ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. -1/2015- συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ δήμου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 2/2015
ΘΕΜΑ: «Διατύπωση προτάσεων πριν την σύνταξη του προσχεδίου του
προϋπολογισμού του Δήμου Ήλιδας έτους 2016»

Στην Αμαλιάδα και στη Παπαχριστοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας, σήμερα την
26η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε στη 1η
τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δήμου Ήλιδας, κατόπιν
της υπ΄ αριθμ. 22326/13.08.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρ. 76 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Προέδρου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «49» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και
ονομαστικά οι:
α/α

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ

1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Νικόλαος Κυπρούλης

2

EMΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Γεώργιος Μαραγκός

3

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Αντώνιος Παρασκευόπουλος

4

Α.Ο. ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Ιωάννης Δημητρακόπουλος

5

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ"

Βασιλακόπουλος Βασίλης

6

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Απόστολος Αποστολόπουλος

7

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Λάμπης Τουρούκης

1

8

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΔΑΣ

Βασιλική Γιαννακοπούλου

9

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ (Κ.Α.Ν.Ε.)

Νικόλαος Δόσης

10

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ (ΚΕΕΡΦΑ)

Πέππας Δημήτρης

11

ΜΙΚΡΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Σπυρίδων Ζαφειρόπουλος

12

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Βάσω Κουλούρη

13

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Παντελής Παπαναγιώτου

14

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΙΤΣΑΙΩΝ

Νικόλαος Καραγιαννάκης

15

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Χριστίνα Παπασπυροπούλου

16

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Γεωργία Παρρά

17

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Στέφανος Τομαρόπουλος

18

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΜΩΡΙΑΣ

Πέτρος Πυλαρινός

19

ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"

Ελένη Σκάβδη

20

ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

Απόστολος Τσόλης

21

ΧΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Νικόλαος Σιαψάλης

22

Πρώην Δήμαρχος

Κράλλης Δημήτρης

23

Πρώην Δήμαρχος

Παπαδόπουλος Βασίλειος

24

Πρώην Δήμαρχος

Ράλλης Δημήτρης

25

Δημότης

Δρακόπουλος Γεώργιος

26

Δημότης

Κλάδης Παναγιώτης

27

Δημότης

Λάσκαρης Παναγιώτης

28

Δημότισσα

Φλεβοτόμου Ευανθία

29

Δημότισσα

Φραγκογιαννοπούλου Παναγιώτα
Απόντες
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

α/α ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ

1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Χρήστος Γεωργακόπουλος

2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Αναπληρωτής Διοικητής Κων/ος
Καραινδρος (Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας)
2

3
4
5
6
7
8
9

10

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΥΠΕΡΙΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
"ΗΛΕΙΑΚΗ ΓΗ"
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΙ ΡΙΖΕΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΟΡΕΙΒΑΤΕΙΝ"
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
(Π.Ε.Ν.Α.)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
'Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ' "

Χρήστος Τσαγγαρούλιας
Νικόλαος Φραγκιάς
Γεωργούλιας Αθανάσιος
Θεόδωρος Χρυσανθακόπουλος
Θωμάς Μανωλόπουλος
Θεόδωρος Βασιλόπουλος
Αντωνία Βούτου
Γεώργιος Μανωλόπουλος

11

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ

Παναγιώτης Γκαϊτατζής

12

Πρώην Δήμαρχος

Μπεράτης Σπύρος

13

Πρώην Δήμαρχος

Πετραλιάς Ρένος

14

Δημότισσα

Αλεξοπούλου Ελισάβετ

15

Δημότης

Βασιλόπουλος Διονύσιος

16

Δημότισσα

Γιαννοπούλου Λίλυ

17

Δημότισσα

Γιαννοπούλου Μαρία

18

Δημότης

Καλλιμάνης Γεώργιος

19

Δημότισσα

Κανελλοπούλου Φωτεινή

20

Δημότης

Καρβούνης Ανδρέας

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν επίσης ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου, ο

επικεφαλής

κ.

της

δημοτικής

παράταξης

«Ανεξαρτησία»

Ν.Διαμαντόπουλος,

ο

αντικαταστάτης του επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «Ήλιδα-Νέα Εποχή» κ.Ι.Λυμπέρη
κ. Β.Ζαχαρόπουλος,

οι

Αντιδήμαρχοι

Ήλιδας

κ.κ. Επαμ.Παναγιωτόπουλος,

Χρ.Φωτόπουλος, Σπ. Τζουλέκης, η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ο Ηλείος» κα Σ.Γκουβίτσα και
πολίτες.
Αποχωρήσεις: Πριν τη λήξη της συνεδρίασης αποχώρησαν χωρίς να γνωμοδοτήσουν επί
των θεμάτων της ημερησίας διάταξης οι: Γ.Παρρά, Ν.Δόσης και Ε.Φλεβοτόμου.
Η δημοτική υπάλληλος Παναγιώτα Συριοπούλου τήρησε τα πρακτικά.
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Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης

ο οποίος ανακοινώνοντας το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης (βάσει της

εισήγησης με αριθ.πρωτ.22080/2392/11.08.2015 της Διεύθυνσης Οικονομικών για την
υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου
Ήλιδας οικ. Έτους 2016, η οποία είναι ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα του δήμου) και
αφού έθεσε υπόψη του σώματος τις εισηγήσεις των μελών α) «Σύλλογος Παραπληγικών –
κινητικά αναπηρων Π.Ε.Ηλείας» β) Δημ. Κράλλη και γ) Σ. Ζαφειρόπουλο, έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ.Χρ. Φωτόπουλο.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Χρ.Φωτόπουλος τονίζοντας την σπουδαιότητα του ρόλου της
ΔΕΔ στον σχεδιασμό του Π/Υ, προχώρησε στην παράθεση των οικονομικών δεδομένων περί
της κατάρτισης του προϋπολογισμού ο οποίος συντάσσεται και σύμφωνα με τις οδηγίες
του υπουργείου που υπογραμμίζουν την ανάγκη εφαρμογής περιοριστικής πολιτικής στις
δαπάνες.
Εν συνεχεία το λόγο πήρε ο Πρόεδρος ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός στα οικονομικά
δεδομένα σύμφωνα με τα οποία η τακτική επιχορήγηση που είναι η ΚΑΠ, δεν καλύπτει καν
τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, και η ΣΑΤΑ, που αφορά στα αναπτυξιακά έργα, έχει
περιοριστεί δραματικά στο ποσό των 447.000 ευρώ για τον Καλλικρατικό δήμο Ήλιδας ενώ
οι ανείσπρακτες οφειλές προηγούμενων ετών από δημοτικά τέλη ξεπερνούν τα 5.000.000
ευρώ και από τα ανταποδοτικά τέλη (νερό) φτάνει τα 3.420.000 ευρώ χωρίς όμως να
αγνοείται και η κοινωνική διάσταση του προβλήματος. Η αδυναμία είσπραξης δημοτικών
τελών μέσω της ΔΕΗ [από την είσπραξη ανταποδοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και
περισυλλογής στερεών αποβλήτων, η οποία έχει μειωθεί από το ποσό των 120.000 ευρώ
το μήνα στο ποσό των 12.000 ευρώ το μήνα, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να οφείλει στο δήμο
ποσό πάνω από 700.000 ευρώ] πρέπει να υπολογιστεί σε συνδυασμό με την επιπλέον
επιβάρυνση του Π/Υ λόγω του δεματοποιητή, καθώς ο δήμος υπολογίζεται ότι παράγει
11.000 τόνους στερεά απόβλητα το χρόνο, με αποτέλεσμα να προστίθεται στα έξοδα του
δήμου ποσό πάνω από 450.000 ευρώ το χρόνο. Άρα ο δήμος καλείται να καταρτίσει τον
προϋπολογισμό με τα πενιχρά έσοδα από τους ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, το ΕΣΠΑ (που είναι σχεδιασμένο)
και ότι έργα ενταχθούν από τις μελέτες που υπάρχουν ή θα επικαιροποιηθούν
εντασσόμενες στο τεχνικό πρόγραμμα και ένα κονδύλι για την επικαιροποίηση μελετών
που υπάρχουν για την ένταξή τους στο ΣΕΣ όπως είναι ο δρόμος 111-Αμαλιάδα και η
επέκταση του παραλιακού δρόμου από το Παλούκι στον Άγιο Ηλία και από Άγιο Άθανάσιο
στο Παλαιοχώρι.
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Επίσης μελέτες που πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό σαν κωδικοί, ώστε κατόπιν
να χρηματοδοτηθούν, για να ενταχθούν στα έργα στο ΣΕΣ, είναι:
Μελέτη για το δάσος της Μαραθιάς (τροποποιημένη και λίγο διαφορετική
υποβλήθηκε και από το Δ. Κράλλη)
Η επέκταση του ΤΕΙ: Έτοιμη μελέτη για τις κτηριακές υποδομές γιατί το νέο ΤΕΙ
δεν καλύπτει τις ανάγκες του και χρησιμοποίει και τις παλιές αποθήκες του ΑΣΟ
Παλαιά μελέτη για κωπηλατοδρομίο στη Πηνεία, ώστε σε συνεννόηση με τους
φορείς σε Αθήνα οδηγήσουν στη ίδρυση κωπηλατικού κέντρου
Επικαιροποίηση της Μελέτης για την επέκταση του αγωγού του Κακοταρίου σε
συνεργασία με το δήμο Πηνειού και Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Ανάπτυξη της Λίμνης του Φράγματος Πηνειού και αξιοποίησή της με
περιφερειακό δρόμο
Έργο στην Ανάληψη λόγω των κατολισθήσεων (χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΜΕΔΥ)
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να
τοποθετηθούν.
Ο κ.Β.Παπαδόπουλος, λαμβάνοντας το λόγο και εκφράζοντας την απογοήτευση του
λόγω της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας του δήμου δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε
να προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων για κάτι παραπέρα, συμφώνησε με το σκεπτικό
για το ΕΣΠΑ και το ΣΕΣ, για την εκμετάλλευση κάθε χρηματοδοτικής πηγής και υπέβαλλε τη
πρόταση σχετικά με την αύξηση των εσόδων να μην προχωρά ο δήμος στην ετήσια
ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών εφόσον οφείλουν στο δήμο. Έκλεισε
υπογραμμίζοντας ότι χρήματα για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων τα οποία ο πρώην
δήμος Πηνείας δεν πρόλαβε να τα αξιοποιήσει και είχαν μείνει αποθεματικό και ο Δήμος
Ήλιδας δεν αξιοποίησε, πρέπει να αναζητηθούν και αυτά.
Ο κ.Ι.Δημητρακόπουλος έθεσε το θέμα των ανείσπρακτων οφειλών προς το δήμο με την
πρόταση για δημοσιοποίηση των ονομάτων των οφειλετών και ρώτησε ποιες οι ενέργειες
του δήμου προς τη κατεύθυνση της είσπραξης αυτών. Ο κ.Π.Παπαναγιώτου μίλησε για την
εισήγηση που είχε κατατεθεί από το σωματείο, για την ένταξη στον προϋπολογισμό
μελετών είτε για την κατασκευή sea track είτε οριοθέτησης-κατασκευής αναπηρικών
θέσεων στάθμευσης είτε για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για την καλύτερη
οργάνωση της Τ/Υ, μελέτη για τουριστικού περιεχομένου περίπτερα προσβάσιμα και στα
ΑΜΕΑ καθώς επίσης και για δραστηριότητες του δήμου στα πλαίσια της ανθρωπιστικής
κρίσης και για οργάνωση κυνοτροφείου, στείρωση και συλλογή αδέσποτων ζώων.
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Ο κ.Δ.Κράλλης αρχικά υπέβαλλε τρείς προτάσεις επί του Π/Υ με δεδομένη την
εξαιρετικά μειωμένη χρηματοδότηση του δήμου (ΣΑΤΑ και με φόντο την χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ): (α) πρωτοβουλία ενοποίησης μελετών για το έργο «Παραλιακός δρόμος
Δουνείκα-Αγ.Ηλίας- Αγ.Αθανάσιος-Σαβάλια» με τον δήμο Πηνειού ώστε να υπάρξει μια
ενότητα από το Aldemar εώς στη Κυλλήνη αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές
ενέργειες για τις απαλλοτριώσεις (β) για το διυλιστήριο του Φράγματος Πηνειού:
πρωτοβουλία του δήμου Ήλιδας για συνεργασία με τους δήμους Πηνειού και ΑνδραβίδαςΚυλλήνης για την χρηματοδότηση μελέτη επέκτασης του δικτύου έξω από το Κακοτάρι
(Βαρθολομιό-Κυλλήνη-Βουπρασία) (γ) επικαιροποίηση της μελέτης για το Διεθνές Κέντρο
Κωπηλασίας διαθεσιμότητας 80 κλινών. Εν συνεχεία προχώρησε στην ανάλυση της
υποβληθείσας πρότασής του για τη δημιουργία «Διεθνούς Εναλλακτικού Κέντρου
Τουρισμού – Παραλιακό δάσος Θίνες Μαραθιάς-Παλουκίου» 1000 στρεμμάτων
παραλιακού δάσους, 2000 ξύλινοι παραθεριστικοί οικίσκοι δυναμικότητας 8000 κλινών,
αποσκοπώντας στην εκτέλεση έργων αναψυχής και την προστασία των δασικών εκτάσεων
στις θέσεις Μαραθιά και Παλούκι. Ενημέρωσε δε το σώμα ότι σχετική προγραμματική
σύμβαση έχει υπογραφεί από τις 4-5-2012 αλλά δεν έχει υλοποιηθεί από το δήμο Ήλιδας
και το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πρότεινε ως πρώτο
βήμα για την υλοποίηση του εγχειρήματος την εγγραφή σχετικής πίστωσης της μελέτης
στον προϋπολογισμό του δήμου. Έκλεισε υποβάλλοντας και δεύτερη πρόταση για την
εκπόνηση ερευνητικής μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυση «Παραγωγικού και
Κτηνοτροφικού Πάρκου» στο δήμο Ήλιδας και την εγγραφή της σχετικής πίστωσης στον Π/Υ
του 2016.
Ο κ.Σ.Ζαφειρόπουλος αφού έθεσε το θέμα της ταυτότητας και του πολιτιστικού
στίγματος της πόλης, μίλησε για το θέμα των αδέσποτων και πρότεινε να γίνεται ένας
ετήσιος προγραμματισμός με την συνεργασία μέσω της κατάθεσης κοινών προτάσεων από
ομοειδείς πολιτιστικούς φορείς ώστε να γίνονται εκδηλώσεις και φεστιβαλικού χαρακτήρα
ίσως και σε συνεργασία με το Φεστιβάλ και να μοιράζονται τα όποια χρήματα υπάρχουν
από το δήμο.
Ο κ.Ν.Κυπρούλης, δεδομένου των περιορισμών που θέτουν οι οδηγίες του Υπουργείου
για την κατάρτιση του Π/Υ και ενόψει του γεγονότος ότι τα οικονομικά μέσα είναι
περιορισμένα δήλωσε ότι δεν μπορεί να κάνει προτάσεις μέσα στα πλαίσια της
συγκεκριμένης πραγματικότητας επισημαίνοντας ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το θέμα
των αδέσποτων.
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Ο κ.Α.Παρασκευόπουλος δεν εξέφρασε κάποια διαφωνία αφού τα οικονομικά
στοιχεία είναι δεδομένα ως κωδικοί όπως επίσης και ο κ.Χ.Τουρούκης ο οποίος
επιγραμματικά αναφέρθηκε στη δυσκολία της δημοτικής αρχής εφόσον δεν υπάρχουν
έσοδα στο δήμο. Η κα Ελ.Σκάβδη έθεσε τα ζητήματα της συνείδησης στην σύνταξη του Π/Υ,
της δημιουργίας δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης με την αξιοποίηση των εθελοντών και
ζήτησε την χρηματοδότηση της λειτουργίας του μουσείου Μπελογιάννη. Ο κ.Τομαρόπουλος
σχετικά με την απόκτηση εσόδων στο δήμο πρότεινε την αναζήτηση ενός επιχειρηματικού
μοντέλου με έμφαση στον τουρισμό, σε σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, στον
πολιτισμό και στις συμπράξεις δήμων. Επίσης κάλεσε και τους δημότες να συμβάλλουν με
ότι μπορούν στο δήμο αλλά και η ταμειακή υπηρεσία του δήμου να προσαρμόζεται στις
οικονομικές δυνατότητες των δημοτών. Ο κ.Π.Πυλαρινός πρότεινε την ίδρυση επιτροπής
πολιτισμού-αθλητισμού και ανέφερε την απόρριψη της αίτησης συνδιοργάνωσης
πολιτιστικής εκδήλωσης με αντικείμενο το παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι ενώ ο
κ.Β.Βασιλακόπουλος μίλησε για την έλλειψη περιθωρίου. Ο κ.Πέππας γνωμοδότησε υπέρ
μόνο της στείρωσης και της επανατοποθέτησης των αδέσποτων επισημαίνοντας ότι η λύση
της ίδρυσης κυνοτροφείου θα οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα ενώ σχολιάζοντας την
πρόταση του Δ.Κράλλη διατύπωσε τις επιφυλάξεις του σχετικά με τη διατήρηση του
δημόσιου και δημοτικού χαρακτήρα αναφερόμενος στο παράδειγμα του κάμπινγκ.
Ο κ.Γ.Μαραγκός ζήτησε να προχωρήσει ο δήμος σε αποταμίευση δεδομένων των
περιορισμών στη χρηματοδότηση ενώ η κα Φλεβοτόμου υπέβαλλε ερώτημα για τον λόγο
καθυστέρησης υλοποίησης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί της χορήγησης
οικονομικής βοήθειας στις πληγείσες οικογένειες στον οικισμό της Ανάληψης και για το
θέμα των αδέσποτων περιορίστηκε στο ζήτημα της εκμίσθωσης νέου οικοπέδου. Ο
κ.Γ.Δρακόπουλος επισήμανε ότι σχετικά με το κτίριο Λεχουρίτη η σχετική μελέτη για τη
επισκευή του πρέπει να λάβει υπόψη της και τη μελλοντική χρήση του για τη στέγαση
υπηρεσιών του δήμου ενώ ο κ.Δ.Κράλλης επανήλθε με διευκρινιστική ερώτηση σχετικά με
τη χρηματοδότηση και απορρόφηση του έργου της κλασσικής διαδρομής Αρχ.ΉλιδαΑρχ.Ολυμπία και για την τυχόν δυνατότητα να δοθούν χρήματα για αγορά χωραφιών που
ήταν τα στάδια των ολυμπιακών αγώνων. Τέλος ο κ.Β.Παπαδόπουλος ρώτησε εάν τα
αποθεματικά του δήμου έχουν δεσμευτεί και σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο
δήμος.

Αφού τα μέλη της ΔΕΔ ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους, ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνουν
αποδεκτές οι προτάσεις που κατατέθηκαν.
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Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Προέδρου,
το ήδη υποβληθέν έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του δήμου Ήλιδας για την
υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου
Ήλιδας οικ. Έτους 2016, και τις σχετικές προτάσεις των μελών της

Ομόφωνα αποφασίζει υπέρ

της αποδοχής όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν και τη κατάθεσή τους στην
Εκτελεστική Επιτροπή για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου
Ήλιδας οικ. Έτους 2016

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2015.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αμαλιάδα, 26-08-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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