεί και ξέρει το τεράστιο έργο που κάναμε και στο Τεχνικό
Πρόγραμμα αλλά θα αφήσω να τελειώσει και ο Προϋπολογισμός και η
συζήτηση για τον Προϋπολογισμό και θα σας απαντήσω και σε εσάς και σε
όλους τους συναδέλφους σε ένα – ένα από αυτά που βάλατε.
Πάρα πολλά από αυτά είναι σε θετική κατεύθυνση και θα
προσπαθήσουμε να τα λάβουμε υπόψη μας, πολλά όμως καταλαβαίνω ότι
επειδή έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο υπάρχει μία αγωνία
αντιπαράθεσης- και λογικό είναι αυτό- δεν γίνεται μόνο στο δικό μας
Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει και γίνεται γενικότερα σε όλη την Ελλάδα,
αυτά άλλωστε είναι και τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής και η οποία
θα φανεί στις εκλογές που έρχονται.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ επιφυλάσσομαι για το τέλος της συζήτησης,
μόλις συζητήσουμε και τον Προϋπολογισμό, για να κάνω μια συνολικότερη
τοποθέτηση για τα θέματα που μπήκαν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Δήμαρχε.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, λίγο επί της διαδικασίας μπορώ να πω
κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Χατζηδάκη, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά; Ορίστε.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Νομίζω, Πρόεδρε, συμφωνήσαμε… υπήρξε μία
πρόταση από την κα Τσατσούλη και από τον κ. Κοκοτίνη που δεν έγιναν
δεκτές και σωστό, να συζητήσουμε όλα μαζί και τα δύο θέματα, είναι κάθε
ένα ξεχωριστό, άρα θεωρώ ότι ο Δήμαρχος από τη στιγμή που έχει να πει
περί του Τεχνικού Προγράμματος κάποια γενικά ζητήματα και κάποιες
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προτάσεις που ακούστηκαν, θα πρέπει να τεθούν τώρα. Είναι άλλο θέμα,
είπαμε, ο Προϋπολογισμός και άλλο θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Από τη στιγμή κιόλας που λέει ο Δήμαρχος, και πολύ σωστά, ότι θα
ληφθούν υπόψη του κάποιες προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα, θεωρώ
ότι θα πρέπει να συζητηθούν τώρα, προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν
στο Τεχνικό Πρόγραμμα και αντίστοιχα να μπορεί να ψηφίσουν και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να κάνω μία ερώτηση που ξέχασα; Στον Δήμαρχο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Η οριοθέτηση η συνολική του ρέματος της Πικροδάφνης,
η συνολική επαναλαμβάνω, είναι σε εξέλιξη; Έχει τελειώσει; Κάτι άκουσα
ότι τελείωσε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε διαβούλευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας για την έγκριση
του Τεχνικού Προγράμματος.
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: Λευκό
 ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: Όχι
 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Όχι
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ: Όχι
 ΕΝΑΚ: Όχι
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Όχι
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Όχι
 Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Όχι
 Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Όχι
 Π.ΒΙΔΑΛΗΣ: Όχι
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι ονομαστική η ψηφοφορία του
Τεχνικού Προγράμματος, δεν είναι οι Παρατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, αυτό πρώτη φορά…
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Στο Τεχνικό Πρόγραμμα πάντα γίνεται ονομαστική, κ.
Πρόεδρε, όπως και στον Προϋπολογισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή, οι Παρατάξεις δεν εκφράζονται μέσω της
ονομαστικής;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Γι’ αυτό υπάρχει η έννοια της ονομαστικής.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κάντε ονομαστική ψηφοφορία.
Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
………………………………………………………………………………..
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: ΝΑΙ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΝΑΙ
ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: ΝΑΙ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ: ΝΑΙ
ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: ΝΑΙ
ΚΑΛΛΑΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΝΑΙ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ: ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ: ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: ΝΑΙ
ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ:ΝΑΙ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: ΝΑΙ
ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: ΝΑΙ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: ΝΑΙ
ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ: ΝΑΙ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΝΑΙ
ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ: ΝΑΙ
ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΛΕΥΚΟ
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ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΛΕΥΚΟ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΛΕΥΚΟ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ: ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΛΕΥΚΟ
ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Απούσα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΧΙ
ΑΓΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Απών
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: ΟΧΙ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΧΙ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: ΟΧΙ
ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: ΟΧΙ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΟΧΙ
ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΧΙ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ: ΟΧΙ
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΟΧΙ
ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Απών
ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Απεχώρησε
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΟΧΙ
ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΧΙ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Απών
………………………………………………………………………………..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 19 Ναι , 5 Λευκά, 12 Όχι και 5 Απόντες
Συνεπώς το Τεχνικό Πρόγραμμα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006, το Ν. 4172/2013
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Κοκοτίνης, Χρυσουλάκης, Καλαντίδης, Ασβεστάς,
Αντύπας και μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Χιωτέλη, Αναγνώστου,
Ευσταθίου, Κουρή, Δ. Πανταζόπουλου, Πούλου, Πίκουλα, Σόφη, Χατζηδάκη,
Αντζινά, Βιδάλη)
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2019, σε
συνεχιζόμενα έργα και νέα έργα, το οποίο έχει ως εξής:
ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2019

10.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

30.000,00

ΣΑΤΑ

7331.0025

1311

20.000,00

ΣΑΤΑ

7331.0026

1311

ΠΡ/ΣΜΟΣ 2019

KA ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑ

Eπισκευή και συντήρηση

1 Δημοτικων κτιριων
ετους 2019

Συντηρηση
ηλεκτρομηχανολογικων
2
εγκαταστασεων κτιριων
του Δημου ετους 2019

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
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50.000,00

0,00
0,00
50.000,00

50.000,00
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15.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

Συντήρηση και επισκευή
σχολικών κτιρίων ετους
2019

2

3

ΠΡ/ΣΜΟΣ

Συντηρησεις &
επισκευες αθλητικων
χωρων (κλειστων &
ανοικτων) , κατασκευή
στεγαστρωναποδυτηριων
Διαμορφώσεις αύλειων
χώρων σχολείων

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΣΣΔΑ
ΣΑΤΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ

20

α/α

1
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ΧΡΗΜ

ΠΡ/ΣΜΟΣ 2019

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

214.258,00

ΥΠΕΣΔΔΑ

7331.0006

1312
5122

60.000,00

ΣΑΤΑ

7336.0005

1311

30.000,00

ΣΑΤΑ

7331.0005

1311

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

304.258,00

0,00
214.258,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
304.258,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

Ηλεκτροφωτισμος
κοινοχρητων
χωρων(παρκα,παιδικες
χαρες κ.λ.π)

24.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ιδιοι π οροι
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ
ΙΔΙΟ Ι Π Ο Ρ Ο Ι

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

7325.0010

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

0311

24.000,00

24.000,00
0,00
0,00
24.000,00
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30

α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

1

Εργασίες καθαρισμού
φρεατίων

30.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

6162.0039

0511

2

Κατασκευή εξωτερικών
διακλαδώσεων σε
δρόμους περιοχής Δ.
Ηλιούπολης

30.000,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

7312.0005

3222

3

Αναπλάση - συντηρήση
πλατειας Αεροπορίας

20.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

7332.0005

0511

4

Κατασκευη & επισκευή
παιδικων χαρων

20.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

7332.0028

0511

20.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

7334.0003

0511

30.000,00

7333.0007

1311

7333.0008

0511

5
6

7

Ανακατασκευη και
Επισκευή πεζοδρομίων
Διαμόρφωση οδών
σε οδούς ήπιας
κυκλοφορίας
Κυκλοφοριακες
ρυθμισεις σε διαφορους
δρομους της πολης
2019

20.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΣΑΤΑ

0,00
30.000,00
0,00

ΜΕΛΕΤΕΣ

0,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ
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170.000,00

ΥΠΕΣΔΔΑ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΣΑΤΑ

0,00
110.000,00
30.000,00
170.000,00

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΧΡΗΜΑ

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
35

α/α

1

2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019

Φυτοτεχνικές
αναπλάσεις σε
πάρκα και πλατείες
κλπ ετους 2019
Ανακατασκευη αναβαθμισεις &
επέκταση
γεωτρησεων του
Δημου Ηλιουπολης
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΣΑΤΑ

1

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑ

20.000,00

ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

7332.0066

0511

20.000,00

ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

7312.0019

0511

40.000,00

0
0,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

40.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

40.000,00

45

α/α

59

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή νέων
οστεοφυλάκιων

20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΤΑΠΟ ΔΟ ΤΙΚΑ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

7326.0003

0412.0001

20.000,00

ΙΔΙΟ Ι ΠΟ ΡΟ Ι

20.000,00
0,00

ΣΥΝΟ ΛΟ

20.000,00

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΧΡΗΜ

60
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ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

1

Κατασκευή νηπιαγωγείου
επί των οδών Ματσούκη
& Κρατίνου

3.000.000,00

0,01 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

2

Κατασκευή νηπιαγωγείου
επί των οδών Λάρνακος
& Μυκόνου

3.000.000,00

0,01 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

3

Κατασκευή παιδικού
σταθμού επί των οδών
Πεντάρη & Αινστάιν

3.000.000,00

0,01 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

4

Προσθήκη αιθουσών στο
σχολικό συγκρότημα των
7ο και 21ο Δημοτικών
σχολείων (διαμόρφωση
χώρου, άδειες)

2.000.000,00

5

6
7
8

9

Κατασκευή νέας παιδικής
χαράς & γηπέδου 5x5 επί
των οδών Ασκληπιού &
Δεδούση
Δημιουργία στέγης
ημιαυτόνομης διαβίωσης
ατόμων με αναπηρία
Ενεργειακή αναβάθμιση
των σχολείων της πόλης
Επισκευή & συντηρηση
Μονώσεων στο 5ο Λυκειο
στην περιοχή των
Πολυκλαδικών
Μελέτη φωτισμού
δημοτικών – δημοσίων
κτιρίων της πόλης

60

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ
7311.0011

1322.0014

7311.0012

1322.0015

7311.0013

1322.0016

0,01 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

7321.0010

1326.0016

(ΟΣΚ)

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ
(ΟΣΚ)

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ
(ΟΣΚ)

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ
(ΟΣΚ)

500.000,00

0,01

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

7326.0001

1321.0041

2.000.000,00

0,01

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

7326.0002

1321.0042

720.000,00

0,01

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

7331.0001

1321.0046

0,01 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

7336.0001

1326.0019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

7413.0001

1321.0044

60.000,00

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ
(ΟΣΚ)

0,01

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΔΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

0,09

0,09
0,09

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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64. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΠΔΕ)
α/α

1

2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ

Κατασκευή αντιπλημμυρικών
έργων Δημων Βύρωνα Ηλιούπολης (Αναστάσεως)
Διαμορφώσεις προσβάσεων
ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς
και πεζοδρόμια

8.000.000,00

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

ΚΑ
ΕΞΟΔΩΝ

KA
ΧΡΗΜ
ΕΣΟΔΩΝ
Ε

0,01

Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ
Α ΤΤΙΚΗ Σ

7312.0001

1321.0001

0,01

Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ
Α ΤΤΙΚΗ Σ

7321.0016

1321.0038

7326.0001

1321.0039

3

Κατασκευή Υπόγειας
Σήραγγας Δυτικής
Περιφερειακής Υμηττού

Πακέτο
Γιούνκερ 0,01
συγχρηματοδ
ότηση

4

Κατασκευή 2 πεζογέφυρων

0,01 ΥΠ Ο ΔΟ Μ ΩΝ

7326.0002

1321.0040

5

Ασφαλτοστρώσεις οδων

600.000,00

0,01 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

7333.0068

1321.0036

6

Συνταξη τοπικου χωρικου σχεδιου
του Δημου Ηλιουπολης
Επικαιροποιηση ρυμοτομικου
σχεδιου του Δημου Ηλιουπολης
Συντήρηζη οδοστρωματων με
εκτεταμενες φθορες στο Δημο
Ηλιουπολης 20/18

272.000,00

0,01 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

7412.0045

1321.0031

150.000,00

0,01 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

7412.0046

1321.0049

2.000.000,00

0,01 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

7333.0072

1321.0054

7
8

ΥΠ Ο ΥΡ ΓΕ ΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΔΕ
ΣΥΝΟΛΟ

0,08

0,08
0,08

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Ν Ε Α Ε Ρ Γ Α 2019
10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

30 ΥΠΗΡΕΣΙA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

50.000,00
304.258,00
24.000,00
170.000,00

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

40.000,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

20.000,00

61

ΠΔΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

0,09

64

ΠΔΕ
ΥΠΗΡΕΣΙA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

0,08

ΣΥΝΟΛΟ

608.258,17

ΣΑΤΑ

170.000,00

ΥΠΕΣΔΔΑ

214.258,00

ΜΕΛΕΤΕΣ

0,00

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

0,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

0,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

74.000,00

ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

62

ΜΕ

0,17

150.000,00
608.258,17

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2019

10.

α/α

1

2

3

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Επισκευή και
συντήρηρση δημοτικών
υποδομών
Συντήρηση
ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων του
Δημαρχείου
Συντήρηση και επισκευή
Δημοτικού Κτιρίου
Δημαρχείου κ.λ.π.
έτους 2016 (Σ)
Συντηρηση
ηλεκτρομηχανολογικων
εγκαταστασεων κτιριων
του Δημου

ΑΜ

ΠΡ/ΣΜΟΣ

ΠΡ/ΣΜΟΣ 2019

12/17

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΣΑΤΑ

722,00
6/17

7331.0001

5

7331.0002

5

7331.0022

5

ΣΑΤΑ

22.599,00
38/16

ΣΑΤΑ

4.519,00

19/18

99.200,00

ΣΑΤΑ

7331.0023
5

Eπισκευή και συντήρηση
15/18
Δημοτικων κτιριων

39.450,00

ΣΑΤΑ

7331.0024

5

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

KA ΕΣ

166.490,00

0,00
0,00
166.490,00
166.490,00

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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15.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜ

ΠΡ/ΣΜΟΣ 2019

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

Συντήρηση και επισκευή
2/17
Σχολικών Κτιρίων

59.620,96

ΥΠΕΣΔΔΑ

7331.0001

5122

Συντήρηση και επισκευή
σχολικών κτιρίων ετους 3/18
2018

76.845,00

ΥΠΕΣΔΔΑ

7331.0004

5122

2.885,00

ΣΑΤΑ

7331.0032

5122

72.050,00

ΣΑΤΑ

7336.0033

5122

ΠΡ/ΣΜΟΣ
α/α

1

2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαμορφώσεις σε αύλειους

3
4

ΑΜ

χώρους σχολείων ΑΜ 23/17

23/17

Συντηρηση & επισκευη
στο παρκο χαλικακι

14/18

ΣΥΝΟΛΟ

211.400,96

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΣΔΔΑ
ΣΑΤΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ

20

α/α
1

0,00
136.465,96
74.935,00

0,00
0,00
0,00
211.400,96

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Επέκταση - συντηρηση
δικτύου δημοτικού
φωτισμού

ΑΜ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

20/17

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ιδιοι π οροι
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019
1.935,00

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ
0311

Α Ν ΤΑ Π Ο ΔΟ ΤΙΚΑ

7325.0001

ΣΥΝΟΛΟ

64

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

1.935,00

1.935,00
0,00
0,00
1.935,00

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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30

α/α
1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Εργασίες καθαρισμού
φρεατίων

2

Κατασκευή εξωτερικών
διακλαδώσεων σε δρόμους
περιοχής Δ. Ηλιούπολης

3

Κατασκευή αγωγού
αποχετευσης
ακαθαρτων οδού
Βελισσαριου

4

Κατασκευη Φρεατιου ομβριων
υδατων επ ι της οδου Ηρως
Κωνσταντοπ ουλου

5

Ανακατασκευή και
επισκευή παιδικών χαρών
2016

6

7

8

9
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Αναπλάσεις Συντηρήσεις
παρκών - πλατειών 2016

Ασφαλτοσρωσεις
οδων & Κατασκευη
αντιολισθηρού ταπητα
σε διαφορους
δρόμους της πολης ΑΜ
18/18
Kατασκευή τοιχων
αντιστηριξης σε διαφορα
σημεια της πόλης
Διαμορφώσεις προσβάσεων
ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς και
πεζοδρόμια

ΑΜ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

13/18

15.600,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

7/17

6162.0033

0511

5.895,00

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ
Η

7312.0001

3222

10.000,00

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ
Η

7312.0003

3222

7312.0004

3222

5/18

58/18

6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

16/16

2.200,00

5122

ΣΑΤΑ

7322.0018
75/16

35.000,00

ΣΑΤΑ

7322.0021

5122

18/18

73.140,00

ΣΑΤΑ

7323.0001

5122

45/18

23.600,00

ΣΑΤΑ

7323.0034

5122

1/16

24.750,61

ΣΑΤΑ

7323.0039

5122

10

Συντήρηση & επισκευή
παιδικών χαρών

13/17

46.724,00

ΣΑΤΑ

11

Ασφαλτοστρώσεις οδών

8/17

37.000,00

ΣΑΤΑ

7333.0001

5122

12

Διαμόρφωση
διαφορων οδών
περιξ σχολειων,
πλατειων,παιδικων
χαρων κ.λ.π,σε οδούς
ήπιας κυκλοφορίας

2/18

101.050,00

ΣΑΤΑ

7333.0002

5122

13

Κυκλοφοριακες
ρυθμισεις ΑΜ 35/18

14

Ανακατασκευή και
επισκευή νέων πεζοδρομίων

15

Αναβαθμιση , επισκευή
πεζοδρομίων

16
17

18

19

Επισκευή και συντήρηση
κλιμάκων στην περιοχή της
Αγίας Μαρίνας
Μελέτη οριοθέτησης ρέματος

δημόσιου αν οικτού χώρου
ΧΑΛΙΚΑΚΙ Δ. Ηλιούπολης
Μελέτη προσαρμογης
τυπικων πεζογεφυρων για
την τοποθετηση τους σε
δυο επιλεγμενα σημεια της

ΣΑΤΑ

7333.0006

5122

25/17

72.328,00

7334.0001

5122

7334.0002

0511

117.225,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

23.908,00

77/16

43/16

ΣΑΤΑ

7412.0023

5122

5.336,00

ΣΑΤΑ

7412.0046

5122

10.372,00

ΣΑΤΑ

7412.0048

5122

628.883,61

0

0,00
465.963,61
0,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.555,00

28/18

0,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

5122

ΣΑΤΑ

7336.0014

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΑΤΑ

34/18

ΥΠΕΣΔΔΑ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

5122

14.200,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

7332.0014

35/18

πικροδάφν ης (Σ)
Ηλεκτρομηχαν ολογική μελέτη για
τη βιοκλιματική αν αβάθμιση

ΧΡΗΜΑΤ

0,00
147.025,00
15.895,00
628.883,61
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35

α/α

1

2

3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Επέκταση και
συντήρηση
αρδευτικών
συστημάτων
Φυτοτεχνικές
αναπλάσεις σε
πάρκα και πλατείες
κλπ
Φυτοτεχνικές
αναπλάσεις σε
πάρκα και πλατείες
κλπ

ΑΜ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019

ΓΕΩΠ.
8/17

30.643,00

18.005,00

46/17

ΣΑΤΑ

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑ

5122

ΣΑΤΑ

5122
7332.0001

60/1
8

120.000,00

ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

7332.0065

5122

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

168.648,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

0

ΣΑΤΑ

α/α

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

7312.0016

ΣΥΝΟΛΟ

48.648,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

120.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

168.648,00

45

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΜ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019

1

Κατασκευή νέων
οστεοφυλάκιων

21/18

15.820,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

7326.0002

0412.0001

2

Διάφορες κατασκευές
21/17
στο δημοτικό κοιμητήριο

22.366,00

ΣΑΤΑ

7336.0010

5122

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΤΑΠΟ ΔΟ ΤΙΚΑ

66

38.186,00

ΙΔΙΟ Ι ΠΟ ΡΟ Ι

15.820,00
0,00

ΣΑΤ Α

22.366,00

ΣΥΝΟ ΛΟ

38.186,00
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61

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΔΕ)
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019

Κατασκευή παιδικού σταθμού επί

1

της οδού Λ. Ειρήν ης και

2.860.000,00

0,01

Αριστογείτον ος

2

3

Κατασκευή γηπέδου 5χ5
στα πολυκλαδικα του
Δημου Ηλιουπολης της
Περιφερειας Αττικής

ΠΔΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

7311.0008

1322.0012

7323.0003

1321.0053

7331.0002

1322.0019

υπουργειο

αθλητισμού

υπουργειο

165.500,00 εσωτερικων

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ

70.000,00 πολιτισμού και

Επισκευη , συντηρηση
σχολικων κτιριων &
αυλειων χωρων και λοιπες
δρασεις ΑΜ 40/18

Υπουργειο Πολιτισμού και
Αθλητισμού

67

235.500,01

70.000,00
0,01
165.500,00
235.500,01

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

67

ΧΡΗΜ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

68

64. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΠΔΕ)

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α
Μ

ΠΡ/ΣΜΟΣ

ΠΡ/ΣΜΟΣ
2019

Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ

1

σε δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια

ΠΗΓΗ
ΧΡ/ΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑ
ΕΞΟΔΩΝ

KA ΕΣΟΔΩΝ

7321.0015

1321.0035

1/16

150.066,29

28/17

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
197.403,00 ΥΠΟΔΟΜΩΝ

9/17

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
298.579,00 ΑΤΤΙΚΗΣ

7323.0002

1322.0018

ΧΡΗΜ
Ε
15

Εργασίες αποκατάστασης φθορών και
συν τήρησης οδικών τμημάτων με
επικίν δυν α μεγάλες κλίσεις στο Δήμο

2

Ηλιούπολης

#####
###

19
1322.0017

Κατασκευή αν τιολισθηρού
οδοστρώματος από σκυρόδεμα σε
διάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση

3

(Δήμου Ηλιούπολης)

29

Διαμόρφωση διαφόρων οδών πέριξ
παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας

4

3/16

26.089,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

7333.0066

1321.0032

Ηλιούπολης
50/17
Συντηρηση οδοστρωμάτων στο
1/18
Δημο Ηλιουπολης 1/18

315.000,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

7333.0070

1321.0047

7333.0071

1321.0051

7412.0003

1321.0016

7412.0050

1321.0050

κυκλοφορίας

2

Αν αβάθμιση αστικού περιβάλλον τος
Λεωφόρου Ειρήν ης Δήμου

5
6

Βιοκλιματική αν άπλαση περιοχής

7
8

ΧΑΛΙΚΑΙ Δήμου Ηλιούπολης
Μελέτη για ΡΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΡ

245.000,00
######
###

120.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΔΕ
ΣΥΝΟΛΟ

68

0,01

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΤΑ

31

1.352.137,30

1.352.137,30
1.352.137,30

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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12

1.35
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

Ε Ρ Γ Α 2019

Μ

10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

166.490,00

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

211.400,96

20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

1.935,00

30 ΥΠΗΡΕΣΙA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

628.883,61

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

168.648,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

38.186,00

61

ΠΔΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

235.500,01

64

ΠΔΕ
ΥΠΗΡΕΣΙA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

1.352.137,30

ΣΥΝΟΛΟ

2.803.180,88

ΣΑΤΑ

778.402,61

ΥΠΕΣΔΔΑ

136.465,96

ΜΕΛΕΤΕΣ

0,00

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

0,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

0,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

33.650,00

ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

1.587.637,31

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

267.025,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

2.803.180,88
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 371/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
---------------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 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
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

70

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

71

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ηλ.Πανταζόπουλος):………...................................…3,9,23,50,53,54,55,70.-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:…………………....………………………………………...…15,21,22,23,51,53.Α.
ΑΣΒΕΣΤΑΣ:…………………….………………..………………………………..…23,46,50,51.ΑΝΤΥΠΑΣ: …………………………………………...…………………..………..……12,13,40.Δ.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: …………………………………………………………………….…..49.Ε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ:……………………………………………………………………………………28.Κ.
ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: …………………………………………………………..………………..8,23,53.ΚΟΥΡΗΣ: ……………………………………………………………………..…………..9,48,49.Ν.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: ………………………………………………………………………………37,39.Π.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:……. ……………………………………………………………10,11,28.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ……………………………………………………………….………..3,14.ΠΙΚΟΥΛΑ: ………………………………………………………………………………………30.Σ.
ΣΟΦΗΣ: …………………………………………………………………………………12,22,34.Τ.
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:………………………………………..…………………………….....……8,9,25.Χ.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ……………………………………..………………..…13,21,42,51,52,53,54.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ:………………………………………………………………………….……45.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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