ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 7ης συνεχιζόμενης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 2 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεχίστηκε η
από 23.2.2011 διακοπείσασα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την 6152/18.2.2011
πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν.
3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα,
Γραμματέας, 3. Σεφτελής Κων/νος, 4. Γεωργάκης Ευάγγελος, 5. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 6.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Αντωνίου Ευαγγελία, 8. Νικηφόρος Ιωάννης, 9. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 10.
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 11. Χατζηδάκης Γεώργιος, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Γιαννάκης
Χρήστος, 14. Καλλαρύτης Χρήστος, 15. Αντζινάς Ιωάννης, 16. Κυριακουλέας Παύλος, 17. Κοντονίκας
Αλέξανδρος, 18. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 19. Βασιλείου Ανδρέας, 20. Καλούδης Κων/νος, 21. Σερέτη
Χριστίνα, 22. Καπίρη Ελένη, 23. Αναγνώστου Ιωάννης, 24. Ευσταθίου Αναστάσιος, 25. Γιαννόπουλος
Παρασκευάς, 26. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 27. Αραμπατζής Γαβριήλ, 28. Τσατσούλη Αναστασία, 29.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 31. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32. Μπενάς Γεώργιος,
33. Πατσαβός Παναγιώτης, 34. Αρβανίτης Νικόλαος, 35. Κοκοτίνης Χρήστος και 36. Σόφης Γεώργιος, ότι οι
κ.κ. 1. Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 4.
Γιαννόπουλος Γεώργιος και 5. Πίκουλα Αργυρώ, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο
Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου κ. Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 88/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση για θέματα ασφαλείας και λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη λειτουργίας
ορισμένων υποδομών και εγκαταστάσεων της πόλης.
(Στο σημείο αυτό προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαργαρώνης)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Σώματος τα με αριθμό 02/19.01.2011 και 4354/4.2.2011 έγγραφα του μηχανολόγου του Δήμου κ.
Κωνσταντίνου Σχίζα, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία των περισσότερων
κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων της πόλης (έξι βρεφονηπιακοί σταθμοί, όλες οι ανοικτές και
κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, όλες οι παιδικές χαρές και γενικά όλες οι εγκαταστάσεις που δεν
διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια ή πιστοποίηση), το με αριθμό πρωτ. 3245/27.1.2011 έγγραφό του προς
τον κ. Σχίζα, με το οποίο του δίνει οδηγίες για λήψεις μέτρων συντήρησης και εξάλειψης κάθε
επικινδυνότητας των υποδομών και εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και τον με αριθμό πρωτ. 6590/18.2.2011
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έγγραφο της Διευθύντριας των τεχνικών υπηρεσιών κ. Βελώνα, με το οποίο επισημαίνει ότι οι διαδικασίες
των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, των εγκαταστάσεων που δεν διαθέτουν άδειες και
πιστοποιήσεις, είναι χρονοβόρες και προτείνει μέτρα καλύτερης συντήρησης αυτών.
Στη συνέχεια επεσήμανε ότι παρά τα όποια τυπικά προβλήματα οι περισσότερες από τις
εγκαταστάσεις αυτές έχουν κατασκευαστεί και παραχωρηθεί στο Δήμο από αξιόπιστους Δημόσιους
Οργανισμούς (π.Χ. ΟΣΚ, Νομαρχία, Γενική Γραμματείας Αθλητισμού κλπ), ότι τα μέτρα συντήρησης και
ασφαλείας τους λαμβάνονται από τους υπευθύνους λειτουργίας τους, ότι γίνονται προσπάθειες να
αντιμετωπιστούν αρκετά από τα προβλήματα που εντοπίζονται μέσα από το προσεχές τεχνικό πρόγραμμα και
τον προϋπολογισμό και τόνισε το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που θα δημιουργούσε η αναστολή της
λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, αφου θα παρέλυε κάθε κοινωνική, εκπαιδευτική αθλητική και
πολιτιστικής δραστηριότητα της πόλης και τέλος ότι το θέμα ήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της
μείζονος σημασίας του, προκειμένου αυτό να αποφασίσει ως κυρίαρχο όργανο για την αναστολή ή τη
συνέχιση της λειτουργίας τους.
Ακολούθως έλαβαν το λόγο οι επικεφαλής των παρατάξεων καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
αρκετοί από τους οποίους επεσήμαναν ότι τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά από πολλά χρόνια πριν και
τόνισαν ότι η Διοίκηση θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συνέχιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών αυτών.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ. Βαλασσόπουλος, ο οποίος αφού επεσήμανε την
απαράδεκτη αυτή κατάσταση που παρέλαβε η νέα Δημοτική αρχή, δήλωσε ότι μπροστά στο τεράστιο
κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η αναστολή της λειτουργίας έστω και μίας από τις υπόψη εγκαταστάσεις,
ο ίδιος ο Δήμαρχος με τη Διοίκηση του Δήμου και ολόκληρη η Δημοτική του ομάδα αναλαμβάνουν την
ευθύνη της συνέχισης της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών της πόλης και ότι θα
δρομολογηθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων.
Μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και αφού
έλαβε υπόψη :
το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα που εντοπίζει ο κ. Σχίζας σε ορισμένες δημοτικές
κοινωφελείς εγκαταστάσεις και υποδομές, με το υπ’αριθμ. 4354/4.2.2011 έγγραφό του, αφορούν τυπικές
κυρίως παραβάσεις αδειοδοτήσεων, και ότι τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται ανελλιπώς, το από 18.2.2011
έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βελώνα, με το οποίο επισημαίνει ότι οι διαδικασίες των
αναγκαίων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων είναι χρονοβόρες και προτείνει μέτρα καλλίτερης συντήρησης για
τη συνέχιση της λειτουργίας τους, το γεγονός ότι παρά τις όποιες τυπικές πλημμέλειες οι υποδομές αυτές – οι
περισσότερες από τις οποίες έχουν κατασκευαστεί και παραχωρηθεί στον Δήμο από αξιόπιστους Δημόσιους
Οργανισμούς, όπως η Νομαρχία, ο ΟΣΚ, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κλπ- λειτουργούν επί σειρά ετών
χωρίς κανένα πρόβλημα, το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που συνεπάγεται η αναστολή λειτουργίας των
εγκαταστάσεων αυτών, δεδομένου ότι θα παρέλυε κάθε κοινωνική, εκπαιδευτική, αθλητική και πολιτιστική
δραστηριότητα της πόλης και των κατοίκων της.
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Αναγνώστου, Ευσταθίου, Παρ. Γιαννόπουλου, Κωνσταντέα, Αραμπατζή,
Τσατσούλη, Μαργαρώνη, Λαγκαδινού, Πανταζόπουλου, Μπενά, Πατσαβού, Αρβανίτη, Πίκουλα, Κοκοτίνη
και Σόφη)
Την συνέχιση της λειτουργίας όλων των Δημοτικών υποδομών και εγκαταστάσεων και τη
γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης στους υπεύθυνους λειτουργίας αυτών, προκειμένου να
ενημερωθούν και να λάβουν όποια πρόσθετα μέτρα κρίνουν απαραίτητα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2011.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.3.2011
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

