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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 25 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.20069/19.10.2018 πρόσκληση του κ.
Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα σαράντα ένα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης
Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9.
Καλαρρύτης Χρήστος, 10. Ζαννιά Ευφημία, 11. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 12. Δημητρόπουλος
Άγγελος, 13. Καλούδης Κων/νος, 14. Μπασούρης Μαρίνος, 15. Κούρτης Ανδρέας, 16. Κουρή Μαρία, 17.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 18. Νικηφόρος Ιωάννης, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Γεωργίου Δημήτριος,
21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Καλαντίδης Δημήτριος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25.
Αντύπας Γεώργιος, 26. Δουβή Αγγελική, 27. Αναγνώστου Ιωάννης, 28. Αγαδάκος Γεώργιος, 29.
Τσατσούλη Αναστασία, 30. Χιωτέλης Ιωάννης, 31. Ευσταθίου Αναστάσιος, 32. Κουρής Μιχαήλ, 33.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πίκουλα Αργυρώ, 36. Σόφης Γεώργιος, 37.
Σεφτελής Κων/νος, 38. Χωματά Αικατερίνη, 39. Χατζηδάκης Γεώργιος, 40. Αντζινάς Ιωάννης, 41.
Βιδάλης Παναγιώτης, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ.
Παπαγεωργίου, ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Φιλοθεϊδης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ.
Αραμπατζής και οι Διευθυντές κ.κ. Κατσάρης και Σχίζας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 339/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό «έκνομες ενέργειες» που διετύπωσε στο κείμενο
της παραίτησης του ο κ. Χατζηδάκης και λήψη ή μη απόφασης σχετικά με την παραπομπή του φακέλου
αναφορικά με τους διαγωνισμούς «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και «Προμήθεια για την ΒελτίωσηΑναβάθμιση του Δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» στον
Εισαγγελέα και στον Ελεγκτή Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Ο

κ.

Πρόεδρος

λαμβάνοντας

το

λόγο

αναφέρθηκε

στις

επιστολές

παραιτήσεων-

ανεξαρτητοποιήσεων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χωματά, Χατζηδάκη, Αντζινά και Βιδάλη από τη
δημοτική παράταξη ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο.
Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι επειδή ο χαρακτηρισμός «έκνομες
συμπεριφορές» από πλευράς του συναδέλφου κ. Χατζηδάκη είναι ιδιαίτερα βαρύς αλλά και παράλληλα
αόριστος, παρακαλείται ο συντάκτης, για να αποδείξει και τη σοβαρότητα της δήλωσης, να τεκμηριώσει
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εγγράφως τα λεγόμενά του και να πει τι εννοεί, ποιους ακριβώς εννοεί, σε ποιες πράξεις αναφέρεται και
βάση ποιων στοιχείων ώστε να αποκτήσει πραγματικά σοβαρότητα η δήλωσή του και ενδεχομένως
ποινικό ενδιαφέρον. Διότι διαφορετικά πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση προσώπων συλλήβδην, τα
οποία δεν κατονομάζονται κατά τρόπο ανεπίτρεπτο, με συνέπεια ο ίδιος και η Παράταξη του να
υποχρεωθούν να προβούν στις δέουσες ενέργειες. Επίσης δήλωσε ότι, επειδή ο προεκλογικός αγώνας
πρέπει να διεξαχθεί με βάση τα προγράμματα και τις προτάσεις των Παρατάξεων για το αύριο της πόλης
και χωρίς σκιές και επειδή, εάν υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία, πρέπει οι συνάδελφοι να
υπερασπιστούν τους εαυτούς τους σε όλα τα επίπεδα. Τέλος ανέφερε ότι επειδή οι παραιτηθέντες
δημοσιοποίησαν τις απόψεις τους και δεν τις εξέφρασαν, ως όφειλαν, στα όργανα της Παράταξης ώστε να
πάρουν τις Δημόσιες απαντήσεις, αλλά προτίμησαν να ανεξαρτητοποιηθούν, θα δοθεί δημόσια απάντηση
για όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουν πολιτικό χαρακτήρα και περιεχόμενο για τις παραιτήσεις τους και
τους κάλεσε να παραδώσουν τις έδρες τους αφού αυτές ανήκουν πλέον στην Παράταξη που τους τίμησε
και τους επέλεξε και όχι στους ίδιους.
Στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης ζήτησε το λόγο για να διευκρινίσει τις «έκνομες συμπεριφορές»
στις οποίες αναφέρθηκε στην επιστολή παραίτησης του. Δήλωσε ότι αυτές αφορούν στην προμήθεια
κάδων απορριμμάτων και την προμήθεια για την βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού.
Αναφέρθηκε στα σχετικά στοιχεία που έχει στην κατοχή του και που κατά την άποψή του συνιστούν
έκνομες συμπεριφορές και που κατά δήλωσή του είναι στη διάθεση όλων των μελών του Σώματος και σε
οποιοδήποτε αρμόδιο Νομικό όργανο. Υποστήριξε ότι, σχετικά με τον διαγωνισμό προμήθειας κάδων
απορριμμάτων, υπήρξε προσπάθεια διαπόμπευσης των υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού
καθώς και κατάθεση εξωδίκου από πλευράς μέλους της ανωτέρω Επιτροπής εναντίον προμηθεύτριας
εταιρείας για συκοφαντική δυσφήμηση.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Χατζηδάκης πρότεινε να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την παραπομπή του συνόλου των στοιχείων και το σύνολο όσων ακούστηκαν, την
απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβουλίου, είτε σε Ελεγκτή
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είτε σε Εισαγγελέα.
Συνεχίζοντας, το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και οι δημοτικοί
σύμβουλοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος, εξέφρασαν λεπτομερώς τις απόψεις τους και
πρότειναν να παραπεμφθούν τα στοιχεία που αφορούν και στις δύο υποθέσεις τόσο στον Εισαγγελέα όσο
και τον Ελεγκτή Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
(κατά τη διάρκεια της συζήτησης έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Ζαννιά, Παναγιώταρης, Αναγνώστου,
Κούρτης, Αγαδάκος)
Τέλος, λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Δήμαρχος, συμφώνησε ότι, με τα στοιχεία που θα καταθέσει ο
κ. Χατζηδάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην υπηρεσία με πρωτόκολλο, μαζί με τα στοιχεία τα οποία
έχει ο Δήμος, να σχηματισθεί φάκελος, ο οποίος να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα και τον Ελεγκτή
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά και μετά τη
διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας,
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απεχόντων των κ.κ. Τσατσούλη, Χιωτέλη οι οποίοι κατά την τοποθέτησή τους εξέφρασαν την άποψη ότι
το θέμα πρέπει να παραπεμφθεί μόνο στον Ελεγκτή Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και απέχοντος του
κ. Σόφη ο οποίος δήλωσε ότι λόγω διαφορετικής προσέγγισης στο ζήτημα, αυτή η διαδικασία δεν λύνει
κανένα ζήτημα και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι το Δικαστήριο θα οδηγήσει σε κάποια απόφαση η οποία
θα απαντήσει στα ζητήματα)
1. Παραπέμπει τις καταγγελίες του κ. Χατζηδάκη για τους διαγωνισμούς

«Προμήθεια κάδων

απορριμμάτων» και «Προμήθεια για την Βελτίωση-Αναβάθμιση του Δημοτικού φωτισμού με χρήση
νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» στον Εισαγγελέα και στον Ελεγκτή Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης και όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν στα
πρακτικά της συζήτησης
2. Εντέλλεται η Νομική Υπηρεσία του Δήμου για την σύνταξη του φακέλου με όλα τα προαναφερόμενα
στοιχεία του κ. Χατζηδάκη και του Δήμου και την παραπομπή του στον Εισαγγελέα και τον Ελεγκτή
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τον έλεγχο των καταγγελλομένων και διερεύνηση τυχόν
αξιόποινων πράξεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 339/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Κ.Καλούδης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 8.11.2018

Α.Δημητρόπουλος, Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας,Δ.Γεωργίου Ε.Καπίρη
Χ.Κοκοτίνης, Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς,
Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Α.Τσατσούλη
Ι.Χιωτέλης, Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης, Κ.Σεφτελής, Α.Χωματά, Γ.Χατζηδάκης,
Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης,
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