ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Μαΐου 2016
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α.ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Σεφτελής Κώστας, 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. Αντζινάς
Ιωάννης, 14. Βιδάλης Παναγιώτης, 15. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 16.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 17. Κορμά-Γκουτζιάνα Δήμητρα, 18. Μπασούρης
Μαρίνος, 19. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 20. Νικηφόρος Ιωάννης, 21.
Γρηγορέας Ιωάννης, 22. Καπίρη Ελένη, 23. Κοκοτίνης Χρήστος, 24.
Ασβεστάς Δημήτριος, 25. Αντύπας Γεώργιος, 26. Δουβή Αγγελική, 27.
Αναγνώστου Ιωάννης, 28. Αγαδάκος Γεώργιος, 29. Τσατσούλη Αναστασία,
30. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 31. Ευσταθίου Αναστάσιος, 32. Κουρής
Μιχαήλ, 33. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πίκουλα
Αργυρώ, 36. Σόφης Γεώργιος.
Παρών στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ.Βασίλειος Βαλασόπουλος.
Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ.
Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Παπαγεωργίου, η
Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου κ. Καραγιαννίδου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα με την υπ’
αριθμ. Πρωτ. 12781/13-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Σεφτελή Κώστα, οι κ.κ.: 1. Ζαννιά Ευφημία, 2. Καλούδης
Κων/νος, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Γεωργίου Δημήτριος, 5. Χρυσουλάκης
Φώτιος.
---------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:
 Ο κ.Πανταζόπουλος Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 1ου
τακτικού θέματος.
 Οι κ.κ. Νικηφόρος Ιωάννης, Ασβεστάς Δημήτριος και Χωματά
Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος.
 Ο κ.Ευσταθίου Αναστάσιος αποχώρησε πριν την έναρξη του 20ου
τακτικού θέματος.
 Ο κ.Αναγνώστου Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 20ου
τακτικού θέματος.
 Η κα Πίκουλα Αργυρώ και ο κ.Σόφης Γεώργιος αποχώρησαν μετά την
ψηφοφορία του 14ου τακτικού θέματος.
 Ο κ.Πούλος Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου τακτικού
θέματος.
 Η κα Τσατσούλη Αναστασία και ο κ.Μαργαρώνης Παναγιώτης
αποχώρησαν μετά την ψηφοφορία του 15ου τακτικού θέματος.
-------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 2 - (Π.Δ.Σ. 163-164 )
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 28 - (Π.Δ.Σ. 165-191 )
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τα υπ΄αριθμ. 8, 11, 12, 27 θέματα.
ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Το υπ΄αριθμ. 1 θέμα εκτός ημερήσιας.
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16:30΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 01:15΄
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Στοχοθεσία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

αποσύρεται

43

του Δήμου Ηλιούπολης «ΚΑΦΑΔΗΛ».
2.

Έγκριση

συμπληρωματικών

καταστάσεων

για

την

163

46

164

49

επιστροφή ή μη 100% των δημοτικών τελών, για το έτος
2015.
3.

Λήψη απόφασης για θεσμοθέτηση δύο χρηματικών
βραβείων από τον Δήμο Ηλιούπολης στα πλαίσια του
Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογράφου.
------------------------------

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αξιοποίηση από το

165

51,177

-

92

Δήμο των Οικοπέδων του Δημοσίου.
2.

Ενημέρωση-Συζήτηση για την καθαριότητα στο Δήμο.

3.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

169

202

4.

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου.

170

202

5.

Αναμόρφωση

Ν.Π.Δ.Δ.

171

214

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο

172

216

173

217

Προϋπολογισμού

του

«ΠΑΟΔΗΛ», έτους 2016.
6.

Εθνικής Αντίστασης».
7.

Έγκριση εισηγητικής Έκθεσης Α΄τριμήνου 2016.

8.

Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων,

αναβολή

219

προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
9.

Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων,
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175

220
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προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
10.

Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων,

176

222

προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
11.

Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων,

αναβολή

231

προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της
Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος,

Ποιότητας

Ζωής

και

Καθαριότητας.
12.

Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων,

αναβολή

231

προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. του
Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
13.

Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων,

179

231

168

196

180

235

181

236

181

236

προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. του
Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νέας
Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Δημότη.
14.

Έγκριση σχεδίου αίτησης εγγραφής – επανεγγραφής
δικαιολογητικών

και

ανακοίνωσης

με

τους

όρους

λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών Σχολικού Έτους
2016-2017.
15.

Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής
απασχόλησης και μετατροπή των συμβάσεών τους σε
πλήρους απασχόλησης.

16.

Αποδοχή και κατανομή επιχορηγούμενων ποσών μέσω
ΚΑΠ για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

17.

4

Αποδοχή και κατανομή επιχορηγούμενων ποσών μέσω
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ΚΑΠ για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
18.

Αποδοχή επιχορηγούμενου ποσού για την υλοποίηση του

182

238

183

239

διαδικασιών

167

179

Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή παραχώρησης

184

240

185

241

186

243

προγράμματος για τον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
19.

Λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης χρήσης
τμήματος του κτιρίου της Χ.Ε.Ν. για το Ιατρείο
Κοινωνικής Αποστολής του Δήμου Ηλιούπολης.

20.

Καθορισμός

προϋποθέσεων,

όρων

και

λειτουργίας αγοράς βιολογικών προϊόντων.
21.

προς χρήση πυροσβεστικού οχήματος.
22.

Έγκριση ή μη αμοιβής δικηγόρων για χειρισμό υποθέσεων
του Δήμου Ηλιούπολης.

23.

Ορισμός

Δημοτικού

Συμβούλου

στην

Επιτροπή

καταστροφής αρχείου Κ.Ε.Π., έτους 2013.
24.

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

187

243

25.

Απαλλαγή οφειλών προς το Δημοτικό Νεκροταφείο του

188

244

189

245

Εμμανουηλίδη Ιωάννη.
26.

Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

27.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του

αναβολή

253

έργου «Αναπλάσεις – συντηρήσεις πάρκων – πλατειών»
(Α.Μ.46/2015).
28.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «Κατασκευή

191

254

εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ.
Ηλιούπολης» (Α.Μ. 11/2015).
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλείται η Ειδική Γραμματέας, κα Καλπουζάνη
Αμαλία, για τις παρουσίες.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: (Διαβάζει τον κατάλογο των κ.κ.Δημοτικών
Συμβούλων για την απαρτία)
………………………………………………………………………………

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Στις
13/5/2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 12781 λάβατε την πρόσκληση για τη
συνεδρίασή μας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιείται
σήμερα 19 Μαΐου του 2016. Συμπίπτει η σημερινή συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με την ημέρα που τιμάμε τη γενοκτονία των
Ποντίων. Σήμερα ο Δήμος Ηλιούπολης σε συνεργασία μαζί με τον Σύλλογο
Ποντίων Ηλιούπολης «Η ΤΡΥΓΟΝΑ» σε μία σεμνή τελετή, στο σημείο του
αγάλματος που υπάρχει στην πόλη μας κοντά στην πλατεία του ΙΚΑ,
πραγματοποίησε μία εκδήλωση για να τιμήσουμε την ημέρα αυτή.
Μιας που αναφέρομαι σε εκδηλώσεις, να πούμε και αν θέλετε
κρατήστε τις επόμενες εκδηλώσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το
επόμενο διάστημα, από τις 22 μέχρι τις 25 Μαϊου στο Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης διοργανώνεται έκθεση εικαστικών έργων της Ένωσης
Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών Ηλιούπολης «Το Εργαστήρι», σε συνεργασία
με τον Δήμο της Ηλιούπολης, με θέμα «Εκδρομή στη φαντασία». Η έκθεση
είναι αφιερωμένη στον Καθηγητή και Διευθυντή Χαρακτικής της Σχολής
Καλών Τεχνών, τον συμπολίτη μας τον κ.Μιχάλη Αρφαρά. Τα εγκαίνια της
έκθεσης θα γίνουν την Κυριακή στις 22 του μηνός, όπως είπαμε, στο
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, στις 7 η ώρα, αν θυμάμαι καλά, το απόγευμα.
Επίσης, ο Δήμος Ηλιούπολης διοργανώνει έκθεση φωτογραφίες με
θέμα «Τις δολοφονίες των Ναζί» στις 24 και 25 Μαΐου στο Α΄Κλειστό της
6

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19ης ΜΑΪΟΥ 2016

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19ης ΜΑΪΟΥ 2016

7

πόλης μας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών. Τα εγκαίνια της
έκθεσης θα γίνουν στις 24 του μηνός, στις 8 η ώρα το βράδυ. Και τα
εγκαίνια θα γίνουν από τον Υπουργό Υποδομών τον κ.Σπίρτζη μαζί με τον
Δήμαρχό μας τον κ.Βαλασόπουλο. Η έκθεση θα λειτουργήσει, όπως είπα,
και την επόμενη μέρα και οι συμπολίτες μας και εμείς θα μπορούμε να την
επισκεφτούμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στις 25 Μαϊου.
Τέλος, την Κυριακή 12 Ιουνίου διοργανώνεται από τον Δήμο
Ηλιούπολης η 51η Εθελοντική Αιμοδοσία προς τιμή του αείμνηστου Κώστα
Λύτρα, πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κυριακή, λοιπόν, στις
12 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι στο χώρο του
Δημαρχιακού Μεγάρου, στο χώρο εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου.
Να ενημερώσω το Σώμα ότι καταρχάς ο Αντιδήμαρχος ο κ.Καλούδης
δεν θα είναι σήμερα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω
επαγγελματικών υποχρεώσεων. Βρίσκεται στο εξωτερικό για ένα διεθνές
τουρνουά που γίνεται στο άθλημα το δικό του.
Επιπλέον, χθες μίλησα τηλεφωνικά, με πήρε ο συνάδελφος ο
κ.Χρυσουλάκης Φώτης, ο οποίος πριν δύο μέρες δυστυχώς έχασε τον
πατέρα του, πριν κάποιους μήνες και τη μητέρα του. Για προσωπικούς
λόγους με ενημέρωσε, και σας ενημερώνω και εγώ με τη σειρά μου, ότι δεν
θα είναι στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά το Πάσχα. Να πάμε λίγο σε μια έτσι
πιο ευχάριστη νότα. Καταρχάς να ευχηθούμε στους συναδέλφους οι οποίοι
γιορτάζανε τις ημέρες των γιορτών, τον Αντιδήμαρχο τον κ.Χατζηδάκη,
επίσης τον Αντιδήμαρχο τον κ.Παναγιώταρη, τον συνάδελφο τον κ.Αντύπα,
τον κ.Αγαδάκο, την κα Τσατσούλη, τον κ.Ευσταθίου και τον κ.Σόφη.
Εύχομαι και ευχόμαστε σε όλους και σε όλες Χρόνια Πολλά.
Προχωράμε στη διαδικασία της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Κύριε Δήμαρχε, έχετε να κάνετε κάποια ενημέρωση;
Ο Δήμαρχος ο κ.Βαλασόπουλος θέλει να κάνει μία ενημέρωση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Πρόεδρε. Δύο ανακοινώσεις έχω να
κάνω. Η δεύτερη ανακοίνωση θα αφορά και στο πρώτο θέμα γιατί έχουμε
συγκλονιστικές εξελίξεις στη δημόσια περιουσία.
Αλλά πριν αναφερθώ στη δημόσια περιουσία, επιτρέψτε μου να κάνω
μία ανακοίνωση η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Νόμος, δυστυχώς,
ψηφίστηκε. Η ΚΕΔΕ, η ΠΕΔΑ και οι λοιποί συγγενείς δεν ακούστηκαν,
δυστυχώς. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι με τον Ασφαλιστικό Νόμο 4387
του 2006 η Κυβέρνηση, πέρα από την αφαίρεση, την υφιστάμενη, πόρων
που έχει κάνει μέχρι τώρα στην Αυτοδιοίκηση, αφαιρεί από τους Δήμους
ποσό πόρων που αντιστοιχεί στο 6% του συνολικού κόστους της
μισθοδοσίας τους.
Συγκεκριμένα, επιβαρύνει με 13,33% επί των πάσης φύσης αποδοχών
του προσωπικού τη δαπάνη μισθοδοσίας, αφού εισαγάγει για πρώτη φορά
συνταξιοδοτική δαπάνη –ακούστε το αυτό- συνταξιοδοτική δαπάνη σε
βάρος του εργοδότη, δηλαδή του Δήμου και κάθε Νομικού Προσώπου
αυτού.
Επίσης, με το άρθρο 97 το ποσοστό της επικουρικής ασφάλισης που
καταβάλει ο Δήμος αυξάνεται από 3 σε 3,5%, ενώ η παρακράτηση για τον
Κλάδο Υγείας μειώνεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 από 12,5 σε
4,5%. Στο σύνολο δηλαδή των επιβαρύνσεων έχουμε περίπου 6% αφαίρεση
πόρων από το συνολικό κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή γνωρίζετε ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι καλύπτουν μέρος μόνο της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας, η
περικοπή αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλη και θα πλήξει κέραια πάρα πολλούς
Δήμους.
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Επίσης, στον ίδιο Νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 20, παρ. 2 και 3,
που παραπέμπει ευθέως σε αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
αναστέλλεται η καταβολή κυρίων και επικουρικών συντάξεων για όσους -η
έκφραση είναι η εξής, ευχόμαστε να είναι λάθος η έκφραση αλλά θα το
δούμε τώρα και στη διαδρομή- «όσους αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν
δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης και για όσο χρόνο
διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή των
δραστηριοτήτων τους».
Αν αυτή η διάταξη δεν είναι μια νομοτεχνικά κακογραμμένη διάταξη,
όπως σχεδόν κατά κανόνα γίνεται τελευταία, τότε πολύ απλά κανένας
συνταξιούχος δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε Δημοτικές και
Περιφερειακές εκλογές. Ακόμα όμως και αν δια της εγκυκλίου ερμηνευθεί
ότι μόνο σε όσους αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης ισχύουν τα παραπάνω,
κανείς, σε μεσαίου και μικρού μεγέθους Δήμους, συνταξιούχος δεν θα
δραστηριοποιηθεί αφού το ύψος της αποζημίωσης είναι πλέον ασήμαντο έως
ανύπαρκτο. Άμεση συνέπεια αυτού θα είναι τελικά ο θεσμικός αποκλεισμός
του 70% περίπου των Δήμων της χώρας.
Επίσης, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, θα τις δούμε όμως στις
επόμενες τρεις μέρες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι πληροφορίες
μας είναι ότι στην εφαρμογή του κόφτη, που αν δεν κάνω λάθος κατατέθηκε
χθες τα μεσάνυχτα, πρώτη προτεραιότητα έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Εάν αυτό συμβεί, τότε, όπως
καταλαβαίνετε, η ΣΑΤΑ που είναι πετσοκομμένη με παραπάνω από 40% με
50%, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό. Αλλά δεν θέλω να κάνουμε
υποθέσεις. Αυτά θα τα δούμε στο τριήμερο αυτό. Τα παραπάνω, όμως, που
σας διάβασα είναι ήδη ψηφισμένα και δεδομένα.
Το δεύτερο, και θέλω να είμαι στο δεύτερο σύντομος γιατί θα το
συζητήσουμε εκτενέστερα στο πρώτο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, και
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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χωρίς βέβαια –για να είμαστε ειλικρινείς- να έχουμε στα χέρια μας το Σχέδιο
Νόμου, ούτε και τα Παραρτήματα, γιατί αυτή τη στιγμή στη Βουλή γίνεται
μια μεγάλη μάχη για να πάρει το Κοινοβούλιο τα Παραρτήματα του Σχεδίου
Νόμου και γιατί δεν έχει και συνολική εικόνα του Νόμου που έφερε η
Κυβέρνηση στη Βουλή, κατατέθηκε ένα Σχέδιο Νόμο για το νέο Ταμείο για
τις ιδιωτικοποιήσεις.
Είναι συγκλονιστικό, εάν πράγματι είναι έτσι όπως θα σας διαβάσω τα
πράγματα, είναι ένα Σχέδιο Νόμου που είναι πράγματι όχι απλά
συγκλονιστικό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει ανθρώπου
μυαλό.
Ακούστε, λοιπόν. Δημιουργείται μια νέα εταιρεία η οποία έχει
κεφάλαιο 40 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή θα έχει την ευθύνη για το πρόγραμμα
των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι ένα νέο υπερταμείο. Μέσα στις αρμοδιότητές
του μπαίνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Ταμείο
Ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή το γνωστό μας ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ η γνωστή μας
Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, ενώ ιδρύεται, όπως σας είπα, η Εταιρεία
Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε.
Η δημόσια περιουσία παραχωρείται για πρώτη φορά, 99 ολόκληρα
χρόνια, σ’ αυτό το Ταμείο. Η Τρόϊκα έχει σημαίνουσα θέση γιατί τα μέλη θα
είναι από 5 έως 7 και εκλέγονται βέβαια με τετραετή θητεία, με απόφαση
του Εποπτικού Συμβουλίου. Και το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι χωρίς
τη σύμφωνη γνώμη μέλους των δανειστών δεν μπορεί να εκποιηθεί κανένα
περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου.
Τέλος, για να μη μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα τα δούμε
όπως είπα και στο πρώτο θέμα, αυτό είναι το συγκλονιστικό, ταυτόχρονα
καταργείται η δυνατότητα της ΕΤΑΔ για δωρεάν παραχώρηση και πώληση
ακινήτων της σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Όπως φαίνεται, αγαπητοί συνάδελφοι, και εύχομαι να μην είναι έτσι,
40 χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πόλη μας και στους όμορους
Δήμους έδωσε αγώνες για να κατοχυρώσει τα ακίνητα στο Δημόσιο και να
ζητήσει μετά την παραχώρησή τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Φαίνεται
από τους Ναστέους τα πήραμε. Οι Ναστέοι θα τα αγοράσουν πια με επίσημο
τρόπο.
Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα
αυτό. Θα το δούμε, βέβαια, αναλυτικά, όπως σας προείπα, στο πρώτο θέμα,
γιατί αυτό μας αλλάζει τελείως τη στρατηγική μας και πρέπει το Δημοτικό
μας Συμβούλιο να συζητήσει ουσιαστικά τις κινήσεις μας από δω και πέρα.
Θα δούμε, βέβαια, πώς αυτό θα πραγματοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί μέχρι
την Κυριακή το βράδυ που, από τις πληροφορίες που έχουμε, θα υπάρξει η
τελική ψηφοφορία και τι πρέπει να κάνουμε εμείς.
Εγώ ήδη επικοινώνησα με την ΚΕΔΕ, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο
της ΠΕΔΑ. Και παρακαλώ πολύ, αν τα πράγματα είναι έτσι, θα το δούμε
όπως είπα, πρέπει και σεις να επικοινωνήσετε με τους δικούς σας ανθρώπους
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μία γραμμή
ενότητας, τουλάχιστον εάν απαγορεύεται η δυνατότητα της ΕΤΑΔ, να
αφαιρεθεί το «καταργείται η δυνατότητα» αλλά να υπάρξει ένας όρος που να
λέει «δύναται». Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αφορά μόνο τον Δήμο
Ηλιούπολης ή Αργυρούπολης-Ελληνικού ή Αλίμου. Αφορά όλη την Ελλάδα,
όπως καταλαβαίνετε, με οικόπεδα φιλέτα τα οποία βέβαια θα εκποιηθούν με
γρήγορες διαδικασίες προς την Εταιρεία αυτή.
Κύριε Πρόεδρε, αυτά είχα να πω για να ενημερώσω το Σώμα. Και,
βέβαια, είμαι στη διάθεση του Σώματος για οποιαδήποτε ερώτηση. Αν και,
όπως είπα, το δεύτερο θέμα που αφορά το νέο Ταμείο θα συζητηθεί και
εκτενέστατα στο πρώτο θέμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
----------------------------ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαίνουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων- ενημερώσεων.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Απλώς μια ενημέρωση σ’ αυτό που λέει ο Δήμαρχος. Το
συγκλονιστικό, βέβαια, είναι αυτό. Το γεγονός να μη μπορεί να
παραχωρήσει η ΕΤΑΔ ακίνητο, εκεί είναι όλα τα λεφτά πιστεύω, εκεί είναι
όλο το ζουμί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν θα συζητήσουμε το πρώτο
θέμα.
Για το δεύτερο θέμα που είπε ο Δήμαρχος, νομίζω ότι για το πρώτο
θέμα ισχύει αυτό που λέει, για το κόστος μισθοδοσίας τουλάχιστον και εγώ
έτσι το κατάλαβα. Είδα μια ενημέρωση για το 5,88 που λέει το κόστος της
μισθοδοσίας. Και το άλλο θέμα, νομίζω ότι το άλλο είναι κακογραμμένο.
Αυτή την

ενημέρωση έχω. Δηλαδή είναι κακογραμμένο

νομικά.

Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχω. Αύριο θα ξέρω γιατί έχουμε και
στην ΠΕΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και θα το συζητήσουμε.
Νομίζω, όμως, για το θέμα της δημόσιας περιουσίας θα το
συζητήσουμε μετά και πιστεύω ότι είναι απ’ αυτά που μπορεί να γίνει
παρέμβαση. Επαναλαμβάνω να κινηθούμε όμως. Και πιστεύω ότι όντως
ξέρουμε ότι σε ένα Δήμο ζητάμε εμείς και χρήσεις σαν Δήμος αλλά
σαφέστατα ζητάμε και από το Δημόσιο, να κάνει ακόμα και το ίδιο το
Δημόσιο Κοινωφελή Ιδρύματα κ.ο.κ. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι το κρίσιμο
θέμα είναι κυρίως αυτό.
Στα υπόλοιπα, η διεκδίκηση δηλαδή για τη μισθοδοσία και τα
υπόλοιπα παλεύονται και υπάρχουν και έμμεσοι τρόποι χρηματοδότησης
από το Δημόσιο.
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Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Στο πολυνομοσχέδιο επίσης, σε ένα
νομοσχέδιο σκούπα που είδα και ρωτάω, αλλάζει το άρθρο 72 του
Καλλικράτη. Δηλαδή θυμάστε ότι όταν κέρδιζαν πρωτόδικα οι εργαζόμενοι
π.χ. το δικαστήριο, ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος να κάνει προσφυγή. Απ’
ό,τι είδα, αυτό καταργείται. Δηλαδή με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, μετά από εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας και Οικονομικής –λέω
το είδα, στο προσχέδιο είπα εγώ- λέω λοιπόν ότι εδώ είναι ένα θέμα και
απλώς ήθελα να ξέρω πόσους, γιατί έχουμε αρκετούς εργαζόμενους, δεν
θυμάμαι τον αριθμό για να είμαι ειλικρινής τώρα, απλώς ήθελα μια
ενημέρωση επί τη ευκαιρία για πόσους μας αφορά. Επαναλαμβάνω, σε
διαβούλευση είναι αυτό τώρα. 25 Μαϊου θα τελειώσει και το θέτω υπόψη
σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη.
Κύριε Αναγνώστου, έχετε τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση ήθελα να κάνω. Έχω γίνει
κουραστικός, κάθε χρόνο αυτή την εποχή, το ξανάβαλα το θέμα και
νωρίτερα, πού βρισκόμαστε με το θέμα της πυρασφάλειας, του καθαρισμού
του περιαστικού ιστού της πόλης στο βουνό και αν έχει προγραμματιστεί –ο
Δήμαρχος είναι και Πρόεδρος στο ΣΠΑΥ, που ο ΣΠΑΥ κινεί όλη τη
διαδικασία- πού βρισκόμαστε γιατί ήδη η πυρική περίοδος μπαίνει. Ήδη οι
πρώτες φωτιές έχουν αρχίσει στην Ελλάδα. Μη θρηνήσουμε πάλι
καινούργιες άσχημες καταστάσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Αναγνώστου.
Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Δεν είναι ερώτημα, κ.Πρόεδρε. Είχαμε βάλει στο
προηγούμενο Συμβούλιο να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα των σχολείων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παράλειψή μου. Θα το αναφέρω στη συνέχεια.
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Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ωραία. Ένα αυτό. Και θα ήθελα σαν ερώτημα, να μας
απασχολήσει, αν και είναι θέμα, ας το θέσω όμως και έτσι, τα ζητήματα σε
σχέση με τους Παιδικούς Σταθμούς και το πρόγραμμα εναρμόνισης που
λέμε, του ΕΣΠΑ δηλαδή, εναρμόνισης οικογενειακής, επαγγελματικής ζωής,
απ’ ό,τι παρακολούθησα και εγώ την επικαιρότητα και δηλώσεις του
αρμόδιου Υπουργού, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή να
βρουν κονδύλια για το ’16-’17. Οπότε, δεν ξέρω, πείτε μας και σεις τώρα, σε
σχέση με την εξέλιξη του σημερινού προγράμματος πού βρισκόμαστε,
κ.Δήμαρχε. Δηλαδή σε ποια δόση είμαστε, τι δυσκολίες. Γιατί ξέρω ότι
υπάρχει πρόβλημα και στο κομμάτι που αφορά τους εθνικούς πόρους, αν
ισχύει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσατσούλη.
Ο κ.Ευσταθίου έχει τον λόγο.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Καλησπέρα και καλό Συμβούλιο να έχουμε. Έχω αρκετά
ερωτήματα αλλά θα κοιτάξω να τα περιορίσω γιατί βλέπω έχουμε άλλα πολύ
σοβαρά ζητήματα. Αυτές οι ερωτήσεις που έχω να κάνω μπορεί να μην είναι
τόσο μεγάλα τα θέματα αλλά αφορούν όμως την καθημερινότητα των
πολιτών, που πρέπει και αυτά να τα κοιτάμε. Θα περιορίσω, λοιπόν, τα
ερωτήματα.
Τελευταίως υπάρχει ένα θέμα, κυκλοφορεί εδώ στην πόλη, περί του
εθελοντισμού, περί των εθελοντικών ομάδων, τι γίνεται. Κάποιοι συμπολίτες
μας θέλουν να βοηθήσουν, ανιδιοτελώς βεβαίως. Πώς λειτουργούν; Έχουν
την έγκριση της Δημοτικής Αρχής, της Διοίκησης του Δήμου; Τι γίνεται
πάνω σ’ αυτό; Υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
Βεβαίως, αυτό το θέμα που ακούστηκε προηγουμένως για την
αντιπυρική προετοιμασία της πόλης. Να μην έχουμε τα ίδια θέματα με την
προηγούμενη φορά και ελπίζω να έχουν προχωρήσει. Δεν έχει μείνει τίποτα
για να καεί; Υπάρχει ακόμα.
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Με το κτίριο του ΟΠΕ τι γίνεται; Θα στεγαστεί η Εφορία εκεί, δεν θα
στεγαστεί; Υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής διότι δεν είναι
μόνο αν θα έρθει η Εφορία. Επειδή με τη συγχώνευση των Εφοριών,
πιθανόν της Αργυρούπολης, του Αγίου Δημητρίου, αν θα γίνει αυτό, δεν
ξέρω, αν συγχωνευτούν δυο-τρεις Εφορίες, καταλαβαίνετε συσσώρευση
κόσμου θα έρχεται. Βεβαίως, υπάρχει τρόπος η ηλεκτρονική επικοινωνία με
τις Εφορίες. Υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν παύει, όμως, ο κόσμος
να επισκέπτεται τις Εφορίες. Λοιπόν, μια ενημέρωση πού βρισκόμαστε, τι
γίνεται.
Στο Χαλικάκι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας πάνω εκεί στην Αγία
Μαρίνα και από την υπόλοιπη Ηλιούπολη, που υπάρχει ένα καλό ωράριο
καθημερινώς για να αθλούνται, να περπατούν, να τρέχουν κλπ. Αυτό το
αίτημα που βάζουν κάποιοι κάτοικοι είναι

γιατί το Σάββατο και την

Κυριακή το απόγευμα δεν είναι ανοιχτά; Το ωράριο δεν περιλαμβάνει
Σάββατο και Κυριακή απόγευμα. Αναγκάζονται να πηγαίνουν σε διπλανά
γυμναστήρια που αφορούν τον Δήμο Υμηττό. Δείτε το αν μπορεί να γίνει
κάτι.
Εκεί πάλι, αυτό έχει σχέση με την καθαριότητα. Το λέμε, υπάρχει
πρόβλημα στην καθαριότητα. Θα τα κουβεντιάσουμε και μετέπειτα πιθανόν.
Εγώ ήθελα να δει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητος στην οδό Υμηττού,
ειδικότερα στο κομμάτι που είναι Βερμίου και Πινδάρου, εκεί είναι σκάλα,
γεμάτο χορτάρια και σκουπίδια. Και βεβαίως δεν είναι το μόνο αυτό αλλά
τουλάχιστον αυτό ήρθε μια τέτοια πληροφόρηση. Δεν πρόλαβα να το δω εγώ
ο ίδιος, να πάω να το επισκεφθώ.
Σημαντικό θέμα. Πολύ σημαντικό θέμα είναι οι Παιδικές Χαρές. Είναι
εφάμιλλο αυτό της αντιπυρικής προετοιμασίας της πόλης. Πάρα πολλές
Παιδικές Χαρές είναι ανέτοιμες να υποδεχθούν τα παιδιά. Και βεβαίως τα
παιδιά δεν πρόκειται να πάνε από δω και ύστερα. Έχουν ξεκινήσει από τον
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Μάρτιο. Άρα, λοιπόν, η συντήρηση έπρεπε να είχε γίνει. Βλέπουμε πολλές
Παιδικές Χαρές οι οποίες είναι κατεστραμμένες, είναι επικίνδυνες.
Σκέπτεστε να τις κλείσουμε αυτές μέχρι που να είναι έτοιμες και να είναι
ασφαλείς για τα παιδιά;
Θα ήθελα και μία πληροφόρηση διότι έχουν απασχολήσει με
δημοσιεύσεις τον Ημερήσιο Τύπο το θέμα του Ρέματος της Πικροδάφνης.
Υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θέτει θέμα ότι δεν θα
πρέπει να πέσουν οι αγωγοί των ομβρίων –του Αλίμου- να μην πέσουν τα
όμβρια ύδατα μέσα στο Ρέμα της Πικροδάφνης. Μια πληροφόρηση πού
βρισκόμαστε, τι γίνεται και τι λέμε μετά από αυτή την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Αλίμου.
Αυτά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Πούλος έχει τον λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν θέλω να κάνω μια ερώτηση με μεγάλη επιφύλαξη.
Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα προχθές στο ιατρείο και μου είπαν ότι γίνανε
κάποιες συμπλοκές μεταξύ μαθητών Βύρωνα και Ηλιούπολης στην περιοχή
που είναι περίπου το 4ο Γυμνάσιο. Ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κάτι ο
Αντιδήμαρχος Παιδείας.
Δεύτερο, ήθελα να κάνω μια επισήμανση για την Πατριάρχου
Γρηγορίου. Καταρχήν, το έχω βάλει εδώ και αρκετό καιρό, στην
Παναγούλη, στην Δημοκρατίας, πηγαίνοντας για τη ΔΙΑΝΑ, εκεί υπάρχει
ένα φανάρι. Όσοι μένουμε πάνω προς τη ΔΙΑΝΑ είμαστε όλοι παράνομοι.
Θα έπρεπε ίσως να φροντίσουμε να μπει ένας δείκτης στο φανάρι που να
δείχνει ότι αριστερά επιτρέπεται. Δεύτερο, εκεί πάλι στην Πατριάρχου
Γρηγορίου, στη διασταύρωση Αγίας Μαρίνας και Πατριάρχου Γρηγορίου,
τουλάχιστον μία με δύο φορές το μήνα γίνονται ατυχήματα. Μήπως πρέπει
να το κοιτάξουμε και αυτό.
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Τρίτη ερώτηση. Πριν από ένα μήνα περίπου, στις 8/4, έβαλα ένα θέμα
στο Δήμο για τη Δημοτική Συγκοινωνία και παρακαλούσα να μου
απαντήσουν πόσα οχήματα εξυπηρετούν τους δημότες, πόσοι υπάλληλοι
ασχολούνται με τη Δημοτική Συγκοινωνία, ποιο

είναι το

ύψος

προϋπολογισμού που αφορά τη Δημοτική Συγκοινωνία και πόσοι πολίτες
εκτιμάτε ότι εξυπηρετούνται με τα δρομολόγια της συγκοινωνίας ανά μήνα,
ανά έτος, αν υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Απάντηση μέχρι τώρα δεν
έχω πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, κ.Πούλο. Το είχατε βάλει στο Δημοτικό
Συμβούλιο;
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω κάνει αίτημα στο Δήμο με
αριθμό πρωτοκόλλου.
Θα συμπληρώσω την ερώτηση του κ.Ευσταθίου. Θα ήθελα να μας
ενημερώσετε τι γίνεται με μια επιστολή που δεχθήκαμε, ένα e-mail, από τον
κ.Χρήστο Κολομβούνη.
Και άλλη μία ερώτηση. Έγινε ένα πολύ καλό site του Δήμου
Ηλιούπολης. Μήπως θα έπρεπε εκεί μέσα σ’ αυτό το site να
εκπροσωπούνται ή να φαίνονται και οι Δημοτικές Παρατάξεις;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Πούλο.
Η κα Πίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Την καλησπέρα μου στο Σώμα. Και μιας και πολύς ο λόγος,
γιατί τη δεχθήκαμε βεβαίως όλες οι παρατάξεις και πιστεύω και όλοι οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι, του συμπολίτη μας του κ.Κολομβούνη και καλώς την
έστειλε, αλλά έχει να κάνει, και γι’ αυτό θα θίξω το βουνό, τον Υμηττό.
Κυρίως αυτό σε ό,τι αφορά τον εθελοντισμό εντός της πόλης και τις
παρεμβάσεις του όποιου ή όποιας ομάδας, αυτό είναι θέμα Δημοτικής
Αρχής, επαινείται, προβάλλεται και έχει την ανάλογη δική μας υποστήριξη.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Σε ό,τι, όμως, γίνεται εντός ή επιθυμεί ο κάθε ένας μας ή η κάθε ομάδα να
κάνει παρέμβαση μέσα στη δασική περιοχή του Υμηττού και του κομματιού
που αγγίζει την Ηλιούπολη, εκεί τα πράγματα διαφοροποιούνται.
Θα πρέπει, λοιπόν, είτε είναι ο κ.Κολομβούνης, είτε είναι
οποιοσδήποτε άλλος, πρόσωπο φυσικό ή ομάδα ή Νομικό Πρόσωπο θέλει να
επέμβει, καλό θα είναι να έχει την ενημέρωση, τη συνεργασία και τις
προϋποθέσεις γνωστές εκ των προτέρων το τι είδους παρεμβάσεις μπορούμε
να κάνουμε εμείς μέσα σε μία δασική έκταση. Και το τονίζω αυτό γιατί την
προηγούμενη φορά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πίκουλα, συγγνώμη…
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Θα μου επιτρέψετε, θα είμαι σύντομη. Ένα λεπτό ακόμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Για να είμαι ίσος με όλους και
με όλες τις παρατάξεις και με όλους τους Συμβούλους. Η διαδικασία είναι
ερωτήσεις και ενημερώσεις. Εσείς προφανώς, απ’ ό,τι βλέπω από την πορεία
του λόγου σας, ερώτηση δεν θα κάνετε.

Κάνετε κάποια ενημέρωση,

τοποθέτηση;
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Η ερώτηση ακριβώς εκεί τοποθετείται. Πώς, λοιπόν, εμείς
σαν Δημοτική Αρχή μπορούμε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωτάτε τώρα δηλαδή. Ερώτηση. Ωραία.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Πότε ενημερώσαμε εγγράφως με ανακοινώσεις, με
οτιδήποτε άλλο τρόπο ξέρουμε και γνωρίζουμε, τους πολίτες μας, τους
συμπολίτες μας για τις προθέσεις που έχουν, πραγματικά ευγενικές
προθέσεις, να παρέμβουν και να κάνουν τις οποιεσδήποτε εργασίες μέσα
στη δασική περιοχή που λέγεται Υμηττός;
Άρα, λοιπόν, εκεί θα πρέπει να ενισχύσουμε και όχι να
απομακρύνουμε την όποια θετική διάθεση έχει ο κάθε συμπολίτης ή ο κάθε
φορέας. Αλλά αρκεί να είναι γνώστης τι είδους παρέμβαση θα κάνει, πάντα
σε συνεργασία με το ΣΠΑΥ, κυρίως όμως με το Δασαρχείο.
18
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Είχα καιρό να σας δω. Έτυχαν
κάποια γεγονότα και έλειπα δύο συνεδριάσεις. Δεν σας έλειψα προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην το λέτε αυτό. Αφήστε μας να το πούμε εμείς.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Δεν ήμουν πάντως αδικαιολόγητος, ούτε έλειψα χωρίς να
υπάρχει λόγος. Όμως, δεν αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα
καταρχάς να ρωτήσω δύο-τρία πράγματα τα οποία φαίνονται πιο μικρά,
αλλά επειδή τα βάζουν οι συμπολίτες μας.
Πρώτον, τι γίνεται με την Πολεοδομία, αν θα λειτουργήσει ποτέ η
Πολεοδομία ή όχι.
Δεύτερον, τι γίνεται με τις πινακίδες, ιδιαίτερα αυτές εκεί στην Αγίου
Κωνσταντίνου, πάνω από το Bed and Bath, πώς λέγεται αυτό το μαγαζί εκεί,
το οποίο εν πάση περιπτώσει κρύβει όλη τη θέα του Σαρωνικού και διάφοροι
θέλουν να τη βλέπουν.
Τρίτον, τι γίνεται με το μπασκετάκι στη Δεδούσης και Μυκόνου; Και
το λέω αυτό γιατί, εκτός των άλλων, εκεί μέσα έχει δύο χαρακτηριστικά.
Πρώτον είναι χώρος εκγύμνασης διαφόρων ζώων και δεύτερον είναι και
διάφορα ζώα τα οποία πάνε και αφοδεύουν εκεί.
Φαντάζομαι ότι, όταν θα συζητήσουμε τα ζητήματα της Εκπαίδευσης,
θα συζητήσουμε και τα θέματα με τα ολοήμερα Σχολεία. Οπότε να μην το
βάλουμε σαν ξεχωριστό θέμα. Φαντάζομαι θα είναι εκεί μέσα.
Επίσης, τι θα γίνει με την Πικροδάφνη. Η κατάσταση εκεί είναι
επικίνδυνη να πάρει φωτιά. Έχουν ξεραθεί τα χόρτα στην Πικροδάφνη, στο
Ρέμα. Και νομίζω ότι είναι αναγκαίο να γίνει άμεσα καθαρισμός γιατί
φοβάμαι θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα.
Και τέλος κάνω μια πρόταση, για να μην επανέρχομαι. Νομίζω ότι σε
ένα Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συζητήσουμε το ζήτημα το προσφυγικό
σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει, πόλεμος κλπ., και βέβαια και με τα
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ζητήματα τα γενικότερα πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα της αλληλεγγύης
απέναντι στο κομμάτι αυτό των προσφύγων. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Σόφη.
Συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ο κ.Αντύπας έχει τον λόγο.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Καλησπέρα και από μένα. Θα ‘θελα να ρωτήσω το εξής
πράγμα. Δεν γνωρίζω αλλά σ’ αυτές τις δύο εργολαβίες που έχουμε για τους
δρόμους,

ασφαλτοστρώσεις,

συμπεριλαμβάνεται

και

το

τέλος

της

Δημοκρατίας και ειδικά η επέκταση της Δημοκρατίας μέσα στην πλατεία
Ανεξαρτησίας; Αν συμπεριλαμβάνεται. Δεν το γνωρίζω και θα ‘θελα από
τον κ.Αντιδήμαρχο να μου πει. Γιατί εκεί και από την πλευρά που είναι η
Τράπεζα και το σούπερ μάρκετ, παρουσιάζεται το εξής παράξενο.
Παράξενο; Μαζεύονται συνέχεια σκουπίδια. Τα πεζοδρόμια και τα
κράσπεδα είναι όλα σπασμένα. Και παράλληλα υπάρχουν λακκούβες και τα
λοιπά στους δρόμους, που θα ‘πρεπε κανονικά να είχε συμπεριληφθεί αυτό
το κομμάτι.
Επίσης, για μια ακόμα φορά, γιατί μας ρωτάνε, θα ‘θελα να ‘ξερα αν
είναι στο πρόγραμμα του Δήμου να κάνει μια παρουσίαση στη μελέτη που
γίνεται για το Χαλικάκι. Φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί και από το πρώτο θέμα.
Γιατί μας ρωτάνε τι θα γίνει εκεί. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω.
Και επίσης για το Χαλικάκι και μια και έχουμε ακούσει πάρα πολλά
τώρα τελευταία με κάτι σκυλιά φύλακες και τα λοιπά και επειδή πρόσφατα
μου κάνανε παράπονα, θα ήθελα τουλάχιστον στο χώρο που είναι για
εκγύμναση, παιχνίδι –δεν ξέρω πώς το λέτε- σκύλων, τουλάχιστον να μπει
μια ταμπέλα και ένα ωράριο λειτουργίας. Και, ει δυνατόν, στην ταμπέλα να
απαγορεύονται να πηγαίνουν σκυλιά φύλακες. Μου κάνανε παράπονα ότι
2.30-3 η ώρα προχθές το βράδυ ουρλιάζανε σκυλιά τα οποία τρέχανε, ξέρω
εγώ τι έγινε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Δεν το είδα. Δεν μένω εκεί δίπλα.
Αυτά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Αντύπα.
Κυρία Δουβή, έχετε τον λόγο.
Α.ΔΟΥΒΗ: Καλησπέρα. Έχω δυο ερωτήσεις να κάνω. Για το τέρμα του
237, είχε απομακρυνθεί αυτό το κουβούκλιο που κάθεται ο κόσμος και
περιμένει να μπει μέσα στο λεωφορείο. Πότε θα αποκατασταθεί αυτό;
Δηλαδή πότε θα επιστρέψει; Γιατί έρχεται τώρα το καλοκαίρι και θέλουν
σκιά να κάθεται ο κόσμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποια περιοχή, κα Δουβή;
Α.ΔΟΥΒΗ: Στο τέρμα του 237, οδός Έβερτ.
Επίσης, ήθελα να ρωτήσω για ένα συμβάν που είχε γίνει το Πάσχα. Το
είχα δει και εγώ. Ήμουν, έτυχα εκεί εντός του τένις. Είχαν στήσει κάποιες
σκαλωσιές, όσο είναι όλα τα παράθυρα εδώ, οι οποίες είχαν καταπέσει και
είχαν γκρεμίσει το τοιχίο του τένις εκεί. Και είδα ένα συνεργείο που το
έφτιαχνε. Αυτό το συνεργείο ήταν του Δήμου; Είναι κάποιο συνεργείο που
χρησιμοποιεί το τένις; Με λίγα λόγια, μέσα στο τένις ή γύρω από το τένις
είναι συνεργεία του Δήμου που αποκαθιστούν τις ζημιές ή κάνουν έργα
αποκλειστικά;
Επίσης είναι και κάτι διαφημίσεις εντός του χώρου του τένις, οι
οποίες τώρα μην αναφέρω την εταιρεία, τα έσοδα απ’ αυτές τις διαφημίσεις
πηγαίνουν στο ΠΑΟΔΗΛ, όπως άλλες,

έχω πληροφορηθεί, άλλες

διαφημίσεις στο Κολυμβητήριο; Υπάρχουν δηλαδή αποδείξεις πληρωμής γι’
αυτές τις διαφημίσεις που είναι εντός των γηπέδων του τένις;
Και ήθελα να ρωτήσω, επίσης, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός, έχει
βγει το πόρισμα της Επιτροπής για τους γονείς που είχατε αναθέσει σε μία
τριμερή Επιτροπή για τη μείωση των διδάκτρων του τένις και η Επιτροπή
είχε βγάλει ένα πόρισμα το οποίο θεωρώ ότι έχει φύγει από το στόχο που
είχε μπει. Δηλαδή αναφέρει συγκεκριμένα, να σας διαβάσω πώς το λέει. Το
υπογράφει ο κ.Πάνος Πανόπουλος, εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος της
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ΕΦΟΑ και καταλήγει στα κάτωθι συμπεράσματα: «Τα δίδακτρα στον Όμιλό
μας είναι τα χαμηλότερα που υπάρχουν, συγκρινόμενα με άλλους Ομίλους του
ιδίου με εμάς μεγέθους».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Δουβή, μισό λεπτάκι. Σας παρακαλώ.
Α.ΔΟΥΒΗ: Νόμιζα ότι λέγατε για τη φασαρία που γίνεται γύρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, γι’ αυτό λέω. Σας παρακαλώ. Θέλω να σας εξασφαλίσω
ησυχία για να πείτε ήσυχα και να ακούσουμε αυτά τα ενδιαφέροντα που
λέτε.
Α.ΔΟΥΒΗ: «Τα δίδακτρα στον Όμιλό μας είναι τα χαμηλότερα που
υπάρχουν, συγκρινόμενα με άλλους Ομίλους του ιδίου με εμάς μεγέθους».
Θεωρώ ότι οι γονείς δεν είχαν ζητήσει κάτι τέτοιο. Είχαν ζητήσει να
συγκριθεί με τα έξοδα και με τα χρήματα που καταβάλλονται στον Όμιλο
προς τον Δήμο. Και ήθελα να ρωτήσω οι γονείς έχουν επανέλθει με
αιτήματα; Δηλαδή έχουν ικανοποιηθεί απ’ αυτό το πόρισμα;
Αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ‘στε καλά. Ο κ.Κουρής έχει τον λόγο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Καλησπέρα. Είχα βάλει και παλιότερα ένα ερώτημα στην
Καθαριότητα, στον κ.Αντιδήμαρχο. Έξω από το σπίτι μου ο κάδος
καθαριότητας έχει ημερομηνία του τελευταίου πλυσίματός του 15.10.15,
δηλαδή πάμε 6 μήνες περίπου. Έρχεται καλοκαίρι. Έχω μία πληροφορία ότι
ίσως ξεκινήσανε οι καθαρισμοί αυτών των κάδων. Αλλά φαντάζομαι ότι
πρεμούρα θα πρέπει να μας έχει πιάσει λόγω καλοκαιριού ότι έπρεπε να
πλυθούν οι κάδοι της πόλης.
Ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τους επαγγελματίες της πόλης.
Δέχθηκα παράπονα από επαγγελματίες της πόλης μας ότι, ενώ είναι συνεπείς
στις πληρωμές τους σε ό,τι έχει να κάνει με τέλη καταλήψεως πεζοδρομίου
με τραπεζοκαθίσματα, υπάρχουν συμπολίτες μας πάλι επαγγελματίες που,
λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης που έχει η χώρα, δυσκολεύονται
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να πληρώσουν. Εμείς, όμως, αντιμετωπίζουμε και τους μεν, τους
καλοπληρωτές δηλαδή, και τους δε με τον ίδιο τρόπο. Μήπως θα ήταν
σκόπιμο από πλευράς Δήμου να δώσουμε κίνητρα στους καλοπληρωτές
βάζοντάς τους ένα καλό ποσοστό έκπτωσης όταν έρχονται και πληρώνουν
με συνέπεια; Και αν έχουμε και το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό.
Κάτι άλλο. Ήθελα να με πληροφορήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΗΛ,
βλέπουμε ότι ο θερινός κινηματογράφος έχει καθυστερήσει στην
πραγματικότητα να ξεκινήσει. Φτάσαμε 20 Μαϊου και ακόμα δεν έχει
ξεκινήσει ο θερινός κινηματογράφος. Αντίστοιχα σε άλλους Δήμους, που
έχουν και αυτοί Δημοτικούς κινηματογράφους, έχουν ξεκινήσει τις
παραστάσεις τους. Τι λέει, λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα για τον
κινηματογράφο, θα ξεκινήσει, πότε θα ξεκινήσει και σε τι κατάσταση
βρίσκεται, αν βρίσκεται κάποια ανακαίνισή του.
Και κάτι που έχει σχέση με το Νεκροταφείο. Οι πληροφορίες λένε ότι
κατασκευάζονται 50 οστεοφυλάκια αυτή την εποχή, τα οποία θα
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του 2015, των αιτήσεων του 2015. Δεν ξέρω αν
έχει γίνει κάποια μελέτη καινούργια για καινούργια οστεοφυλάκια
μαρμάρινα. Και αν δεν έχει γίνει, μήπως θα πρέπει ήδη να ξεκινήσουμε να
ψάχνουμε χώρο στο Νεκροταφείο για την κατασκευή καινούργιων
οστεοφυλακίων;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Κουρή. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει
να κάνει κάποια ερώτηση; Συνάδελφος ή συναδέλφισσα.
Η κα Καραγιαννίδου, η Πρόεδρος του Σωματείου θέλει κάτι να
ρωτήσει ή να μας ενημερώσει για κάτι.
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Να ρωτήσω. Με βάση την ενημέρωση που έκανε
εισηγητικά ο Δήμαρχος, μίλησε για μία νέα διάταξη για το 6% που έχει να
κάνει με τη μισθοδοσία και τι αυτό σημαίνει. Εάν μπορούσες, Δήμαρχε,
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επειδή ξέρω και είναι και συνάδελφοι εδώ αλλά και παρακολουθούν τη
συνεδρίαση, τι πρακτικά σημαίνει αυτό για τη μισθοδοσία του Δήμου, έτσι
πιο εμπεριστατωμένα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήσεις.
------------------------------ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Σχετικά με το ερώτημα του
κ.Κοκοτίνη για την κατάργηση του άρθρου 72 του Καλλικράτη. Καταρχάς
θέλω, κ.Κοκοτίνη, να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας αφορά
δύο και μόνο υπαλλήλους. Όπως θα θυμάστε, σε παλιότερο Δημοτικό
Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου είχε γίνει
ανάκληση των εφέσεων που είχαν γίνει στα Δικαστήρια και κατόπιν αυτού
ήρθε ο Νόμος Κατρούγκαλου, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος ουσιαστικά μας
απάλλαξε από οποιεσδήποτε ευθύνες και πλέον όλοι οι υπάλληλοι με ΦΕΚ,
οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, έχουν μονιμοποιηθεί και στο Δήμο μας και στα
δύο Νομικά μας Πρόσωπα, και στο ΠΑΟΔΗΛ και στο ΚΑΦΑΔΗΛ. Και
αφορά περίπου γύρω στους 40 υπαλλήλους.
Σήμερα είναι δύο υπάλληλοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να ενταχθούν
στη συγκεκριμένη απόφαση που είχαμε πάρει. Εργάζονται αυτή τη στιγμή
με προσωρινές αποφάσεις.
Το δεύτερο ερώτημα που έχει τεθεί, το έβαλε ο κ.Ευσταθίου και
αφορά τις Παιδικές Χαρές της πόλης. Καταρχάς, να διαφωνήσω πλήρως με
τον όρο «κατεστραμμένες». Γιατί πρώτα απ’ όλα δείχνει μια λογική
καταστροφολογίας και κινδυνολογίας, ότι μην πλησιάζετε τις Παιδικές
Χαρές της πόλης μας γιατί έχουν καταστραφεί.
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Θα ‘θελα, λοιπόν, να πω το εξής και θα σας ενημερώσει και ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Από πέρσι –γι’ αυτό παίρνω και τον λόγο για το
συγκεκριμένο θέμα- έχει ξεκινήσει η πιστοποίηση των Παιδικών Χαρών. Θα
θυμάστε ότι πέρσι υπήρξε ένας πρόχειρος διαγωνισμός ο οποίος αφορούσε
την προμήθεια οργάνων για τις Παιδικές Χαρές και ήδη παράδειγμα είναι η
Παιδική Χαρά στην κεντρική πλατεία, που έγινε αντικατάσταση όλων των
οργάνων. Ήδη προχωράει σταδιακά η πιστοποίηση από την TUV HELLAS,
την εταιρεία πιστοποίησης όλων των Παιδικών Χαρών. Στο 2016 ήδη με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η προμήθεια,
προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ, οργάνων για τις Παιδικές Χαρές και
ολοκληρώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία η μελέτη, άλλες 120.000,00
ευρώ που αφορούν οικοδομικές εργασίες.
Μ’ αυτά τα δύο έργα και οι 37 Παιδικές Χαρές της πόλης μας θα
έχουν πιστοποίηση. Οπότε αυτή τη στιγμή οι Παιδικές Χαρές συντηρούνται
πλήρως από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Είναι, και μας
διαβεβαιώνουν τόσο οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, με πλήρη
ασφάλεια. Απομένει, όμως να υπάρξουν κάποιες εργασίες προκειμένου να
πιστοποιηθούν από την εταιρεία TUV HELLAS όπως ανέφερα, όπως
άλλωστε ο Νόμος ορίζει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2016.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Να είναι πιστοποιημένες και να είναι κατεστραμμένες
δεν ταιριάζει.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Οι 37 Παιδικές Χαρές, ναι, μπορεί να πιστοποιηθούν.
Έχουμε από την TUV HELLAS συγκεκριμένη έκθεση που έχει καταθέσει
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιες
εργασίες μάλλον, για να είναι πιο σωστό, μπορούν και αυτές να
πιστοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία. Αν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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κάποιες Παιδικές Χαρές, οι οποίες δεν μπορούν να πιστοποιηθούν, η
Τεχνική Υπηρεσία, με απόφασή του ο Δήμος θα προχωρήσει ουσιαστικά
στο κλείσιμό τους. Αλλά είναι περιορισμένες, κ.Αναγνώστου. Μιλάμε για
δύο-τρεις.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Είπα ότι θα υπάρχουν κάποιες λίγες Παιδικές Χαρές οι
οποίες θα «αναγκαστούμε» να κλείσουν γιατί δεν μπορεί να πιστοποιηθούν.
Αλλά είναι περιορισμένες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνουμε…, κ.Ευσταθίου. Ό,τι επιπλέον θέλετε,
επικοινωνείτε με τον Αντιδήμαρχο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Για το ζήτημα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα,
που έθεσε ο κ.Κουρής. Είχε θέσει και ο κ.Ασβεστάς, αν θυμάστε, σε
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα των καταλήψεων των
κοινόχρηστων χώρων από επαγγελματίες της πόλης μας και το τι μέτρα
λαμβάνουμε κλπ.
Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά ο Δήμος μας έχει προχωρήσει σε πολλές
επιστολές, στις οποίες πράγματι αρκετοί επαγγελματίες έχουν ανταποκριθεί
προκειμένου να αποξηλώσουν σταθερές κατασκευές που υπήρχαν,
παράνομες, σε διάφορα σημεία, σε διάφορα μαγαζιά της πόλης.
Συγχρόνως, και εκεί αναφέρεται το ερώτημα του κ.Κουρή,
επαγγελματίες της πόλης οι οποίοι έχουν οφειλές στο Δήμο, τις οποίες δεν
έχουν ρυθμίσει, με επιστολή που τους αποστείλαμε τους υποχρεώνουμε να
έρθουν και να ρυθμίσουν εδώ και τώρα τις οφειλές που έχουν. Το Τμήμα
Εσόδων θέλω να γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να εκδώσει καμία άδεια για
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα σε καταστήματα, σε
επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν Δημοτική ενημερότητα, δηλαδή δεν
έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους. Είναι σαφές.
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Θέλω, επίσης, να γνωρίζετε, και αν ρωτήσετε θα σας το
επιβεβαιώσουν και από την πλευρά του Υγειονομικού και από την πλευρά
της Ελληνικής Αστυνομίας και από την πλευρά της Τουριστικής
Αστυνομίας, το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο στο Δήμο τον δικό μας αλλά
στο σύνολο των Δήμων της Αττικής, υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι και
αυστηροί έλεγχοι οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, επιβάλλουμε ακόμα και την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος αν παρανόμως έχει
τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους.
Το θετικό είναι ότι στην επιστολή που αποστείλαμε σε όλους τους
οφειλέτες που δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους άρχισαν τις τελευταίες
βδομάδες να ανταποκρίνονται και να μπαίνουν και αυτοί σε ρύθμιση.
Θέλω να ξέρετε ότι όταν υπήρξε ο Νόμος, αν θυμάστε, με τις 100
δόσεις, υπήρξαν 672 ιδιώτες και καταστήματα, κατά κύριο λόγο όμως ήταν
επαγγελματίες της πόλης, οι οποίοι εντάχθηκαν και συνεχίζουν και
πληρώνουν κανονικά τις 100 δόσεις. Όσοι δεν εντάχθηκαν εστάλη επιστολή
και ανταποκρίνονται, ένας μεγάλος αριθμός.
Ως προς αυτό που θέσατε, δυστυχώς δεν δικαιούται ο Δήμος μας και
κανένας Δήμος να βάλει έκπτωση στα δημοτικά τέλη για τους συνεπείς
επαγγελματίες που έχουν ρυθμίσει και πληρώνουν τις δόσεις τους.
Και το τελευταίο που θέσατε εσείς πάλι, κ.Κουρή, ως προς τα
οστεοφυλάκια. Καταρχάς θέλω να γνωρίζετε ότι από το 2011 μέχρι σήμερα
σε δύο αν θέλετε δόσεις φτιάχτηκαν καταρχάς 400 οστεοφυλάκια. Στη
συνέχεια προχωρήσαμε το 2015 σε κατασκευή άλλων 65. Και από το
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο προχωρήσαμε στην έγκριση της μελέτης
για την κατασκευή άλλων 50. Η απόφαση είναι στην Περιφέρεια
προκειμένου να εγκριθεί και να προχωρήσουμε, μέσα στο καλοκαίρι,
πιστεύω μέσα στον Ιούνιο, οπωσδήποτε θα έχει ολοκληρωθεί. Ήδη έχει
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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καθοριστεί ο χώρος. Πάνω σ’ αυτό το χώρο άλλωστε έγινε η μελέτη. Και τα
50 οστεοφυλάκια θα δοθούν σε αιτήσεις που, όπως είπατε, είναι αρκετές.
Όταν εμείς παραλάβαμε, αν θέλετε, τον Δήμο, υπήρχαν πάνω από 400
αιτήσεις και μέσα στη διάρκεια των χρόνων έχουν ξεπεράσει τις 550-600
αιτήσεις. Θα καλύψουμε 510 περίπου απ’ αυτές με την κατασκευή
οστεοφυλακίων.
Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Χατζηδάκη.
Ο κ.Καλαρρύτης έχει τον λόγο.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Έχουν μπει δύο ερωτήματα.
Το ένα αφορά τα χόρτα και τα σκουπίδια τα οποία υπάρχουν στις σχάρες του
Υμηττού. Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ξέρετε ότι την εποχή αυτή τα χόρτα
είναι σε έξαρση και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ξέρετε ότι δίνει μία
καθημερινή μάχη για να συντηρήσει το τόσο πολύ πράσινο που υπάρχει
στην πόλη μας. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν σ’ αυτό το σημείο
αναπτυγμένα χόρτα τα οποία και θα τα δούμε βεβαίως. Αλλά πρέπει να
ξέρετε ότι η μάχη είναι ανελέητη που δίνει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος αυτή
τη στιγμή.
Το δεύτερο θέμα το οποίο μπήκε από τον συνάδελφο τον κ.Πούλο, ότι
έστειλε στην Υπηρεσία και ζήτησε στοιχεία για τη Δημοτική Συγκοινωνία
και δεν απαντήθηκε, κ.συνάδελφε θα σας απαντήσω εγώ αμέσως. Δεν το
γνωρίζω γιατί ακόμα η Υπηρεσία δεν έχει απαντήσει. Όμως, θα σας κάνω
μία ενημέρωση και αν θέλετε μπορούμε να το φέρουμε και στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν ικανοποιηθείτε από τις απαντήσεις, να το
κουβεντιάσουμε εκτενέστερα.
Η Δημοτική Συγκοινωνία η οποία υπάρχει στην πόλη μας έχει 3
γραμμές. Την ημέρα οι 3 γραμμές αυτές κάνουν 25 δρομολόγια. Η πρώτη
γραμμή κάνει 5 δρομολόγια το πρωί και 4 το απόγευμα. Η δεύτερη γραμμή
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το ίδιο. Και η τρίτη γραμμή κάνει μόνο πρωινό. Το σύνολο των
δρομολογίων είναι 25 δρομολόγια την ημέρα, όπως σας είπα, είτε 625
δρομολόγια το μήνα.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι τα οχήματα, τα οποία εξυπηρετούν τη
Δημοτική Συγκοινωνία, είναι δύο MAN, δύο SOLARIS και δύο
MERCEDES.
Τώρα, οι χιλιομετρικές αποστάσεις που έχουν οι γραμμές περίπου το
μήνα είναι 11.400 χιλιόμετρα, το έτος 136.000 χιλιόμετρα.
Απασχολούνται 5 Οδηγοί και το κόστος σε κατανάλωση καυσίμων
κατ’ έτος περίπου υπολογίζεται σε 42.000 ευρώ.
Η συντήρηση και αυτή, μιλάμε όχι για τη βαριά συντήρηση, μόνο για
τα service τους, και αυτά είναι γύρα στα 40 χιλιάρικα με 45 το έτος. Εκτός
από τις σοβαρές ζημιές, αν προκύψουν, ή μικρές ή μεγάλες.
Η

μισθοδοσία

των

υπαλλήλων

είναι

126.000,00

το

έτος.

Εξυπηρετούμε το έτος δηλαδή γύρω στα 9.500 άτομα. Το συνολικό κόστος,
πλην των σοβαρών ζημιών που μπορεί να προκύψουν, ανέρχεται στο ποσό
των 240.000,00 ευρώ. Όταν προκύψουν βέβαια σοβαρές βλάβες, αυτές είναι
απρόβλεπτες. Δεν ξέρουμε πού περίπου μπορεί να φτάσουν.
Αυτό έχω να σας πω. Και έχω να σας πω και κάτι άλλο πολύ σοβαρό,
ότι η Δημοτική μας Συγκοινωνία εξυπηρετεί πράγματι ανθρώπους οι οποίοι
είναι άνθρωποι που τρέχουν για το μεροκάματο και διάφορες Υπηρεσίες του
Δήμου. Και πρέπει να ξέρετε ότι εκσυγχρονίζεται συνεχώς διότι έχει μπει το
σύστημα των έξυπνων στάσεων το οποίο βοηθάει και εξυπηρετεί την πόλη.
Και δεν σταματάμε εκεί. Προχθές ο κ.Δήμαρχος με πρωτοβουλία του είχαμε
μία συνάντηση με τον ΟΑΣΑ, που είμαστε σε μια καλή επικοινωνία και θα
δρομολογήσουμε καινούργια πράγματα για την πόλη μας και για τη
συγκοινωνία του ΟΑΣΑ και για τη Δημοτική Συγκοινωνία.
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Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Και αν δεν σας έχω καλύψει και
θέλετε, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε εκτενέστερα σε άλλο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Έχουμε και ένα ερώτημα από τον συνάδελφο τον Κουρή για τους
κάδους. Κύριε Κουρή, οι κάδοι ξεκινήσανε να πλένονται στην πόλη μας στις
11 Απριλίου. Ως είθισται, κάθε χρόνο οι κάδοι πλένονται τους
καλοκαιρινούς μήνες διότι η δυνατότητα που υπάρχει στο προσωπικό, δεν
μπορούμε όλο το χρόνο να πλένουμε τους κάδους και δεν νομίζω ότι είναι
και απαραίτητο κατά τους χειμερινούς μήνες να προβαίνουμε σε πλύσιμο.
Όμως, να ξέρετε ότι, επειδή οι κάδοι θα πλυθούν συνέχεια, δηλαδή όπως
ξεκινήσαμε 11 Απριλίου έως και τον Οκτώβριο, θα πλυθούν από δύο και
από τρεις φορές ο καθένας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Καλαρρύτη.
Ο κ.Δημητρόπουλος έχει τον λόγο.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για τον κ.Πούλο. Θέλω να μου προτείνει
τρόπους το πώς θα μπορέσουμε να προβάλλουμε τις παρατάξεις μέσα από το
καινούργιο site και γενικότερα ό,τι προτάσεις υπάρχουν για το πώς
μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα το καινούργιο site είμαι στη διάθεσή
σας ανά πάσα στιγμή.
Όσο για το 7ο Γυμνάσιο που έγινε το περιστατικό, θα σας απαντήσει ο
κ.Αντζινάς που ξέρει καλύτερα και πιο αναλυτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Δημητρόπουλε.
Ο κ.Παναγιώταρης έχει τον λόγο.
Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Όσον αφορά την
ερώτηση που έκανε ο κ.Αντύπας για τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, για τις
ασφαλτοστρώσεις γενικότερα, υπάρχει μελέτη, υπάρχουν οι δρόμοι που
είναι μέσα στη μελέτη. Δεν θυμάμαι ακριβώς αν υπάρχει η Λεωφόρος
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Δημοκρατίας. Στην επόμενη, τώρα που γίνεται η δεύτερη ομάδα
ασφαλτοστρώσεων μπορούμε να το δούμε μήπως εντάξουμε κάποιο σημείο
που έχει μεγάλο πρόβλημα. Να δούμε το σημείο ακριβώς.
Δεύτερον, όσον αφορά το Χαλικάκι, θα βγει σε δημόσια διαβούλευση
μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη. Οπότε θα είναι στο προσεχές μέλλον.
Για τον κ.Σόφη που ρώτησε για το θέμα της Μυκόνου και Δεδούσης,
σήμερα περνάμε στη νομική δέσμευση τη μελέτη για να γίνει η κατασκευή
του γηπέδου εκεί.
Ο κ.Πούλος που ρώτησε για την Πατριάρχου Γρηγορίου και Αγίας
Μαρίνας, για την επικινδυνότητα του δρόμου, υπάρχει σηματοδότηση. Από
εκεί και πέρα κάποια ατυχήματα συμβαίνουν αλλά δεν μπορούμε να
κάνουμε κάτι παραπάνω γι’ αυτό.
Και η κα Δουβή που ρώτησε για το τένις, για κάποιο συνεργείο του
Δήμου, όχι δεν έχει ανεβεί κάποιο συνεργείο του Δήμου πάνω στο τένις να
έχει κάνει κάποια δουλειά, απ’ ό,τι ξέρω.
Αυτά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Παναγιώταρη.
Κάτι είπε ο κ.Δημητρόπουλος για τις Σχολικές Επιτροπές. Κύριε
Αντζινά, έχετε τον λόγο.
Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ: Καλησπέρα και από μένα. Ισχύει αυτό που είπε ο κ.Πούλος.
Έγινε ένα περιστατικό στο 7ο Γυμνάσιο. Ήταν από μαθητές από τον Βύρωνα
και μαθητές από την Ηλιούπολη. Με ενημέρωσε ο Διευθυντής. Έγινε
μήνυση στην Αστυνομία. Καταστροφές στο σχολείο. Αυτό. Ήταν εκτός
ωραρίου. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γιαννόπουλος, ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΗΛ, έχει τον λόγο.
Θ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Πριν προχωρήσουμε, κ.Πρόεδρε,
στις απαντήσεις των ερωτήσεων, θα ‘θελα να κάνω μία ενημέρωση στους
συναδέλφους. Προχθές το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΔΗΛ αποφάσισε
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το προσωπικό με μειωμένο ωράριο, που είναι το καλλιτεχνικό προσωπικό,
να εισηγηθεί με βάση το Νόμο τον τελευταίο να πάμε σε πλήρη
απασχόληση, σε 40ωρο. Γιατί να θυμίσω σε κάποιους ή για όσους δεν
ξέρουν, είχαμε προσωπικό και με 4 ώρες την εβδομάδα στον ΠΑΟΔΗΛ.
Τώρα εισηγούμαστε, και πιστεύω τους ερχόμενους μήνες να ολοκληρωθεί
και η τυπική διαδικασία, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί οι 6 να είναι στο
100% της δύναμης του ΠΑΟΔΗΛ.
Σχετικά με τον κινηματογράφο που ρώτησε ο κ.Κουρής, κάθε χρόνο,
από τότε τουλάχιστον που αναλάβαμε Διοίκηση ο ΠΑΟΔΗΛ, ο
κινηματογράφος ξεκινάει ή την τελευταία Τετάρτη κάθε Μάη ή την πρώτη
Τετάρτη του Ιούνη. Φέτος ξεκινάμε την πρώτη Τετάρτη του Ιούλη. Είχαμε
στις 17 του μήνα, προχθές, το Διοικητικό Συμβούλιο όπου εγκρίθηκε η
δαπάνη για τις ταινίες, εγκρίθηκαν οι διατάκτες, εγκρίθηκε όλη η
διαδικασία, ό,τι προβλέπεται, έτσι ώστε 1η του μήνα να είμαστε παρών και
να βραβεύσουμε και ένα συμπολίτη μας, τον Παπαδημητρίου, όπως κάνουμε
και κάθε χρόνο.
Παράλληλα, γίνονται εργασίες και θα είμαστε έτοιμοι 27 του μήνα και
στο θέατρο. Είναι οι τελευταίες πινελιές που μπαίνουν, προκειμένου να
έχουμε όλα τα απαραίτητα, είτε είναι από φωτισμό με αντικαταστάσεις με
ηλεκτρολογικά όλες οι αντικαταστάσεις, είτε έχουμε με θέμα πυρόσβεσης
που έχουμε στο 100% καινούργιες εγκαταστάσεις, είτε με νέα καθίσματα
που χθες ολοκληρώθηκαν, μπήκαν άλλα 440 καθίσματα και έχουμε φτάσει
τα 1.000 καθίσματα. Από τα 1.200 που έχει το θέατρο, τα 1.000 είναι
ολοκαίνουργα. Μας μένει μία μικρή εκκρεμότητα για του χρόνου. Και
κάποιες παρεμβάσεις, επισκευές στις τουαλέτες, στα καμαρίνια και ό,τι άλλο
χρειάζεται έτσι ώστε να είναι ασφαλές και να μπορεί να παραδοθεί στους
δημότες για τις παραστάσεις.
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Παράλληλα κιόλας, προχθές πολλοί είδατε, είδα και πάνω στο
Κολυμβητήριο, πολλοί συνάδελφοι ήρθαν στους πρώτους αγώνες επίσημους
κολύμβησης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας στο αδειοδοτημένο μας πλέον
Κολυμβητήριο και σήμερα τοποθετείται και ο πίνακας ο ηλεκτρονικός, που
θα μπορέσει η ομάδα του πόλο της Ηλιούπολης να κάνει τους επίσημους
αγώνες της, και όχι μόνο, και να φιλοξενήσει και άλλους αγώνες.
Με το θέμα που ρώτησε ο κ.Ευσταθίου για τις ώρες στο Χαλικάκι.
Βεβαίως, ποτέ δεν άνοιγε το Χαλικάκι 7 με 2, ούτε εμείς σήμερα μπορούμε
να πούμε έχουμε τη δυνατότητα, λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού, να
ανοίξουμε 7 με 2. Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που κάνουν και οι
όμοροι Δήμοι, που το ανοίγουν χωρίς να έχουν προσωπικό, έναν άνθρωπο
εκεί δίπλα στο τηλέφωνο για ώρες ανάγκης. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στο
χώρο στο Χαλικάκι και σε παρόμοιους χώρους εκτός από αθλητές μπαίνουν
και άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, είναι ευπαθείς ομάδες.
Σκέφτεστε κάποιον καρδιοπαθή να πάθει κάτι και να μην υπάρχει ανοιχτό το
φυλάκιο να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να έρθει ένα ασθενοφόρο; Προτιμάμε
να το έχουμε κλειστό. Ας πάνε στο βουνό. Δίνουμε και άλλες διεξόδους. Και
στο Ναβαρίνο. Υπάρχουν πολλοί διέξοδοι στην Ηλιούπολη για να πάνε να
αθληθούν όσοι το επιθυμούν.
Αυτό που είπε η κα Δουβή, σχετικά με τις διαφημίσεις. Σύμφωνα με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού τότε, το
2004, και καλώς έχει κάνει, για να βοηθήσει τις ομάδες της πόλης μας και
όλα τα Σωματεία τους έδωσε τη δυνατότητα να δίνουν σε χορηγούς τους
χώρους μέσα στους χώρους που αθλούνται, προκειμένου να έχουν extra
έσοδα για το Σωματείο τους. Το ίδιο κάνει και το μπάσκετ, το ίδιο κάνει και
το βόλεϊ, το ίδιο κάνει και το ποδόσφαιρο, το ίδιο κάνει και ο Α.Ο.Η.
Στο Κολυμβητήριο, πράγματι, επειδή εκεί κάνουμε αυξημένα
προγράμματα μαζικού λαϊκού αθλητισμού και το κύριο κομμάτι του είναι
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

33

34

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΟΔΗΛ, για το λόγο αυτό εδώ και 4 χρόνια έχουμε κάνει πλειοδοτικό
διαγωνισμό και έχουμε δώσει σε διαφημιστική εταιρεία κάποιο χώρο, όχι
όλο το χώρο, γιατί έχει κρατήσει και ο ΠΑΟΔΗΛ χώρους και χρησιμοποιεί
χορηγίες για να βοηθηθεί και ο ΠΑΟΔΗΛ και μπορούμε να έχουμε και εμείς
έσοδα από το Κολυμβητήριο και μόνο από το Κολυμβητήριο, όσον αφορά
τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Όσον αφορά για τα δίδακτρα στον Α.Ο.Η., και δεν καταλαβαίνω γιατί
επικεντρωνόμαστε μόνο στον Α.Ο.Η και πάντα μας ενοχλεί ο Α.Ο.Η.,
υπάρχουν δίδακτρα και Σωματεία, 30 περίπου Τμήματα στην πόλη μας που
τα δίδακτρα, απ’ ό,τι μαθαίνουμε, κυμαίνονται από 30 ως 70 ευρώ, αλλά
κανένας δεν ασχολείται μ’ αυτά τα Τμήματα. Υπάρχει μια εμμονή συνέχεια
με τα δίδακτρα του Α.Ο.Η. Εμείς κάναμε αυτό που μας ζήτησαν οι 100
γονείς. Συμμετείχαμε σε μία Επιτροπή, μέσω του Αντιπροέδρου τότε του
Παναγιώτη του Βιδάλη, που στην πορεία θα μας πει και αναλυτικότερα τι
έγινε, ο Παναγιώτης, που συμμετείχε στην Επιτροπή, παρόλο που δεν
θέλαμε να μπούμε. Αυτό ήταν κάτι που αφορούσε τους γονείς, τον Όμιλο
και την Ομοσπονδία, όπως αφορά και σε όλα τα Σωματεία.
Εδώ, κατ’ εξαίρεση, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο επέμενε, μπήκαμε
και ο ΠΑΟΔΗΛ ως παρατηρητές στην ουσία. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε
κάτι περισσότερο. Γιατί δίνουμε εναλλακτικές λύσεις στους γονείς, σε όσους
δεν θέλουν να πάνε και να δώσουν τα χρήματα των 70 ευρώ που ζητάει ο
Α.Ο.Η. Υπάρχει και άλλο αθλητικό Σωματείο, ο Γ.Σ.Η., μπορούν να έρθουν.
Υπάρχει και ο ΠΑΟΔΗΛ που με 15 ευρώ το μήνα κάνει και εκμάθηση και ο
ΠΑΟΔΗΛ.
Άρα, το ότι φτάσαμε σε ένα σημείο και βοηθήσαμε και είχαν σωστά
οι γονείς και τα παιδιά να αθλούνται μέχρι τις 9 η ώρα και να δούμε γιατί το
κόστος υπερβαίνει το 70 ευρώ, φτάσαμε σε ένα σημείο που πιστεύω ότι δεν
μπορούμε να πάμε παραπάνω. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ζημιά και στα
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παιδιά και στο Σύλλογο. Περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης ο Βιδάλης
που ήταν και στην Επιτροπή. Αλλά είναι θέμα που δεν υπάρχει λόγος να
ασχοληθούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
Θ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα για όλα τα Σωματεία, Δήμαρχε, ότι δεν
μπαίνουμε σ’ αυτή τη διαδικασία.
Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κάποιες άλλες απαντήσεις. Πιστεύω ότι τα
κάλυψα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Γιαννόπουλε.
Η κα Κορμά έχει τον λόγο.
Δ.ΚΟΡΜΑ: Καλησπέρα και από μένα. Σχετικά με την ερώτηση που
υπέβαλε η κα Τσατσούλη για τους Παιδικούς Σταθμούς, θέλω να πω ότι
προτιθέμεθα να συμμετάσχουμε στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» και είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης. Συνήθως η
ανακοίνωση βγαίνει τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Πέρσι είχε μια
καθυστέρηση. Θα δούμε φέτος.
Όσον αφοράς στις καταβολές των δόσεων, θέλω να σας πω ότι τον
Μάρτιο και τον Απρίλιο πήραμε δύο δόσεις που αφορούσαν στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο Π.Ε.Π. και στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτά που εκκρεμούν τα ποσά είναι από τους Εθνικούς Πόρους. Δεν έχουμε
πάρει δύο δόσεις των Εθνικών Πόρων που ανέρχονται σε 51.269 ευρώ η
κάθε δόση.
Σε σχέση με το ερώτημα που τέθηκε για τον εθελοντισμό, ήθελα να
πω ότι εγώ ως υπεύθυνη, που έχω αναλάβει υπεύθυνη του εθελοντισμού,
θέλω να σας ενημερώσω ότι λειτουργεί Γραφείο Εθελοντισμού. Υπάρχει
Μητρώο Εθελοντών το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς. Εμείς βγάζουμε
κάποιες ανακοινώσεις σε σχέση με κάποια θέματα που μας ενδιαφέρουν να
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εντάξουμε, για την ενεργοποίηση και την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε
σχέση με θέματα αλληλεγγύης και άλλων δράσεων. Υπάρχουν σταθερές
εθελοντικές δράσεις, όπως είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, γιατροί,
στα Κοινωνικά Ιατρεία, στο Φροντιστήριο Λογιστές. Κάνουμε κατά καιρούς
διάφορες κλήσεις με ανακοινώσεις μας σε ειδικές ομάδες, πέραν από τον
γενικό πληθυσμό και σε ειδικές επαγγελματικές ομάδες. Και μπορώ να πω
ότι έχουμε μεγάλη ανταπόκριση σχετικά μ’ αυτά. Αυτή τη στιγμή τρέχει ένα
πρόγραμμα με τους Λογιστές για τις ευαίσθητες ομάδες που δεν μπορούν να
ανταποκριθούν.
Όσον αφοράς το θέμα του κ.Κολομβούνη που τέθηκε, ήθελα να πω το
εξής: Ότι, στα πλαίσια των δράσεων αυτών, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις
και σε συνεργασίες. Απλώς αυτά όλα πρέπει να γίνονται οργανωμένα μέσω
των δομών του Δήμου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κα Κορμά.
Κύριε Καλαρρύτη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Συγγνώμη στη συναδέλφισσα την κα Δουβή. Δεν
απάντησα σε ό,τι αφορά το στέγαστρο, τις στάσεις στο 237. Πρέπει να
ξέρετε ότι αυτή είναι αρμοδιότητα του Ο.Σ.Υ. Ήδη έχει ενημερωθεί ο
Ο.Σ.Υ. και ζήτησε κάποια πίστωση χρόνου που θα έρθει να τοποθετήσει το
στέγαστρο, γιατί πράγματι είναι αναγκαίο λόγω του ήλιου και των καιρικών
συνθηκών που έρχονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ.Καλαρρύτη.
Ο κ.Δήμαρχος για να καλύψει τα υπόλοιπα θέματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ερώτημα της Προέδρου του Σωματείου, για το πόσο
ουσιαστικά σε απόλυτους αριθμούς είναι το 6%, το 5,88 από την αφαίρεση
των πόρων, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Όμως, αύριο ή τη
36
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Δευτέρα θα συνεργαστούμε με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για να μπορέσουν
να μας προσδιορίσουν τις απόλυτες τιμές. Αυτό που έχω εγώ να
διαβεβαιώσω το Σώμα είναι ότι δεν πρόκειται να περικοπεί ούτε μισή ώρα
από τις υπερωρίες των εργαζομένων, από τους μισθούς τους και από τα
δικαιώματά τους. Αυτό είναι δεδομένο για μας. Έχουμε την οικονομική
δυνατότητα. Είμαστε ένας εύρωστος Δήμος. Και δεν πρόκειται να συμβεί
κάτι απ’ όλα αυτά. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερο. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μια έτσι παρατήρηση,
μια σκέψη για τις ανακοινώσεις που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο. Χαίρομαι
καταρχήν γιατί είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που ένα συγκεκριμένο site
παραπέμφθηκε για ψευδορκία από το Δικαστήριο της Βέροιας, γιατί έλεγε
ότι κάποια εμβόλια που κυκλοφορούσαν για τα παιδιά είναι μολυσμένα κλπ.
Θέλω, επίσης, να παρακαλέσω κάποια πράγματα τα οποία κρεμιόνται
στα site, όταν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον να υπάρχει
ένα φίλτρο. Να τα φιλτράρουμε. Ή να ρωτάμε, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο
Δήμος έχει δίκιο, την άποψη και του Δήμου. Δηλαδή υπάρχει ας πούμε site
το οποίο λέει ότι η Δημοτική Αρχή παίρνει τα ανταποδοτικά, προσέξτε,
παίρνει τα ανταποδοτικά του Δήμου και τα δίνει για άλλους λόγους και για
άλλους σκοπούς. Αυτό είναι όχι απλά συκοφαντική δυσφήμιση, είναι
ποινική δίωξη κανονικά. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει στα
site και ό,τι του κατεβαίνει. Και αυτό γίνεται από συγκεκριμένο site. Είναι
γνωστό, το ξέρετε.
Όπως επίσης είναι γνωστή και η απέραντη λάσπη που ρίχνει,
συγκεκριμένη, για δράσεις του Δήμου χωρίς να ρωτήσει τον υπεύθυνο
Αντιδήμαρχο ή τις υπεύθυνες Υπηρεσίες, να τσεκάρει τουλάχιστον αυτά που
γράφει. Και μετά ας τα γράψει ή να γράψει την αντίθετη άποψη. Δικαίωμά
τους ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει. Δικαίωμα, όμως, και του Δήμου και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αρχής είναι να απαντάει όπου
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κρίνει αυτή και βέβαια να ασκήσει και ποινική δίωξη, αν κρίνει αυτή ότι
πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση. Για να το ξεκαθαρίσουμε.
Ακούστε, λοιπόν, κ.Ευσταθίου, τι έγινε με το θέμα των αγωγών των
ομβρίων. Ξετρυπώσανε μία απόφαση του Νοέμβρη του ’15 –ακούστε!- και
όχι μόνο αυτό, το αναπαράγουν και στα site, σε όλα τα site, τον Νοέμβρη
του ’15 που λέει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου «ξέρετε, εμείς δεν θα
επιτρέψουμε, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο των αγωγών Σ2 και Σ3, να μη
ρίξουν τα νερά τους στην Πικροδάφνη του Αλίμου». Ποιος είπε στους
κυρίους αυτούς ότι τα νερά των αγωγών Σ2 και Σ3 καταρχήν θα πέσουν
στην Πικροδάφνη;
Δεύτερον, το σημαντικότερο απ’ όλα, τα έργα τρέχουν κανονικότατα.
Το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσισε ότι τα έργα αυτά είναι απόλυτα
νόμιμα. Θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν στο πρώτο τρίμηνο του ’17.
Άρα, λοιπόν, μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν. Η ουσία είναι ότι
πρέπει να υπάρχει και γι’ αυτούς που το δημοσιεύουν ένα φίλτρο, που να
λέει αυτό που γράφουμε στέκει; Εδώ έχω απόφαση του Νοέμβρη του ’15 και
λέω ότι σταματάνε επιτέλους τα έργα και δικαιωθήκαμε;

Και μάλιστα

βγήκαν και Κινήσεις Πολιτών και πανηγυρίζανε ότι επιτέλους δικαιωθήκαμε
και ιδού η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου; Είδαν ότι η
απόφαση αυτή είναι του Νοέμβρη του ’15. Παρένθεση αυτό.
Τρίτο θέμα, το κτίριο του ΟΠΕ. Πολύ σοβαρή ερώτηση. Κοιτάξτε, η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έχει δεσμευτεί –και εγώ
νομίζω ότι θα το κάνει αυτό πράξη- ένα μεγάλο μέρος του κτιρίου του ΟΠΕ,
το 1/3, όπως με διαβεβαίωσε και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Περιουσίας, όταν τον είχαμε επισκεφθεί, θα το δώσει στην Εφορία της
Ηλιούπολης και το υπόλοιπο θα το παραχωρήσει -δεν είχαμε μιλήσει για
τίμημα, ποιο τίμημα- στο Δήμο της Ηλιούπολης για δικές του δράσεις.
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Θέλω, όμως, να σας διαβεβαιώσω για μια ακόμα φορά –για μια ακόμα
φορά- ότι δεν υφίσταται θέμα κατάργησης της Εφορίας Ηλιούπολης. Η
Εφορία της Ηλιούπολης, αν μετακινηθεί από εκεί που είναι, θα μετακινηθεί
στο κτίριο του ΟΠΕ.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Δεν είπα ότι θα καταργηθεί η Εφορία της Ηλιούπολης.
Απλούστατα, επειδή γίνονται συγχωνεύσεις με άλλες Εφορίες, στην Εφορία
της Ηλιούπολης μπορούν να έρθουν άλλες δύο-τρεις. Οπότε, όπως
καταλαβαίνετε, μήπως υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντύπα, μη με διακόπτετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Αντύπα, με θεωρείτε ότι διακόπτω συνέχεια και
ενοχλώ και είμαι αντιδημοκράτης και αυταρχικός. Δεν σας ενόχλησα.
Αφήστε με να ολοκληρώσω και εγώ τη σκέψη μου.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να του βάλουμε πάγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ.Αντύπας δεν έχει ανάγκη από πάγους. Έχει άλλους
τρόπους, ψυχραιμίας εννοώ.
Λοιπόν, η συγχώνευση έχει γίνει. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι οι δικές
μας υποδομές είναι σαφώς καλύτερες και ανώτερες απ’ ό,τι ήταν της
Αργυρούπολης. Έχετε επισκεφθεί το κτίριο της Εφορίας της Αργυρούπολης;
Λοιπόν, επειδή εγώ το ξέρω και το έχω επισκεφθεί, δεν μπορεί όχι να
φιλοξενήσει την Εφορία του Δήμου της Ηλιούπολης, αλλά δεν μπορεί να
αντέξει τη δικιά της πίεση στην περιοχή. Άρα, λοιπόν, τέτοιο θέμα δεν
υφίσταται.
Τρίτον, και το οποίο θεωρώ μια ερώτηση πολύ σοβαρή, είναι το θέμα
που έβαλε ο κ.Σόφης για την Πολεοδομία. Κύριε Σόφη, υπάρχει, θέλω να
ξέρετε, μια σταδιακή μεταφορά αρμοδιοτήτων. Εμείς, παράξενο αλλά έτσι
είναι, ανήκουμε στον κεντρικό τομέα της Περιφέρειας. Υπάρχει καταρχήν
μια πολύ σημαντική μεταφορά αρμοδιοτήτων των προνοιακών επιδομάτων.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

39

40

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Και μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Ηλιούπολης πρώτος σήμερα
πλήρωσε τα προνοιακά επιδόματα από τους 8 Δήμους που τα προνοιακά
επιδόματα τα κάλυπτε ο Δήμος της Αθήνας.
Το θέμα της Πολεοδομίας δεν έχει να κάνει ούτε με την έλλειψη
χώρου αλλά ούτε με την έλλειψη τεχνογνωσίας. Έχει να κάνει με την
έλλειψη προσωπικού. Και δεν δέχονται οι υπάλληλοι του Δήμου της
Αθήνας, που απασχολούνται εκεί, να μετακινηθούν στις αποκεντρωμένες –
ας το πούμε έτσι- που θα είναι Δημοτικές πια Υπηρεσίες των 8 Δήμων ή των
7 Δήμων που ανήκουν. Εμείς είπαμε μάλιστα, με τον κ.Καμίνη προτείναμε
να μην κάνουμε μεμονωμένες Πολεοδομίες. Να συμφωνήσουμε, ο Δήμος
του Βύρωνα για παράδειγμα, ο Δήμος της Ηλιούπολης ή και τον Δήμο της
Καισαριανής να κάνουμε μια κοινή Πολεοδομία. Εμένα δεν μ’ ενδιαφέρει αν
αυτή θα είναι στην Ηλιούπολη ή στον Βύρωνα ή στην Καισαριανή. Δεν με
νοιάζει αυτό. Αυτό που είναι το σημαντικότερο είναι να υπάρχει το Αρχείο,
να εξυπηρετούνται και οι επαγγελματίες των πόλεών μας. Και, το
σημαντικότερο απ’ όλα, να μπει μια αρχή σ’ αυτόν τον τόπο,
μηχανογράφησης της Πολεοδομίας, ψηφιοποίησης των Αρχείων μας κλπ.
Δυστυχώς, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε γιατί δεν
έχουμε προσωπικό. Ενώ είναι ένα πάγιο αίτημα αυτό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Εύχομαι να λυθεί αυτό το θέμα του προσωπικού και να
κάνουμε ένα βήμα μπροστά.
Στο ερώτημα του κ.Αναγνώστου για την αντιπυρική προστασία, το
περιαστικό δάσος κλπ. και να το συνδυάσω και με το θέμα της
Πικροδάφνης. Ήδη, από τότε που ανέλαβα εγώ Πρόεδρος και επειδή έχουμε
την πλήρη ευθύνη το 2016 της Διοίκησης του ΣΠΑΥ -πριν είχε περάσει ο
καιρός λόγω του προβλήματος της εκλογιμότητας, της εκλογής του
Δημάρχου Καισαριανής, αν θυμάστε, και είχαμε καθυστερήσει- ήδη έχουν
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ξεκινήσει οι εργασίες σε όλο το περιαστικό δάσος, από την Ολυμπιονικών
και κινούμεθα προς την Μαραθωνομάχων. Αυτό είναι του ΣΠΑΥ.
Ο ΣΠΑΥ βέβαια έχει ξεκινήσει, αν θα είδατε και έχετε περάσει και
την Κατεχάκη, δεξιά και αριστερά σε όλο το μέτωπο της Κατεχάκη, εκεί που
ανήκει στο ΣΠΑΥ, έχουν κοπεί τα χόρτα, έχουν σιγά-σιγά αποκατασταθεί.
Τα έργα συνεχίζονται στη Γλυφάδα, στη Βούλα. Και πιστεύουμε ότι
σύντομα, μέχρι τις 15 με 20 Ιουνίου, θα έχει καθαριστεί το περιαστικό δάσος
το οποίο έχω ξανατονίσει ότι θα γίνει ένα σημαντικό έργο -ήταν και
πρόταση του κ.Κοκοτίνη αυτή- ένα σημαντικό έργο που θα δημιουργεί στην
Ολυμπιονικών

και

ειδικά

Μαραθωνομάχων

αντιπυρική

ζώνη

και

δενδροφυτεύσεις, ώστε να μπορέσει να προστατευτεί καλύτερα η περιαστική
περιοχή.
Επίσης, το ΣΠΑΥ θα αναλάβει τρία-τέσσερα σημεία που είναι
σημαντικά για την πόλη. Ένα απ’ αυτά είναι το Άλσος Περραιβού, το οποίο
είναι ένα μεγάλο άλσος. Είναι στα σύνορα με τον Υμηττό. Μόλις κλείσει τον
κύκλο της η Ολυμπιονικών και Μαραθωνομάχων θα μπει αμέσως εκεί. Και
ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένας αυστηρός σχεδιασμός από τη Διεύθυνση
Πρασίνου, σε συνδυασμό με τον Διευθυντή τον κ.Σχίζα, όπου κόβεται και
κουρεύεται σιγά-σιγά όλη η περιοχή της Ηλιούπολης, συστηματικά και με
συγκεκριμένη στρατηγική.
Επειδή τα άτομα δεν μας φτάνουν, ξεκινήσαμε με 65 άτομα
προσωπικό και με δυσκολία ακουμπάμε τα 30, ξέρετε ότι βγάζουμε και μια
εργολαβία η οποία ουσιαστικά καθαρίζει δύο, τρεις μεγάλες περιοχές. Μία
απ’ αυτές, κ.Σόφη, είναι το Ρέμα της Πικροδάφνης. Ολοκληρώνουμε αυτές
τις μέρες αυτή την εργολαβία και θα αναλάβει η εργολαβία αυτή να
καθαρίσει συστηματικά το Ρέμα της Πικροδάφνης για να μην έχουμε και
πρόβλημα.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Και, βέβαια, έχει βγει και ήδη η εργολαβία για το κλάδεμα των ψηλών
δένδρων, γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία, ώστε να
μπορέσουμε ό,τι εκκρεμότητες έχουμε και για τα δένδρα αυτά να
καθαρίσουμε την πόλη.
Τα λέω τώρα εγώ αυτά γιατί λείπει ουσιαστικά ο κ.Καλούδης, που
έχει την αρμοδιότητα και είναι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Για την Καθαριότητα θα πούμε και κάποια πράγματα μετά. Δεν ξέρω,
νομίζω ότι στο σύνολο των ερωτήσεών σας απαντήσαμε. Εάν σε κάποια
ερώτηση θεωρείτε ότι δεν έχουμε απαντήσει ή την έχουμε ξεχάσει, είμαστε
όλοι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πολύ, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και εμείς, κ.Δήμαρχε.
Κυρία Τσατσούλη, θέλετε να προσθέσετε κάτι;
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ένα σχόλιο μπορώ να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε ολοκληρώσει τώρα. Να το κάνουμε στην πορεία; Ε,
θα ζητήσουν κι άλλοι. Δεν μπορώ τώρα να σας δώσω τον λόγο. Σας
παρακαλώ.
Λοιπόν,

έχει

ολοκληρωθεί

ο

κύκλος

των

ερωτήσεων

και

ενημερώσεων και με τις σχετικές απαντήσεις που έχουν δοθεί. Να πω στο
θέμα που αναφέρατε αρχικά, κα Τσατσούλη, για την πρότασή σας, την
πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης για να συζητηθεί το θέμα της λειτουργίας
των σχολείων και τα θέματα της Παιδείας στην πόλη μας, στην τελευταία
συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε να το μεταφέρουμε το θέμα
σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήδη έχουμε σήμερα θέμα το οποίο
ήρθε με πρόταση και το εισηγείται η Αξιωματική Αντιπολίτευση. Έχουμε
και το θέμα των ακινήτων που είναι σημαντικό θέμα.
Προσωπικά συντάσσομαι και εγώ με την απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής γιατί νομίζω ότι, όσο περνάει ο καιρός, το Υπουργείο Παιδείας
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μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Οπότε, θα έχουμε θέμα να συζητήσουμε και
ερεθίσματα και υλικό. Οπότε νομίζω την επόμενη ή μεθεπόμενη φορά…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Το θέμα δεν είναι αν θα συζητήσουμε για να
εκτονωθούμε. Είχαμε πει, ιδιαίτερα για το κτιριακό, τι ζητήματα πρέπει να
παρέμβουμε. Και τώρα και αυτό, αν θέλετε, συνδυάζεται και με τα ζητήματα
της δημόσιας γης…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε χρόνο εννοείται πριν ξεκινήσει η έναρξης της σχολικής
χρονιάς.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Γι’ αυτό. Άρα πρέπει να την προσδιορίσουμε. Και όχι
μόνο απέναντι σε μας. Το έχουν βάλει η Ένωση Γονέων. Είναι βασικά
ζητήματα. Προσδιορίστε την απλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφεται η αιτιολόγηση που κάνατε στην πρότασή σας
και νομίζω ότι θα ληφθεί υπόψη.
Προχωράμε στα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Γ.ΣΟΦΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άκουσα και έχει καταγραφεί και αυτό. Έχει καταγραφεί,
κ.Σόφη. Δεν το σχολίασα. Δεν πάει να πει ότι δεν έχει καταγραφεί. Έχει
καταγραφεί.
--------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε τρία θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Ζητάω την
έγκρισή σας για να τα συζητήσουμε για το κάθε ένα απ’ αυτά και να
λάβουμε τη σχετική απόφαση.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Στοχοθεσία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
Ηλιούπολης ΚΑΦΑΔΗΛ»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κορμά έχει τον λόγο να μας αναλύσει το θέμα.
Δ.ΚΟΡΜΑ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΦΑΔΗΛ ενέκρινε με
απόφασή του τον ορθό πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων
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του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016 και παρακαλούμε και για
τη δική σας έγκριση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωτάω το Σώμα αν εγκρίνεται να συζητηθεί το θέμα εκτός
Ημερήσιας Διάταξης. Εγκρίνεται ομόφωνα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, τα συζητάμε. Και αποφασίζουμε. Προτάσσονται τα
εκτός Ημερήσιας. Τη σιωπή σας την εκλαμβάνω ως συμφωνία. Συζητείται.
Έκανε την εισήγηση η κα Κορμά. Είναι κάποιος τώρα που θέλει τον λόγο…
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη. Έχετε δίκιο, κ.Αναγνώστου.
Δ.ΚΟΡΜΑ: Ζητώ συγγνώμη εγώ. Επειδή είναι εκτός Ημερησίας, δεν είχατε
λάβει το … Είναι τυπικό το θέμα. Έχουν γίνει αλλαγές σε κάποιους
κωδικούς. Αυτό έγινε και στον Δήμο και στα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα. Η
Αποκεντρωμένη μας υπέδειξε κάποιους κωδικούς οι οποίοι πρέπει να
αλλάξουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συγγνώμη,

έχω

παρακαλέσει

και

σε

προηγούμενη

συνεδρίαση, νομίζω ότι γίνομαι δυσάρεστος και κακός, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, βλέπω και επικεφαλή παράταξης, αν έχετε την καλοσύνη οι
συναντήσεις να γίνονται έξω από την αίθουσα, όχι εδώ. Ελάτε στη θέση σας
ή μπορείτε έξω να δείτε τον οποιονδήποτε. Αν έχετε την καλοσύνη,
κ.Γιαννόπουλε, παρακαλώ.
Κυρία Κορμά.
Δ.ΚΟΡΜΑ: Η αλήθεια είναι –ζητώ συγγνώμη- ο πίνακας στοχοθεσίας δεν
τα θυμάμαι απέξω τα στοιχεία και δεν είναι ευανάγνωστος. Επιφυλάσσομαι
να σας … Έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήτησε ο Δήμαρχος τον λόγο. Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Αντιδήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος, ο κ.Χατζηδάκης.
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Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Αναγνώστου, και σε όλους δηλαδή, πρόκειται
για τυπικό ζήτημα. Είναι η στοχοθεσία. Η στοχοθεσία, όπως γνωρίζετε, είναι
ο τρόπος δράσης. Δηλαδή με βάση τα τρίμηνα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο,
τέταρτο τρίμηνο, καθορίζουμε έσοδα και έξοδα, πώς θα κινηθούμε, πώς θα
δράσουμε. Υπάρχουν αλλαγές που επιβάλλονται από την Αποκεντρωμένη.
Ανέφερε ένα παράδειγμα η κα Κορμά. Ότι υπάρχουν δύο δόσεις των
κοινοτικών πόρων, οι οποίοι έπρεπε ήδη να έχουν καταβληθεί στο Δήμο.
Άρα, είχαν ενταχθεί στο πρώτο τρίμηνο στη στοχοθεσία. Επειδή δεν
πληρώθηκαν, υποχρεώνει να πάει στο επόμενο τρίμηνο. Αν δεν κάνω λάθος,
νομίζω έχει πάει από τον Σεπτέμβριο και μετά τέλος πάντων ότι θα
εισπραχθούν αυτά τα χρήματα.
Υπάρχουν αυτές οι υποχρεωτικές αλλαγές. Γιατί ουσιαστικά φαινόταν
στη στοχοθεσία ότι εμείς θα εισπράτταμε τα χρήματα. Δεν τα εισπράξαμε
χωρίς δικιά μας υπαιτιότητα και γίνονται αυτές οι αλλαγές. Είναι τυπικό
ζήτημα. Έχει περάσει και από την Οικονομική πρώτα του Δήμου, γιατί είναι
υποχρεωτικό, περνάει πρώτα από Οικονομική και μετά από Δημοτικό
Συμβούλιο. Αλλά είναι τυπικές αλλαγές. Δεν είναι κάτι επί της ουσίας, που
αλλάζει ως προς τις δράσεις μας και ως προς το πότε ακριβώς αυτές θα
γίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Χατζηδάκη. Κάποια ερώτηση πάνω στην
εισήγηση της κας Κορμά και του Αντιδημάρχου.
Κύριε Αναγνώστου, έχετε τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπω στην ουσία. Τυπικό είναι
το θέμα, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος. Το τυπικό, όμως, το κρίνει ο
Αντιδήμαρχος. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ψηφίσει. Θα πρέπει και
το Δημοτικό Συμβούλιο να κρίνει αν όλη η τροποποίηση του προγράμματος
είναι τυπική και εν πάση περιπτώσει να έχει τη θετική του ψήφο. Βεβαίως,
δεν αμφισβητώ τα λεγόμενα. Όμως, εγώ θα κληθώ να ψηφίσω και εγώ θέλω
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να το δω κιόλας. Δεν είναι τρόπος για να εμποδίσουμε τη διαδικασία. Να
προχωρήσετε. Απλώς μη ζητάτε θετική ψήφο από μας. Έχετε την απόλυτη
πλειοψηφία, μπορείτε να προχωρήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Αναγνώστου.
Ο κ.Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να μη συζητηθεί το θέμα. Να
αποσυρθεί και να έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αναλυτικά, κα
Πρόεδρε, με τους κωδικούς. Και παρακαλώ

πολύ ενημερώστε και

προσωπικά τον κ.Αναγνώστου για τη μετακίνηση των κωδικών, γιατί
βεβαίως θέλουμε τη θετική του ψήφο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Δήμαρχε.
Αποσύρεται, λοιπόν, το πρώτο θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
------------------------2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση συμπληρωματικών καταστάσεων για την επιστροφή ή μη 100%
των δημοτικών τελών, για το έτος 2015.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται εκτός Ημερήσιας Διάταξης το με αριθμό 2 θέμα
«Έγκριση συμπληρωματικών καταστάσεων για την επιστροφή ή μη 100%
των δημοτικών τελών, για το έτος 2015.»
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής ο κ.Χατζηδάκης έχει τον
λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πρόκειται για την έγκριση της επιστροφής δημοτικών
τελών στις κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία άνω του 67%, πολύτεκνους
και άπορους, ποσού 3.389,59. Αν θυμάστε, έχουμε ήδη περάσει από το
Δημοτικό Συμβούλιο ένα ποσό επιστροφής της τάξης των 40.000,00 ευρώ.
Το συγκεκριμένο ποσό που περνάμε σήμερα, τα 3.389,59 πρόκειται για
λογαριασμούς –η κα Τσατσούλη θα το θυμάται- οι οποίοι είχαν κατατεθεί,
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ζητώντας την επιστροφή των δημοτικών τελών, τον Δεκέμβριο του ’15.
Υπήρχαν, όμως, απλήρωτοι λογαριασμοί.
Με

την

ταυτοποίηση

της

αποπληρωμής

όλων

αυτών

των

λογαριασμών, όλων όσων είχαν κάνει αίτηση για επιστροφή του ’15,
αποπληρώσανε μέσα στο πρώτο πεντάμηνο τους λογαριασμούς και τους
επιστρέφουμε, αυτά είναι τα 3.400, το χρηματικό ποσό που δικαιούται από
την απαλλαγή τα άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι κλπ. Είναι αυτοί οι οποίοι
ήταν λογαριασμός ανοιχτός, απλήρωτος, κατεβλήθη, επιστρέφονται.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Να ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Τσατσούλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Με βάση και αυτό το ποσό που αναφέρετε, κλείνει για το
’15 η επιστροφή των τελών για το σύνολο των δικαιούχων; Λέω, με βάση
και το συγκεκριμένο ποσό που αναφέρετε, κλείνει για το ’15 το σύνολο των
επιστροφών;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ναι, κλείνει.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Να μου θυμίσετε λίγο τι είχαμε…
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ήταν γύρω στις 40.000,00 το προηγούμενο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τι έχουμε προϋπολογίσει στον προϋπολογισμό.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: 60. Και επιστρέφουμε 40 συν 4, 44.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Άρα, υπάρχει ένα περιθώριο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:

Υπάρχει

ένα

περιθώριο

16.000,00

ευρώ

στα

ανταποδοτικά…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Για να αποδεχθείτε, και θυμάστε, είναι εδώ και η
Καραγιαννίδου, και αυτούς που δεν είχαν μπορέσει οι μαύροι να
πληρώσουν, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν.
Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Άλλο αυτό. Στη λογική που είχαμε βάλει ας πούμε,
πρώτα να γίνεται η κατάσταση και στην πορεία…
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Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρία Τσατσούλη, σ’ αυτό έχετε δίκιο και κινούμαστε
να ξέρετε στη λογική να ζητήσουμε από τη ΔΕΗ να απαλλάσσει αυτή τα
δημοτικά τέλη και όχι εμείς να τα επιστρέφουμε. Δηλαδή η απαλλαγή τους
θα έρχεται μέσα….
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Άμα δίνουμε εμείς κατάλογο των ονομάτων δεν
υποχρεούται να το κάνει;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Βεβαίως. Αυτό λέω. Πηγαίνουμε πλέον σ’ αυτή την
κατεύθυνση για να μην επιστρέφουμε. Να απαλλάσσονται από τον
λογαριασμό. Να μη συμπεριλαμβάνονται στο λογαριασμό.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θετικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση στο θέμα;
Άρα, εγκρίνεται η συζήτηση του προαναφερομένου θέματος εκτός
Ημερήσιας Διάταξης και λαμβάνεται ομόφωνη απόφαση σύμφωνα με την
εισήγηση.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται…εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την νομική δέσμευση ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων
ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (3.389,59), που αφορά
στην επιστροφή 100% των δημοτικών τελών έτους 2015, σε ΑμΕΑ με
ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, σε πολύτεκνους και άπορους δημότες
για το έτος 2015, σύμφωνα με την συμπληρωματική συνημμένη
κατάσταση η οποία αποτελεί σώμα της παρούσας απόφασης.
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ
και πενήντα εννέα λεπτών (3.389,59) σε βάρος του ΚΑ 20.6162.0002
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του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την επιστροφή 100% των
δημοτικών τελών έτους 2015 ως ανωτέρω (ΑΑΥ 414/2016)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2016 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
------------------------3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Θεσμοθέτηση δύο (2) χρηματικών βραβείων στα πλαίσια του Φεστιβάλ
Φανταστικού Κινηματογράφου.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται εκτός Ημερήσιας Διάταξης το με αριθμό 3 θέμα
«Λήψη απόφασης για θεσμοθέτηση δύο χρηματικών βραβείων από τον
Δήμο

Ηλιούπολης

στα

πλαίσια

του

Φεστιβάλ

Φανταστικού

Κινηματογράφου».
Ο Δήμαρχος ο κ.Βαλασόπουλος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, στα πλαίσια των 53 χρόνων
από την ίδρυση του Δήμου Ηλιούπολης, στην πόλη μας το Ίδρυμα
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη
και τον διαδικτυακό τόπο t-shOrt παρουσίασε μία εξαιρετική δράση και
εξαιρετικές

ταινίες

στα

πλαίσια

του

Φεστιβάλ

Φανταστικού

Κινηματογράφου που έχει πανελλαδικό επίπεδο. Σ’ αυτή τη δράση
παρουσιάστηκαν μια σειρά από ταινίες νέων ανθρώπων, οι οποίοι
πραγματικά εξέπληξαν και το κοινό αλλά και τους γνώστες του αντικειμένου
με την ποιότητάς τους.
Επειδή θέλουμε το Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογράφου να
αποτελέσει ένα θεσμό για την πόλη μας και να το φιλοξενούμε μόνιμα εμείς
εδώ, προτείνουμε, για την στοιχειώδη, ελάχιστη στήριξη των πρωτοβουλιών
αυτών των παιδιών που φτιάχνουν τέτοιες ταινίες, οι οποίοι δεν έχουν
υποστήριξη από κανέναν, αυτό που μας ανέφεραν είναι ότι τα περισσότερα
χρήματα που παίρνουν είναι 200 και 300 ευρώ ως επιχορήγηση, να
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προτείνουμε βραβεία τα οποία να ανέρχονται στα ποσά των 500 ευρώ για το
βραβείο της σκηνοθεσίας και 300 ευρώ για το βραβείο του κοινού,
δεδομένου ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα ποσά που διατίθενται για τα
δύο πρώτα βραβεία και το δεύτερο βραβείο καλύτερης ταινίας, που είναι 800
και 500 ευρώ αντίστοιχα, από το Ίδρυμα το συγκεκριμένο.
Ζητάω από το Σώμα να εγκρίνει αυτή την επιχορήγηση των 500 και
300 ευρώ, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι, σε συνεργασία με την
Κινηματογραφική Λέσχη της Ηλιούπολης, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει
το Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογράφου διαχρονικό θεσμό στην πόλη
μας.
Ευχαριστώ πολύ, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ, κ.Πρόεδρε, δεν έχω αντίρρηση. Όμως, ήθελα να
ρωτήσω τον Δήμαρχο, έχει γίνει διερεύνηση της νομιμότητος και αν αυτά τα
ποσά η Επίτροπος θα τα εγκρίνει; Γιατί φοβάμαι ότι δεν είναι μέσα στις
αρμοδιότητες και θα υπάρξει εμπλοκή της έγκρισης των ποσών από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Εάν το έχετε ψάξει, καμία αντίρρηση. Συμφωνώ
απόλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο, αγαπητέ συνάδελφε, εκφράζει την
πολιτική του βούληση. Δεν είμαι βέβαιος και δεν το έχω ψάξει ότι θα μας τα
εγκρίνει αυτά η Επίτροπος. Όμως, εμείς εκφράζουμε σήμερα την πολιτική
βούληση και χαίρομαι που συμφωνείτε και εσείς. Και από εκεί και πέρα,
εδώ είμαστε, να συνεργαστούμε με την Επίτροπο για να μας βοηθήσει πώς
να διατυπώσουμε έτσι την απόφαση, για να είναι αυτά τα ποσά επιλέξιμα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, ομόφωνα λαμβάνεται η σχετική απόφαση, με την
παρατήρηση αυτή που ανέφερε ο κ.Αναγνώστου.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται…εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την θεσμοθέτηση δύο (2) χρηματικών βραβείων (βραβείο
Σκηνοθεσίας ποσού 500 ευρώ και βραβείο Κοινού ποσού 300 ευρώ),
στα πλαίσια του Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογράφου, που
συνδιοργανώνουν κάθε χρόνο το Ίδρυμα «ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ»,
η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης και ο διαδικτυακός τόπος tshort.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164/2016 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην Ημερήσια Διάταξη.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο ΘΕΜΑ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αξιοποίηση από τον Δήμο των
οικοπέδων του Δημοσίου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 1 θέμα
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αξιοποίηση από τον Δήμο των
οικοπέδων του Δημοσίου».
Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου, ο κ.Κίμωνας Παπαγεωργίου,
έχει τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Καλησπέρα σας. Ο Δήμαρχος ανέφερε στην αρχή
της συνεδρίασης μία σημαντική εξέλιξη που θα επηρεάσει τη στρατηγική
διαχείρισης της διεκδίκησης των ακινήτων και της επίτευξης του στόχου για
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αξιοποίηση του συνόλου των δημόσιων ακινήτων της πόλης μας από τον
Δήμο.
Είχα αναφέρει στην προηγούμενη παρουσίαση των προτάσεων για την
αξιοποίηση των ακινήτων ότι υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ακινήτων.
Στην πρώτη είχαμε μία σημαντική εξέλιξη. Η πρώτη κατηγορία είναι εκείνη
όπου ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων μένει να κατοχυρωθεί σ’ αυτή την
κατηγορία. Είχα αναφέρει ότι υπάρχουν τέσσερις υποκατηγορίες. Θα τις
αναφέρω επιγραμματικά.
Η μία είναι διαγραμμένα οικόπεδα, ακίνητα, τα οποία είχαν
καταγραφεί ως δημόσια ακίνητα αλλά με μια παρέμβαση ενός Νομάρχη
υπέρ της εταιρείας «ΔΡΑΝΤΑΚΗΣ» τελικά αυτά διεγράφησαν

και

παραμένουν στον αέρα. Είναι 12 ακίνητα.
Δεύτερον, 62 ακίνητα αγνώστων ιδιοκτητών, φερόμενων ως
αγνώστων ιδιοκτητών, στην πόλη, που ξέρουμε όμως από πληροφορίες ότι
δεν είναι αγνώστων στην πραγματικότητα αλλά έχουν σχέση με την εταιρεία
«ΔΡΑΝΤΑΚΗ».
Τρίτον, 2 ακινήτων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, που ήταν της
εταιρείας «ΔΡΑΝΤΑΚΗΣ» και άκυρα κατά τη γνώμη μας μεταβιβάστηκαν.
Και τα ακίνητα που ακόμα διαχειρίζεται η εταιρεία «ΔΡΑΝΤΑΚΗ»,
που κάνει αγοραπωλησίες, ενώ είχε μπει σε εκκαθάριση από το ’40 και κάτι
και σύμφωνα με το Νόμο δεν είχε κανένα δικαίωμα και δεν έχει κανένα
δικαίωμα να συνεχίζει αγοραπωλησίες.
Γι’ αυτή την κατηγορία των ακινήτων που δεν έχουν κατοχυρωθεί ως
δημόσια ακίνητα, αλλά που είναι μεγάλης αξίας, μεγάλος αριθμός και
μεγάλης αξίας ακίνητα, ο Δήμαρχος έστειλε επιστολή πριν από λίγες μέρες
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονομικών, προς το γνωμοδοτικό όργανο των Δημοσίων Κτημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών και προς τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας
52

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19ης ΜΑΪΟΥ 2016

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19ης ΜΑΪΟΥ 2016

53

Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, όπου περιγράφονται όλα αυτά
τα γεγονότα, τεκμηριώνεται ότι αυτά τα ακίνητα πρέπει να επανεγγραφούν
και να κατοχυρωθούν ως δημόσια ακίνητα.
Και καταλήγει στην επιστολή ο Δήμαρχος «για τους παραπάνω λόγους
ζητούμε να εισαχθεί άμεσα η υπόθεση στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και να
επανεγγραφούν τα διαγραμμένα οικόπεδα, να καταγραφούν τα οικόπεδα της
εταιρείας «ΔΡΑΝΤΑΚΗ» ως οικόπεδα του Δημοσίου, ομοίως, ως επίσης και
τα παραπάνω 62 οικόπεδα που φέρονται ως αγνώστων ιδιοκτητών». Και,
βεβαίως, ο Δήμαρχος εκφράζει την υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής και
του Δημοτικού Συμβουλίου, με οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, για
υποστήριξη των πρωτοβουλιών για την κατοχύρωση των ανωτέρω
αναφερομένων δημοσίων ακινήτων.
Για την ιστορία αναφέρω ότι αυτή η επιστολή εστάλη πριν
κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι στο Σχέδιο Νόμου προβλέπεται η
απαγόρευση πλέον μεταβίβασης, παραχώρησης ή πώλησης ακινήτων από
το νέο υπερταμείο προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στη δεύτερη κατηγορία, μεγάλη κατηγορία, είναι τα ακίνητα τα οποία
κερδήθηκαν από τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και τελευταία του
Εφετείου. Επιγραμματικά αναφέρω τις υποκατηγορίες:
- Τα παραχωρημένα στο Δήμο. Εκείνα που υλοποιήθηκε η
παραχώρηση ή εκείνα που δεν υλοποιήθηκε ακόμα η παραχώρηση
ή υλοποιήθηκε μερικώς.
- Τα παραχωρημένα σε τρίτους.
- Τα μισθωμένα.
- Τα αποδοθέντα στον ΟΣΚ για την ανέγερση Σχολικών Μονάδων.
- Τα κατεχόμενα από τον Δήμο, όπου δηλαδή ο Δήμος τα κατέχει
και έχει υλοποιήσει κάποιες δράσεις σ’ αυτά τα οικόπεδα.
- Κατεχόμενα από τρίτους.
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- Δύο οικόπεδα που έχουμε χάσει στον Άρειο Πάγο, που πιστεύουμε
όμως ότι με αναψηλάφιση μπορούν να κερδηθούν, διότι
χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα ή παραπλανητικά στοιχεία.
- Ελεύθερα οικόπεδα, αδιαμόρφωτα δηλαδή, και
- Μια κατηγορία οικοπέδων τα οποία περιλαμβάνονται

στους

Κτηματογραφικούς Πίνακες και στα Διαγράμματα του Υπουργείου
Γεωργίας ως δασικά.
Είχαμε αναφέρει ότι αυτά τα περισσότερα είναι στη Νεύτωνος επάνω
και σε πολλά απ’ αυτά μάλιστα υπάρχουν οικήματα τα οποία ανήκουν σε
συμπολίτες μας. Υπάρχει ένα θέμα ανοιχτό και ο Δήμος έχει εκφράσει τη
βούλησή του να συμπαρασταθεί ώστε να λυθεί υπέρ των φτωχών εκείνων
ανθρώπων αυτό το πρόβλημα.
Με βάση τα νέα δεδομένα που έχουμε τώρα, τις πληροφορίες δηλαδή,
τα στοιχεία ότι στο Σχέδιο Νόμου προβλέπεται η απαγόρευση μεταβίβασης
και παραχώρησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, νομίζουμε ότι το πρώτο που
πρέπει να περιμένουμε είναι το εάν αυτή η διάταξη τελικά θα περιληφθεί
στο Νόμο. Και, βεβαίως, το να περιμένουμε δεν έχει την έννοια να μείνουμε
με σταυρωμένα χέρια. Είπε και ο Δήμαρχος, και πιστεύουμε ότι είναι
ανάγκη, τεράστια ανάγκη, όση επιρροή, όσες δυνατότητες, όποιες κινήσεις
μπορεί να γίνουν από τις παρατάξεις, από τη Δημοτική Αρχή, από στελέχη
του Δήμου, από την ΠΕΔΑ, την ΚΕΔΕ, απ’ όλες τις οργανώσεις της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ώστε να μην περιληφθεί τελικά η διάταξη στο Νόμο για το
υπερταμείο, νομίζουμε ότι πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες
προς αυτή την κατεύθυνση.
Και, βεβαίως, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάποια κίνηση
αποστολής πρότασης προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, το
Υπουργείο Οικονομικών, με τα αιτήματά μας για αξιοποίηση μέχρι να
ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα. Διότι εάν τελικά περιληφθεί στο Νόμο αυτή η
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διάταξη, τότε πιθανότατα οι κινήσεις δεν πρέπει να έχουν σχέση με την
Κυβέρνηση και το Υπουργείο, διότι πλέον θα βρεθούμε σε κατάσταση
σύγκρουσης. Αντιλαμβανόμαστε τότε ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε τη
συναινετική ή να διατυπώσουμε συναινετική στάση την παραχώρηση,
εφόσον ο Νόμος θα το απαγορεύει και άρα μένει στη Δημοτική Αρχή, στις
παρατάξεις, στους πολίτες, στους φορείς της Ηλιούπολης, και εδώ είναι ένα
ζήτημα που πρέπει να εξειδικευτεί ως στρατηγική με συγκεκριμένες
ενέργειες, το πώς εμείς πλέον θα κατοχυρώσουμε αυτά τα οικόπεδα.
Έχουν ακουστεί και κάποιες προτάσεις, που ούτως ή άλλως θα
μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε υλοποίηση σε κάποια απ’ αυτά, να
επέμβουμε άμεσα, να τα κατοχυρώσουμε στην πράξη. Εάν παρ’ ελπίδα
οδηγηθούμε στο να περιληφθεί στο Νόμο αυτή η διάταξη, τότε η στρατηγική
μας κυρίως θα πρέπει να κατευθυνθεί προς αυτό το στόχο, να
κατοχυρώσουμε εμείς την αξιοποίηση των ακινήτων στην Ηλιούπολη.
Επειδή δεν είναι οι εξελίξεις απολύτως διακριτές, δηλαδή το αν θα
περιληφθεί ή όχι, το πιθανότερο είναι να περιληφθεί στο Νόμο, θεωρούμε
ότι σήμερα θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο, μια
βασική

απόφαση

ως

πρόταση

αξιοποίησης,

την

οποία

θα

τη

χρησιμοποιήσουμε εσωτερικά στο Δήμο, θα την έχουμε στο Δήμο. Και,
βεβαίως, εάν έχουμε μια θετική εξέλιξη σε σχέση με το Νόμο, τότε
μπορούμε άμεσα να κινηθούμε και να την απευθύνουμε στο Υπουργείο και
να ζητήσουμε, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την
αξιοποίηση από το Δήμο των ακινήτων.
Σας έχει δοθεί αυτή η βασική πρόταση αξιοποίησης στην
προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία κυρίως
στηριζόταν, με κάποιες επικαιροποιήσεις, βελτιώσεις κλπ., στην παλιά
πρόταση του ’10 του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Είχαμε συμφωνήσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι
παρατάξεις, προκειμένου να συνδιαμορφωθεί η τελική πρόταση και βεβαίως
να είναι και συναινετική, θα ορίσουν κάποιους Τεχνικούς Συμβούλους ή
στελέχη των Δημοτικών Παρατάξεων ώστε να δημιουργηθεί μία Επιτροπή
Εργασίας, που με τη συνδρομή και της Τεχνικής Υπηρεσίας να
διαβουλευτεί, να συμπληρώσει, να τροποποιήσει και να καταλήξουμε σε ένα
κοινό τόπο για την πρόταση.
Η μόνη παράταξη η οποία όρισε αντιπρόσωπο, εκπρόσωπο, είναι η
ΗΛΙΟΥ-πόλις, ανθρώπινη πόλη», τον κ.Αντύπα. Δεν λάβαμε κάποια άλλη.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ίσως να έγινε πρόσφατα αλλά δυστυχώς δεν ήμουν
γνώστης, διότι πρέπει να έγινε…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σήμερα το πρωί.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Σήμερα. Μέχρι χθες μιλούσαμε με τον κ.Αντύπα και
γνωρίζαμε μόνο για τον κ.Αντύπα. Όμως, δεδομένων και των εξελίξεων,
πιστεύουμε ότι το περιθώριο να συζητήσουμε από κοινού σε στενό, σε πολύ
στενό χρονικό εύρος, δηλαδή μέσα σε μια βδομάδα, να συγκληθεί αυτή η
Επιτροπή και αν δεν έχουν οριστεί κάποιοι, ας οριστούν και από τη Δευτέρα
ή την Τρίτη να κάνουμε την πρώτη συνάντησή μας, ώστε να εμπλουτίσουμε
ή να βελτιώσουμε ή να τροποποιήσουμε την τελική πρόταση, που όμως θα
μπορούσε να ληφθεί ως βασική απόφαση σήμερα, αν συμφωνούμε, και με
συναίνεση, με σύγκληση να οριστικοποιηθεί στα Πρακτικά και ως τελική
πρόταση μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδος.
Αυτή είναι η πρότασή μας. Και, βεβαίως, είμαστε ανοιχτοί και σε
οποιαδήποτε σχετική άλλη πρόταση, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια
συμφωνημένη, ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση των ακινήτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δ.Καλαντίδης): Ευχαριστούμε, κ.Παπαγεωργίου.
Αν υπάρχουν ερωτήσεις πάνω σ’ αυτά τα οποία εισηγήθηκε ο
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κ.Παπαγεωργίου. Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Αν είστε σε θέση να μας πείτε ή η Δημοτική Αρχή, εγώ
τουλάχιστον δεν έχω φρέσκια την εικόνα, ποια από τα ήδη αξιοποιημένα –το
λέω με σαφήνεια- πάρκα, γήπεδα, παιδικές χαρές δεν έχουν παραχωρηθεί.
Κατά τη γνώμη μου είναι κρίσιμο αυτό το μέγεθος. Καταλάβατε; Δεν είναι
τα άλλα, τα δομημένα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να παρέμβουν εκεί. Και
είναι μάλιστα μια σειρά χώροι και μεγάλα φιλέτα. Άρα, έχει μία σημασία
αυτά να τα διευκρινίσουμε. Να έχουμε όλοι μία εικόνα. Αν το έχετε δώστε
το. Αν δεν το έχετε, εντάξει ας το …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχει άλλη ερώτηση πάνω στο θέμα;
Ο κ.Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Ακούστηκε κάτι και ήθελα μία διευκρίνιση. Κύριε

Παπαγεωργίου, είπατε ότι καλέσατε τις Δημοτικές Παρατάξεις και δεν
ορίσανε εκπρόσωπο. Πότε καλεστήκαμε και δεν ορίσαμε εκπρόσωπο;
Καταρχάς, την προηγούμενη φορά που κάναμε κουβέντα, τουλάχιστον όσον
αφορά εμάς, εγώ εξέφρασα την επιθυμία ότι εγώ θα είμαι ο εκπρόσωπος της
παράταξης. Πότε με καλέσατε εμένα και σας είπα όχι; Το καταθέσατε
προηγουμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταγράφηκε αυτό. Εγώ δεν
είχα καμία ενόχληση από σας, ούτε από την Υπηρεσία είχα καμιά ενόχληση.
Τοποθετήθηκα από την προηγούμενη συνεδρίαση ότι εγώ είμαι ο
εκπρόσωπος

της

παράταξης.

Δεν

δέχθηκα

καμιά

πρόσκληση

να

συζητήσουμε, να συγκληθεί η Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ.Αναγνώστου. Υπάρχει άλλη ερώτηση που θέλει να
κάνει κάποιος; Για να απαντηθούν όλες μαζί.
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Αναγνώστου, για να μη γίνει παρεξήγηση,
απεστάλη από εμένα ένα e-mail, από τη Γραμματεία του Δημοτικού
Συμβουλίου, προς τους επικεφαλής, προκειμένου να ορίσουν ένα Τεχνικό
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Σύμβουλο. Δεν έγινε κάποια συνεδρίαση, ούτε προσκλήθηκε κανένας σε
κάποια συνεδρίαση. Στο e-mail αυτό απάντησε η κα Πίκουλα, ο
κ.Πανταζόπουλος, ο κ.Κοκοτίνης. Είναι δικιά μου παράλειψη γιατί πράγματι
ισχύει ότι είχατε εσείς αυτοπροταθεί. Και προφανώς αυτοδίκαια είστε και
μέλος. Εστάλη το e-mail σε σας. Αλλά εσείς, ούτως ή άλλως, είχατε δηλώσει
από την προηγούμενη φορά ότι είστε ο ίδιος μέλος της συγκεκριμένης
Επιτροπής και σε κάθε συνεδρίαση άλλωστε έρχεστε. Είναι δεδομένο αυτό
το πράγμα. Ήταν δικό μου λάθος το ότι εστάλη και σε σας το e-mail. Απλώς,
ο κ.Ευσταθίου, η κα Τσατσούλη και ο κ.Σόφης πρέπει να ορίσουν κάποιον
Τεχνικό Σύμβουλο ή οι ίδιοι.
Ο κ.Κοκοτίνης όρισε τον κ.Αντύπα. Η κα Πίκουλα τον κ.Μυλωνά.
Και ο κ.Πανταζόπουλος τον εαυτό του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τοποθετήσεις επί του θέματος.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Επιτρέψτε μου λίγο. Κυρία Τσατσούλη, θα σας
δώσω ένα φάκελο γι’ αυτό που είπατε, τα παραχωρημένα, τα μη
παραχωρημένα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τα μη παραχωρημένα.
Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Θα σας δώσω ένα φάκελο να έχετε όλα τα στοιχεία
μπροστά σας.
Όσο για τον κ.Αναγνώστου, και εγώ ζητάω συγγνώμη, διότι δεν
ενθυμούμην προσωπικά ότι είχε δηλώσει εδώ. Και ζητάω συγγνώμη ότι είπα
κάτι που ενδεχομένως δεν ανταποκρίνονταν. Θεωρούσα ότι θα δηλώνονταν,
όπως έγινε, σε απάντηση του e-mail οι συμμετοχές στις Επιτροπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Νομίζω όμως αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να είμαστε
λίγο πιο προσεκτικοί, με την έννοια, δεν θεωρώ ότι υπήρχε σκοπιμότητα.
Εγώ το πήρα αλλά κάποιος μπορεί να μην ανοίξει και τα mail σε τελευταία
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ανάλυση. Ας είμαστε λίγο πιο έτσι σε αυτά και με τηλέφωνα. Ένα
παράδειγμα, στο ΣΠΑΥ μας παίρνει δυο φορές η κοπέλα τηλέφωνο να μας
ενημερώσει, μην ξεχαστούμε. Θέλω να πω καλά είναι να υπάρχει μια
τυπικότητα σ’ αυτά γιατί είναι σημαντική αυτή η Επιτροπή. Λέω, λοιπόν, ότι
να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός, ειδικά σε τέτοια ζητήματα που
είναι και μείζονος σημασίας, το μεγαλύτερο ζήτημα.
Τώρα, εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής: Ότι ο μεγαλύτερος
κίνδυνος σ’ αυτή τη φάση είναι το θέμα για τις παραχωρήσεις της χρήσης.
Θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχω δει και άλλα περίεργα, ένα παράδειγμα, την
προηγούμενη Κυριακή, θα σας πω ένα παράδειγμα, πήγαν να παραχωρηθούν
τα Δικαστήρια να πάνε στο κάτω που η Περιφέρεια κάνει ένα έργο, από
έλλειψη συντονισμού και μη επαγγελματισμού όπως θα λέγαμε. Εδώ
σκοπιμότητα υπάρχει σ’ αυτά, αλλά η γνώμη μου είναι το κυρίαρχο αυτή τη
στιγμή σ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον, έστω μέσα από τους φορείς, από την
ΠΕΔΑ, από την ΚΕΔΕ. Εγώ τουλάχιστον αύριο θα το βάλω γιατί έχουμε
Διοικητικό Συμβούλιο. Προ Ημερησίας δηλαδή. Δεν είναι θέμα.
Από εκεί και πέρα, το μεγάλο πρόβλημα είναι, και αυτό που είπε και η
κα Τσατσούλη προηγουμένως, δηλαδή με τα οικόπεδα που δεν έχουν
φτιαχτεί, που δεν έχουν κατοχυρωθεί κλπ. Όπως ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα
οικόπεδα αλλά ο κίνδυνος είναι πρώτα απ’ όλα στα φιλέτα. Το
καταλαβαίνουμε αυτό όλοι, νομίζω. Εμείς, βέβαια, ζητάμε τη χρήση απ’ όλα
και έτσι πρέπει να κάνουμε και αυτή είναι η δουλειά μας, είτε τα κάνει ο
Δήμος αυτά που σχεδιάζει να κάνει και πρέπει εδώ να προετοιμαστούμε όσο
το δυνατόν περισσότερο, είτε να γίνει ένα οτιδήποτε κρατικό, κοινωφελές,
είτε είναι Νοσοκομείο, είτε είναι Γηροκομείο, οτιδήποτε άλλο μπορεί να
είναι.
Όμως, το θέμα το κυριότερο είναι σε αυτά που έχουν τον μεγαλύτερο
κίνδυνο, χωρίς επαναλαμβάνω να παραιτούμαστε από καμία διεκδίκηση, θα
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πρέπει εκεί να επιταχύνουμε για τα φιλέτα. Και ξέρουμε ποια είναι τα
φιλέτα, το Χαλικάκι, ο Βασιλόπουλος, οι Βιολογικοί κ.ο.κ.
Εδώ θα πρέπει σ’ αυτό το θέμα να μην αφήσουμε και καμία
κινητοποίηση απέξω. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες κρίσιμες
περιπτώσεις δεν μπορείς απλώς σε Κοινοβούλιο ή οπουδήποτε από
Δημοτικά Συμβούλια και φυσικά θα συμφωνήσω και με το ψήφισμα το
σημερινό που θα πρέπει να βγάλουμε ότι θεωρούμε αιτία πολέμου το
βασικότερο θέμα επαναλαμβάνω δηλαδή, το να μη μπορούν να
παραχωρήσουν στους Δήμους τα οικόπεδα.
Κύριε Δήμαρχε, και ούτε «δύναται»,

εδώ πέρα πρέπει να το

αποκλείσουμε μάλλον. Δηλαδή η λέξη «δύναται» να παραχωρήσει ή να μην
παραχωρήσει, καλά είναι δηλαδή να μην παραχωρήσει. Απλό είναι, νομίζω.
Δεν θα τα χαλάσουμε εδώ. Να μην παραχωρήσει. Δεν μπορεί να μην
παραχωρήσει. Γιατί τι είναι οι Δημοτικές Αρχές; Είναι οι Αρχές οι οποίες
φροντίζουν για τους πολίτες, πού υπάρχουν οικόπεδα του Δημοσίου. Είναι
αυτονόητο αυτό.
Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και οποιαδήποτε μορφή πάλης πρέπει
να την έχουμε. Και νομίζω μπορεί να γίνει και ένα έκτακτο Συμβούλιο στην
ανάγκη, αν χρειαστεί, και δούμε τον κίνδυνο κλπ. Γιατί όντως είναι
επικίνδυνο. Είναι λίγες οι μέρες. Δεν έχει ενημερωθεί η κοινωνία καν
δηλαδή. Εγώ αμφιβάλλω και οι Βουλευτές αν το ξέρουν αυτή τη στιγμή.
Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να γίνει και μια δουλειά από
μας, χθες, όσον αφορά τη χρήση, όσον αφορά αυτά που χρειάζονται ώστε,
πηγαίνοντας κάτω στην ΕΤΑΔ ή δεν ξέρω πού, στη Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Περιουσίας, να έχουμε δηλαδή πρόταση όσο το δυνατόν πιο
τεκμηριωμένη και μια ιεράρχηση με τα μεγαλύτερα ακίνητα, αυτά που είναι
στο κόκκινο. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Κοκοτίνη.
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Ο κ.Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το θέμα των οικοπέδων του Δημοσίου,
των οικοπέδων της Ηλιούπολης που μας αφορά, ένα θέμα τόσο σημαντικό
και με τόσες εξελίξεις τον τελευταία καιρό, ραγδαίες, από τη μια μεριά
ευνοϊκές για την πόλη και για τους αγώνες των πολιτών και από την άλλη
προβληματικά, συνεχόμενα προβληματικά φαινόμενα παρουσιάζονται
σήμερα, τα οποία δημιουργούν υπόνοιες ότι δυστυχώς θα πάνε τσάμπα οι
αγώνες τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια έκανε ο Ηλιουπολίτικος λαός για
να μπορέσει να κατοχυρώσει αυτά τα οικόπεδα. Χρειάζεται εγρήγορση.
Αυτό εξυπακούεται. Δεν κομίζω γλαύκας εις Αθήνας.
Εκείνο το οποίο όμως θα πρότεινα, συμφωνώντας και σε πρόταση της
κας Τσατσούλη σε προηγούμενο Συμβούλιο, είναι απ’ ό,τι διαφαίνεται,
ενδιαφέρον για την Ηλιούπολη, για τα ακίνητα της Ηλιούπολης, τα
οικόπεδα, είναι αυτά τα οποία έχουν μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον. Γιατί το
οικοπεδάκι στην Αγία Μαρίνα των 250 μέτρων δεν νομίζω ότι το καινούργιο
υπό σύσταση Ταμείο θα ασχοληθεί ιδιαίτερα για να μπει στη διαδικασία να
το πουλήσει. Κάποια οικόπεδα όμως τα οποία είναι φιλέτα, ενδεχομένως να
προσελκύσουν μελλοντικούς αγοραστές και να ξεπουληθούν.
Σ’ αυτά τα οικόπεδα εγώ ήθελα να κάνω μια πρόταση.
Επαναλαμβάνω, είχε ακουστεί και από την κα Τσατσούλη. Να κάνουμε
άμεσα παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από την πορεία της διαδικασίας
παραχώρησης που εμείς έχουμε ξεκινήσει. Να κάνουμε παρεμβάσεις μέσα,
όπως γινόντουσαν παλιότερα. Να μπορέσουμε να βάλουμε τη λογική αυτή
τους πολίτες της κάθε γειτονιάς, ότι αυτό το οικόπεδο είναι παιδική χαρά,
ότι αυτό το οικόπεδο είναι χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων, ότι σ’ αυτό το
οικόπεδο αύριο θα δημιουργηθεί ένας παιδικός σταθμός. Να παρέμβουμε με
όποια δυνατότητα έχουμε με τα τεχνικά μας συνεργεία και να κάνουμε
διαμορφώσεις (παγκάκια, κούνιες), υποτυπώδεις μεν αλλά μπαίνει στη
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λογική η γειτονιά να ασπαστεί τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου,
σύμφωνα βεβαίως πάντοτε με τη μελέτη και με τη διαδικασία και αίτηση
παραχώρησης που έχουμε κάνει.
Αυτό θα δημιουργήσει μια δυναμική. Και βεβαίως, παράλληλα, θα
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, όπως ακούστηκε και από τον
Δήμαρχο, ο καθένας από τις παρατάξεις οι οποίες έχουν επίσημα χρίσματα
από συγκεκριμένα κόμματα, να προσπαθήσουν να ενημερώσουν τους
εκπροσώπους μας στη Βουλή, για να μπορέσει να φρενάρει αυτή η
διαδικασία στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο που μας αφορά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Αναγνώστου.
Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Καταρχήν, ευκαιρία που συζητάμε αυτό το θέμα αλλά
και οι εξελίξεις μας δηλώνουν κάτι να κάνουμε άμεσα για να μην περάσει
αυτή η φοροκαταιγίδα και όλο αυτό. Θα μου πεις πέρασε το άλλο, δεν θα
περάσει αυτό; Αλλά κάτι να κάνουμε, αδελφέ. Άρα, να βρεθούμε στους
δρόμους και το Σάββατο και την Κυριακή έχει κινητοποιήσεις. Να ένας
τρόπος.
Δεύτερο ζήτημα που θέλω να θέσω. Δεν νομίζω ότι μας ξάφνιασαν
αυτές οι εξελίξεις. Αναμενόμενες είναι και σε σχέση με το πού πήγαιναν τα
πράγματα και με το ΤΑΙΠΕΔ και ο ρόλος κ.ο.κ. Δεν νομίζω ότι χωράνε
πολλά δάκρυα. Τώρα το θέμα είναι σ’ αυτές τις εξελίξεις πώς μπορούμε όχι
να βρούμε την επιρροή και ποιους έχει κάποιος στη Βουλή, επιτρέψτε μου,
είναι δεδομένα τα πράγματα και εκεί. Και εκεί είναι δεδομένα. Ακόμη και
γι’ αυτούς που λένε τάχα ότι δεν θα τα ψηφίσουν κ.ο.κ., για άλλους λόγους.
Λέω, λοιπόν, το εξής κατά τη γνώμη μου και ιεραρχώντας ορισμένα
ζητήματα. Γι’ αυτό έβαλα και το ζήτημα ας πούμε με αυτά που ήδη είναι
αξιοποιημένα, είναι δεμένα με τη ζωή, τις ανάγκες, ήδη δηλαδή της
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λειτουργίας του λαού της πόλης μας, να βάλουμε ορισμένα πράγματα
μπροστά, που θα βοηθάν στην ενεργοποίηση και στην ενημέρωση.
Εγώ θα έβλεπα, κ.Δήμαρχε, να σχεδιαστεί ένα ανοιχτό Δημοτικό
Συμβούλιο, ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο και σε ανοιχτό χώρο ή σε ένα
χώρο που μπορεί να σηματοδοτεί ακριβώς αυτό το ζήτημα και το μήνυμα.
Λέω ένα παράδειγμα στο πάρκο Κριάρι, στο Χαλικάκι, στον Άγιο Νικόλα.
Με τι στόχο; Να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο φορείς, ό,τι υπάρχει και
κινείται ή θέλει να κινηθεί, να ενημερωθούμε, να ενημερώσουμε και να
αρχίσει να κινείται ένας κόσμος. Δύσκολα; Δύσκολα. Έχει μόνο αυτό το
ζήτημα; Δεν έχει μόνο αυτό το ζήτημα.
Άρα, θα μπορούσαμε, λοιπόν, κάποια ζητήματα, γιατί κοιτάξτε να
δείτε, όταν του πεις του άλλου «κοίταξε, αυτό που έχεις δίπλα σου και θα
πας το παιδάκι σου και εγώ ψάχνω ISO για να πιστοποιήσω την παιδική
χαρά», αύριο δεν ξέρουμε αν θα το ‘χουμε στοιχειωδώς, κάτι άλλο μπορεί να
κινηθεί. Και να το συνδυάσει και με το μεροκάματο, και με τη σύνταξη του
παππού, να τα πάρει και λίγο στο κρανίο, κάτι να κάνει τέλος πάντων ένας
κόσμος.
Δεύτερο ζήτημα. Αυτό θα σου επιτρέψει να βρεις και δυνάμεις να
μπεις σε κάποιους χώρους πιο αποφασιστικά. Υπάρχουν σήμερα ακόμη
άνθρωποι που νοιάζονται για χώρους. Άμα πας κάτω στη Δαιδάλου,
παράδειγμα, στην Κάτω Ηλιούπολη, η παλιά γενιά ακόμη μας ενημερώνει
ποιος κινείται τριγύρω. Ή άμα πάμε, παράδειγμα, στο Ρέμα, το ίδιο. Υπάρχει
ένας κόσμος. Αν τους τσιγκλήσουμε και λίγο, μπορεί να μεγαλώσει λοιπόν.
Άρα, λοιπόν, να μπούμε με αποφασιστικότητα και σε άλλους χώρους.
Έχουμε νεολαία, άμα κοιτάξετε λίγο τη νεολαία στην πόλη μας,
περιδιαβαίνει στα σκαλοπάτια της εκκλησίας, στην πλατεία, από δω, από
κει. Δεν έχει πού να πάει να δημιουργήσει. Να δούμε κι άλλους απλούς
τρόπους για να δημιουργήσει.
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Βέβαια, εδώ χρειάζεται πραγματικά να μπει το κίνημα μπροστά. Δεν
είμαι της άποψης ότι μπορεί εύκολα να το κάνει τούτη η Δημοτική Αρχή.
Αλλά σ’ αυτή τη φάση μπορεί σε τελική ανάλυση κάποια πράγματα να
γίνουν και με αφορμή αυτό το γεγονός.
Και, φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, και κλείνω μ’ αυτό, έχει σημασία για
να πάμε λίγο παραπέρα να καταδικαστεί αυτή η πολιτική που φέρνει αυτό το
αποτέλεσμα στη συνείδηση ενός κόσμου. Να καταδικαστεί και να μη
φτιάξουμε παθητικούς αποδέκτες μιας πολιτικής, έτσι είναι τα πράγματα,
τίποτα τάχα δεν αλλάζει. Άρα, μ’ αυτή την έννοια μπορούμε να μπούμε σε
ένα σχεδιασμό και εγώ θα έλεγα ότι σήμερα θα μπορούσε να βγει ένα
ψήφισμα, ψήφισμα τέλος πάντων όχι γιατί θα ιδρώσουν τα αυτιά των
κυβερνώντων αλλά περισσότερο για να δημιουργήσει ένα κλίμα, μία
ενημέρωση. Ένα ψήφισμα και παράλληλα να πάμε σε ένα σχεδιασμό με
βάση τις ανάγκες της πόλης. Θα το γράψει η Κυβέρνηση στα κατάστιχα που
ξέρουμε ή τα αστικά κόμματα με βάση τη γραμμή και το ντορό που
παίρνουν και τι εννοούν ανάπτυξη, αλλά θα το πάρει το μήνυμα ο λαός μας.
Θα το περιφρουρήσει μ’ αυτό.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εμείς να πάμε με τη λογική «ε, αφού
υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, να παραμείνουμε πίσω». Θέλει δηλαδή να
πάμε με έναν πιο αγωνιστικό τρόπο και είναι σίγουρο ότι κάτι θα αποδώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κα Τσατσούλη.
Ο κ.Ευσταθίου έχει τον λόγο.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Εντάξει, είναι πολύ άσχημη η εξέλιξη όλη αυτή. Νιώθω
και εγώ πάρα πολύ άσχημα. Και όταν πριν ένα χρόνο που είχε γίνει ένα
Δημοτικό Συμβούλιο, που τότε υπήρχε η πρόταση που θα φτιάχνονταν το
καινούργιο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά που θα υπήρχε η ρητή δέσμευση των
κυβερνώντων τότε ότι ένα κομμάτι από την πώληση των ακινήτων, αυτά τα
οποία βεβαίως θα ήταν μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ, θα πήγαιναν ή θα αξιοποιούντο,
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θα πήγαιναν προς κοινωνικές παροχές και το επικροτήσαμε τότε, τώρα
βλέπουμε ότι έχουν καταρρεύσει τα πάντα.
Εμείς που είμαστε και λίγο παλαιότεροι μέσα στα Δημοτικά
Συμβούλια, λέμε ότι τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια; Τρέχαμε μέσα στα
οικόπεδα, τα καταλαμβάναμε, προσπαθούσαμε, βοηθούσαμε την εκάστοτε
Δημοτική Αρχή να τα κατοχυρώσει και να είναι επ’ ωφελεία όλων των
Ηλιουπολιτών. Σήμερα αυτό έχει καταρρεύσει. Αυτό το ξέρουμε, το
καταλάβαμε πια τώρα αυτό. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε.
Και εγώ θα συμφωνήσω ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι
πολίτες. Να το κάνουμε ευρέως γνωστό, όχι απλώς ότι τα οικόπεδα του
Δημοσίου δεν παραχωρούνται στους Δήμους. Αυτό μπορεί να μην εκληφθεί
έτσι όπως θα πρέπει να εκληφθεί από τους πολίτες. Πρέπει να καταδείξουμε
τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι εκεί που προγραμματιζόταν να γίνει
παιδική χαρά, να γίνει αθλητικός χώρος, αυτό πλέον δεν μπορούμε να το
κάνουμε. Δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε.
Πολύ καλή η πρόταση αυτή της κας Τσατσούλη προηγουμένως, που
είπε να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο σε κάποιο ανοιχτό χώρο. Το
επικροτούμε εμείς αυτό, συμφωνούμε. Αλλά θα έλεγα, Δήμαρχε, σε
συνεννόηση και με άλλους όμορους Δήμους που είχαμε κοινούς αγώνες για
τα οικόπεδα αυτά τα οποία τα διεκδικούσαμε και που ήρθαμε σε ένα αίσιο
τέλος με τη δικαστική απόφαση, να έρθουμε σε επαφή, σε συνεννόηση, να
συντονίσουμε τον αγώνα μας. Δηλαδή χρειάζεται μια κλιμάκωση της
πληροφόρησης της κοινωνίας για να την ευαισθητοποιήσουμε, για να μπορεί
να κινητοποιηθεί όσο μπορεί, έχοντας βεβαίως, ξέροντας όλοι μας, τα
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης. Όμως, κάτι πρέπει
να κάνουμε. Το πρώτο μας μέλημα είναι να ευαισθητοποιήσουμε, να
πληροφορήσουμε και να κινητοποιήσουμε την κοινωνία. Σ’ αυτή την
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προσπάθεια εμείς είμαστε μαζί με τη Δημοτική Αρχή, με όλες τις Δημοτικές
Παρατάξεις. Όποια θετική πρόταση γίνει είμαστε μαζί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Ευσταθίου.
Ο κ.Πανταζόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όσο
και αν επιστρατεύω τη φαντασία μου για το ποιο θα ήταν το σκηνικό για τη
συζήτηση του σημερινού θέματος, έχω πέσει τελείως έξω. Σας δηλώνω
αδυναμία. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε μια
ιστορική απόφαση που έδειχνε να βάζει τον Δήμο, την πόλη σε μία άλλη
ρότα και σήμερα που αυτή η απόφαση έχει γίνει πράξη να έχουμε ένα Σχέδιο
Νόμου αυτή τη στιγμή, με την πιθανότητα αυτό να γίνει Νόμος του
Κράτους, της Κυβέρνησης και του κουαρτέτου, που να δίνει τη δυνατότητα
της πλήρους ιδιωτικοποίησης και καμιάς παραχώρησης στην Αυτοδιοίκηση,
γι’ αυτό που ασχοληθήκαμε 40 χρόνια. Φαίνεται, είναι μια επιπλέον
απόδειξη, του πόσο ραγδαία τρέχουν, κάθε τι αρνητική εξέλιξη και εμείς
αδυνατούμε να την παρακολουθήσουμε.
Για να μην κουράζω, αγαπητοί συνάδελφοι, και επειδή έχω μία
προγραμματισμένη ιατρική εξέταση και θα φύγω, κ.Αντιπρόεδρε, είτε το
Δημοτικό Συμβούλιο βάλει ψήφισμα –καταρχήν η πρόταση της κας
Τσατσούλη είναι εξαιρετική- οτιδήποτε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο
που θα βάλει ένα φρένο, ένα εμπόδιο και ίσως ένα μήνυμα πριν τελικά
ψηφίσουν, είμαι μαζί σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Πανταζόπουλε.
Η κα Πίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Την Κυριακή θα έχουμε, και δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε
πίσω από το δάχτυλό μας, την ψήφιση. Και αυτό είναι απόλυτα «λογικό»
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γιατί θα την έχουμε. Γιατί εδώ και καιρό ήδη έχει καλλιεργηθεί τι σημαίνει
δημόσιο αγαθό και πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί. Στο όνομα της
ανάπτυξης, στο όνομα λοιπόν εισροής κεφαλαίων, σίγουρα θα ψηφιστεί. Ας
μην κρυβόμαστε.
Σαν τοπικές κοινωνίες τι δυνατότητα έχουμε; Εγώ θα περίμενα απόψε,
με τις ραγδαίες εξελίξεις, μάλλον μας πρόλαβαν και μας ήταν γνωστές, δεν
αμφιβάλλαμε ότι θα ήταν και αυτό μέσα. Με ποια μορφή ίσως δεν το
ξέραμε. Θα ‘θελα λοιπόν απόψε να ήταν η Περιφέρεια εδώ, ένας
εκπρόσωπος της Περιφέρειας, να τοποθετηθεί, να μας ενημερώσει και να
ενημερωθεί. Να βγάλουμε ένα ψήφισμα που θα κυκλοφορήσει άμεσα. Γιατί
κάποια 24ωρα μας χωρίζουν. Και αυτό που θα ψηφιστεί, ας μην κρυβόμαστε
αυτή τη φορά πίσω από το δάχτυλό μας, θα υλοποιηθεί. Πολλά έχουμε δει
στα τελευταία 6 χρόνια, ναι μεν ψηφίζεται αλλά δεν υλοποιείται. Σίγουρα
λοιπόν ήρθε ο καιρός που αυτό που θα ψηφιστεί θα υλοποιηθεί.
Άρα, λοιπόν, εμείς εδώ πρέπει να δράσουμε άμεσα. Οι τρόποι θα
έλεγα ότι είναι περιορισμένοι. Έχουμε τη δυνατότητα σαν τοπική κοινωνία;
Την έχουμε περάσει αυτή την έννοια του δημόσιου αγαθού, αυτού του
ελεύθερου χώρου, εδώ και κάτι δεκαετίες; Το έχουμε καλλιεργήσει στους
νέους ή στη μέση ηλικία; Δεν θα το ‘λεγα. Εγώ δεν θα πεισθώ ότι
ενεργοποιείται γρήγορα και αποτελεσματικά κάποιος κάτοικος. Και δεν
μιλάμε μόνο για την Ηλιούπολη. Μιλάμε για την επικράτεια. Μιλάμε για ό,τι
έχει σχέση για δημόσιο αγαθό. Είναι κάτι που ακουμπάει όλους μας, όλους
τους Έλληνες. Τι σημασία αν είναι στην Ηλιούπολη, τι σημασία αν είναι
στην Αργυρούπολη, τι σημασία αν είναι Αλεξανδρούπολη ή σε κάποιο νησί;
Άρα, λοιπόν, αυτά που εμείς έχουμε προσπαθήσει εδώ και 40 χρόνια,
πρέπει να βρούμε τους τρόπους. Τρόποι ειπώθηκαν και κάθε Δημοτική Αρχή
και η δικιά μας θα ενεργοποιηθεί με όσο το δυνατόν έχει δυνατότητες. Οι
300, που εμείς τους έχουμε εκλέξει και μεθαύριο θα ψηφίσουν, θα τεθεί,
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έστω θα ακουστεί; Αν ακουστεί είναι μεγάλη επιτυχία. Αν τοποθετηθούν
κάποιοι, επίσης μεγάλη επιτυχία. Αν ενεργοποιηθούμε και το ακούσουμε
μέσα από τα δελτία, θα είναι επιτυχία. Αν καταφέρουμε να πουν κτήματα
του Ελληνικού Δημοσίου στην Ηλιούπολη, θα είναι επιτυχία.
Αν, λοιπόν, ενεργοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί τα
πολιτικά κόμματα είναι αυτά τα οποία θα μας εκπροσωπήσουν, αυτά θα
τοποθετηθούν, αυτά θα ψηφίσουν, η κάθε μία και ο κάθε ένας εκεί, θα
πρέπει μέσα σ’ αυτά τα 24ωρα να τους ενεργοποιήσουμε. Και αν δούμε το
πώς θα ψηφιστεί, το αν δύναται ή δεν δύναται, αν θα παίζουμε με τις λέξεις,
γιατί παίξιμο με τις λέξεις είναι αυτό, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, τι θα
αντιμετωπίσουμε τη Δευτέρα το πρωί. Και από εκεί και πέρα να χαράξουμε
την πολιτική μας. Δεν είναι μεμονωμένη πολιτική. Δεν είναι μόνο ο Δήμος
Ηλιούπολης. Είναι όλοι οι φορείς που ακουμπάνε Αυτοδιοίκηση, είτε σε
τοπικό επίπεδο πρώτου ή δευτέρου βαθμού και όχι μόνο. Έχουν ευθύνη τα
πολιτικά κόμματα. Εγώ αυτό βλέπω σαν παράταξη. Εκείνοι πρέπει να
ενεργοποιηθούν. Εκείνοι ψηφίζουν και με τη δική τους ψήφο. Και εννοώ
όλα τα κόμματα.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Δεν θα μπω σ’ αυτή τη λογική. Εμένα μ’ ενδιαφέρει τι θα
ψηφιστεί. Αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει, αν θα μπούμε ή δεν θα πάρουμε
αυτή την περιβόητη επιτέλους έγκριση και θα πρέπει να θυσιάσουμε όλη την
Ελλάδα, δεν μιλάω κομματικά, δεν μ’ ενδιαφέρει αυτό. Μ’ ενδιαφέρει τι
κάνουμε εμείς σαν πολίτες. Σαν πολίτες, είτε σε τοπικό, είτε σε μη τοπικό
επίπεδο.
Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε, το ταπεινό ή το ελάχιστο ή το
μεγάλο, κινητοποίηση, γιατί είναι μεγάλη και σημαντική κουβέντα αυτή,
μπορούμε; Είπα από Δευτέρα το πρωί θα πούμε, γιατί τώρα δεν θα
προλάβουμε τίποτα. Και εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα ακούσω κάτι γι’ αυτά
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που λέγονται κτήματα Ελληνικού Δημοσίου μεθαύριο μέχρι και την
Κυριακή το βράδυ.
Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνουμε εμείς, πιστεύω ότι η
διαπαραταξιακή και όλοι μαζί ας κάνουμε μία κίνηση σε πρώτη φάση αυτό
που ονομάζουμε δημόσιο κτήμα να το ενστερνιστεί και να το γνωρίζει ο
πολίτης μας. Ας βάλουμε μία απλή ταμπέλα που να λέει «κτήμα Ελληνικού
Δημοσίου» και αυτό τώρα εδώ έγινε, κερδήθηκε πριν ένα μήνα και δεν
πουλιέται και προασπίζεται. Από εκεί και πέρα, τις μεθόδους θα τις βρούμε.
Την ενεργή συμμετοχή του πολίτη πιθανόν να την κεντρίσουμε, το
ενδιαφέρον του, και να την ενστερνιστεί και να την έχουμε.
Οι προτάσεις, κα Τσατσούλη, είναι καλές. Για να δω από Δευτέρα το
πρωί η διαπαραταξιακή μας, όλοι μαζί, θα το κινήσουμε, θα το τρέξουμε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πολύ, κα Πίκουλα.
Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Καταρχάς να πω το εξής: Ότι πριν από αρκετό καιρό το
κουβεντιάζαμε. Βέβαια, ήταν και λίγο, ας το πούμε με μία δόση χιούμορ, ότι
μήπως δεν είναι καλό να βγει και μια απόφαση από τα Δικαστήρια, μήπως
βρίσκαμε κανένα τρόπο να την καθυστερήσουμε την απόφαση. Τελικά
φαίνεται ότι μάλλον κάναμε λάθος. Μάλλον δεν έπρεπε να βγει η απόφαση.
Γιατί τελικά ο μόνος που θα μπορούσε να μας σώσει είναι ο Νάστος. Είναι
καταπληκτικό δηλαδή αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα. Γιατί δεν μπορούμε
τίποτα άλλο. Οι Κυβερνήσεις δεν μπορούν γιατί υπάρχει η Τρόϊκα. Υπήρχε
ο Νάστος 40 χρόνια και δεν τα πουλήσαμε. Είναι καταπληκτικές αυτές οι
λογικές και πού οδηγούν τα πράγματα.
Κοιτάξτε κάτι τώρα. Εγώ δεν θα συμφωνήσω στο εξής πράγμα, αυτό
που είπε η Τασία και νομίζω θέλει μια προσοχή. Δεν είναι μόνο αυτά τα
οποία είναι ας το πούμε τα ελεύθερα οικόπεδα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι μπορεί
να πάρουν και το ΙΚΑ και τα Πολυκλαδικά και τα πάντα. Σιγά τη μεγάλη
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δυσκολία που θα έχουν. Το ΙΚΑ κλείνει. Όταν πάει κάποιος εκεί μέσα,
νομίζει ότι είναι σε ένα κουφάρι. Τα Πολυκλαδικά, ένα μεγάλο κομμάτι,
είναι ούτως ή άλλως κλειστά και αυτά.
Να σας πω και κάτι άλλο. Παίρνουν το Ελληνικό. Αλλά δεν παίρνουν
το Ελληνικό μόνο. Παίρνουν και τον Άγιο Κοσμά. Και ο Άγιος Κοσμάς
είναι το μοναδικό κέντρο μαζικού, ας το πούμε, λαϊκού αθλητισμού, δεν
ξέρω αν είναι στην Ελλάδα αλλά πάντως στο λεκανοπέδιο. Γιατί δεν πήραν
το άλλο κομμάτι της παραλίας, θέλανε και τούτο; Δεν σεβαστήκανε πουθενά
τον κόσμο εκεί; Χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά και πολύ περισσότεροι τα
Σαββατοκύριακα είναι εκεί. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Και δεν υπάρχει
καμία αντίσταση από τη μεριά αυτών που κυβερνάνε γιατί είναι υποταγμένοι
πλήρως σ’ αυτή τη λογική. Απ’ αυτή την άποψη λέω ότι είμαστε πραγματικά
σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
Εγώ, λοιπόν, λέω τα εξής πράγματα. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες άμεσα να
παρέμβουμε σ’ αυτές τις ιστορίες. Πού; Στα μεγάλα φιλέτα. Για παράδειγμα
στο οικόπεδο στο ΙΚΑ. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Να πάμε να
φτιάξουμε κάτι εκεί μέσα. Τι; Μια πρόχειρη κατασκευή. Δεν είπα ότι μπορεί
να γίνουν μεγάλες κατασκευές, αυτό παλιά το Κέντρο που λέγαμε το
Πολιτιστικό, που εν πάση περιπτώσει είχαμε πάρει μια απόφαση. Ας γίνει –
να πω μια απλή σκέψη- ένα Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Κατά κάποιο
τρόπο τι να κάνουμε; Να βάλουμε τον κόσμο μέσα. Γιατί υπάρχει και ένα
πρόβλημα τώρα και με τη Λαϊκή κλπ. Αλλά κάπου πρέπει να βάλουμε τον
κόσμο μέσα σε κάποια ζητήματα. Εάν δεν παρθούν τέτοιες πρωτοβουλίες
ούτως ώστε ο κόσμος να βρεθεί μέσα, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ
άσχημα.
Προφανώς συμφωνώ να πάμε σε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.
Προφανώς αυτό το Συμβούλιο δεν είναι να βρεθούμε εμείς πάλι και κάποιοι
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φορείς μόνο. Να βρεθεί κόσμος. Και αυτό είναι πραγματικά επίσης δύσκολο
πράγμα. Προφανώς πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι το ζήτημα αυτό
σήμερα είναι εξίσου μεγάλο και με τα υπόλοιπα ζητήματα που αυτός δέχεται
στη ζωή του, που έχουν να κάνουν με το μισθό, με τη σύνταξη, με την
ασφάλιση κλπ. και με το δικαίωμα στη ζωή του. Γιατί ο πλούτος, ο πλούτος
της χώρας, είναι κομμάτι του ίδιου του εαυτού του. Όπως του αφαιρούν το
μισθό, του αφαιρούν και αυτό που λέμε το δικαίωμα να υπάρχει και να ζει σ’
αυτό το χώρο.
Με αυτή τη λογική και συμφωνώντας βέβαια στο ζήτημα του
ανοιχτού Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ διαβάζω ένα πολύ σύντομο ψήφισμα,
πολύ φαρδύ κατά τη γνώμη μου για να χωράει όλος ο κόσμος, που λέει το
εξής:
«Η εφαρμογή του τρίτου μνημονίου, ανάμεσα σε όλα τα άλλα,
επιφυλάσσει για την τοπική κοινωνία της πόλης μια ακόμα δυσάρεστη
έκπληξη. Με τη δημιουργία του υπερταμείου όλος ο πλούτος της χώρας
μεταφέρεται στα χέρια των δανειστών καταπατητών της ζωής του λαού
και του πλούτου της χώρας. Έτσι, οι αγώνες του Ηλιουπολίτικου λαού
για να κατοχυρώσει τη δημόσια περιουσία από τους τσιφλικάδες
καταπατητές σήμερα βρίσκει απέναντί του εχθρούς και αντιπάλους την
κυβερνητική πολιτική και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Καταγγέλλουμε αυτή την πολιτική. Δηλώνουμε ότι είμαστε
αποφασισμένοι να μην αφήσουμε κανέναν να στερήσει από το λαό της
πόλης αυτά που του ανήκουν. Είμαστε αποφασισμένοι στην άμεση
αξιοποίηση όλων των χώρων αυτών της πόλης».
Εγώ αυτά έχω να προτείνω. Αυτά έχω στο μυαλό μου. Και να δούμε
από δω και πέρα αν πάλι θα κλαίμε την επόμενη μέρα γι’ αυτά που χάσαμε ή
θα κάνουμε κάτι διαφορετικό και θα είμαστε υποταγμένοι στη μοίρα μας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

71

72

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε πολύ, κ.Σόφη. Αν υπάρχουν Δημοτικοί
Σύμβουλοι.
Ο κ.Αντύπας έχει τον λόγο.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Εγώ θα μιλήσω λίγο πιο πρακτικά. Δεν διαφωνώ με όσα
ακούστηκαν μέχρι εδώ. Αλλά θα πρέπει, πέραν όλων όσων κινήσεων
ειπώθηκε ότι πρέπει να γίνουν, θα πρέπει η παρουσία της Δημοτικής Αρχής
και των εκπροσώπων των άλλων Δημοτικών Παρατάξεων να έχει και ένα
κατοχυρωμένο κείμενο, ένα δυνατό κείμενο μαζί. Ένα κείμενο που θα είναι
στη σειρά όλα τα οικόπεδα. Ένας χάρτης που θα συνοδεύει πού βρίσκονται
αυτά τα οικόπεδα. Και επίσης –έτσι χονδρικά λέω μία πρώτη εκτίμηση- ότι
από αυτά τα οικόπεδα του Δημοσίου η Ηλιούπολη από χωριό έγινε ο
δεύτερος Δήμος του κεντρικού τομέα και με όσα έχουν απομείνει, με τις
χρήσεις που πρέπει να τους δώσουμε, τεχνικά κατοχυρωμένες, με όσα
οικόπεδα έχουν απομείνει, μεγάλα ή μικρά, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται
σαν πόλη. Και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό όχι μόνο στις Αρχές αλλά και
στους ίδιους τους Ηλιουπολίτες.

Σήμερα ένας καινούργιος κάτοικος

δεν ξέρει ότι το Χαλικάκι, που πηγαίνει και γυμνάζεται, ήταν οικόπεδο το
οποίο το κέρδισαν οι Ηλιουπολίτες, οι οποίοι μάχονταν επί 40 χρόνια. Δεν
ξέρει ότι το ΙΚΑ, εγώ όταν ήμουν στο Δήμο επάνω, το μόνο που υπήρχε το
’83, το μόνο που υπήρχε σαν ΙΚΑ ήταν εδώ απέναντι σε ένα κτίριο 5
υπάλληλοι, Γραφεία, και όταν ήθελε κάποιος να πάει να κάνει μία εξέταση
έπρεπε να πάει στο Νέο Κόσμο, να περιμένει με τις ώρες, να φύγει δυο-τρεις
μέρες και δεν συμμαζεύεται, οπότε δεν έκανε κανένας εξετάσεις. Στα
σχολεία το ίδιο. Φύγαμε τότε θυμάμαι, το ’64, γιατί για να πάει από το Λόφο
Γερμανού που μένω σχολείο ο αδελφός μου έπρεπε να έρθει στην κεντρική
πλατεία μέσα από χωματόδρομους, από τα ρέματα και όλα αυτά. Αυτά
πρέπει να γίνουν κατανοητά.
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Προτείνω, λοιπόν, πέρα απ’ όλα τα άλλα, αφού γίνει αυτό που είπα με
την Επιτροπή, εμπειρογνωμόνων, ειδικών, δεν ξέρω, πρέπει σε κάθε γειτονιά
να τοιχοκολληθεί ότι το τάδε οικόπεδο είναι αυτό με αυτή τη χρήση που
πρέπει να γίνει και γι’ αυτό υπάρχει. Και να καλέσουμε τον κόσμο να τα
μάθουν. Δεν τα ξέρουν οι Ηλιουπολίτες, συνάδελφοι, αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Αντύπα.
Ο κ.Κουρής έχει τον λόγο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Σήμερα είχαμε κληθεί, υποτίθεται, για να κουβεντιάσουμε
για τη χρήση των οικοπέδων και ξαφνικά βρισκόμαστε, μετά από 30 χρόνια,
35 χρόνια αγώνων, τα οικόπεδα αυτά να μη μπορούμε να τα ακουμπήσουμε.
Όταν πριν από κάποια Δημοτικά Συμβούλια εδώ μέσα κληθήκαμε να
δώσουμε τα αποθεματικά του Δήμου στην Κυβέρνηση, είπα εγώ εκείνη τη
μέρα «αυτή η Κυβέρνηση είναι άχρηστη». Θα το θυμάστε. Τώρα λέω ότι
είναι και επικίνδυνη. Καμία Κυβέρνηση μέχρι τώρα από τις μνημονιακές,
είτε ΠΑΣΟΚ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Νέα Δημοκρατία-ΠΑΣΟΚ, δεν
έβαλε τέτοιο όρο όταν έφτιαχνε το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν έβαλε όρο το ότι δεν
μπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να παραχωρεί οικόπεδα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Λέω, λοιπόν, ότι θα συμφωνήσω –και να τελειώνω κιόλας, δεν θέλω
να μακρηγορήσω- θα συμφωνήσω σε ένα από αυτά που είπε η κα Πίκουλα.
Η κίνηση η δική μας τώρα, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε πολιτικό
επίπεδο, είναι να πλησιάσουμε τους Βουλευτές που θα ψηφίσουν την
Κυριακή. Και πάση θυσία πρέπει να καταφέρουμε να εξαιρέσουμε …
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ εννοείς.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Φυσικά τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Γιατί οι άλλοι δεν θα το
ψηφίσουν. Μπορεί να μπει και σε παζάρι τότε. Ψηφίζουμε το
πολυνομοσχέδιο και βγάζουμε αυτό απέξω. Να καταφέρουμε να βγει αυτή η
διάταξη απέξω. Να μπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να παραχωρεί οικόπεδα στους
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Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πλέον αυτός είναι ο μόνος στόχος
που μας έμεινε. Τι κουβεντιάζουμε; Υποτίθεται θα κουβεντιάζαμε σήμερα
για το πού θα παραχωρηθούν και τι θα γίνουν τα οικόπεδα και τις χρήσεις
τους και μας έρχεται η κεραμίδα στο κεφάλι; Και ψάχνουμε να βρούμε από
δω και πέρα δηλαδή πού πήγαν οι αγώνες τόσων ανθρώπων, όλου του λαού,
των τριών πόλεων και ό,τι άλλο έγινε στην περιοχή τη δική μας;
Σηκώστε, λοιπόν, τα τηλέφωνα και ειδικά στους συνάδελφους που
έχουν γνωριμίες στους Βουλευτές της πλειοψηφίας της Κυβέρνησης και
πείστε τους να αλλάξουν αυτή τη διάταξη. Μπορούν. Γιατί να ‘στε σίγουροι
ότι μπορεί να μην την έχει ζητήσει η Τρόϊκα και να είναι κάποιος φωστήρας
μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Κουρή.
Ο κ.Πούλος έχει τον λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα ‘θελα να πω ότι, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα,
εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γυρίσουμε μάλλον μερικές
δεκαετίες πίσω. Τι θέλω να πω; Όταν ήμουν μικρός, έβλεπα από το πατρικό
μου απέναντι στο Χαλικάκι που υπήρχε μια διώροφη οικοδομή στα μπετά,
όπου ο αείμνηστος Κιντής κατάφερε να τη σταματήσει, να αναδασώσει την
περιοχή και να καταφέρουμε σαν Δήμος μετά από τόσα χρόνια να έχουμε
πίσω αυτά τα δημόσια ακίνητα.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι πρέπει να συνεχίσουμε σαν εκλεγμένη
Δημοτική Αρχή, τα οικόπεδα αυτά, όπου εμείς τα έχουμε ανάγκη, να
προσπαθήσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιούσα την έκφραση
«με τσαμπουκά». Δηλαδή να μπούμε στο ΙΚΑ εκεί και να κάνουμε κάποια
κατασκευή. Οπουδήποτε έχουμε ανάγκη, οπουδήποτε υπάρχουν αυτά τα
ακίνητα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ένα σχεδιασμό.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Πούλο. Υπάρχει άλλος Δημοτικός
Σύμβουλος; Δεν υπάρχει.
Ο κ.Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε. Καταρχήν, γνωρίζω ότι σε όλα τα
προγράμματα των παρατάξεων, όταν μιλάμε για τη δημόσια περιουσία λέμε
ότι οι αγώνες της δημόσιας περιουσίας είναι κατεξοχήν πολιτικοί αγώνες και
δεν είναι δικαστικοί.
Άρα, λοιπόν, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, τα τεχνοκρατικά
είναι καλά αλλά ως εδώ. Το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και υπάρχουν
πολιτικές ευθύνες. Και πρέπει να τις αποδώσουμε. Οι πολιτικές ευθύνες
είναι αυτή τη στιγμή στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτοί έχουν την
πολιτική ευθύνη. Όπως πολιτική ευθύνη έχουν και τα ρεύματα τα ιδεολογικά
και τα πολιτικά μέσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα οποία τη μία μέρα λένε
έτσι και την άλλη λένε αλλιώς. Και θα γίνω πολύ συγκεκριμένος.
Από το 2011, όταν εμείς εδώ ως παράταξη δεχόμαστε τις επιθέσεις
όλων ότι ξεπουλάμε τη δημόσια περιουσία, ξεπουλάμε τα οικόπεδα,
ξεπουλάει η Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ τους χώρους εδώ,
τους χώρους εκεί, λέγαμε –και επιμένουμε να το λέμε τώρα αυτό- ότι δεν
μπορεί να ισοπεδωθούν τα πάντα, ότι πρέπει να υπάρξει και με τον ιδιωτικό
τομέα συνεργασία. Και εμείς το λέμε αυτό, κόντρα σ’ αυτούς που τους
στηρίζουν σήμερα τα νεοφιλελεύθερα κόμματα. Άκουσα για παράδειγμα ότι
η Νέα Δημοκρατία, λέει, σκέφτεται να ψηφίσει το ένα κομμάτι και όχι το
άλλο ή το ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ανήκουμε ή
δεν ανήκουμε σε συγκεκριμένους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους;
Πρέπει να πάρουμε τις ευθύνες μας.
Εμείς, λοιπόν, ως Δημοτική Παράταξη και ως πολιτικό ρεύμα στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, παραμένουμε σταθεροί στις απόψεις μας. Και θα πω
και για την Ηλιούπολη πολύ συγκεκριμένα. Λέμε και τώρα ναι στα ΣΔΙΤ,
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ναι στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ανάπτυξη χωρίς
συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, δεν
γίνεται. Δεν γίνεται! Γι’ αυτό, λοιπόν, και επικροτούμε ό,τι κάνει και η
προηγούμενη και η σημερινή Κυβέρνηση σε σχέση με την κινητοποίηση
ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα μας.
Τώρα, η δημόσια περιουσία είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο
αφορά και την πόλη αλλά αφορά και άλλες περιοχές. Δεν κατάλαβα. Εδώ
δόθηκε μάχη σ’ αυτό το Συμβούλιο -και θα σας πω τη συγκεκριμένη μου
θέση για τη δημόσια περιουσία και της Ηλιούπολης- δόθηκε μάχη σ’ αυτό το
Συμβούλιο να συνδεθεί ό,τι γινόταν εδώ με το Ελληνικό. Και κανείς εδώ δεν
έπαιρνε θέση ότι, ναι, το Ελληνικό θέλει και επενδυτές. Εμείς το είπαμε.
Εμείς είπαμε ότι δεν μπορεί να διατηρηθεί από το Κράτος η Ριβιέρα της
Αττικής μόνο μέσα από κρατικές επενδύσεις και κρατική διαχείριση. Ότι αν
δεν μπει ο ιδιώτης μέσα, αν δεν γίνουν επενδύσεις, δεν πρόκειται να σταθεί
το παραλιακό μέτωπο.
Σήμερα ερχόμαστε και η σημερινή Κυβέρνηση έρχεται και κάνει τι;
Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Παρακαλώ πολύ, επειδή δεν έχουμε στα
χέρια μας το Σχέδιο Νόμου, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το βάθος του
προβλήματος. Εύχομαι, ειλικρινά εύχομαι, να μην ψηφιστεί. Αλλά είμαι
99,9% πεπεισμένος ότι θα ψηφιστεί γιατί στις 24 πρέπει να υπογραφεί η
αξιολόγηση.
Ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή; Δίνεται όλο πακέτο, ό,τι υπάρχει
στη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, εκτός αν υπάρχουν οι
περιορισμοί των αρχαιολογικών χώρων και αυτά, στο Ταμείο αυτό. Και
ακούστε να δείτε. Δεν δίνεται απλά στο Ταμείο. Παραδίδεται στην Τρόϊκα
όλη η Ελλάδα. Αυτό γίνεται σήμερα. Αν αυτό γινόταν με άλλες
Κυβερνήσεις, θα είχε καεί η Αθήνα τώρα. Δεν μιλάει κανείς. Ή σχεδόν
κανείς, για να μην αδικήσω κάποιους.
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Εμείς ακόμα και τώρα λέμε, και επαναλαμβάνω να καταγραφεί στα
Πρακτικά, ναι στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά εκεί που πρέπει.
Ας δούμε λίγο την πόλη μας τώρα. Υπάρχει κάτι στην πόλη μας το
οποίο εμείς και οι προηγούμενοι και οι προ προηγούμενοι δεν έχουν δώσει
τη μάχη να το κατοχυρώσουν και να πάρουμε αποφάσεις; Σε όλα σχεδόν τα
φιλέτα, δεν θα πω σε ένα-δύο συγκεκριμένα που ακόμα δεν είναι λίγο
ξεκάθαρα, σε όλα σχεδόν αυτά τα οποία, και πολύ σωστά παρατήρησαν οι
συνάδελφοι, μπορεί να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα, εμείς έχουμε
κατοχυρώσει επάνω εκεί χρήσεις. Χρήσεις έχουμε κατοχυρώσει. Έχουμε
κάνει γήπεδα μπάσκετ και με τη σύμφωνη γνώμη όλων σας. Όλοι μας.
Έχουμε κάνει δράσεις τέτοιες που έχουμε κατοχυρώσει τη χρήση με βάση
τις αποφάσεις τις παλιές, της ΚΕΔ κλπ.
Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι από την πρώτη στιγμή, με τις
περιφράξεις των οικοπέδων που κάναμε, με τα παγκάκια, με τους
φωτισμούς, σε όλη την Ηλιούπολη, επαναλαμβάνω, γιατί ξέρετε βασικό
έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και της προηγούμενης τετραετίας και αυτής
είναι οι δημόσιοι χώροι, κατοχύρωση, καθαρισμός, περίφραξη, φωτισμός, τι
θέλαμε να κάνουμε; Θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα σ’ αυτό που είπε ο
κ.Αναγνώστου, και πολύ σωστά, ότι πρέπει η γειτονιά, ο λαός να μπει στο
παιχνίδι.
Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας να
είμαστε πάρα πολύ πρακτικοί, αλλά το καλαμπούρι έχει τελειώσει. Και
απορώ γιατί και η Λαϊκή Συσπείρωση είναι πολύ ήπια σήμερα. Ξέρεις, κα
Τσατσούλη, με έχεις εκπλήξει.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε με λίγο. Είμαστε αποφασισμένοι, και μιλάω πάρα
πολύ σοβαρά τώρα, και εδώ θα πρέπει να δοθούν μάχες, εδώ σ’ αυτή την
πόλη ό,τι και να κάνουν, από το πιο μικρό οικόπεδο που είναι η παιδική
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χαρά ή το παγκάκι το ένα μέχρι τα φιλέτα, θα πρέπει να δώσουμε μάχη για
να μην παραχωρηθεί σε κανένα. Όταν λέω μάχη, λέω μάχη. Όχι απλά
πολιτική. Και να στείλουμε ένα μήνυμα σ’ αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι
μας στηρίζουν, ότι αν ψηφίσουν στη Βουλή των Ελλήνων όλα αυτά τα
μέτρα και την παραχώρησή τους σ’ αυτό το Ταμείο, θα πρέπει να τους
καταγγείλουμε δημόσια πολιτικά και κάθε κόμμα ξεχωριστά. Και να τα
αφήσει αυτά η Αξιωματική Αντιπολίτευση που λέει ότι «εμείς είμαστε υπέρ
αυτού αλλά μπορεί να δούμε κι αυτό, μπορεί να δούμε και τούτο». Ή η
Δημοκρατική Συμπαράταξη το ένα ή το άλλο.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τώρα πια τις θέσεις τους. Δεν μπορεί να
λέγεσαι Δημοκρατική Συμπαράταξη ή Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και
από κει να βάζεις πλάτη για το μεγαλύτερο ιστορικά ξεπούλημα του
δημόσιου τομέα στη χώρα από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Πόσο
μάλλον, βέβαια, να λέγεσαι Αριστερά! Αυτό δεν το σχολιάζω καν.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, παρακαλώ μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμος, ξέρετε γιατί. Γιατί φωνάζετε
ότι σας διακόπτω, δεν σας αφήνω να μιλάτε. Αφήστε με να τελειώσω. Θα
διατυπώσω τις απόψεις μου. Εγώ δεν είμαι «κωλοτούμπας». Από τότε που
ανέλαβα Δήμαρχος μέχρι σήμερα έχω σταθερή γραμμή σ’ αυτά τα θέματα.
Λοιπόν, βεβαίως. Μα, γι’ αυτό είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο. Το
ποιοι φέρανε ποιον εδώ έχουν ονοματεπώνυμο και έχουν και πολιτικούς
φορείς και αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους. Και αυτό πρέπει να ξέρει ο
λαός της Ηλιούπολης και όλη η χώρα. Δεν αποποιήθηκε κανείς ευθυνών.
Εγώ μιλάω συγκεκριμένα. Δεν μιλάω αέρα κοπανιστό, «να το δούμε και να
συζητήσουμε». Εδώ έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι πολιτικοί φορείς. Είναι οι
συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Για να το
ξεκαθαρίσουμε.
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Εμείς, λοιπόν, σαν Δημοτική Αρχή, και είμαι βέβαιος ότι θα
συμπαραταχθούμε όλοι μαζί σαν Δημοτικό Συμβούλιο, δεν περιμένουμε
σχεδόν κατά 99,9% να αλλάξει τίποτα. Εγώ μόνο έχω μια ελπίδα και
πιστεύω σ’ αυτό που λέω, παρότι ο κ.Κοκοτίνης λέει «όχι, να μην πούμε
ούτε το «δύναται». Θα είναι πολύ θετικό αν μπορέσουμε έστω να πείσουμε
τους δανειστές μέχρι την Κυριακή το βράδυ, γιατί αυτούς πρέπει να
πείσουμε, γιατί σ’ αυτούς με βάση το Σχέδιο Νόμου είναι ο τελικός λόγος,
να βάλουν το «δύναται». Θα είναι θετικότατο.
Γιατί είμαι βέβαιος ότι για την Ηλιούπολη και για το συμφέρον αυτής
της πόλης το «δύναται» θα δώσει τη δυνατότητα σε δυνάμεις που
πραγματικά πιστεύουν ότι πρέπει η δημόσια περιουσία σ’ αυτή την πόλη να
περάσει στην Αυτοδιοίκηση, γιατί δεν είναι και τίποτα μεγάλο μεταξύ μας,
τα φιλέτα τα μεγάλα είναι αλλού, είναι σε άλλες περιοχές, σε άλλους χώρους
και έχουν άλλο είδος εσόδων και επενδύσεων. Σε μας μπορεί να κερδίσουμε
και να μας δοθούν πραγματικά τα οικόπεδα αυτά και οι ελεύθεροι χώροι
στην Αυτοδιοίκηση και τον Δήμο.
Άρα, λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το παράθυρο. Και αυτό που λέμε όλοι
μας, να πάρουμε τηλέφωνο όλοι και να πιέσουμε τους πολιτικούς χώρους
που έχουμε επιρροή ή κάποιοι ανήκουν, να ζητήσουν να υπάρξει
τουλάχιστον αυτό το «δύναται». Γιατί, αν δεν υπάρξει, έχει τελειώσει η
υπόθεση. Θα πάμε σε πολιτικούς αγώνες οι οποίοι θα είναι μακροχρόνιοι.
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Θα περιμένουμε, λοιπόν, για να το κλείσω να μη σας κουράζω, ποια
είναι η τελική μου πρόταση; Πρώτον, θα περιμένουμε, μετά τις πιέσεις που
μπορούμε να κάνουμε ο καθένας με τον τρόπο του, την Κυριακή το βράδυ
να δούμε την τελική ψήφιση του Νομοσχεδίου. Και από τη Δευτέρα το πρωί
θα πάμε στις εξής κινήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι άμεσες:
Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως.
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Δεύτερη δράση: Σωστή πρόταση και πρέπει να γίνει. Θα επιλέξουμε
χώρο ανοιχτό όπου όλα τα κόμματα, όλες οι παρατάξεις εδώ θα κάνουμε μια
μεγάλη κινητοποίηση για να ενημερώσουμε το λαό της Ηλιούπολης.
Και το επόμενο βήμα μας θα είναι εκεί να αποφασίσουμε σταδιακές
καταλήψεις όλων των ελεύθερων χώρων που υπάρχουν στην πόλη, με πανό,
με σκηνές, με κόσμο, με στρατό. Αλλιώς δεν γίνεται. Όπως κάναμε τις
καταλήψεις και στέλναμε κόσμο σε ελεύθερους χώρους, και ξέρουν πολύ
καλά κάποιοι που είχαν καταλάβει π.χ. το Αναψυκτήριο τρεις και τέσσερις
μήνες εκεί, να βρούμε αυτά τα παιδιά όλα που προπηλακίζανε στο Δημοτικό
Συμβούλιο π.χ. την κουβέντα για τις συγχωνεύσεις, να ‘ρθουν τώρα όλοι
εδώ και να δώσουμε μαζί, ενωμένοι, έναν αγώνα για όλα τα οικόπεδα του
Δήμου. Και στη γειτονιά να πάμε σε όλα τα οικόπεδα, να κάνουμε εκεί
Λαϊκές Συνελεύσεις, να φωνάξουμε τον κόσμο και να του ζητήσουμε, γιατί
η κα Τσατσούλη είπε κάτι σωστό, πράγματι υπάρχουν δυνάμεις σε κάθε
περιοχή που έχουν δώσει αγώνες, θυμούνται και παρακολουθούν. Να είναι
οι φύλακες αυτοί της γειτονιάς όλων αυτών των οικοπέδων, ώστε να
μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε πολλαπλάσιες δυνάμεις για να μπορέσουμε
πράγματι να προστατεύσουμε τα ακίνητά μας.
Έχω τη γνώμη ότι, αν πάμε σ’ αυτή τη λογική και ενωτικά, παρά το
ότι σας είπα θα ψηφιστεί ο Νόμος, για την Ηλιούπολη δεν θα υπάρξει τόσο
μεγάλο ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι για να
τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά.
Και, βέβαια, σωστά είπε ο κ.Αντύπας, θα πρέπει άμεσα την επόμενη
βδομάδα να έχουμε το πακέτο ολοκληρωμένο, που θα πολλαπλασιάζει,
κ.Παπαγεωργίου,

όπως

προείπατε,

τις

κοινωφελείς

χρήσεις,

επαναβεβαιώνοντας την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού μας
Συμβουλίου, η οποία ήταν σαν να ήταν προφητική, που έλεγε «χαιρετίζουμε
τη μεγάλη δικαστική νίκη για τη δημόσια περιουσία αλλά αποφασίζουμε
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ομόφωνα ότι κανένα οικόπεδο του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ, όλα τα οικόπεδα
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις».
Τώρα, όσον αφορά το ψήφισμα. Το ψήφισμα εγώ δεν έχω αντίρρηση
να συμφωνηθεί και να συζητηθεί. Θεωρώ του αγαπητού συναδέλφου του
κ.Σόφη αρκετά ακραίο. Αλλά όμως μπορούμε, με μία επεξεργασία με όλες
τις παρατάξεις, να το κάνουμε έτσι ώστε να είναι ομόφωνο. Και έχω
επικοινωνήσει ήδη, γιατί σωστά ειπώθηκε ότι πρέπει και οι άλλοι Δήμοι να
μπουν στο παιχνίδι, έχω επικοινωνήσει ήδη με τους όμορους Δήμους, ειδικά
Αργυρούπολης, Ελληνικού και Αλίμου, που δώσαμε τη μάχη, όπως επίσης
και με τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ. Γιατί θεωρώ ότι το θέμα δεν αφορά, όπως
πολύ σωστά είπατε, μόνο τον Δήμο μας ή μόνο το λεκανοπέδιο. Αφορά όλη
την Ελλάδα και όλη την Αττική. Να κινητοποιηθούν και με την ΚΕΔΕ.
Δυστυχώς, δεν μπόρεσα να μιλήσω με τον Πρόεδρο. Επιχείρησα να μιλήσω
με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, ώστε και αυτή σε έκτακτη συνεδρίασή
της να μπορέσει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια για να μη συμβεί το
γεγονός το οποίο θέλουμε.
Συγκεκριμένες, λοιπόν, προτάσεις:
Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου.
Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, το ψήφισμα που να το
επεξεργαστούν κάποιοι συνάδελφοι εδώ, να το φέρουμε, να το κλείσουμε,
κ.Πρόεδρε.
Τρίτον, εξειδίκευση της πρότασης, κ.Παπαγεωργίου, την επόμενη
εβδομάδα να έχουμε οριστικά την άποψή μας αυτή. Να επαναβεβαιώσουμε
τις αποφάσεις για τα φιλέτα που είναι παραχωρημένα, γιατί κάποιες θέλανε
και θέλουν επικαιροποίηση. Να το δούμε.
Και, τέλος, το σημαντικότερο για μένα είναι οι κινητοποιήσεις.
Κινητοποιήσεις και καταλήψεις σε όλα εκείνα τα οικόπεδα τα οποία είτε
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μαθαίνουμε είτε πιστεύουμε ότι μπορούν πράγματι να πουληθούν μέσω του
νέου αυτού Ταμείου στους ιδιώτες.
Ευχαριστώ πολύ, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ.Δήμαρχε.
Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματος, επί της πρότασης που
έκανε ο Δήμαρχος με τα τέσσερα σημεία, θα ήθελα την άποψή σας και τον
σχολιασμό σας για να το κλείσουμε.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Καταρχήν, με τον σχεδιασμό δεν έχω καμία αντίρρηση,
ούτε με το ψήφισμα έχω αντίρρηση. Εκείνο που ήθελα να πω, όμως, είναι το
εξής: Κύριε Δήμαρχε, μακάρι να ήσασταν έτσι και τα προηγούμενα χρόνια,
ειλικρινά. Αν θυμάστε, σε ένα Διαδημοτικό Συμβούλιο το ’11 το θέμα του
ΤΑΙΠΕΔ το έβαλα εγώ και δεν είδα να υπάρχει αντανακλαστικό από
πουθενά. Αν θυμάστε τότε, σε 10 μέρες μπορούσαν να εκποιηθούν ακίνητα.
Τους απαλλάξανε προκαταβολικά από ευθύνες τους πωλούντες. Τα χρήματα
πηγαίνανε όλα στο εξωτερικό χρέος κ.ο.κ.
Θα θυμίσω, δεύτερον, ότι το ’12 βρισκόταν σε εξέλιξη, αν και δεν
έγινε τελικά, να υποθηκευτούν όλα τα ακίνητα, μικρά και μεγάλα, για να
πάρουμε ένα ομολογιακό δάνειο δισεκατομμυρίων από μία Γερμανική
Τράπεζα, δεν θυμάμαι το όνομά της. DEUTSCHE BANK; Δεν θυμάμαι.
Τρίτον, για να τα λέμε όλα, το ιστορικό, θα θυμάστε το 2003-2004 ο
κ.Τσάτσος, και όχι μόνο, ουσιαστικά με ένα Νόμο του 2003 βάλανε
μπουρλότο στη δημόσια περιουσία, με τίτλο σε 10 χρόνια μπορούσες να
κατοχυρώσεις ακίνητο. Τα ξέρετε αυτά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Τσάτσος ο Ευρωβουλευτής. Όχι η Κυβέρνηση.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ναι, σωστό. Ο Τσάτσος. Απλώς τότε ψηφίσανε ένα
Νόμο το 2003, πέρα ότι ήταν δικηγόρος, είναι το λιγότερο αυτό, εντάξει, οι
δικηγόροι το έχουν αυτό, το κυριότερο είναι ότι φτιάξανε ένα Νόμο το 2003
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που μπορούσες χωρίς τίτλο μετά από 30 χρόνια χρησικτησία να
κατοχυρώσεις το δημόσιο ακίνητο και μετά με τίτλο μετά από 10 χρόνια.
Αυτό γιατί το λέω; Και να πω και για το «Ελληνικό». Εμείς καταρχάς
σαν παράταξη θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: Το πώς φτάσαμε εδώ πέρα έχει
καθένας πολιτική κρίση. Το τι έγινε πέρσι τον Ιούλιο και πώς έγινε, πάλι
έχει ο καθένας την πολιτική κρίση. Εγώ δεν είμαι εξουσιοδοτημένος γιατί
δεν εκφράζω ένα κόμμα εδώ και το εννοώ. Μπορώ να συζητήσω με όποιον
θέλει οτιδήποτε και οπουδήποτε. Όμως, εδώ είμαι υποχρεωμένος να πω αυτό
που λέει η παράταξή μου και το εννοεί. Έχουμε μια προγραμματική θέση
από τις εκλογές που τις εκφράζουμε.
Και να ξεκαθαρίσω κάτι. Όσον αφορά το «Ελληνικό», επαναλαμβάνω
το «Ελληνικό», εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε απ’ αυτή τη θέση γιατί το
«Ελληνικό» αυτό που πήγαινε να κατασκευαστεί εκεί πέρα ήταν ένα τέρας
το οποίο θα υποθηκεύσει για δεκαετίες, αν γίνει έτσι όπως ήταν, που ελπίζω
να μη γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά τουλάχιστον εκείνο ήταν ένα τέρας,
που αν θυμάστε έκτιζε 1.800.000 τετραγωνικά μέτρα και χίλια δυο άλλα
πράγματα, να μην τα αναφέρω τώρα.
Εμείς, επαναλαμβάνω λοιπόν, θέλω να δηλώσω τη θέση της
παράταξής μας για τη δημόσια περιουσία. Είναι αυτονόητο, και κάθε
Δημοτική Κίνηση που σέβεται τον εαυτό της και στην πόλη της πρέπει να
πολεμάει ανεξάρτητα από κυβερνητικές επιλογές και αν σε στήριξε ένα
κόμμα ή δεν σε στήριξε.
Το δεύτερο, για το «Ελληνικό», και εδώ θέλω να επαναβεβαιώσω τη
θέση μας, ότι στο θέμα του «Ελληνικού» εμείς δεν πρόκειται ούτε με τίποτα
ουρανοξύστες, ούτε με τα διάφορα τέτοια να συμφωνήσουμε. Γιατί,
επαναλαμβάνω, αυτή είναι η θέση της Δημοτικής μας Κίνησης.
Με τις προτάσεις, ανεξάρτητα απ’ όλα αυτά, συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη.
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Ο κ.Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Ο Δήμαρχος έκανε
κάποιες προτάσεις. Δεν έχω λόγους να διαφωνήσω. Θα ήθελα μόνο να
συμπληρώσω. Το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει. Αλλά με ευθύνη
του Προεδρείου του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στο έκτακτο αυτό
Συμβούλιο να παραστούν και οι Βουλευτές της Β΄Αθηνών απ’ όλα τα
κόμματα. Να κληθούν τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προσκληθούν. Τώρα αν…
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είπα ότι θα τους βάλετε το πιστόλι στο κεφάλι. Να
κληθούν να παραστούν. Κάποιοι θα παραστούν. Κάποιοι θα παραστούν,
κ.Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά να σου πω τι θα γίνει; Στους
«Κόπτες» ήρθαν της Αντιπολίτευσης τότε όλοι, «ναι, θα σας στηρίξουμε, θα
σας κάνουμε». Μόλις μετά γίνανε Κυβέρνηση ή δεν ξέρω και εγώ τι, την
κοπανήσανε. Μόνο το Κ.Κ.Ε….
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ας έρθουν 5 από δαύτους να εκτεθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό αυτό που λέει ο Δήμαρχος.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ας έρθουν να εκτεθούν και να κληθούν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεσμικά πρέπει να κινηθούμε και στο Κοινοβούλιο. Είναι
σωστό.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και παράλληλα να κληθούν, αφού τους φέρουμε εδώ,
αν μπορέσουμε, να κληθούν και στην εκδήλωση που θα κάνουμε,
ενημέρωση των πολιτών. Και εκεί, απέναντι στους πολίτες. Αυτή τη
συμπλήρωση ήθελα να κάνω. Συμφωνώ με τα υπόλοιπα.
Βεβαίως, να υπενθυμίσω στον Δήμαρχο, γιατί ενδεχομένως δεν
θυμάται, εγώ την άποψή μου για το «Ελληνικό» την είχα πάντοτε και σαν
Δήμαρχος και σαν Πρόεδρος στην ΤΕΔΚΝΑ της Επιτροπής Περιβάλλοντος
την είχα εκθέσει και είχα έρθει σε αντίθεση με τους συναδέλφους
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Δημάρχους. Η αξιοποίηση του «Ελληνικού» χωρίς την είσοδο ιδιωτών δεν
μπορεί να γίνει. Βεβαίως, με κάποιους κανόνες και κάποιο σεβασμό στο
περιβάλλον. Το Κράτος, οι Δήμοι και τα λοιπά δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα, και ειδικά σ’ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που περνάει η
χώρα, να αξιοποιήσει το «Ελληνικό», το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης. Η
αξιοποίηση προς όφελος των δημοτών μπορεί να γίνει αλλά με τη
συμμετοχή ιδιωτών. Αυτό το έλεγα πάντοτε. Το έλεγα και τότε και τώρα.
Γιατί είπατε ότι κανείς δεν είχε το θάρρος να το πει αυτό. Δείτε, κ.Δήμαρχε,
και τις τοποθετήσεις μου στα Διοικητικά Συμβούλια της Τοπικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων, όταν συμμετείχα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Αναγνώστου.
Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Σε σχέση με τον σχεδιασμό εμείς μιλάμε για ένα
Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους μαζικούς φορείς και όχι για σουαρέ. Άρα,
μ’ αυτή την έννοια. Αν θα ‘ρθουν οι Βουλευτές, θα κάνουν, θα ράνουν, δεν
νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα. Ή «θα του κάνουμε τα μούτρα κρέας», τα
έχει ψηφίσει πιο πριν και κάτι θα γίνει μετά δηλαδή. Είμαστε σε κάποιους
καιρούς που ο καθένας να πάρει και το αποτέλεσμα των λόγων και των
πράξεών του. Και στην τελική ανάλυση να σας πω κάτι; Τώρα μιλάμε και
για τη νέα γενιά. Εντάξει, τα λόγια. Έχουμε χορτάσει. Αλλά οι πράξεις
εμπνέουν σήμερα πια τη νέα γενιά. Ας αφήσουμε το κουκούλι, πότε από δω,
πότε από κει, αν έχουμε το κουράγιο. Αν δεν έχουμε, δεν πειράζει.
Και, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αντιπαράθεση θα γίνει; Θα γίνει.
Είμαστε σε άλλους κόσμους. Το κακό δεν είναι να έχεις τον άλλον απέναντι
και να μιλάς. Αλλά τώρα δεν έχει το Κράτος, δεν έχει το ένα, συνεχίζεται.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσοι από σας, και κλείνω μ’ αυτό, κ.Πρόεδρε,
ρίξατε μια ματιά στον περίφημο Αναπτυξιακό Νόμο. Δεν ξέρω αν ρίξατε μια
ματιά. Λέω, λοιπόν, έχει πάρα πολλά λεφτά όταν πρόκειται να τα βάλει
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μπροστά, να πάρει μπρος η μηχανή της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά για
λαϊκές ανάγκες δεν έχει. Γι’ αυτό αποδεχόμαστε και την επίθεση που
δεχόμαστε. Μαζεύουν από μας για να τα δώσουν σ’ αυτό που λέγεται
καπιταλιστικό κέρδος και ανάπτυξη. Γιατί ανάπτυξη γι’ αυτούς αυτό είναι,
για το σύστημα το καπιταλιστικό.
Και με μία παρατήρηση. Οι φίλοι εδώ πέρα του ΣΥΡΙΖΑ «ε, το
κάνατε εσείς», μου θυμίζει αυτό «αφού εσείς βιάσατε, μπορούμε και εμείς
να συνεχίσουμε». Ας τελειώνει αυτό το πράγμα. Μεταξύ μας, έλεος,
δηλαδή! Γιατί όντως αυτοί οι τύποι σαν μικροαστοί την προηγούμενη φάση,
στα κεραμίδια. Τώρα; Ε, κότες λειράτες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ευσταθίου, έχετε τον λόγο.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Μία κουβέντα, μία λέξη. Το μεγάλο στοίχημα της
σημερινής Δημοτικής Αρχής, του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου είναι
να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τους
συμπολίτες μας, την κοινωνία. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και αν το
πετύχουμε αυτό, πιστεύω θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Σ’ αυτό εγώ
προσωπικά που θα είμαι στην Επιτροπή, όλος ο συνδυασμός είναι στη
διάθεση της πόλης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Ευσταθίου.
Η κα Πίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Σε όλα αυτά τα θετικά που ακούστηκαν για τη Δευτέρα,
γιατί έτσι κι αλλιώς η Κυριακή είναι γνωστή, για τις κινήσεις λοιπόν της
Δευτέρας να προσθέσουμε, σε όλα αυτά τα θετικά που ακούστηκαν των
κινήσεων, ότι υπάρχουν και κάποιοι δημοτικοί φορείς ή δημόσιοι φορείς,
κυρίως δημόσιοι φορείς, και ένας τρίτος πυλώνας που λέγεται Δικαιοσύνη.
Ας το χρησιμοποιήσουμε, λοιπόν. Ας καλέσουμε όσοι συνέβαλαν σε θετικές
αποφάσεις προασπίσεως του δημοσίου αγαθού που λέγεται γη, να τους
καλέσουμε να είναι παρών. Να τους ενημερώσουμε για τις κινήσεις τις
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οποίες θα κάνουμε, ούτως ώστε και οι δημόσιοι κρατικοί φορείς που θα
επιληφθούν αυτών των θεμάτων και θα πάρουν θέση, γιατί κάποια στιγμή το
ίδιο το Νομοσχέδιο θα ‘ρθει και θα υλοποιηθεί από κάποιους κρατικούς
λειτουργούς, ας το έχουν λοιπόν κατά νου και τις δικές μας κινήσεις και τις
δικές μας απόψεις και διεκδικήσεις.
Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πίκουλα.
Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Μια-δυο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Το πρώτο αφορά το εξής
ζήτημα: Εν πάση περιπτώσει, μετά από πάρα πολλά χρόνια ζωής, γιατί
φαίνεται ότι ζω πολλά χρόνια, μου ‘ρχεται, έχω βαρεθεί να ακούω την ίδια
ιστορία. «Τα κάνατε εσείς, άρα δικαιούμαστε να τα κάνουμε και εμείς» ή εν
πάση

περιπτώσει

επαναλαμβάνεται

αυτό

το

παραμύθι.

Και

εγώ

στεναχωριέμαι πιο πολύ όταν το ακούω από ανθρώπους με τους οποίους
βρεθήκαμε και στο δρόμο μαζί μια ορισμένη περίοδο. Νομίζω ότι είναι κακό
πράγμα η εκποίηση του παρελθόντος μας σε ένα δρόμο αδιέξοδο. Αδιέξοδο
για το λαό μας. Ένα αυτό.
Δεύτερον. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τους περίφημους ιδιώτες κλπ.
κλπ. Εγώ κάποια στιγμή θα ήθελα να κουβεντιάσουμε, να δούμε αυτοί οι
περίφημοι ιδιώτες πού έχουν επενδύσει και μια δραχμή. Μήπως στην Αττική
Οδό που την έφτιαξε το Κράτος και την εκμεταλλεύεται ο Μπόμπολας;
Μήπως στην Εγνατία που θέλουν να την πάρουν; Μήπως στο δρόμο
Αθήνας-Θεσσαλονίκης; Τελικά, όλοι αυτοί οι τύποι το μόνο που κάνουν
είναι τι; Να εκμεταλλεύονται τον δημόσιο πλούτο αφού τον βρουν πρώτα
έτοιμο και να λένε «εμείς είμαστε εδώ», τι να κάνουν; Να μας σώσουν; Όχι.
Να μας λεηλατήσουν.
Και εδώ, στο ζήτημα με το «Ελληνικό», Δήμαρχε δεν ξέρω γιατί δεν
θες να το συνδέσεις τόσο άμεσα αυτή τη στιγμή, το ζήτημα του
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«Ελληνικού» είναι ένα. Είναι ποιος θα αρπάξει το φιλέτο προς όφελός του.
Γιατί όπου έγιναν αυτά τα έργα, και στην Ελλάδα και παντού, αυτοί που δεν
μπορεί να έχουν πρόσβαση σ’ αυτή την περιοχή είναι οι άνθρωποι της
πόλης. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα κλείσει η παραλία και ο κόσμος δεν θα
μπορεί να κάνει μπάνιο. Θα πάει να κάνει μπάνιο μόνο στο Σκαραμαγκά.
Γιατί και αυτοί εκεί πέρα που λένε ότι είναι η καλύτερη θάλασσα και η πιο
καθαρή, τελικά θα πείσουν και τους υπόλοιπους που δεν θα έχουν άλλη
δυνατότητα.
Τελευταίο. Εγώ κατέθεσα ένα ψήφισμα. Επιμένω σ’ αυτό το ψήφισμα.
Εγώ προσωπικά το βρίσκω πολύ ελαφρύ το ψήφισμα. Ο Δήμαρχος το
χαρακτήρισε ακραίο. Δεν θα συμφωνήσω σε καμία έκφραση η οποία δεν θα
καταγγέλλει την κυβερνητική πολιτική, δεν θα καταγγέλλει τα ζητήματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Εάν θέλετε να ψηφίσετε κάτι άλλο, με γεια σας με
χαρά σας. Εγώ όμως προσωπικά σε ό,τι με αφορά δεν θα μπορούσα ποτέ να
βάλω και σ’ αυτό το πράγμα νερό στο κρασί μου. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Σόφη. Αν έχετε την καλοσύνη, κ.Σόφη,
διαβάστε το ψήφισμα. Θέλετε να το κάνω εγώ, να το διαβάσω από το e-mail
που στείλατε; Διαβάστε το αν θέλετε μία φορά, αν έχετε την καλοσύνη. Και
θα έρθετε σε επικοινωνία με τον κ.Χατζηδάκη και οι επικεφαλής των
παρατάξεων, προκειμένου να βγει το οριστικό κείμενο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: (διαβάζει)
«Η εφαρμογή του τρίτου μνημονίου, ανάμεσα σε όλα τα άλλα,
επιφυλάσσει για την τοπική κοινωνία της πόλης μια ακόμα δυσάρεστη
έκπληξη. Με τη δημιουργία του υπερταμείου όλος ο πλούτος της χώρας
μεταβιβάζεται στα χέρια των δανειστών καταπατητών της ζωής του
λαού και του πλούτου της χώρας.
Έτσι, οι αγώνες του Ηλιουπολίτικου Λαού για να κατοχυρώσει τη
δημόσια περιουσία από τους τσιφλικάδες καταπατητές σήμερα βρίσκει
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νέους εχθρούς και νέους αντιπάλους την κυβερνητική πολιτική και την
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου.
Καταγγέλλουμε την πολιτική αυτή. Δηλώνουμε ότι είμαστε
αποφασισμένοι να μην αφήσουμε κανένα να στερήσει από το λαό της
πόλης αυτά που του ανήκουν. Είμαστε αποφασισμένοι στην άμεση
αξιοποίηση όλων των χώρων της πόλης».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στείλτε το, κ.Σόφη, παρακαλώ και στο e-mail του
κ.Χατζηδάκη. Γιατί θα έρθετε μαζί σε επικοινωνία προκειμένου να
διαμορφωθεί το τελικό κείμενο.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του πρώτου θέματος.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Ζητάω τον λόγο πολύ ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το είδα. Συγγνώμη, κ.Ασβεστά. Έχετε τον λόγο.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Αν και σχετικά νέος εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
αλλά παρακολουθώντας πολλά χρόνια τα δρώμενα της πόλης, μιας και η
Ηλιούπολη είναι ένα μικρό χωριό και όλοι γνωριζόμαστε, σήμερα βρέθηκα
έκπληκτος, σαν να βρεθήκαμε εδώ μέσα όλοι από παρθενογένεση, με
υπερεπαναστατικές απόψεις, με διάφορα. Άλλοι ξεχάσανε το παρελθόν και
άλλα να λέμε για το μέλλον.
Το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ
προσωπικά τάσσομαι υπέρ των κινητοποιήσεων, για να μην υπάρχει καμία
παρεξήγηση και να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά όμως είναι και ένα
άκρως πολιτικό ζήτημα. Είναι ουτοπία κατά τη γνώμη μου να πιστεύουμε
ότι θα πιέσουμε τους Βουλευτές για να αλλάξει αυτός ο Νόμος. Κατά τη
γνώμη μου πρέπει να πιέσουμε τις Κυβερνήσεις ή τα πολιτικά κόμματα αν
θέλετε να αλλάξουν πολιτική ρότα. Αυτό είναι μία άλλη πολιτική. Εάν την
ασπαζόμαστε, να την κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί εδώ πέρα να βγαίνουμε και
να λέμε τώρα ξαφνικά ότι μία κακή Κυβέρνηση, που όντως μπορεί να είναι
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κακή, αν θα ήταν μία άλλη θα τα έκανε καλύτερα και δεν θα υπέγραφε
τέτοια πράγματα ή να συγκρίνουμε σημερινές καταστάσεις με καταστάσεις
πριν μιας δεκαετίας.
Εγώ, τέλος πάντων, προσωπικά σαν Δημοτικός Σύμβουλος τάσσομαι
με το ψήφισμα του Σόφη. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του πρώτου θέματος.
Είναι ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά
τους τέσσερις άξονες που προσδιόρισε ο Δήμαρχος στο τέλος της
τοποθέτησής του. Και μένει τώρα να δούμε αν το ψήφισμα θα είναι
ομόφωνο ή κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Νομίζω ότι, κλείνοντας ο Δήμαρχος, έκανε έκκληση σε
ετερόκλητες δυνάμεις, που δεν είναι και παρούσες βέβαια, που είχαν
καταλάβει το Αναψυκτήριο κλπ. κλπ., να πάνε να καταλάβουν κάποια.
Νομίζω ότι δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Και νομίζω ακριβώς, επειδή εν
πάση περιπτώσει κάποιοι τους στηρίξανε, εμάς δεν μας αφορά. Εμείς δεν
στηρίξαμε αυτές τις πλευρές. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να
ανοίγουμε μέτωπα και με ανθρώπους ή και καταστάσεις ή και
συλλογικότητες. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος. Νομίζω ότι είναι
υπερβολική η παρατήρηση. Προσωπικά είμαι σε πλήρη αντίθεση με αυτή
την κατάσταση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε, κ.Σόφη. Αυτή είναι η άποψή σας. Αλλά να πω ένα
λεπτό για το ψήφισμα. Θα υπάρξουν δυο ψηφίσματα. Ένα της πλειοψηφίας
και ένα της μειοψηφίας. Δεν χρειάζεται. Θα τα προβάλλουμε και τα δύο. Και
ας μας κρίνει ο κόσμος. Γιατί άκουσα, συγκεκριμένα ο κ.Ασβεστάς είπε ότι
είναι και αυτοί κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Γιατί το βάζεις στον πληθυντικό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό δεν είπες;
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Είπα «εγώ».
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, ξεχωριστά. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Νόμιζα ότι η
παράταξή σας, στο σύνολό της νόμιζα. Εντάξει.
Θα βάλουμε, λοιπόν, δύο ψηφίσματα, κ.Πρόεδρε, η πρότασή μου
είναι, γιατί είναι σημαντικό να πάρουμε αποφάσεις ψηφισμάτων. Να τα
ψηφίσουμε και θα πούμε ότι αυτό είναι κατά πλειοψηφία και το άλλο κατά
μειοψηφία.
Όσον αφορά το άλλο, κ.Σόφη, και κλείνω, δεν δυναμιτίζω τίποτα,
ούτε ειρωνεύομαι κανέναν. Λέω, όμως, ότι τώρα που υπάρχει αυτό το
τεράστιο θέμα της δημόσιας περιουσίας, καλό είναι να κινητοποιηθούμε
όλοι. Τίποτα άλλο δεν είπα. Όποιος το καταλαβαίνει αυτό το κατάλαβε. Δεν
περισσεύει πια κανείς. Αυτό λέω. Τίποτα άλλο.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ασβεστά, μην το προβοκάρετε το θέμα. Εγώ μπορώ
να συνεχίσω όσο θέλετε και να σας πω και τι είπα και να τα ξαναπώ. Αλλά
είπαμε ότι είναι θέματα σοβαρά τα οποία πρέπει να είναι χαμηλών τόνων,
ενοποιημένα για να μπορέσουμε να ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείνει εδώ το θέμα.
Ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επαναλαμβάνω, σε
ό,τι αφορά τα τέσσερα βήματα, τους τέσσερις άξονες που έβαλε στο τέλος
της τοποθέτησής του ο κ.Δήμαρχος.
Επίσης το Προεδρείο κρίνει θετική την πρόταση της Διοίκησης και
του Δημάρχου, να δημοσιοποιηθούν και τα δύο ψηφίσματα. Νομίζω ότι
είναι σε θετική κατεύθυνση. Δεν είναι λάθος αυτό.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται…εγκρίνεται.
(Συνέχεια στη σελ. 177)
-------------------------------Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Πανταζόπουλος Δημήτριος
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2ο ΘΕΜΑ
«Ενημέρωση – Συζήτηση για την καθαριότητα στο Δήμο»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 2 θέμα
«Ενημέρωση – Συζήτηση για την καθαριότητα στο Δήμο».
Να θυμίσω ότι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προς συζήτηση στο
Δημοτικό μας Συμβούλιο μετά από πρόταση της παράταξης «ΗΛΙΟΥ-πόλις,
ανθρώπινη πόλη» και με το αίτημα το σχετικό που είχε διατυπώσει σε δύο
διαφορετικές στιγμές, αν δεν κάνω λάθος, ο επικεφαλής της ο κ.Κοκοτίνης.
Αρχικά η πρόταση, να θυμίσω, ήταν για τη λειτουργία του τεχνικού
συνεργείου, του συνεργείου συντήρησης των οχημάτων. Με δεύτερή του
παρέμβαση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μας πρότεινε, και το
αποδέχθηκε η Διοίκηση, να έρθει προς συζήτηση το θέμα γενικά για την
καθαριότητα στο Δήμο Ηλιούπολης.
Θα παρακαλούσα τον κ.Κοκοτίνη, που είναι ο έχων την πρωτοβουλία
της σημερινής συζήτησης, να αναφερθεί, να βάλει το πλαίσιο του σκεπτικού
της παράταξής του και στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος ο κ.Καλαρρύτης θα
μας ενημερώσει για τη θέση της Διοίκησης, θα δώσει κάποια στοιχεία
προκειμένου, με βάση αυτές τις δύο τοποθετήσεις, να γίνει και η συζήτηση
στο Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να ξεκινήσω γιατί έκανα αυτή την πρόταση. Θα πω
κάποια έτσι χαρακτηριστικά που, μετά από συζητήσεις και με εργαζόμενους
στο συνεργείο και γενικά στην Καθαριότητα, ένα θέμα είναι ότι έχω
καταλάβει ότι πολλές επισκευές δίνονται έξω. Ενώ, αν θυμάστε, τα δύο-τρία
πρώτα χρόνια, μάλιστα το ’11 είχα κάνει μια θετική αποτίμηση ότι είχε
μαζευτεί κάπως το κόστος στην Καθαριότητα όσον αφορά τις εργασίες και
τα ανταλλακτικά. Είχε γίνει ένα συμμάζεμα, είχε γίνει μία προσπάθεια. Και
αυτό το λέω για να καταλάβετε ότι η διάθεσή μου είναι να συμβάλλουμε
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ώστε να υπάρξει ένας σωστός θεσμικά τρόπος απ’ όλες τις πλευρές, ώστε
αυτό το σοβαρό θέμα που, όπως καταλαβαίνετε, είναι η καθαριότητα, να
έχει και αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών και
οικονομική αποτελεσματικότητα.
Μάλιστα εδώ θα ήθελα να πω ότι κανονικά αυτά θα πρέπει να
δημιουργηθεί μια κουλτούρα ότι αυτά τα κάνουν οι Υπηρεσίες του Δήμου,
δηλαδή η Τεχνική, η Καθαριότητα ή οτιδήποτε. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο
έχω την αίσθηση, και πρέπει κάποια ώρα να τα συζητήσουμε αυτά, ότι οι
Υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν μόνες τους. Οι αιρετοί, οι Αντιδήμαρχοι, ο
Δήμαρχος, εποπτεία κάνουμε, δίνουμε κατευθύνσεις φαντάζομαι και φυσικά
επεμβαίνουμε όταν χρειάζεται, γιατί φυσικά χρειάζονται και οι επεμβάσεις,
εκεί που χρειάζεται, της Διοίκησης.
Να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο κάθε χρόνο το βάζω και δεν έχει
γίνει ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι και σε πολλούς άλλους Δήμους δεν
γίνεται. Δηλαδή έχω πει ότι σ’ αυτό το θέμα, στην καθαριότητα, θα έπρεπε
να υπάρχει στον προϋπολογισμό τον ίδιο μία πρόβλεψη των εσόδων, των
εξόδων και κατά κέντρο κόστους. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Δεν μπορώ να
δεχθώ γιατί τα αυτοκίνητα όλα, που έχουμε 100 τόσα αυτοκίνητα, 113, δεν
θυμάμαι πόσα είναι, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις δαπάνες για τα
ανταλλακτικά που θα χρειαστούν; Λίγο-πολύ με βάση τη λειτουργία των
αυτοκινήτων, τις ώρες που κινούνται, που έχουν ήδη σωρεύσει τόσα χρόνια,
ξέρουμε απ’ αυτά τι θα χρειαστούν, σε γενικές γραμμές. Αν γίνει κάτι
απρόβλεπτο, είναι ένα άλλο θέμα.
Δεύτερον. Πέρα από τα έσοδα, επαναλαμβάνω, και αυτά τα έξοδα, τα
ανταλλακτικά και τις εργασίες, υπάρχει το θέμα του προσωπικού, του
αναγκαίου προσωπικού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω μπορούν να γίνουν
μόνιμες προσλήψεις ή ορισμένου χρόνου. Ή, σε τελευταία ανάλυση, ακόμα
και τώρα, με κάποιες ελλείψεις προσωπικού που σίγουρα υπάρχουν όπως
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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διαπίστωσα, εγώ είδα από το συνεργείο ότι υπάρχει δυνατότητα και θέλουν
να στηρίξουν να μη φεύγουν τα αυτοκίνητα έξω. Να γίνεται μια
εξοικονόμηση, όσο γίνεται περισσότερο. Και αυτό είναι προς τιμή τους.
Εννοώ είναι προς τιμή τους με την έννοια ότι θέλουν να αναλάβουν την
ευθύνη να φτιάχνουν τα αυτοκίνητά μας εδώ στο συνεργείο.
Από εκεί και πέρα, εκείνο που θα έπρεπε να γίνει και πρέπει να γίνει
και θα έλεγα μπορεί να γίνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, καταρχήν
να έχουμε μία καταγραφή εξοπλισμού. Δηλαδή έχουμε τόσα αυτοκίνητα,
ξέρω ότι είναι περίπου 13. Αν θυμάμαι καλά. Θα μας τα επιβεβαιώσει ο
κ.Αντιδήμαρχος. Ποια απ’ αυτά είναι απολύτως άχρηστα και δεν έχουν
μέλλον και κάποια απ’ αυτά πότε και πώς θα φτιαχτούν και με τι κόστος.
Ανάλογα, επαναλαμβάνω, και με την ηλικία τους που έχουν.
Πέρα απ’ αυτό, πιστεύω ένα σημαντικότατο πράγμα είναι οι
επενδύσεις. Και θα σας πω καθαρά. Θέλω να μου επιβεβαιώσετε αν τελικά
θέλετε να προχωρήσετε σε σύμβαση leasing και αν το έχετε μελετήσει. Αν
έχετε μελετήσει τις εναλλακτικές των επενδύσεων. Δηλαδή από ίδιους
πόρους; Από leasing καταρχάς; Αποκλείεται με ίδιους πόρους; Γιατί 5
χρόνια, όπως ξέρετε, δεν πήραμε κανένα φορτηγό. Και ξέρετε επίσης ότι οι
επενδύσεις αυτές στον προϋπολογισμό δεν λογίζονται σαν έξοδο. Δηλαδή,
ενώ πρέπει τα έσοδα και τα έξοδα να είναι ίσα, οι επενδύσεις είναι απέξω.
Και αυτό είναι θετικό. Και ξέρουμε επίσης, τουλάχιστον εγώ κατά
προσέγγιση είμαι σίγουρος, αφού δεν κάνετε αναλυτική κοστολόγηση ότι
κάποιο μικρό πλεόνασμα υπάρχει. Π.χ. το ’15 είδα ότι τις επενδύσεις, που
ήταν 436 χιλιάδες, 435, 430, δεν θυμάμαι ακριβώς, τις παρουσιάσατε σαν
έξοδα. Παρουσιάσατε δηλαδή υπόλοιπο μηδέν μετά την αφαίρεση των
επενδύσεων. Άρα, λοιπόν, είχαμε τη δυνατότητα.
Παρόλα αυτά, όμως, λέω τώρα εγώ έκανα μια προσπάθεια, και σας τη
θέτω υπόψη σας, και το συζήτησα με δυο-τρεις Δημάρχους, υπάρχει η
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δυνατότητα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με περίοδο
χάριτος και με επιδοτούμενο επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων

περίπου

με ένα κόστος 2,5% και περίοδο

χάριτος

επαναλαμβάνω, να κοιτάξουμε αυτό το θέμα των επενδύσεων για τα
αυτοκίνητα, που νομίζω ότι θα είναι σημαντικό.
Ακόμα και αυτό να μη γινόταν, όμως, ακόμα και από εμπορική
Τράπεζα αν πετυχαίναμε ένα καλό επιτόκιο, που δεν νομίζω ότι δεν θα
μπορούσαμε, είναι ότι θα μπορούσαν ακόμα

και με εκχώρηση

ανταποδοτικών ή τέλος πάντων να υπάρχει μία μελέτη, για να μη λέω
επιλογές. Η επιλογή για μένα, απ’ ό,τι είδα, η άποψή μου είναι ότι θα
μπορούσε από το Παρακαταθηκών και Δανείων και να είναι και ιδιαίτερα
μακροπρόθεσμο και με πολύ μικρό επιτόκιο σε σχέση με τις εμπορικές
Τράπεζες, που δεν είναι η καλύτερη λύση, επαναλαμβάνω. Η καλύτερη λύση
είναι αυτή. Εκτός αν μας παρουσιάσετε εσείς μία σύμβαση leasing που μας
πείσει ότι το κόστος είναι πολύ μικρότερο, που τουλάχιστον προσωπικά δεν
το νομίζω.
Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα σημαντικό. Φεύγουν κάποια
αυτοκίνητα έξω. Εγώ ξέρω, για να μπορεί να δεθεί μία δαπάνη οικονομική,
όταν μου ‘ρθει σε μία Επιτροπή Οικονομική, σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο,
πρέπει να ξέρω από πού θα αρχίσουμε. Εγώ ξέρω ότι ο οδηγός είναι ο
πρώτος δέκτης του προβλήματος. Στο δελτίο του αυτός ο άνθρωπος
επισημαίνει στο τεχνικό συνεργείο το πρόβλημα. Το τεχνικό συνεργείο
πρέπει, όχι μόνο με μία υπογραφή, να πιστοποιήσει ποια δαπάνη δεν μπορεί
να γίνει στο Δήμο και για ποιο λόγο. Γιατί μπορεί, όντως, κάποια
τοποθέτηση, δεν ξέρω, οτιδήποτε, κάποια ειδική εργασία να μη μπορεί να
την κάνει το συνεργείο μας και θα πρέπει να γίνει έξω.
Άρα, λοιπόν, εδώ θεωρώ εκ των ουκ άνευ. Και να πω ένα παράδειγμα
τώρα που είδα. Είδα από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ότι πήραμε σε αυτοκίνητο στο
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MERCEDES, αυτό που κόβουμε τα κλαδιά, καλαθοφόρο –πώς τα λένε
αυτά;- να υπάρχει μία δαπάνη με ΦΠΑ 10.000 για αντικατάσταση κινητήρα.
Και έχω μάθει ότι αυτός ο κινητήρας δεν είναι συμβατός, δεν λειτουργεί
σωστά δηλαδή. Δημιουργεί πρόβλημα ήδη. Για ένα αυτοκίνητο που ήταν
πάνω από ένα χρόνο, ενάμιση, δεν θυμάμαι, έξω από την κυκλοφορία.
Αυτό το παράδειγμα το λέω για το πόσο σοβαρά είναι αυτά τα θέματα
και πόσο πρέπει να είμαστε και διαφανείς και σωστοί και οικονομικοί.
Ένα δεύτερο θέμα που ήθελα να βάλω. Επαναλαμβάνω, λοιπόν,
επισκευές, ανταλλακτικά, διαδικασίες. Το θέμα των κάδων. Στο θέμα των
κάδων, μίλησα και με τον Αντιδήμαρχο, όντως απ’ ό,τι είδα με 120 ευρώ,
απ’ ό,τι μου έδειξε κανά δυο παραδείγματα, επισκευάστηκαν κάποιοι κάδοι
και τα καπάκια και τα σκεπάσματα κ.ο.κ. Σωστό. Αλλά εδώ θα πρέπει να
γίνει ένα πρόγραμμα αντικατάστασης. Όταν λέω «αντικατάστασης», έχεις
κάποια κάβα κάδων και στη συνέχεια τα δρομολόγια να φέρνουν πίσω τους
κάδους που χρειάζονται επισκευές, βάψιμο κ.ο.κ., ώστε να υπάρχει ένα
rotation όπως λέμε, δηλαδή να μπορούν οι κάδοι αυτοί να επισκευάζονται.
Θεωρώ δηλαδή ότι οι επισκευές είναι περίπου το 1/5 του κόστους αγοράς.
Και είναι ιδιαίτερα θετικό.
Όσον αφορά τα πλυντήρια. Εδώ κάνω μία παρένθεση. Δεν θυμάμαι
από τα τρία, άκουσα αμφιλεγόμενα πράγματα, αν δουλεύουν τα δύο ή το
ένα. Αυτό το κρατάω. Θα είναι και μία ερώτηση για μετά που θα τη θέσω
στον κ.Αντιδήμαρχο.
Στη συνέχεια. Πέρα από τους κάδους, ένα σοβαρό θέμα είναι, το κάνω
και σαν ερώτηση δηλαδή, για τους φοίνικες. Πώς τα λένε αυτά, θυμάστε,
που είχαν αγοραστεί παλιά. Θα ήθελα και εδώ, επί τη ευκαιρία κάνω και μία
ερώτηση, σε ποια φάση βρίσκονται. Γιατί θυμάμαι σε ένα Δημοτικό
Συμβούλιο δεν εξοφλήσαμε το υπόλοιπο που οφείλαμε, γιατί είχαν
παρουσιάσει κάποια βλάβη και δεν ξέρω και επί τη ευκαιρία το ρωτάω, γιατί
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και εγώ τελευταία στιγμή το θυμήθηκα, τι έχει συμβεί δηλαδή με το
ανεξόφλητο υπόλοιπο, αν συνεργαζόμαστε με αυτή την εταιρεία που
θυμάμαι ότι είχε προβλήματα στη Λάρισα, δεν θυμάμαι τώρα πού ήταν κλπ.
Το επόμενο. Ένα θέμα που ήθελα επίσης να βάλω είναι το θέμα των
υπόγειων κάδων. Με τον κ.Αντιδήμαρχο που συζητήσαμε, μου είπε ότι
επειδή γίνεται ένα πλύσιμο από ιδιώτη, ότι είναι τέλος πάντων
αποτελεσματικό. Άκουσα, όμως, και άλλες απόψεις. Για να είμαι ειλικρινής,
εγώ δεν είμαι σε θέση, αυτή τη στιγμή θα ήθελα να το διαπιστώσω και από
μία αυτοψία και θα το κάνω, να δούμε αν αυτοί οι υπόγειοι κάδοι τελικά
όντως αν είναι συνδεδεμένοι με τα όμβρια. Γιατί ακούω ότι μυρίζει. Ακούω
ότι δεν πλένονται όπως θα έπρεπε. Δεν είμαι όμως, επαναλαμβάνω, εδώ δεν
είμαι κατηγορηματικός. Βάζω πιο πολύ ερώτημα παρά τοποθέτηση.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα μια κουβέντα να γίνει και για τα ογκώδη,
γιατί έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα τα ογκώδη. Και πιστεύω ότι τα
ογκώδη δημιουργούν πρόβλημα με την έννοια ότι ένα μεγάλο μέρος
δημιουργείται στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Και επαναλαμβάνω, θα πρέπει
να δούμε οπωσδήποτε το θέμα του προσωπικού, του αναγκαίου προσωπικού
που λείπει. Πρέπει να έχουμε μια τοποθέτηση ποιες ειδικότητες λείπουν, τι
θα κάνουμε κλπ. Αυτή τη στιγμή, πλην μονίμων, υπάρχει ένα θέμα με
κάποια 8μηνα που θα γίνουν τον Σεπτέμβρη, γιατί ξεκινήσανε 34 Δήμοι
πιλοτικά, όπου εκεί θα ζητήσει ο Δήμος ποιες ειδικότητες θέλει, ποιες
ανάγκες μάλλον έχει να εξυπηρετήσει. Και παρόλο που δεν είναι η άριστη
λύση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα είναι ορισμένου χρόνου. Εξαιρούνται
βέβαια οδηγοί και συνοδηγοί, απ’ ό,τι θυμάμαι. Μπορούν όμως άλλες
ειδικότητες να εξυπηρετηθούν.
Επαναλαμβάνω, κρίσιμο θέμα για μένα είναι οι επενδύσεις, η
χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών, επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα
για το Παρακαταθηκών και Δανείων, οι επισκευές που ακούω ότι είναι
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πολλές έξω και θα πρέπει να μας πείτε και θα πρέπει κάθε χρόνο μάλλον να
τα λέμε αυτά, ποιες προβλέπεται να είναι. Γιατί ξέρουμε τι αυτοκίνητα
έχουμε. Ξέρουμε, επαναλαμβάνω, τι ελλείψεις έχουν σε γενικές γραμμές
αφού ξέρουμε πόσο χρόνο λειτουργούν και πόσες ώρες έχουν διανύσει.
Και κάνοντας αυτή τη βασική εισήγηση, φυσικά θα συνεχίσω και
μετά θα επανατοποθετηθώ μοιραία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαι Διοίκηση,
δεν έχω την πλήρη εικόνα, ούτε θα μπορούσα να την έχω. Όμως, αφού
τοποθετηθεί και η Διοίκηση, αφού τοποθετηθούν και οι συνάδελφοι από τις
άλλες παρατάξεις θα ξαναεπανέλθω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη.
Ο κ.Καλαρρύτης, ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, έχει τον λόγο.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Συγγνώμη από το Σώμα. Μία παρέμβαση από
τον Δήμαρχο και μετά ο κ.Ευσταθίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν έχετε την καλοσύνη, να προτείνω κάτι. Μήπως πρέπει να
μιλήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι, επικεφαλής παρατάξεων και Δημοτικοί
Σύμβουλοι,

να

ακούσουμε

μήπως

υπάρχουν

κάποια

ερωτήματα,

τοποθετήσεις κλπ., να διαμορφωθεί μία συνολική άποψη και μετά να
τοποθετηθεί και ο Αντιδήμαρχος ο κ.Καλαρρύτης. Δεν ξέρω. Μια πρόταση
κάνω. Όπως θέλετε. Δεν έχω αντίρρηση. Απλώς λέω να υπάρχει μια
συνολική εικόνα. Ζητώ συγγνώμη για την παρέμβαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας έχει ζητήσει ο κ.Ευσταθίου τον λόγο.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Με πρόλαβε ουσιαστικά ο Δήμαρχος. Ποιο θέμα; Αυτό
ήθελα να ρωτήσω. Πώς θα γίνει η συζήτηση σήμερα εδώ πέρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς δεν ήσασταν εδώ.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Εδώ ήμουν. Α, στην αρχή. Ναι, ίσως. Αλλά εγώ
συμφωνώ ότι θα πρέπει να μιλήσει πρώτα ο Αντιδήμαρχος, να
ενημερωθούμε. Διότι το πρόβλημα που υπάρχει στην πόλη είναι πολύ
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μεγάλο. Είναι το θέμα της καθαριότητας. Άρα, λοιπόν, θέλουμε την άποψη
της Διοίκησης για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας ο κ.Αντύπας έχει τον λόγο.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Πιστεύω ότι για να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι, μια και
βρίσκεται εδώ και ο Διευθυντής του αντίστοιχου Τμήματος, πέρα από τον
κ.Αντιδήμαρχο, και αυτός να μας πει. Πιστεύω ότι είναι ενημερωμένος για
τα προβλήματα. Καθώς επίσης νομίζω και το Σωματείο και μετά να
τοποθετηθούμε σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε το αυτό σε μένα. Κατανοητό.
Η διαδικασία ήταν εξαρχής η εξής και σ’ αυτή θα επιμείνω. Είπαμε ο
έχων την πρωτοβουλία, η παράταξη δηλαδή του κ.Κοκοτίνη, ο κ.Κοκοτίνης
βάζει το γενικό πλαίσιο. Ήδη έκανε μια 10λεπτη περίπου τοποθέτηση ο
κ.Κοκοτίνης και μας έβαλε –να το πω απλά- στο θέμα με όλα αυτά τα οποία
μας παρέθεσε εδώ στην τοποθέτησή του. Στη συνέχεια εκ μέρους της
Διοίκησης λογικό είναι να μιλήσει ο κ.Καλαρρύτης, ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος. Και θα προχωρήσουμε μετά τη συζήτηση κανονικά με βάση
αυτές τις δύο εισηγήσεις.
Τώρα εάν θέλετε, αυτό μπορούμε να το συμφωνήσουμε, να προηγηθεί
των επικεφαλής των παρατάξεων το Σωματείο, εγώ δεν έχω καμία
αντίρρηση.
Κύριε Καλαρρύτη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Πιστεύω απόψε ότι κουβεντιάζουμε ένα πολύ
σημαντικό θέμα. Αγγίζει όλους μας. Είναι λεπτό και είναι ένα θέμα το οποίο
πρώτον αφορά την ποιότητα της ζωής στην πόλη και δεύτερον είναι ένα
θέμα που αφορά και βεβαίως τη λειτουργία, τα έξοδα, αφορά όμως και
τόσους εργαζόμενους οι οποίοι τυγχάνει, 5 χρόνια που βρίσκομαι στο χώρο
και ζω την καθημερινότητά τους, την αυτοθυσία τους, το άγχος τους, τη
βροχή, τον ήλιο, το κρύο, το χαλάζι, να μας παραδώσουν μια πόλη καθαρή.
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Ξέρετε από παλαιότερα, και είναι πάγια τοποθέτηση αυτή της
Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου μας και της παράταξης που αυτή τη στιγμή
διοικεί το Δήμο, ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Ότι η καθαριότητα στο
Δήμο δεν μπορεί να γίνει από κανέναν άλλον, από κανέναν ιδιώτη, από
κανέναν επιχειρηματία και προφανώς –το ’11 ξαναείχα πει μία φράση- και
από κάποιους χαρτογιακάδες που θέλουν να παίρνουν έργα, εργασίες και να
απολαμβάνουν χρήματα για ιδία οφέλη και οι εργαζόμενοι να ζουν για να
τροφοδοτούν και να εργάζονται γι’ αυτούς.
Λοιπόν, η στρατηγική την οποία εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή είναι
ξεκάθαρη. Ότι η καθαριότητα θα μείνει στο δημόσιο χαρακτήρα που έχει.
Και γι’ αυτό, λοιπόν, έχει αποδείξει με πράξεις όλα αυτά τα χρόνια πώς
προχωρά και πώς θέλει με αποδείξεις και πράξεις αυτά που λέει να τα
εννοεί.
Θα πάρουμε ένα-ένα κομμάτι.
Το πρώτο κομμάτι μπήκε για το συνεργείο και για τα οχήματα. Όταν
εμείς αναλάβαμε τη Διοίκηση του Δήμου και φτάσαμε στο χώρο του
γκαράζ, θέλω να σας πω δύο πράγματα τα οποία εσείς ζείτε πιο πολλά
χρόνια και τα γνωρίζετε. Βρήκαμε μία κατάσταση επιεικώς απαράδεκτη.
Βρήκαμε ένα συνεργείο το οποίο χωρούσε δύο αυτοκίνητα μέσα, τα μισά να
είναι στεγασμένα και το πίσω μέρος των αυτοκινήτων να είναι μέσα στη
βροχή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βρίσκονται
εκτεθειμένοι και στο κρύο και στη βροχή. Βρήκαμε μία κατάσταση στην
οποία υπήρχαν 5 κατσαβίδια και 3 κλειδιά.
Πήρα εντολή από τον Δήμαρχο αμέσως τότε, σαν υπεύθυνος εγώ των
συνεργείων, να εξοπλιστούν τα συνεργεία του Δήμου με ό,τι εργαλεία
χρειάζονται. Αμέσως μπήκαμε σε μία δαπάνη των 50.000 ευρώ, πήραμε τα
απαραίτητα εργαλεία, τα οποία ο κάθε εργαζόμενος τα χρεώθηκε, τα έχει
στην εργαλειοθήκη του και κάνει τη δουλειά του.
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Δεύτερο, στεγάσαμε το χώρο.
Τρίτο, βάλαμε ανυψωτικά μηχανήματα διότι δύο ράμπες που
υπήρχαν, η μία η δεξιά γι’ αυτούς, γιατί είναι πολλοί εργαζόμενοι απόψε και
ενθυμούνται, για να κατέβει ένας τεχνίτης μέσα έπρεπε να βάλει μία αντλία
να αντλήσει τα νερά που είχε μέσα η ράμπα.
Προχωρώντας, λοιπόν, θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, ειδικά
στους τεχνίτες του συνεργείου διότι απέδειξαν, μετά από αυτά όλα που
προσφέραμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή και ήταν απαραίτητα να κάνουν τη
δουλειά τους, ότι αμέσως μειώσανε το κόστος επισκευής των οχημάτων. Με
αυτοθυσία και με την τεχνική κατάρτιση την οποία έχουν πραγματικά,
έχουμε από τους καλύτερους τεχνίτες, κάνουν τη δουλειά τους άψογα.
Βεβαίως, υπάρχουν πρέπει να ξέρουμε σε ένα όχημα ειδών
συντηρήσεις. Γιατί άκουσα φεύγουν οχήματα σε εξωτερικά συνεργεία.
Πρώτον, σε ένα όχημα υπάρχουν τριών ειδών συντηρήσεις μάλλον. Υπάρχει
το σέρβις, υπάρχει η ελαφριά η συντήρηση και υπάρχει η βαριά η
συντήρηση. Εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Οι δυνατότητες τις οποίες
έχει το τεχνικό μας συνεργείο είναι δύο. Είναι τα σέρβις και η ελαφριά
συντήρηση. Βαριά συντήρηση το δικό μας συνεργείο δεν μπορεί να κάνει.
Δεν μπορεί να κάνει διότι η υποδομή η οποία χρειάζεται για να γίνει μια
βαριά συντήρηση δεν δύναται να την έχει ο χώρος μας και δεν έχουμε και το
απαραίτητο προσωπικό. Και τρίτο –αυτά είναι τα μηχανικά μέρη- σε ό,τι
αφορά τα αμαξώματα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Δήμος Ηλιούπολης ποτέ
δεν είχε αμαξοποιό. Είχε ένα φαναρτζή ο οποίος μπορούσε ο άνθρωπος και
έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες να κάνει μία κόλληση ή να αλλάξει μία
κλειδαριά ή ένα φανάρι από μία πόρτα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, βάλαμε κάποιες προτεραιότητες. Τι είπαμε; Είπαμε
το εξής: Σέρβις; Στα συνεργεία του Δήμου. Ελαφριά συντήρηση; Στα
συνεργεία του Δήμου. Βαριά συντήρηση; Στα εξωτερικά συνεργεία.
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Αμαξώματα; Στα εξωτερικά συνεργεία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είστε πολλοί εργαζόμενοι. Καταλαβαίνετε τι
λέω. Υπάρχουν και τεχνικοί ευτυχώς σ’ αυτή την αίθουσα.
Και θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Τι εννοώ βαριά συντήρηση.
Όταν ανοίξουμε ένα κινητήρα ή ένα διαφορικό και χρειαστεί αυτός να πάει
στον τόρνο, να κατεβάσει καπάκια ή να χρωμιώσει κάποια μέταλλα τα οποία
πρέπει να χρωμιωθούν, εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Γι’ αυτό
και τα δίνουμε έξω. Και υπάρχει και ένας άλλος λόγος που δίνουμε πολλές
φορές μερικά πράγματα έξω. Υπάρχει ο λόγος του φόρτου εργασίας στο
συνεργείο μας, το οποίο έχει προγραμματισμένες εργασίες και ξαφνικά
έρχεται ένα όχημα, το οποίο έχει πάθει μια ζημιά σε δίσκο-πλατό, ενώ
περιμένουν άλλα τέσσερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, εάν κάνουμε και
πέμπτο, θα πρέπει να χρειαστούμε ενάμιση μήνα να προμηθευτούμε τα
ανταλλακτικά και να μπούμε στη διαδικασία αντικατάστασης.
Εκεί, λοιπόν, τι λέμε; Λέμε φτιάχνετε τα τρία το συνεργείο το δικό
μας και εκεί που είναι τα οχήματα και η πόλη να μην έχει απορριμματοφόρα,
θα πάνε τα δύο έξω. Αυτή είναι η αλήθεια.
Επίσης θέλω να πω στον κ.συνάδελφο, τον κ.Κοκοτίνη, με
επισκέφθηκε και του εξήγησα μερικά πράγματα σε ό,τι ερωτήθηκα, με
απόλυτη ειλικρίνεια πιστεύω. Ότι το προσωπικό του συνεργείου αυτή τη
στιγμή, με τους δύο 8μηνίτες οι οποίοι παρέμειναν έως το τέλος του ’16,
κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Και αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα; Θα σας το πω
αμέσως. Πόσα είναι τα έξοδα συντήρησης μέχρι σήμερα που μιλάμε για τα
αυτοκίνητα του Δήμου; Τα έξοδα συντήρησης για τα αυτοκίνητα του Δήμου
μέχρι στιγμής είναι 83.000 ευρώ.
Τα αυτοκίνητά μας βεβαίως είναι γερασμένα. Εκεί, λοιπόν, η
Δημοτική Αρχή επέλεξε την ανανέωση του στόλου. Θα το κουβεντιάσουμε
παρακάτω αυτό.
102

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19ης ΜΑΪΟΥ 2016

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19ης ΜΑΪΟΥ 2016

103

Πώς πάνε και πώς φεύγουν οι ζημιές σε εξωτερικά συνεργεία. Στα
εξωτερικά συνεργεία, για να φύγει μία ζημιά, όταν έρχεται το φύλλο, όπως
σωστά έχουν ενημερώσει τον κ.συνάδελφο, έρχεται με ένα φύλλο ένα
αυτοκίνητο και λέει έχω μία, δύο, τρεις βλάβες. Αυτές τις βλάβες πρώτα τις
βλέπει το δικό μας συνεργείο. Και το δικό μας συνεργείο, που υπάρχει
Επιτροπή, αυτή κρίνει ποια αυτοκίνητα θα φύγουν έξω και ποια θα γίνουν
εκεί. Βεβαίως, θα λάβουμε υπόψη μας αυτό που είπα νωρίτερα. Με τις
προτεραιότητες που έχουμε.
Επίσης, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή στα 130
οχήματα τα οποία διαθέτει ο Δήμος (όχι οχήματα, οχήματα, μηχανήματα
κ.ο.κ.) οι ζημιές τις οποίες έχουμε –ο πίνακας είναι στη διάθεσή σας,
μπορείτε στο τέλος να τις πάρετε ή αύριο από το Γραφείο μου- είναι σε 14
οχήματα, τα οποία τα δύο εξ αυτών βρισκόμαστε στη διαδικασία, όπως πολύ
σωστά είπε ο κ.Κοκοτίνης, εάν πράγματι συμφέρουν να επισκευαστούν. Τα
δε υπόλοιπα αυτοκίνητα ξέρετε ότι υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες.
Διότι, να μην κρυβόμαστε, η αγορά σήμερα κινείται με μετρητό.
Και, όπως σας εξήγησα, κ.Κοκοτίνη, και θέλω όλο το Σώμα να
ακούσει, έχουμε δύο φορτωτές οι οποίοι σήμερα δεν δουλεύουν, προ
πολλού. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Τρία χρόνια δεν δουλεύουν. Γιατί δεν
δουλεύουν; Σας είπα ότι η εταιρεία «KEYS», η οποία πλέον απεδείχθη
προβληματική, σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει να προσφέρει σαν
αντιπρόσωπος ούτε μία βίδα, ούτε ένα ρουλεμάν. Πουλήθηκε στην Αμερική.
Ψάξαμε στην Αμερική. Έως ότου οι διαδικασίες τις οποίες όλοι γνωρίζετε
είναι λίγο χρονοβόρες, διαδικαστικές, μας πήγαν στην Ολλανδία. Πήγαμε
στην Ολλανδία.
Το ένα, το «KEYS», λοιπόν, και σας λέω με αποδεικτικά στοιχεία
είναι μία ζημιά με την οποία μπορούμε να γελάσουμε κάποιοι. Και, όμως,
αυτή είναι η αλήθεια. Είναι 4 χιλιάρικα. Τα 4 χιλιάρικα, όμως, για να τα
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εκταμιεύσουμε εμείς σαν Δήμος θα πρέπει να έχουμε ένα τιμολόγιο, για να
πάρουμε τα χρήματα για να πάρουμε τα ανταλλακτικά. Πώς θα κόψουμε
εμείς τιμολόγιο από τη στιγμή που δεν έχουμε τα ανταλλακτικά στα χέρια
μας; Και πώς ο εισαγωγέας, ο οποίος λέει «εγώ τα φέρνω, φέρτε μου τα
λεφτά», θα παραγγείλει χωρίς να έχει τα λεφτά; Δυστυχώς, τα capital
controls μας έχουν ακουμπήσει, είτε το θέλουμε, το έχω πει και άλλη φορά
εδώ μέσα και έχουμε παρεξηγηθεί.
Βεβαίως, η λύση θα βρεθεί. Θα πάμε, όπως θα ακούσετε πιο κάτω,
εντός ολίγου σε διεθνή διαγωνισμό. Ο διεθνής διαγωνισμός –εγώ το πιστεύω
ακράδαντα- ο ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός δεν είναι ό,τι το καλύτερο.
Και θα σας εξηγήσω γιατί. Τα μεγάλα έργα, απ’ ό,τι είδατε, η Κυβέρνηση τα
εξαίρεσε από τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Θα συσσωρευτούν πάλι και
θα πάνε σε κάποια μεγάλα τραστ τα οποία θα έρθουν, θα δώσουν εκπτώσεις
τεράστιες και μεθαύριο αυτοί και τα μικρά καταστήματα θα κλείσουν και θα
τους παρακαλάμε πότε θα μας φέρουν τα ανταλλακτικά.
Διαχωρίζω τη θέση μου σ’ αυτό επάνω το οποίο να γίνει. Πιστεύω,
βεβαίως, στην ελεύθερη αγορά διότι εκεί έχεις δικαίωμα επιλογής.
Επειδή έχουμε να πούμε πάρα πολλά, θα κλείσω με κάτι. Πήραμε μία
μηχανή για τον γερανό είπε ο κ.συνάδελφος, η οποία δεν δουλεύει σωστά.
Βεβαίως. Ξέρετε, για να παραγγείλουμε ένα ανταλλακτικό, η παραγγελία
γίνεται βάσει της αδείας του αυτοκινήτου. Εμείς παραγγείλαμε βάσει αδείας
του αυτοκινήτου μία μηχανή. Ήρθε η μηχανή, ανακατασκευή, όχι παλιά,
ανακατασκευή, η οποία τοποθετήθηκε επάνω στο αυτοκίνητο. Τι απεδείχθη
όμως; Απεδείχθη ότι το αυτοκίνητο αυτό τόσα χρόνια άλλο κινητήρα έγραφε
η άδεια κυκλοφορίας και άλλο κινητήρα φορούσε, ο οποίος δεν είχε δηλωθεί
ποτέ, όπως έπρεπε να είχε γίνει, για να γραφεί επάνω στην άδεια
κυκλοφορίας.
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Εμείς τι είπαμε; Παίρνουμε μία ανακατασκευή. Ναι. Θέλουμε
εγγύηση. Πήραμε την εγγύηση. Βάσει, λοιπόν, αυτής της εγγύησης εμείς δεν
πρόκειται να δώσουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Θα κόψουν το κεφάλι τους
και θα μας φέρουν αυτή τη μηχανή που θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του
το μηχάνημα. Για να είμαστε σαφείς σ’ αυτό.
Όπως σας είπα, για να παραγγείλουμε κάποια ανταλλακτικά, αυτά
περνάνε μέσα από μία τριμελή Επιτροπή και με τη σύμφωνη γνώμη γίνεται η
παραλαβή τους. Έτσι λειτουργεί το συνεργείο. Πάντως, να ξέρουμε κάτι, ότι
το κομμάτι της καθαριότητος, όχι ότι οι άλλοι εργαζόμενοι καλοπερνάνε,
είναι το πιο σκληρό, το πιο βάναυσο κομμάτι το οποίο το χειρίζονται
ανθρώπινα χέρια. Εγώ ειλικρινά δεν λαϊκίζω, δεν συνδικαλίζομαι, δεν κάνω
τίποτα. Τους θεωρώ ήρωες. Τους θεωρώ ανθρώπους με πολύ, πολύ, πολύ
μεγάλη ανάγκη δουλειάς και παραμένουν εκεί. Να λέμε όλες τις αλήθειες.
Και είναι αξιέπαινοι.
Και εγώ στα 5 χρόνια που είμαι εκεί επάνω, που συνεργάζομαι κάθε
μέρα μαζί τους, γιατί ξέρουν ότι είμαι 5.30 η ώρα, τους ευχαριστώ πολύ γι’
αυτά που κάνουν. Και πρέπει και οι δημότες της Ηλιούπολης να καταλάβουν
ότι δεν είναι οι σκουπιδιαραίοι. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μοχθούν
να τους δώσουν καθαρή πόλη, την οποία αυτοί δεν σέβονται και ασύστολα
γεμίζουν την πόλη και δεν σέβονται ούτε τους Κανονισμούς της
Καθαριότητος, ούτε μπαίνουν στον κόπο να σηκώσουν το τηλέφωνο να
ειδοποιήσουν και να πουν «εγώ, κύριε, θα κάνω αυτό». Θα τα πούμε
παρακάτω πώς λειτουργούν αυτά, για να μην κουράσω πολύ το Σώμα.
Για τους κάδους. Για τους κάδους που μου είπε ο κ.συνάδελφος,
πράγματι έγινε μία επιλογή. Μπήκαν οι υπόγειοι κάδοι. Οι κάδοι αυτοί,
κ.συνάδελφοι, δεν συνδέονται με αποχετευτικά. Έχουν μία λεκάνη
περισυλλογής. Δεν μολύνουν το περιβάλλον. Και είμαστε περήφανοι για την
επιλογή αυτή. Διότι καταρχήν, εάν πηγαίναμε σε άλλα μοντέλα, σε
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υδραυλικά συστήματα γι’ αυτά που αναφέρατε νωρίτερα, έχουν αποδείξει εκ
πείρας,

οι εργαζόμενοι το ξέρουν, ότι είναι πάρα πολύ ακριβοί στη

συντήρηση και ποτέ δεν λειτούργησαν και δεν λειτουργούν σωστά. Θα σας
αναφέρει και ο κ.Χατζηδάκης, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα της
οφειλής που είχαμε και ότι σήμερα οι κάδοι αυτοί λειτουργούν.
Επίσης θέλω να πω κάτι για τα πλυντήρια που είπατε. Πλυντήρια είναι
εν λειτουργία δύο. Σύμφωνα με τα περιθώρια που έχουμε σαν εργατικό
δυναμικό, αυτή τη στιγμή εργάζεται το ένα. Μπορεί να δουλέψει και
δεύτερο.
Σε ό,τι αφορά την κάβα των κάδων που είπαμε. Αποσύραμε γύρω
στους 400 κάδους υπέργειους με την τοποθέτηση των υπογείων κάδων.
Όπως είδατε, κ.Κοκοτίνη, σταδιακά αυτοί οι κάδοι –και σας ευχαριστώ που
είπατε ότι ήταν μία καλή επιλογή- ψάξαμε και βρήκαμε τον τρόπο και δεν
δώσαμε 620 ευρώ αγοράς νέου κάδου παρά μόνο 150 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
Και, όπως εσείς είδατε, γίνονται καινούργιοι. Και αυτό θα συνεχίσουμε.
Με τα ογκώδη. Τα ογκώδη, πράγματι, είναι μία τεράστια πληγή.
Δυστυχώς, οι συνδημότες μας, μολονότι ο Δήμος στην ανάλυση που θα
κάνουμε διαθέτει σκάφες που μπορούν με μία ειδοποίηση να τους δώσουμε,
δεν το κάνει κανείς. Μερίδιο ευθύνης για την καθαρή πόλη δεν έχουν μόνο
οι εργαζόμενοι. Έχουν και οι δημότες. Και το λέω εγώ με όποιο κόστος και
ας ακουστεί έξω ότι ο Αντιδήμαρχος είπε ότι και οι δημότες δεν είναι
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στην καθαριότητα.
Επίσης θέλω να σας πω ότι τα οχήματα, τα οποία λειτουργούν αυτή τη
στιγμή, και ειδικά τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται και πηγαίνουν στη
χωματερή, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βεβαίως, παίρνοντας τον
καινούργιο στόλο, που φέτος είναι ένας τύπος, του χρόνου θα είναι άλλος
τύπος, εμείς ψάχνουμε όλες τις εναλλακτικές και πρέσες και μύλους και ό,τι
μπορούμε να βρούμε. Το σύστημα θα είναι μεικτό. Δεν πρόκειται να
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καταργήσουμε τα συστήματα τα οποία δίνουν βοήθεια και στους
εργαζόμενους και μπορούν να καθαρίσουν την πόλη.
Εκείνο το οποίο έχω να σας πω, εξάλλου, μετά από την ερώτηση η
οποία έγινε, για τις πηγές χρηματοδότησης. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Εμείς
δεν επιλέξαμε μόνο τη μέθοδο του leasing. Και βεβαίως είμαστε εδώ να
προχωρήσουμε και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Εμάς το μόνο το οποίο
μας ενδιαφέρει είναι, και αυτό το υπόσχεται η σημερινή Διοίκηση, ότι η
Καθαριότητα θα μείνει στα χέρια των εργαζομένων του Δήμου και θα
εξασφαλίσουμε σύγχρονο στόλο.
Ως προς τα λειτουργικά θέματα, θα τα πούμε παρακάτω.
Συμπληρώνοντας και κλείνοντας αυτή την παρένθεση και αυτή την
τοποθέτηση, θέλω να σας πω αυτό το οποίο ίσως σε λίγο ακουστεί από
κάποιους «γιατί είστε ενάντια στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό». Θα σας
εξηγήσω αμέσως. Επειδή έτυχε να είμαι τεχνικός, θα σας φέρω ένα
παράδειγμα. Όταν χρειάστηκε κάποτε το συνεργείο μας να πάρει ένα
ρουλεμάν από ένα αυτοκίνητο VOLVO, πήγαμε στον κύριο εισαγωγέα και
αντιπρόσωπο της VOLVO και μας ζήτησε 285 ευρώ. Και όταν πήραμε το
νούμερο από το ρουλεμάν και πήγαμε σε εταιρεία η οποία παράγει μόνο
ρουλεμάν σε όλο τον κόσμο, το πληρώσαμε 28 ευρώ. Από εκεί είχε πάρει το
ρουλεμάν, αυτός το πακετάρισε και αυτός πάτησε τη σφραγίδα.
Εύχομαι να βρεθεί άλλος τρόπος και να μην πάμε εκεί σε
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Θα υποστεί μεγάλο οικονομικό κόστος ο
Δήμος. Εξάλλου, ίσως αυτό το κατάλαβε και η Κυβέρνηση, γι’ αυτό και
έκοψε από τα μεγάλα έργα τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.
Ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας σε όποια άλλη ερώτηση, να πάμε
παρακάτω.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, θα έχετε τον λόγο.
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Στο σημείο αυτό αποχώρησαν ο κ.Νικηφόρος και ο κ.Ασβεστάς
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσατσούλη επί της διαδικασίας.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Επί της διαδικασίας ζητάω το εξής: Σ’ αυτή τη φάση να
καταθέσουμε ερωτήσεις, με βάση και τις δύο εισηγήσεις. Και από εκεί και
πέρα στην παρέμβαση το Σωματείο, παράδειγμα, μπορεί να απαντήσει και
αυτό και να αναδείξει θέματα. Γιατί το λέω; Έχω και λίγο ένα, ας το πω
εντός εισαγωγικών, «έννομο συμφέρον», κ.Πρόεδρε, γιατί είχα βάλει και
εγώ ζήτημα να κουβεντιαστούν ζητήματα της καθαριότητας. Αν
συμφωνάμε, πάμε έτσι δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία αντίρρηση.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Εγώ κατάλαβα βάλατε μία εισήγηση. Εγώ ερωτήσεις
θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά, νομίζω θα συμφωνήσετε, επειδή έκανε πάσα ο
κ.Καλαρρύτης στον κ.Χατζηδάκη για το θέμα το χρηματοδοτικό του leasing
και της ανανέωσης του στόλου, να μας δώσει και τα στοιχεία από τη δική
του πλευρά ο κ.Χατζηδάκης και θα συνεχίσουμε.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δύο θέματα ουσιαστικά που έχουν τεθεί για ζητήματα
οικονομικά και τέθηκαν από τον κ.Κοκοτίνη.
Το πρώτο θέμα αφορούσε το leasing. Μπορούμε να συζητάμε επί
αρκετή ώρα για το αν η επιλογή της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή η επιλογή
δανειοδότησης, ποιο από τα δύο είναι το πιο θετικό. Μπορούμε να βρούμε
αρκετά επιχειρήματα και για το μεν και για το δε. Εμάς η επιλογή μας, και
πιστεύουμε ότι μέσω της χρηματοδοτικής μίσθωσης που ουσιαστικά τι
γίνεται, για να γίνει κατανοητό από όλους, αυτό που γίνεται είναι ελέγχεται
η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου μας, κάτι το οποίο έχει γίνει, από
Τράπεζα και έπειτα ο προμηθευτής παίρνει ουσιαστικά από την Τράπεζα το
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δάνειο και δίνει τα πέντε απορριμματοφόρα στη συγκεκριμένη περίπτωση
και τον έναν τράκτορα στο Δήμο Ηλιούπολης με πενταετή σύμβαση.
Αυτό που εξασφαλίζεται, πιστεύουμε εμείς, με χρηματοδοτική
μίσθωση είναι και πιο γρήγορες και πιο απλές είναι οι διαδικασίες. Όπως
γνωρίζετε, δεν υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις ή προϋποθέσεις. Δεν
υποθηκεύεται κάτι και ούτε υπάρχουν εξασφαλίσεις, όπως γίνεται στις
δανειοδοτήσεις, ως προς τη χρηματοδοτική μίσθωση. Και επίσης θεωρούμε
ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σ’ αυτή τη σύμβαση, το γνωρίζουν
και οι εργαζόμενοι, έχει ενταχθεί ότι επί δύο χρόνια, τα δύο τελευταία
χρόνια μάλλον από τα πέντε, θα υπάρχει και η συντήρηση του
συγκεκριμένου εξοπλισμού. Δηλαδή έχει ενταχθεί μέσα εκεί κόστος
συντήρησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού, των πέντε απορριμματοφόρων
και του ενός τράκτορα.
Η επιλογή, αντιλαμβάνεστε, να αγοράζαμε με ιδίους πόρους, σ’ αυτές
τις οικονομικές συνθήκες, μέσα σε ένα έτος πέντε απορριμματοφόρα,
νομίζω ότι κανένας δεν θα συμφωνήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι
εφικτό στις συγκεκριμένες συνθήκες, που ζούμε, οικονομικές. Άρα, ήταν να
επιλέξουμε μεταξύ δανείου και μεταξύ leasing. Πολύ περισσότερο δε, για να
προσθέσω…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αν ολοκληρώσω, θα δεις. Και υπάρχει και η επιλογή
μας, και νομίζω την έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, ότι η επιλογή
δανειοδότησης θα αφορά το ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού της πόλης. Το
έχει αναφέρει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, ότι
επιλογή μας, και σύντομα θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι να
πάμε μέσω δανειοδότησης, να προχωρήσουμε στην προμήθεια και
τοποθέτηση led ηλεκτροφωτισμού σε όλη την πόλη, όπου με την τεράστια
εξοικονόμηση που, όπως γνωρίζετε, θα έχουμε, ουσιαστικά θα καλύψουμε
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όλες τις δόσεις του δανείου. Και αυτό θα είναι το επενδυτικό δάνειο που θα
πάρουμε.
Από εκεί και πέρα, το δεύτερο που ρώτησε ο κ.Κοκοτίνης, και οφείλω
να δώσω μία απάντηση, είναι τι είχε γίνει με την υπόθεση των ρομποτικών
κάδων. Πράγματι, είχε συζητηθεί, κ.Κοκοτίνη, το θέμα των ρομποτικών
κάδων, οι φοίνικες που είπατε, είχε διεξοδικά συζητηθεί. Η επιλογή μας
ήταν υποχρεωτικά να πληρώσουμε τη συγκεκριμένη οφειλή. Και αυτό γιατί;
Γιατί είχε γίνει από την εταιρεία τη συγκεκριμένη, τη «ΣΟΥΚΟΣ»,
εκχώρηση όλων των τιμολογίων στην Τράπεζα Πειραιώς. Είχε γίνει
εκχώρηση, αν θυμάμαι, το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί, λοιπόν, έγινε
απαιτητό από την πλευρά της Τράπεζας με επιστολές που μας έστειλε, να
πληρωθούν άμεσα γιατί έχουν εκχωρηθεί στην Τράπεζα όλα τα τιμολόγια
της εταιρείας.
Τότε, λοιπόν, επειδή υπήρχε και το ζήτημα το ευεργετικό με την
πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων που εντάσσονταν, αν
θυμάστε, στους ΚΑΠ, αποφασίσαμε να αποπληρώσουμε τη συγκεκριμένη
οφειλή προς την Τράπεζα Πειραιώς. Η εταιρεία αυτή σίγουρα είχε κάποια
προβλήματα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αυτή τη στιγμή υφίσταται.
Προχώρησε, όπως γνωρίζετε, στα τέλη του χρόνου του 2015 σε πλήρη
συντήρηση και επιδιόρθωση και των τεσσάρων ρομποτικών κάδων που
υπάρχουν στην πόλη. Αυτή τη στιγμή και οι τέσσερις κάδοι, αν δεν κάνω,
κ.Καλαρρύτη, λάθος, λειτουργούν κανονικά. Και εκκρεμεί να υπάρξει μία
σύμβαση, ήδη έχει ενταχθεί το ποσό στον προϋπολογισμό, με αναμόρφωση
στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να κάνουμε σύμβαση
με τη συγκεκριμένη εταιρεία για να συντηρεί τους ρομποτικούς κάδους σε
ετήσια βάση.
Αυτό είναι το ιστορικό, τα δύο οικονομικά ζητήματα, για το leasing
και για τους ρομποτικούς.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία συμπλήρωση ο κ.Καλαρρύτης.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Ζητάω συγγνώμη που επανέρχομαι. Ήταν σοβαρή η
παράλειψή μου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εντός των ημερών ο
Δήμος αγοράζει διαγνωστικό μηχάνημα βλαβών, διότι πλέον οι εποχές
«ακούμε με το αυτί τι ζημιά έχει το αυτοκίνητο» έχουν ξεπεραστεί. Τα
αυτοκίνητα έχουν πολλά ηλεκτρονικά συστήματα επάνω. Ήταν αναγκαίο.
Εμείς προχωράμε εντός των ημερών. Παίρνουμε διαγνωστικό μηχάνημα που
αυτό όχι μόνο θα έχει εξοικονόμηση κόστους, διότι για να πάμε σε έναν
ιδιώτη να μας «πριζώσει», όπως λέμε εμείς στη δικιά μας διάλεκτο, οι
τεχνικοί, το μηχάνημα, να μας πει τι ζημιά έχει, ήταν και θέμα χρόνου.
Λοιπόν, προχωράμε στην αγορά ενός διαγνωστικού μηχανήματος για
να μπορούν και οι συνάδελφοι τεχνικοί να κάνουν καλύτερα τη δουλειά
τους. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ.Χατζηδάκης ξέχασε και εκείνος κάτι. Να το
πει και να προχωρήσουμε.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:

Επειδή

αναρωτήθηκαν

κάποιοι

ποια

είναι

τα

χρηματοδοτικά εργαλεία που έχετε χρησιμοποιήσει στον τομέα της
Καθαριότητας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι υπόγειοι κάδοι αγοράστηκαν
μέσω του Πράσινου Ταμείου. Για να είναι σαφές αυτό. Χρηματοδοτήθηκαν
από το Πράσινο Ταμείο. Και είναι μια επιλογή, όπως γνωρίζετε, που εμείς
στηρίζουμε τους υπόγειους κάδους, πολύ περισσότερο δε όταν αυτοί
χρηματοδοτήθηκαν από το Πράσινο Ταμείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα για ένα
πολύ ενδιαφέρον κομμάτι παροχής υπηρεσιών του Δήμου. Να πω ότι έτσι
αισθάνομαι και συναισθηματικά όμορφα και θέλω δηλαδή να καταλήξει
κάπου αυτή η κουβέντα, ούτως ώστε να έχουμε και τα αποτελέσματα που
όλοι θέλουμε, και η Διοίκηση του Δήμου και η Αντιπολίτευση και οι
εργαζόμενοι, γι’ αυτή την ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσία του Δήμου.
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Είναι ένα κομμάτι που το λειτούργησα τα πρώτα δύσκολα χρόνια της
Διοίκησης της δικής μας, το οποίο το αγάπησα και με αγάπησε. Το για ποιο
λόγο με αγάπησε, αυτό θα το πουν άλλοι. Εγώ το αγάπησα για τον εξής
λόγο. Και το λέω για να το λάβουμε υπόψη και στη συζήτηση που κάνουμε.
Είναι ότι, παρόλο που είχα περάσει από μεγάλο φάσμα της Δημόσιας
Διοίκησης και από πολιτικά όργανα και συνδικαλιστικά και από τη Δημόσια
Διοίκηση, από Υπουργεία και τα λοιπά, νόμιζα ότι ήξερα τα πάντα. Όταν
την 1η Ιανουαρίου του 2011 ανέβηκα στο γκαράζ και ανέλαβα την
Καθαριότητα, κατάλαβα ότι δεν ήξερα τίποτα. Και έμαθα πάρα πολλά δίπλα
στα στελέχη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, τον Διευθυντή, τους Επόπτες,
Επιστάτες,

Επιστάτριες,

εργαζόμενους,

απ’

όλες

τις

ειδικότητες.

Πραγματικά είναι ένα σχολείο.
Γι’ αυτό μη βιαστούμε. Εγώ αυτό λέω, είμαι ο τελευταίος που μπορώ
να υποδείξω στον κάθε ένα από σας να πούμε ότι αυτό το ξέρουμε και ότι
έτσι πρέπει να είναι. Δεν υπάρχουν κανόνες στον ευαίσθητο αυτό τομέα.
Καλό είναι να ακούσουμε γνώμες, τοποθετήσεις. Νομίζω ότι η 10λεπτη
τοποθέτηση του κ.Κοκοτίνη, η 25λεπτη του κ.Καλαρρύτη και η ολιγόλεπτη
του κ.Χατζηδάκη έχουν καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος του θέματος. Και
πάλι δεν έχει καλυφθεί. Είναι πολλά θέματα τα οποία πιστεύω ότι θα
αναδειχθούν στη συνέχεια της πορείας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα
χάσουμε την ουσία. Αυτό το περιμένουν και οι εργαζόμενοι και κυρίως οι
πολίτες. Γιατί στους πολίτες και στους δημότες κάνουμε ταμείο. Εκεί
δίνουμε τον απολογισμό μας ο καθένας.
Συμφωνώντας με την πρόταση, τη διαδικαστικού τύπου, της κας
Τσατσούλη, να προχωρήσουμε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Εκτός αν
υπάρχει κάποια αντίρρηση. Νομίζω δεν υπάρχει.
Διευκρινιστική ερώτηση;
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Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Είχα πει διαδικαστικά ότι θα έπρεπε να μιλήσει και ο
Διευθυντής…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ήσασταν μέσα στην αίθουσα, νομίζω. Όταν έκανε την
τοποθέτηση η κα Τσατσούλη, νομίζω ότι συμφωνήθηκε. Μην κολλήσουμε
τώρα σε διαδικαστικά θέματα και χάνουμε την ουσία. Να προχωρήσουμε σε
ερωτήσεις. Αν μου επιτρέπατε, να πάρουν τον λόγο πρώτα οι επικεφαλής.
Όταν εσείς κάποια στιγμή γίνετε επικεφαλής, κ.Αντύπα, και το εύχομαι…
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Προφανώς στην εισήγηση του…
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Να πάμε και στο άλλο κομμάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο άλλο κομμάτι.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε τα όλα μαζί. Πόσο χρόνο θες; Δεν βάζω χρόνο στους
Αντιδημάρχους αλλά πρέπει να κάνουμε ουσιαστική κουβέντα.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Θέλετε να βάλουμε και τις ερωτήσεις και να πιάσει μαζί
σ’ αυτό το κομμάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, κα Τσατσούλη. Το κομμάτι –τώρα το κατάλαβα- το
κομμάτι που παρελείφθη είναι πολύ σημαντικό.
Κύριε Καλαρρύτη, όσο μπορείτε πιο σύντομα, σας παρακαλώ, και
ουσιαστικός όπως είστε πάντα.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Πρόεδρε.
Να πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι της Καθαριότητος. Το κομμάτι των
συνεργείων και των οχημάτων πιστεύω ότι έδωσα κάποιες απαντήσεις και
ό,τι υπάρχει θα το ξαναπούμε.
Η Καθαριότητα, λοιπόν, είναι μία Υπηρεσία η οποία δουλεύει σε
24ωρη βάρδια, όταν αυτή απαιτείται. Εμείς σαν Διοίκηση για την
Καθαριότητα φτιάξαμε έναν Οργανισμό τον οποίο στελεχώσαμε με
Προϊσταμένους στο Τμήμα Καθαριότητος και στο Τμήμα Διαχείρισης και
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Συντήρησης των οχημάτων, των μηχανημάτων. Είπαμε ότι προχωρήσαμε
στην αγορά των leasing σε ανυψωτικά μηχανήματα, σε ένα ανυψωτικό
μηχάνημα καινούργιο…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Στην επιλογή του leasing είπα. Όπως επίσης
προχωράμε τι κάνουμε και τι θέλουμε να προσφέρουμε για την καθαριότητα
εμείς και τι έχει ανάγκη. Ανάγκη μέσα στην Καθαριότητα υπάρχει και το
κομμάτι της αποθήκης. Εκεί παίρνουμε ένα καινούργιο ηλεκτρικό κλαρκ,
διότι έτσι υπέδειξε ο γιατρός εργασίας. Το κλαρκ, το οποίο υπήρχε μέχρι
τώρα, ήταν πετρέλαιο και απαγορευόταν να είναι σε κλειστούς χώρους.
Επίσης ανακατασκευάσαμε ένα παλιό απορριμματοφόρο για τους
υπόγειους κάδους, όπως γνωρίζετε.
Αποσυμφορήσαμε το χώρο από οχήματα τα οποία ήταν στο χώρο και
εμποδίζανε και ήταν και εστίες μόλυνσης με τις διαδικασίες για τον ΟΔΔΥ.
Τοποθετήσαμε 78 υπόγειους κάδους.
Προχωρήσαμε σε τοποθέτηση για την ανακύκλωση, από 500 κάδους
που βρήκαμε, σε 1.000.
Τοποθετήσαμε ειδικούς κάδους – καμπάνες για τη συλλογή του
γυαλιού και τοποθετήσαμε και για την ανακύκλωση για τους λαμπτήρες και
τις μικροσυσκευές διάφορα containers.
Προχωρήσαμε στη μέθοδο της κομποστοποίησης για τα κλαδιά.
Επίσης, όπως έχουμε την υποχρέωση, προχωράμε κάθε χρόνο στον
έλεγχο που πρέπει να γίνεται από τον γιατρό εργασίας και από τον τεχνικό
ασφαλείας για τους εργαζόμενους.
Κάναμε τη συμφωνία με το ΙΚΑ της πόλης μας για να γίνουν όποιες
εξετάσεις χρειάζονται για τους εργαζόμενους.
Εκσυγχρονίσαμε τα αποδυτήρια τα οποία υπήρχαν.
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Έγιναν κάποιες μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν έχουν τελειώσει,
στο χώρο του γκαράζ για θέματα πάρκινγκ.
Όπως είδατε, έστω αργά, ξεκίνησε σήμερα η φύτευση περιφερειακά
του γκαράζ και για καλλωπιστικούς λόγους και για λόγους σκίασης στα
οχήματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για να μην τα βλέπει ο ήλιος και
παθαίνουν βλάβες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η αντλία των καυσίμων.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Δεν ολοκλήρωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί εξοικονομήσαμε χρήματα από κει.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Επίσης, εγκαταστήσαμε, ένα πολύ σημαντικό, δηλαδή
τον Βιολογικό Καθαρισμό, ο οποίος Βιολογικός Καθαρισμός είναι υγεία για
το χώρο, είναι υγεία για το περιβάλλον και είναι και εξοικονόμηση. Διότι το
νερό, το οποίο θα παίρνουμε από το Βιολογικό Καθαρισμό, θα
χρησιμοποιείται στο πλυντήριο και στο πότισμα των φυτών τα οποία θα
υπάρχουν.
Και προχωράμε παρακάτω, πέρα από την κομποστοποίηση που
γίνεται στα κλαδιά, στην κομποστοποίηση οργανικών. Είναι μία καινοτομία
η οποία σιγά-σιγά πρέπει να πάμε εκεί. Δηλαδή ό,τι οργανικά παράγονται
στην πόλη και ειδικά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτά θα
τρέξουν, θα μπει ειδικός κομποστοποιητής, θα μοιραστούν ειδικοί κάδοι στα
καταστήματα, θα υπάρχει ένα ειδικό όχημα το οποίο κάθε μέρα θα μπορεί να
κάνει την αποκομιδή και εκεί θα απασχοληθούν εργαζόμενοι.
Και το τελευταίο, που ο Πρόεδρος βιάστηκε να μου πει και σημαντικό
για μας, είναι ότι τοποθετήσαμε μία σύγχρονη αντλία καυσίμων με
θεαματικά αποτελέσματα. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό, διότι από μετρήσεις
από τις Υπηρεσίες που μας έχουν δώσει, θέλω να σας πω το εξής, για να
φανταστείτε πόσο παλιές ήταν και οι αντλίες και οι δεξαμενές. Τον πρώτο
μήνα το 2014 είχαμε κατανάλωση 26.234 λίτρα. Τον πρώτο μήνα το 2016,
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με επιπρόσθετα οχήματα, που συμπληρωθήκαν, είχαμε 18.019. Δηλαδή η
απώλεια των δεξαμενών, όπως είδαν και κάποιοι εργαζόμενοι, που ήταν
τρύπιες και φεύγανε και χανόντουσαν εκεί πέρα ποσότητες, είναι μία
εξοικονόμηση και αυτά είναι χρήματα δικά μας, των δημοτών, και είναι
προς όφελος και των εργαζομένων.
Επίσης θέλω να σας πω ότι εμείς δεν σταματάμε εδώ. Εμείς θα
συνεχίσουμε να προσφέρουμε καλύτερη καθαριότητα, καλύτερη ποιότητα
ζωής στην πόλη μας. Βεβαίως, με αυτό το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο,
όπως θα αναλύσω παρακάτω, βεβαίως δεν επαρκεί. Δεν είναι οι στρατιές
αυτές οι οποίες υπήρχαν κάποτε, που παίρναμε μία σκούπα και βγαίναμε στο
δρόμο. Δυστυχώς. Επωμίζονται σήμερα 6 εργάτριες καθαριότητος να
καθαρίζουν μία Ηλιούπολη. Τι να κάνουμε; Αυτή είναι η αλήθεια. Ας μας
δώσουν το δικαίωμα πρόσληψης, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, κόβουμε
κάποια χρήματα από το Δήμο και παίρνουμε εργαζόμενους, τους 20 αυτούς,
να πάρουμε περισσότερους. Και εκεί, βεβαίως, όλοι θα κριθούμε ποιοι
θέλουν να κάνουν περικοπές σε άλλα πράγματα και να δώσουν καθαρή
πόλη. Εμείς το θέλουμε. Και αυτό θα προσπαθήσουμε.
Το εργατικό δυναμικό, το οποίο υπάρχει σήμερα στο Δήμο μας, και
αν εγώ παραλείψω κάτι, θα παρακαλέσω, είναι ο Διευθυντής εδώ, να με
διορθώσει, μάλλον οι εργασίες οι οποίες γίνονται και το εργατικό δυναμικό
είναι:
9 έως 10 προγράμματα την ημέρα τα οποία απασχολούν 10 οδηγούς
και 20 εργάτες.
2 οχήματα ανακύκλωσης με 4 εργάτες και 1 οδηγό ο οποίος πρέπει να
φουλάρει το όχημα, να το πηγαίνει, διότι δυστυχώς αυτό είναι με γκάζι.
Έχουμε 1 οδηγό και 1 εργάτη που κάνει την αποκομιδή των υπόγειων
κάδων.
Έχουμε 2 πρέσες με 2 οδηγούς και 4 εργάτες.
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Έχουμε 1 όχημα το οποίο παίρνει τις σκάφες των ογκωδών, με 1
οδηγό.
Έχουμε 1 οδηγό με express για μικρά πράγματα στην πόλη, με 1
εργάτη.
1 τρίκυκλο για τα καλαθάκια με 1 εργάτη.
Έχουμε 2 αρπάγες με 2 οδηγούς, 2 χειριστές και εργάτες.
Έχουμε το πλυντήριο κάδων που είπαμε κατά περίπτωση αυτό
απασχολεί 3 άτομα όταν βγαίνει ένα, όταν βγαίνουν δύο βγαίνουν 6.
Έχουμε τη Δημοτική μας Συγκοινωνία η οποία έχει 6 οδηγούς.
Έχουμε τη μετακίνηση των μαθητών και των Συλλόγων, που
απασχολείται 1 οδηγός.
Έχουμε το skip lift.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Έχουμε το 12ο, κ.συνάδελφε, το οποίο απασχολεί 1
οδηγό, που εξυπηρετούνται τα παιδάκια στο σχολείο. Οι οδηγοί ανήκουν
όλοι στην Καθαριότητα, πρέπει να ξέρετε.
Έχουμε 2 χειριστές και 2 οδηγούς και 2 εργάτες στα μηχανήματα
έργων.
Στο καλαθοφόρο των Ηλεκτρολόγων 1 οδηγό.
Στο καλαθοφόρο των Κηπουρών 1 οδηγό.
1 οδηγός στο βυτίο.
Έχουμε τα πυροσβεστικά οχήματα με τους εθελοντές οι οποίοι, όταν
είναι η πυροσβεστική περίοδος, απασχολούνται 2 οδηγοί.
Είναι 2 οδηγοί οι οποίοι εξυπηρετούν ανάγκες στις Διοικητικές
Υπηρεσίες του Δήμου.
1 οδηγό στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
Λοιπόν, έχουμε 38 μονίμους και 2 με σύμβαση έργου οδηγούς.
Έχουμε χειριστές αρπάγης 1.
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Χειριστή μηχανημάτων 3, ο οποίος ένας λείπει με άδεια έως τον
Ιούλιο, για ανατροφή τέκνου.
Έχουμε 17 εργαζόμενους, εργάτες μόνιμους, εκ των οποίων ο ένας
είναι φύλακας στον Αθλητικό Οργανισμό.
Έχουμε 1 εργάτη ο οποίος απασχολείται που δίδει τα γάλατα κάθε
πρωί στους εργαζόμενους.
Έχουμε 1 εργάτη στη μεταφόρτωση.
Και έχουμε και με σύμβαση έργου 16 άτομα.
Επίσης, έχουμε 4 με σύμβαση έργου, οι οποίοι είναι μέχρι τον Ιούνιο
με άδεια ανατροφής τέκνου.
6 μηχανοτεχνίτες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, όχι λεπτομέρειες. Πείτε τις ειδικότητες.
Συγγνώμη για την παρέμβαση αλλά οφείλω να διαφυλάξω και τους
εργαζόμενους και τις Υπηρεσίες και τον Δήμο μας. Γιατί, όταν λέμε ότι
πληρώνει ο φορολογούμενος για έναν εργάτη

να δίνει το γάλα, έξω

ακούγεται εξωπραγματικό. Εμείς ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται εδώ πέρα.
Γι’ αυτό σας παρακαλώ να μην αναφέρουμε λεπτομέρειες. Δεν χρειάζονται.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα πω εγώ
αυτά που θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη που το αναφέρω. Εσείς κρίνετε τι λέτε.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Υπάρχουν οι μηχανοτεχνίτες οι οποίοι υπάρχουν στο
συνεργείο, όπως είπαμε.
Οι ηλεκτρολόγοι, η Γραμματεία, οι Επόπτες, ο Διευθυντής και ο
Προϊστάμενος του συνεργείου.
Αυτό είναι το εργατικό δυναμικό το οποίο κατ’ εμέ είναι λίγο.
Χρειάζεται περισσότερο. Το τι βέβαια κάθε μέρα προσφέρουν αυτοί οι λίγοι
εργαζόμενοι φαίνεται στην τόσο μεγάλη πόλη που έχουμε.
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Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όποια ερώτηση, είμαι έτοιμος να
απαντήσω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ.Καλαρρύτη. Ερωτήσεις τώρα
διευκρινιστικές και επί των δύο, τριών ας το πούμε εισηγήσεων που γίνανε
στο θέμα.
Να ξεκινήσουμε με τον κ.Αναγνώστου. Κύριε Αναγνώστου, έχετε τον
λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ήθελα να ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο, τον λαλίστατο
Αντιδήμαρχο, τον ακούσαμε με πολύ προσοχή…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εντάξει,

κ.Αναγνώστου,

τώρα.

Σας

παρακαλώ.

Το

δικαιούται. Είναι 5 χρόνια.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είπα κάτι κακό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε. Μη χάνουμε την ουσία.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πόσα καινούργια μηχανήματα αγοράστηκαν τα 5,5
χρόνια που αφορούν τον τομέα της Καθαριότητος στον Δήμο Ηλιούπολης.
Σε τι ποσό επένδυση έγινε στον τομέα της Καθαριότητος μέχρι σήμερα που
κουβεντιάζουμε. Και βεβαίως για τα αυτοκίνητα, τα οποία παραλήφθηκαν
από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί κάνατε το λάθος και είπατε
κάποια πράγματα τα οποία θα τα πούμε όμως στην πορεία και στη συνέχεια.
Από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή τι παραλήφθηκε σε καινούργιο
μηχανολογικό εξοπλισμό; Το γνωρίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ να σημειώνονται όλες οι ερωτήσεις γιατί θα
γίνουν όλες οι ερωτήσεις και όλες θα απαντηθούν μαζί.
Κυρία Τσατσούλη, έχετε τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Είπατε, κ.Αντιδήμαρχε, ότι η θέση της Δημοτικής
Αρχής, και θα το παλέψει, είναι ότι η Καθαριότητα θα έχει δημόσιο
χαρακτήρα. Το έχει ξανά επαναλάβει και ο Αντιδήμαρχος και ο Δήμαρχος.
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Με βάση και αυτό το ζήτημα, θα θέλατε να μας πείτε ποιο είναι το πιο
σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί ώστε να διασφαλιστεί
πραγματικά, μεσοπρόθεσμα λέω εγώ, ο δημόσιος χαρακτήρας;
Δεύτερον. Είστε 5 χρόνια στην Καθαριότητα, μας λέτε. Έχει δώσει
ποτέ η Υπηρεσία, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο Διευθυντής, οι
Τμηματάρχες, έχουν καταθέσει ποτέ οι Υπηρεσίες θέσεις για τα ζητήματα
οργάνωσης, σχεδιασμού της Υπηρεσίας; Εννοώ ολοκληρωμένα, καταθέτει,
εκτιμιέται. Και αν υπάρχουν, βέβαια, αυτά τα κείμενα, θα θέλαμε να τα
δούμε.
Τρίτο ερώτημα. Αν, κ.Αντιδήμαρχε, στο τέλος του χρόνου θα φύγουν
οι συμβασιούχοι που είναι πολλοί, είναι 29 περίπου; 27. Λέω πέρσι,
παράδειγμα, περίπου νομίζω τέτοιο καιρό είχαμε κάνει μία συζήτηση γύρω
απ’ αυτά, μπορεί όχι ίσως σε τέτοιο εύρος, και τότε είχαμε περίπου τις ίδιες
αναλογίες σε σχέση με τα υλοποιούμενα προγράμματα. Αλλά τότε είχαμε
όχι αυτός ο όγκος συμβασιούχων, είχαμε πιο λιγότερο. Αν λοιπόν στο τέλος
του χρόνου η Κυβέρνηση διώξει αυτούς και με βάση τα συγκεκριμένα
οικονομικά του Δήμου, με βάση την αναλογία του 1 προς 5 και όλα αυτά τα
πράγματα, εμείς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε κατά την εκτίμησή σας σε
ένα επίπεδο το ίδιο την Υπηρεσία και πώς θα τα καταφέρουμε;
Τέταρτο. Σωστά είπατε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας στέκεται με
βάση τους εργαζόμενους και την πολύ σκληρή δουλειά που κάνουν. Και έχει
πολύ μεγάλη σημασία γιατί, ιδιαίτερα θα έλεγε κανένας στη φάση του
μνημονίου και ακόμη, αυτό που λέγεται ας πούμε δημόσιος τομέας το ακούν
απέξω και λένε δεν δουλεύετε, δεν κάνετε, έχει γίνει πολύ βρώμικη δουλειά.
Θα θέλετε να μας πείτε, λοιπόν, πόσα ρεπό δεν έχετε δώσει, δεν έχει
μπορέσει να δώσει η Υπηρεσία στους εργαζόμενους; Ποιος είναι ο όγκος και
από πότε; Πόσες άδειες του ’15 δεν έχουν δοθεί;
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Θα ήθελα ακόμα να μας πείτε, είπατε ότι με βάση τους υπόγειους
κάδους έχουν αποσυρθεί 400 συμβατικοί. Σήμερα μπορείτε να μας πείτε
ποια είναι η αναλογία; Δηλαδή 9 ή 10 συνεργεία μας λέτε βγαίνουν στο
δρόμο. Πόσους κάδους παίρνει, σηκώνει το κάθε συνεργείο και, αν έχετε, σε
πόση διάρκεια χρόνου;
Ακόμη είπατε ότι τα οχήματα, ο στόλος τέλος πάντων, είναι γύρω στα
140 σε σύνολο. Εντάξει. 10 πάνω, 10 κάτω. Βέβαια, είπατε ότι εδώ δεν είναι
γενικά τα οχήματα. Είναι γενικά. Εδώ, βέβαια, είναι και Περιβάλλον
φαντάζομαι μέσα, όλα. Ωραία. Πέρσι το καλοκαίρι ή τέλος του καλοκαιριού
είχαμε καταθέσει ως παράταξη ένα κατάλογο 20 οχημάτων, όχι γενικά
εξοπλισμού, που ήταν στην απέξω, με την έννοια…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, να παρακαλέσω, το ξέρετε πάρα πολύ
καλά το θέμα και φαίνεται…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν μπορείτε, κάντε τις ερωτήσεις αλλά με λιγότερη
αιτιολόγηση. Μόνο ερωτήσεις.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: 20 οχήματα τα οποία δεν είχαν φτιαχτεί, ήταν στην
αδράνεια. Τώρα, απ’ ό,τι κατάλαβα, 4 απ’ αυτά φτιάχτηκαν. Δώσατε μία
εξήγηση. Ανταλλακτικά, capital controls και μια σειρά τέτοια. Μπορείτε να
μας πείτε από τα 14 ποια είναι τα πιο κρίσιμα;
Θα ήθελα ακόμη να σας ρωτήσω το εξής: Έχουμε μία σύμβαση με τα
ΤΕΙ Κρήτης για το κομπόστ. Ξεκίνησε, θυμίστε μου λίγο, δεν το θυμάμαι,
και η σύμβαση ήταν 240.000, απ’ ό,τι θυμάμαι. Λέω η καινούργια σύμβαση.
Τι γίνεται με αυτή τη δράση; Πώς εξελίσσεται; Και ποιος, αν υπάρχει
δηλαδή εργαζόμενος που εκπαιδεύεται ή εργαζόμενη που εκπαιδεύεται.
Γιατί θυμάστε είχατε και ένα στόχο. Δεν τον υλοποιήσαμε στην
προηγούμενη φάση. Μπορεί ίσως στο επόμενο.
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Καθαρισμός,

αναφερθήκατε

στους

υπόγειους

κάδους.

Πολύ

σημαντικό ζήτημα. Είπατε κάτι για συνεργείο που πήγε για καθαρισμό. Τι
συνεργείο είναι αυτό, ιδιωτικό; Δεν θυμάμαι να πέρασε καμία τέτοια, δεν
ξέρω από πού έχει περάσει, πείτε μας πιο αναλυτικά. Και αν κατά τη γνώμη
σας, με βάση και την πείρα ή τη δική σας ή των Υπηρεσιών κατά βάση,
υπάρχει δυνατότητα αυτό το πράγμα τουλάχιστον να είναι με μία υποδομή
δικιά μας.
Και, τέλος, κλείνω με το εξής: Πρόσφατα έγινε μία στάση εργασίας
στην Καθαριότητα. Βγήκε ανακοίνωση του Σωματείου και καταγγέλθηκε
ειδικά ο υπεύθυνος της Υπηρεσίας, ο Διευθυντής. Μπορείτε να μας πείτε
ποια είναι η εκτίμηση της Δημοτικής Αρχής για το συγκεκριμένο ζήτημα και
τι ακριβώς συμβαίνει; Γιατί δεν κάνατε καμία αναφορά. Δεν είναι λίγο να
βγαίνει στάση εργασίας όλος ο Δήμος και να βάζει ζήτημα για την
καθαριότητα. Και σεις τώρα στο ζήτημα της καθαριότητας δεν είπατε κάτι,
τι συμβαίνει εκεί. Συμβαίνει κάτι; Έχετε άποψη; Και πώς λύνεται; Έχει
λυθεί; Και αφού είναι και εδώ ο Διευθυντής, μπορείτε να του δώσετε να μας
πει και ο ίδιος.
Και, τέλος, αν θέλετε κ.Χατζηδάκη, μια και αναφερθήκατε στο
leasing, τέλος πάντων, σ’ αυτά –θα τα πούμε, δεν είναι εκεί το ζήτημα- θέλω
να βάλω το εξής ζήτημα: Είχαμε κουβεντιάσει εδώ ένα τοπικό σχέδιο. Έτσι
δεν είναι; Σας έχει απασχολήσει, ένα το ζήτημα καταρχήν, να ενταχθεί ένας
αναγκαίος εξοπλισμός στον περιφερειακό του ΠΕΣΔΑ και τι οχλήσεις έχετε
κάνει προς τη μεριά της Περιφέρειας, στην Κυβέρνηση; Τι οχλήσεις; Γιατί
αντιλαμβάνομαι, δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Και κατά πόσο
παίρνετε υπόψη σας στα νέα οχήματα που παραγγέλνετε το τον σχεδιασμό
διαχείρισης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Ευσταθίου έχει τον λόγο.
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Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Δεν ξέρω αν έχει μείνει τίποτα να ρωτήσουμε. Τα είπε
όλα η κα Τσατσούλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, το είπα πριν ότι το 95% του θέματος το έχουμε καλύψει.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Έτσι όπως τοποθετήθηκε ο Αντιδήμαρχος προηγουμένως,
φάνηκε ότι πάει καλά η καθαριότητα στην πόλη. Η δικιά μου η άποψη και
πολύ κόσμου, να μην πω η πλειοψηφία των πολιτών στην πόλη μας, λέει ότι
η πόλη είναι ακάθαρτη. Έχετε την ίδια άποψη;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Να μας το αιτιολογήσετε. Αφού προλάβατε και είπατε
όχι, θα σας ρωτούσα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πιστεύετε ότι η πόλη είναι
καθαρή. Εντάξει; Δεν μπορώ να το πιστεύω ότι το πιστεύει κανείς εδώ μέσα.
Τώρα να το πούμε για να κάνουμε έτσι ένα πολιτικό παιχνίδι, γίνεται,
βέβαια. Όμως, θέλω να μου πείτε γιατί πιστεύετε αρκετοί από σας, από την
πλειοψηφία, ότι η πόλη δεν είναι καθαρή και δεν ήταν συνηθισμένη ποτέ τα
προηγούμενα χρόνια. Και δεν αναφέρομαι στα χρόνια της προηγούμενης
Διοίκησης. Και της προ προηγούμενης Διοίκησης. Πού οφείλεται, λοιπόν,
αυτή η έλλειψη της καθαριότητας; Ποιοι είναι οι παράγοντες που κάνουν
την πόλη να μην είναι καθαρή;
Και στη συνέχεια, επειδή στα προηγούμενα Συμβούλια, όπως ξέρετε,
απουσίαζα, δεν ξέρω αν έχει ληφθεί κάποια απόφαση, ακούω εδώ μέσα ότι
θα αγοραστούν καινούργια οχήματα. Και θα αγοραστούν καινούργια
οχήματα με leasing. Έχει αποφασιστεί; Αν δεν έχει αποφασιστεί, πώς το
κουβεντιάζετε; Δείχνει ότι εσείς το έχετε αποφασίσει. Φέρτε μας στοιχεία,
να το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά από εκεί και πέρα να
συζητήσετε και σεις ό,τι θέλετε και να διερευνήσετε οτιδήποτε άλλο.
Και, βεβαίως, δεν είναι απλώς η λέξη leasing. Είναι και ποιοι
παράμετροι υπάρχουν πίσω από το leasing. Υπάρχουν leasing και leasing.
Και, βεβαίως, δεν ξέρω τη σημερινή εποχή και δεν ξέρω ποια είναι η
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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κατάσταση των οχημάτων, μήπως σ’ αυτή την κρίση που υπάρχει, μήπως
αρκετά οχήματα χρήζουν επισκευής, μήπως το κόστος είναι πολύ
χαμηλότερο.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Απάντησα.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Μπορεί να μη σας πρόσεξα. Χαθήκαμε τόση ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δ.Καλαντίδης): Ευχαριστούμε, κ.Ευσταθίου.
Ο κ.Πούλος θέλει να πει; Όχι. Η κα Πίκουλα.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Οι ερωτήσεις έχουν τεθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Θέλω να κάνω μία ερώτηση στον Αντιδήμαρχο. Έγινε μια
εισήγηση που κράτησε σχεδόν μία ώρα. Και δεν μπήκε καθόλου στον
προβληματισμό ο Αντιδήμαρχος να απαντήσει σε κάποιες βαριές κατηγορίες
που υπάρχουν από τη μεριά του Σωματείου. Βαριές κατηγορίες. Για
κατάχρηση εξουσίας μιλάει, για…για…για…
Εγώ, λοιπόν, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση: Επειδή άκουσα στην
αρχή ότι οι εργαζόμενοι με τις θυσίες τους, με τους κόπους τους, με τις
ταλαιπωρίες κλπ. κλπ., γιατί ακούσαμε για καλά μηχανήματα, δεν ακούσαμε
αν είναι οι εργαζόμενοι σε καλή κατάσταση, πώς δικαιολογείται δηλαδή, για
παράδειγμα, αυτοί οι άνθρωποι, οι ήρωες, συνεχώς να τους κόβουμε τους
μισθούς; Διαβάζω δε για 3, 4 υπαλλήλους οι οποίοι…… Δεν κατάλαβα, το
Σωματείο έχει να πει τίποτα γι’ αυτό; Αυτοί οι υπάλληλοι, κακά ή καλά τους
κόπηκε δηλαδή το μεροκάματο; Λέω, επειδή δεν το σχολίασε ο
Αντιδήμαρχος, αν το συζητήσατε. Γιατί είναι σημαντικό ζήτημα. Αυτοί οι
ήρωες, λοιπόν, στην εποχή τη σημερινή τους κόβουμε το μεροκάματο γιατί
δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους; Και, ξέρετε, σε μια περίοδο όπου το ένα
μεροκάματο όποιος το κόβει, του βάζει το μαχαίρι του άλλου μέσα από τη
σπλήνα. Εγώ περιμένω μια απάντηση σ’ αυτή την ιστορία γιατί το βρίσκω το
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πιο σημαντικό απ’ όλα. Ωραία τα αυτοκίνητα, πάρα πολύ ωραία. Εμένα δεν
μ’ ενδιαφέρουν καθόλου. Ειλικρινά σας το λέω.
Για τους κάδους ας μη συζητήσουμε. Ο κάδος στη γειτονιά μου
πλύθηκε τον Αύγουστο του ’15 και έχουμε, τι έχουμε τώρα; Κοντεύει
Αύγουστος του ’16. Ε, τώρα τι συζητάμε για καθαριότητα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Σόφη.
Υπάρχουν ερωτήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους. Ο κ.Αντύπας έχει
τον λόγο.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Φαίνεται ότι όλοι είσαστε ενημερωμένοι εδώ πέρα. Εγώ δεν
έχω καταλάβει το εξής πράγμα. Μάλλον δεν είμαι ενημερωμένος. Πρώτον,
μας είπε ότι κάνει 10 δρομολόγια συν…συν…συν… Εγώ θα ‘θελα να
συγκεκριμενοποιήσω το εξής πράγμα: Πόσες πρέσες έχουμε, δηλαδή πόσες
σκουπιδιάρες που λέει ο απλός ο κόσμος, πόσες λειτουργούν, πόσες
χρειάζονται. Γιατί, όταν μας λέτε ότι πρέπει να πάρουμε 5 καινούργιες και 1
τράκτορα, και πόσους τράκτορες έχουμε και όλα αυτά τι ηλικία έχουν και σε
τι κατάσταση είναι; Θα ‘πρεπε απ’ αυτό να ξεκινήσουμε για να δούμε αν θα
πρέπει να γίνουν αντικαταστάσεις και για ποιο λόγο. Γιατί είναι
συνυφασμένες και με τα ανταλλακτικά και…και…και… Αυτά.
ΠΡΟΕΡΕΥΩΝ: Η κα Δουβή έχει τον λόγο.
Α.ΔΟΥΒΗ: Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Σε εβδομαδιαία βάση πώς είναι
σχεδιασμένο, δηλαδή πόσο αδειάζονται οι κάδοι την εβδομάδα, πόσες
φορές; Εννοώ με ποια συχνότητα. Το έβαλα εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς είναι
σχεδιασμένο. Με ποια συχνότητα αδειάζουν οι κάδοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κα Δουβή. Υπάρχει άλλη ερώτηση;
Ο κ.Καλαρρύτης να απαντήσει.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα το οποίο μπήκε από
τον κ.Αναγνώστου.
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Κύριε Αναγνώστου, πράγματι, εμείς τα μόνα οχήματα τα οποία
πήραμε, καθώς αναλάβαμε τη Διοίκηση του Δήμου, ήταν 3 λεωφορεία από
τον ΟΣΥ μεταχειρισμένα για τη Δημοτική Συγκοινωνία, 1 λεωφορείο το
οποίο εξυπηρετεί ανάγκες κοινωνικές στο Δήμο και πήραμε κάποιες σκάφες
και κάποια άλλα εργαλεία για το Δήμο, για την Καθαριότητα.
Η επιλογή μας να πάρουμε αυτά, όμως, γιατί ήταν; Γιατί δεν θέλαμε
να πάρουμε τα αυτοκίνητα; Ή μήπως έπρεπε να δώσουμε να πάρουμε
αυτοκίνητα 400.000 ευρώ δύο SOLARIS, τα οποία σήμερα δεν μπορούν να
υποστηριχθούν τεχνικά; Ή μήπως θα έπρεπε να μην ξεχρεώσουμε τον Δήμο
για να πάρουμε καινούργια αυτοκίνητα και να μη συντηρήσουμε τα παλιά;
Σας απάντησα αμέσως.
Επίσης, θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο, γιατί εσείς μου βάλατε το
ερώτημα. Και κάναμε και άλλες ενέργειες. Όταν βρήκαμε αυτοκίνητα τα
οποία σαπίζανε και δεν είχαν πάρει πινακίδες να κυκλοφορήσουν και όταν
βρήκαμε αυτοκίνητα τα οποία ήταν από μετατροπή απορριμματοφόρων σε
άλλου είδους εργασίες, σε βυτία κ.ο.κ., όλα αυτά έπρεπε να τα κλείσουμε.
Ναι, μόνο αυτά πήραμε. Τώρα μπορούμε να πάρουμε άλλα και τώρα θα
πάρουμε.
Στην κα Τσατσούλη.
Κυρία Τσατσούλη, λέτε ότι προσπαθούμε και μιλάμε για τον δημόσιο
χαρακτήρα. Προσπαθούμε και αποδεικνύουμε κάθε μέρα τι εννοούμε
δημόσιο χαρακτήρα. Και σας εξήγησα από την πρώτη στιγμή, με όλες αυτές
τις ενέργειες που κάνουμε, θέλουμε να έχουμε τον δημόσιο χαρακτήρα.
Διότι αν δεν κάναμε όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα, τις επενδύσεις σε
αυτοκίνητα, σε μηχανήματα, αυτό πάει να πει ότι πηγαίναμε κάπου αλλού τη
δουλειά. Εμείς έχουμε λόγο, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, και αυτό θα
κάνουμε.
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Μου είπατε για το τέλος του χρόνου που θα φύγουν οι 27 των οποίων
λήγουν οι συμβάσεις τους. Όπως σας είπα νωρίτερα, ξέρετε πολύ καλά ότι
κάθε χρόνο από τον προϋπολογισμό μας κόβονται κάποια χρήματα, με τα
οποία προσλαμβάνουμε 8μηνίτες και κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό θα
συνεχίσουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και
με όποιο άλλο τρόπο μπορούμε. Και, όπως άκουσα και από τον κ.Κοκοτίνη,
ότι θα έρθουν και άλλα 8μηνα και θα το παλέψουμε. Δεν θα παραδοθούμε.
Θα το παλέψουμε.
Με ρωτήσατε επίσης πόσους κάδους παίρνει το κάθε πρόγραμμα το
οποίο βγαίνει στην πόλη. Οι κάδοι αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι 2.500.
Στα 9 προγράμματα, τα οποία βγαίνουν στην πόλη, έρχονται γύρω στους
280 κάδους περίπου, σύμφωνα με το φορτίο που έχει ο καθένας. Εκτός
Δευτέρας και Παρασκευής, για να κλείσω και την άλλη ερώτηση που μπήκε
από την κα Δουβή, που έχουμε κάποιο πρόβλημα και βγάζουμε και
απογευματινό πρόγραμμα, οι άλλοι κάδοι κάνουν καθημερινή αποκομιδή.
Για τα οχήματα. Μου είπατε ότι μου φέρατε μία κατάσταση με 20
οχήματα, το καλοκαίρι. Και εγώ σας είπα τώρα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε
12 οχήματα, τα οποία τα 2 μας είχατε φέρει, 22 το καλοκαίρι έλεγα εγώ και
σεις λέγατε 28. Έχουμε επισκευάσει δηλαδή από το καλοκαίρι έως τώρα με
τα 12, 13 οχήματα. Και πρέπει να ξέρετε ότι τα οχήματα, μία βλάβη μπορεί
να φτιάξεις σήμερα και την άλλη μέρα να έχεις την άλλη. Σοβαρές βλάβες
σε οχήματα έχουμε δύο. Ένα με καμένο κινητήρα, που είπαμε ψάχνουμε να
δούμε αν συμφέρει να φτιαχτεί. Ένα με διαφορικό το οποίο περιμένουμε από
την Ολλανδία. Και τα δύο KEYS τα οποία σας είπα για ποιους λόγους
καθυστερούν. Αυτά είναι τα οχήματα που έχουμε με τις βλάβες.
Για την κομποστοποίηση. Η κομποστοποίηση γνωρίζετε ότι είναι ένα
πρόγραμμα το οποίο προφανώς και λειτουργεί μέχρι στιγμής και παράγουμε
κομπόστ και προχωράει κανονικά. Το πόσοι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται
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εκεί; Βεβαίως, φέτος δεν έχει μπει στο πρόγραμμα να εκπαιδευτεί κανείς
λόγω της έλλειψης των χειριστών που είχαμε. Γιατί βασικά εκεί, απ’ ό,τι
ξέρετε, μόνο οι χειριστές που χειρίζονται τα μηχανήματα που φορτώνουν
στο κομπόστ για να κοπούν τα κλαδιά χρειάζονται και κανένας άλλος.
Για τους υπόγειους κάδους. Πώς καθαρίζονται οι υπόγειοι κάδοι. Οι
υπόγειοι κάδοι, ναι, δεν έχουμε την υποδομή, έχουμε βάλει ιδιωτική
εταιρεία. Πλένονται αυτοί οι υπόγειοι κάδοι διότι υπήρχε πρόβλημα και
αυτό θα συνεχίσουμε για όλο το καλοκαίρι. Του χρόνου, εάν και υπάρχουν
οι δυνατότητες και αποκτήσουμε δικά μας συνεργεία και μηχανήματα, θα
πάμε σ’ αυτή την κατεύθυνση. Γιατί όχι; Φέτος δεν είχαμε αυτή τη
δυνατότητα. Γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο μας μπήκε το
ερώτημα ότι οι υπόγειοι κάδοι όλοι βρωμάνε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Λέω με ανάθεση πέρασε από κάπου;
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Είναι τόσα λίγα τα χρήματα, κυρία, 4 χιλιάρικα για
όλους τους κάδους να πληρωθούν όλο το χρόνο.
Να απαντήσω στον κ.Ευσταθίου και να κλείσω γιατί κούρασα το
Σώμα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να μου δώσετε μία εικόνα, μια γενική εικόνα για τα ρεπό
και άδειες.
Χ.ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Ρεπό και άδειες, αυτά είναι θέματα της Υπηρεσίας.
Είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες εδώ πέρα που θα σας εξηγήσουν και δεν
είναι θέμα του Αντιδημάρχου.
Να απαντήσω στον κ.Ευσταθίου πολύ γρήγορα. Είπατε, κ.Ευσταθίου,
η πόλη μας είναι ακάθαρτη. Σας εξήγησα νωρίτερα ότι, δυστυχώς, δεν
έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε τις στρατιές αυτές, όπως παλαιότερα, για
να μπορούμε να έχουμε την πόλη, αλλά για μας η πόλη μας είναι
ικανοποιητικά καθαρή και δεν έχουμε και, δυστυχώς, Δημοτικές
Επιχειρήσεις να παίρνουν κάποιους εργαζόμενους να τους βάζουν να
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σκουπίζουν στους δρόμους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ.Δήμαρχος έχει τον λόγο.
Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Για το leasing δεν μου είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι αυτά που είπε ο κ.Χατζηδάκης ήταν
αναλυτικότατα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος για να προχωρήσουμε στις
τοποθετήσεις και θα τοποθετηθώ συνολικά για την

Καθαριότητα. Μια

κουβέντα μόνο θα πω. Η Καθαριότητα καταρχήν δεν είναι πεδίο
αντιπαράθεσης μεταξύ παρατάξεων. Η Καθαριότητα είναι από τα πιο λεπτά
σημεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο κ.Κοκοτίνης έκανε μια πολύ
ουσιαστική

εισήγηση

και

τοποθέτηση,

κάνοντας

προτάσεις

και

τοποθετούμενο με καίρια ερωτήματα στα ζητήματα που υπάρχουν, με καλή
πρόθεση να βοηθήσει. Άλλωστε, τώρα πια γνωριζόμαστε μεταξύ μας όλοι
και ξέρουμε πώς και με ποιο τρόπο διατυπώνει ο καθένας τις απόψεις του
για το εκάστοτε θέμα.
Συμφωνούμε,

λοιπόν,

ότι

δεν

είναι

πεδίο

αντιπαράθεσης.

Οποιαδήποτε Διοίκηση να είναι στο Δήμο επάνω κρίνεται μόνο από τις
επιμέρους επιλογές της και τις επιλογές που κάνει σε σχέση με την
Καθαριότητα. Επιμέρους, όμως, επιλογές. Ως στρατηγική δεν υπάρχει
Δημοτική Αρχή που να μη θέλει να είναι η πόλη καθαρή. Για να
ξεκαθαρίσουμε 3-4 ζητήματα στις ερωτήσεις που βάλατε και θα
τοποθετηθούμε και ξανά.
Το Συμβούλιο αυτό, κα Τσατσούλη, είναι πολιτικό όργανο. Όσον
αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με το διοικητικό προσωπικό, με τη σχέση
του Διευθυντή με τα στελέχη των Υπηρεσιών, όχι μόνο στην Καθαριότητα
αλλά παντού, με τα ρεπό και εκείνα και τούτα, είναι θέματα τα οποία
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αφορούν τα όργανα των εργαζομένων, είτε αυτά είναι Πειθαρχικά
Συμβούλια, είτε είναι Κώδικας, είτε…είτε…
Όσον αφορά δε τις υπερωρίες και κείνο και τούτο και τ’ άλλο,
παρακαλώ πολύ διατυπώστε το ερώτημά σας. Πολλές απ’ αυτές είναι
προσωπικά δεδομένα και μπορούμε να σας δώσουμε συνολικά στοιχεία.
Αυτά που λέω τα λέω με γνώση των λεγομένων μου και με τεκμηρίωση από
τη Νομική Υπηρεσία. Για να ξεκαθαρίσουμε το πόσα ρεπό παίρνει ο κάθε
εργαζόμενος και πόσα δεν παίρνει ο άλλος. Οι αρχές της Διοίκησης σε όλα
τα επίπεδα είναι να εκτελεί αυτά τα οποία του προτείνουν οι υπηρεσιακοί
παράγοντες και να μην επεμβαίνει στις υπερωρίες.
Ένα άλλο. Κάτι είπε ο κ.Σόφης περί εργατικών δικαιωμάτων, κάτι
συκώτια λέει βγάζουμε, κάτι κάνουμε κλπ. Ακούστε, κ.Σόφη. Παρακαλώ
πολύ ρωτήστε στην αγορά της Αυτοδιοίκησης και ρωτήστε σε όλη την
Ελλάδα, να σας πουν ότι οι

εργαζόμενοι στον Δήμο Ηλιούπολης της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί ο Δήμαρχος και ο εκάστοτε Δήμαρχος δεν
ασκεί οικονομική πολιτική με την έννοια να προσδιορίζει τις αμοιβές των
εργαζομένων, αυτό είναι της Κεντρικής Κυβέρνησης, δεν έχει, από τότε που
εμείς τουλάχιστον αναλάβαμε, δεν έχει λείψει τίποτα σε κανέναν
εργαζόμενο της Καθαριότητας και συνολικά του Δήμου στην Ηλιούπολη.
Τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Μισθοί κανονικότατα κάθε μήνα. Υπερωρίες
κανονικότατα, όποτε υπάρχει απόφαση και ο Νόμος. Και ακριβώς μέτρα τα
οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, με
προστατευτικά και κείνα και τούτα, με γιατρούς, με κάποιες καθυστερήσεις
κάπου-κάπου, αλλά και αυτά στο σύνολό τους.
Θέλω, επίσης, να πω και κάτι άλλο. Τα μεγέθη δεν είναι συγκριτικά.
Κανείς δεν μπορεί να συγκρίνει την εποχή του 2008 ή του 2010 με την
εποχή του ’11, του ’12, του ’13, του ’14, του ’15 και του ’16. Με 60%
περικοπές στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, με διαλυμένο το τραπεζικό
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