ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 2 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασαν τα
Δημοτικά Συμβούλια Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Αλίμου μετά από την

9141/27.3.2015

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα σαράντα ένα, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης
Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10.
Πανταζόπουλος Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτης Χρήστος, 13. Ζαννιά Ευφημία, 14. Αντζινάς
Ιωάννης, 15. Βιδάλης Παναγιώτης, 16. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 17. Δημητρόπουλος Άγγελος, 18. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 19. Καλούδης Κων/νος, 20. Μπασούρης Μαρίνος, 21.Κούρτης Ανδρέας,, 22.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 23. Νικηφόρος Ιωάννης, 24. Γρηγορέας Ιωάννης, 25. Γεωργίου Δημήτριος, 26.
Καπίρη Ελένη, 27. Κοκοτίνης Χρήστος, 28. Ασβεστάς Δημήτριος, 29. Χρυσουλάκης Φώτιος, 30. Αντύπας
Γεώργιος, 31. Δουβή Αγγελική, 32. Αναγνώστου Ιωάννης, 33.Αγαδάκος Γεώργιος, 34. Τσατσούλη Αναστασία,
35. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 36. Ευσταθίου Αναστάσιος, 37. Κουρής Μιχαήλ, 38. Πανταζόπουλος Δημήτριος,
39.Πούλος Ιωάννης, 40. Πίκουλα Αργυρώ και 41. Σόφης Γεώργιος,

ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος

Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στην συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης , ο Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου και ο Συμπαραστάτης
του Δημότη κ. Αραμπατζής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καπλουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 144/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξελίξεις στη Δημόσια Περιουσία μετά την ψήφιση του Ν. 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την
επανεκκίνηση της οικονομίας» από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ.

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης, κ. Βαλασόπουλος Βασίλειος, που εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έκανε την παρακάτω ενημέρωση:
Η αντιδικία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και κληρονόμων Νάστου ταλανίζει τον Δήμο μας επί δεκαετίες. Η
οικογένεια Νάστου διεκδικεί χιλιάδες στρέμματα δημόσιας γης στην πόλη μα, από τα οποία πολλά έχουν ήδη
αξιοποιηθεί προς όφελος των δημοτών (ΙΚΑ, Δημοτικό Κολυμβητήριο, Δημοτικός Κιν/φος, σχολεία, παιδικοί και
βρεφονηπιακοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ, παιδικές χαρές, αθλητικά κέντρα, χώροι πρασίνου και
αναψυχής κτλ.). Η διεκδίκηση αυτή, που στηρίζεται σε τούρκικα χοτζέτια και «ύποπτους» τίτλους κυριότητας, δεν
θα ήταν υπερβολή αν πούμε ότι έχει χαρακτηριστικά σκανδάλου τύπου Αιξωνή και Βατοπεδίου.
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Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της, η Δημοτική Αρχή, συνεχίζοντας και κορυφώνοντας
τους αγώνες των προηγούμενων διοικήσεων, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κρίσιμο αυτό για την πόλη μας ζήτημα,
κινούμενη σε τρεις άξονες:
α) στην κατεύθυνση της ενότητας όλων των πολιτικών δυνάμεων και τη διαπαραταξιακή συνεργασία.
β) στην κατεύθυνση της σύμπραξης με τους όμορους Δήμους, που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, και τη
σύμπηξη ενιαίου μετώπου δράσης.
γ) στην κατεύθυνση της αδιάλλακτης, αγωνιστικής κινητοποίησης μαζί με τους δημότες και με κάθε νόμιμο μέσο,
για την οριστική κατοχύρωση υπέρ του Δήμου των δημόσιων εκτάσεων.
Ο αγώνας για την κατοχύρωση της δημόσιας περιουσίας δεν περιορίζεται στον δικαστικό χώρο, αλλά
κλιμακώνεται με έμπρακτες κινήσεις διασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα όλων των αμφισβητούμενων ακινήτων
από την Δημοτική Αρχή. Κινήσεις που οδηγούν ακόμη και σε συγκρούσεις με τους διεκδικητές των ακινήτων.
Χαρακτηριστική είναι σχετικά η σύλληψη και ποινική δίωξη του ίδιου του Δημάρχου Β. Βαλασόπουλου και άλλων
μελών της Δημοτικής Αρχής, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν από καταπατητές δημόσια ακίνητα, σύλληψη
που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από κρατικούς φορείς και κατοίκους. Οι διώξεις όμως δεν μας πτοούν.

1. Σημερινές εξελίξεις
Άρθρο 24 νόμου 4321/2015: «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας»:
«1.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», που συνεστήθη με τις διατάξεις

του άρθρου 16 του ν. 4146/2013, απορροφάται ως σύνολο ενεργητικού και παθητικού από την ΕΤΑΔ ΑΕ και
μεταφέρεται

το

σύνολο

του

προσωπικού

από

την

επομένη

της

δημοσίευσης

του

παρόντος.

Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών
ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της απορρόφησης του προηγούμενου εδαφίου.
2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΤΑΔ ΑΕ), που
συνεστήθη με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011, κατ’ επίκληση του άρθρου 14Β του
ν.3429/2005 απορροφάται από τον φορέα της επομένης παραγράφου μετά την ίδρυσή του. Με απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα
και οι λεπτομέρειες της απορροφήσεως.
3. Ο φορέας που πρόκειται να δημιουργηθεί θα έχει σκοπό την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος
και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα αξιοποιούνται κυρίως για τη
χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης, όπως ειδικότερα
θα προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο.
4.Παρατείνεται η λειτουργία του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ΑΕ (ΟΔΙΕ ΑΕ) έως τις 15.7.2015,
ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εκκαθάριση.»
Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να υπάρξει άμεσα συνάντηση με την αναπληρώτρια Υπουργό
Οικονομίας, κ. Βαλαβάνη, προκειμένου να μας διευκρινίσει τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του νέου φορέα.
Επίσης, θα πρέπει να γίνουν άμεσα οριστικά παραχωρητήρια στους Δήμους με μοναδικό σκοπό τη
χρησιμοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωφελής χρήσεις και την αξιοποίησή της μέσω ΕΣΠΑ.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας παρόντες οι κ.κ. Κοκοτίνης, Καλαντίδης, Ασβεστάς, Αντύπας, Χρυσουλάκης, Δουβή, Τσατσούλη,
Μαργαρώνης και Σόφης)
1. Άμεση συνάντηση με την αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, κ. Βαλαβάνη, προκειμένου να διευκρινιστεί η
λειτουργία και οι αρμοδιότητες του νέου φορέα
2. Να γίνουν άμεσα οριστικά παραχωρητήρια στους Δήμους με μοναδικό σκοπό τη χρησιμοποίηση της
δημόσιας περιουσίας για κοινωφελής χρήσεις και την αξιοποίησή της μέσω ΕΣΠΑ
3. Να ενημερωθούν τα θεσμικά αυτοδιοικητικά όργανα, η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔΑ ώστε να συζητηθούν οι αλλαγές
που επιφέρει ο νέος νόμος στα Διοικητικά τους Συμβούλια

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 144/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6.4.2015

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,
Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,
Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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