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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

ΣΕΛ.

Λήψη απόφασης που αφορά στην "Ψήφιση Ολοκληρωμένης
Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) Δυτικής Αθήνας".

2.

Εγκριση

4ης

Τριμηνιαίας

Εκθεσης

31

υλοποίησης

του

προϋπολογισμού οικον. έτους 2014.
3.

86

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης Αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2015.

4.

91

Συμπλήρωση της αριθμ. 232/2014 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό τέλους χρήσης
πεζοδρομίων, πλατειών κλπ, κοινοχρήστων χώρων" έτους
2015.

5.

108

Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή ή μη χρεών,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικός
Κώδικας).

6.

110

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της αριθμ. 146/2014
απόφαση/εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές του Δήμου μας
(Ρεθύμνης

7

και

επί

της

οδού

Ρίμινι

-

Αγωνιστών

Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Χίου).
7.

111

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων - εργασιών
συντήρησης μέχρι 5.869,41 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/87, έτους 2015".

8.

112

Εγκριση εγγραφής του Δήμου μας, ως συνδρομητή σε
διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων, για το έτος 2015.

9.

Εγκριση

βιβλιοδετημένων

113
πρακτικών

συνεδριάσεων

Δημοτικού Συμβουλίου από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο, έτους
2014.

115
----------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν αν θα ήθελε να πει δύο λόγια η νέα Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου. Και να περάσουμε στη διαδικασία.
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: Θέλω να σας ευχαριστήσω όσους και όσες δεν με ψήφισαν,
όσους με ψήφισαν. Είναι ένα δύσκολο πόστο, ελπίζω να τα καταφέρω και να
φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης που μου έδειξαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την συναδέλφισσα την Ειρήνη.
Να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, ξεκινώντας από ερωτήσεις.
Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Εγώ θα ξεκινήσω, καλησπέρα και να συγχαρώ την συναδέλφισσά
μου την Ειρήνη την Λυμπουσάκη.
Θα ήθελα να απευθύνω μόνο μία ερώτηση στον Δήμαρχο, να μας
ενημερώσει τι έχει γίνει με το Πνευματικό Κέντρο στο παλιό Δημαρχείο, γιατί
είχανε γίνει κάποιες, προσπαθήσανε να γίνουνε κάποιες παρεμβάσεις στην κα
Δούρου μέσω και της συνεργασίας του κ. Σπηλιόπουλου που προθυμοποιήθηκε.
Και αν αυτά τα 2 εκατομμύρια που είχε πιστωθεί μέσω του Υπουργείου
Εσωτερικών από την Περιφέρεια έχουνε πιστωθεί. Αυτά αν τα πήραμε ή δεν τα
έχουμε πάρει ή αν θα μεταφερθούν σε άλλο κωδικό. Δεν έχω τίποτα άλλο,
περισσότερο επί της ουσίας με ενδιαφέρει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό; Ο κ. Καρατζαφέρης από την παράταξη του κ. Ντηνιακού.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Τώρα ο Βαγγέλης δεν έχει έρθει,
οπότε θα προχωρήσω εγώ σε δύο ερωτήσεις.
Εδώ και κάποιες έχει γίνει, έχει κλείσει το κλειστό γυμναστήριο στο
Δάσος. Υπάρχει μια ανακοίνωση ότι είναι κλειστό νομίζω μέχρι νεοτέρας. Θα
'θελα να ρωτήσω το λόγο για τον οποίο έχει κλείσει. Υπάρχουν κάποιες εργασίες
ανακατασκευής, επισκευής των κερκίδων. Δεν ξέρω αν υπάρχει και στατικό
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πρόβλημα και προέβη η Διοίκηση στο κλείσιμο του γυμναστηρίου. Θα ήθελα μια
ενημέρωση πάνω σ'αυτό.
Επίσης θα ήθελα κάτι άλλο πληροφοριακό. Υπήρχε ένα δημοσίευμα της
Εφημερίδας των Συντακτών στις 20 Ιανουαρίου για κάποιους φορείς οι οποίοι
θα ελεγχθούν επειδή δεν έστειλαν κάποια οικονομικά στοιχεία στα πλαίσια
νομίζω κάποιων μνημονιακών υποχρεώσεων. Είναι τρεις Δήμοι νομίζω από εμάς,
η Μεταμόρφωση, το Χαϊδάρι και άλλος ένας. Είναι πάρα πολλοί φορείς. Μια
ενημέρωση πάνω σ'αυτό, αν έγινε τέλος πάντων εσκεμμένα, αν έγινε, δεν ξέρω
τώρα πώς, τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σπηλιόπουλος. Δεν έχει ερωτήσεις.
Ο κ. Δρούλιας.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Με πρόλαβε ο κ. Καρατζαφέρης, ήθελα να ρωτήσω για το κλειστό
γυμναστήριο για τις εξέδρες και πότε προβλέπεται να λειτουργήσει κανονικά, να
εκδοθεί άδεια και να λειτουργήσει κανονικά.
Και μία δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το Θεαθήναι, αν έχει προχωρήσει
καμία διαδικασία για την τακτοποίηση με τον σχετικό νόμο, για να μπορέσουμε
στη συνέχεια να το αξιοποιήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Καμπόλη; Δεν έχουμε.
Ο κ. Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Εχω τρεις ερωτήσεις να κάνω.
Καταρχήν, όπως θυμόσαστε στις 23/12, όχι όπως θυμόσαστε, το ξέρετε,
στις 23/12/14 εκδόθηκε ένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής για το έργο
"Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό και ιστορικό αρχείο". Αυτό ήταν ένα ποσό
103.582,91 ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα όπως θυμόσαστε και είχε γίνει μία
εκτεταμένη συζήτηση εδώ μέσα, μας ήρθε από την Τρίπολη. Θέλω λοιπόν να
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ρωτήσω, τι έγινε τελικά με αυτό το έργο, διότι εσείς το βρήκατε το ένταλμα,
έπρεπε να το πληρώσετε, δεν είναι εκεί η ερώτησή μου. Τι έγινε τελικά με αυτό
το έργο; Ποιο είναι το υλικό του αντικείμενο, υλοποιήθηκε; Υπήρξε επικοινωνία
με την Τρίπολη; Αυτός που υλοποίησε το έργο, αν υλοποιήθηκε, είναι η ίδια
εταιρεία που το είχε αναλάβει στην Τρίπολη ή άλλη; Μπορεί να μην είστε
πρόχειροι τώρα, να το ερευνήσετε, να το δείτε.
Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να κάνω είναι ότι υπήρχε, υπάρχει μια
γεωγραφική βάση δεδομένων GIS στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου, ναι,
στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου, η οποία είναι όχι απλώς χρήσιμη, ο
καθένας δηλαδή μπαίνοντας εκεί μέσα, μπορεί να δει πολεοδομικό σχέδιο,
γειτονιές και τα λοιπά. Αυτή η ιστοσελίδα δεν λειτουργεί αφενός και αφετέρου
γιατί δεν λειτουργεί ρωτάω. Και αφετέρου θέλω να ρωτήσω ότι τα δύο σχετικά
έργα που είχαν γίνει στο παρελθόν, πόσο κόστισαν.
Και το τρίτο ερώτημα αφορά πάλι πόσο κόστισε, τι πληρώσαμε για το wifi internet, που μια κεραία του είχε εγκατασταθεί για παράδειγμα στην πλατεία
του Δάσους απ'ό,τι θυμάμαι, απ'τον κ. Θεοφίλη σαν τότε Αντιδήμαρχο. Και
σήμερα δεν υπάρχει αυτή η κεραία και δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα το wi-fi.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε στον κ. Ασπρογέρακα.
Αλλος συνάδελφος που θέλει;
Η κα Τοκατλίδου.
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ: Θα ήθελα και εγώ να κάνω δυο, τρεις ερωτήσεις.
Θα 'θελα να προσθέσω στην ερώτηση του κ. Καρατζαφέρη, αν για τους
υπόλοιπους χώρους άθλησης που δεν έχουν άδεια λειτουργίας, έχουμε
προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες. Και σε τι χρονικό διάστημα πιστεύουμε ότι θα
έχουνε

άδειες

λειτουργίας

για

να

μπορούν

προγραμματισμένοι αγώνες των σωματείων;

να

γίνονται

ελεύθερα

οι
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Ενα δεύτερο το οποίο θα 'θελα να ρωτήσω, είναι ότι γνωρίζουμε ότι γιατί και αυτό δημοσιεύτηκε τώρα σε κάποιο site της περιοχής μας- ότι κάποια
άτομα του Δήμου, τα 7 άτομα τα οποία κιόλας μάλιστα με την απόφαση και η
οποία είχε αναρτηθεί στη Διαύγεια στις 28/11/14, θα προσλαμβάνονταν με
σύμβαση ορισμένου χρόνου. Τα άτομα αυτά από τις 28/11 ενώ υπάρχει σχετική
απόφαση Δημάρχου για την πρόσληψή τους, για διάφορους λόγους που ίσως
είναι άστοχοι, αλλά παρακαλώ πολύ όπως μας ενημερώσετε στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ακόμα και σήμερα, ενώ έγινε και η προσφυγή από την νομική
σύμβουλο του Δήμου προκειμένου να πάρουν εξαίρεση απ'την αναστολή
προσλήψεων, ακόμα και σήμερα εκκρεμεί. Και μάλιστα ενημερώθηκα ότι
δημιουργήθηκε και άλλο ένα πρόβλημα, γιατί στην απόφαση στην οποία λέει
στάλθηκε στο ΦΕΚ, αντί για να γράψουνε 31/7, 31/8/15, γράψανε 31/8/14.
Αυτό λοιπόν θα φέρει εκ νέου καθυστέρηση για την πρόσληψη των
συγκεκριμένων ανθρώπων.
Και η ερώτησή μου είναι ότι έχουμε 7 εφτά ανθρώπους που από την 1/9
είναι καθημερινά στους Παιδικούς Σταθμούς αλλά και σε άλλους χώρους όπου
τους έχουμε ζητήσεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους,

θα ήθελα να

αποφασίσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο με ποιο τρόπο θα πληρωθούν οι
άνθρωποι αυτοί. Δεν δουλεύουν ένα μήνα και δύο, δουλεύουνε πέντε
ολόκληρους μήνες και ίσως φτάσουμε και στους έξι μήνες καθημερινής
προσφοράς εργασίας οκταώρου. Και θα πρέπει να βρούμε τουλάχιστον ένα
τρόπο προκειμένου τα συγκεκριμένα παιδιά, τα οποία δεν νομίζω ότι το κάνουν
από χόμπι, νομίζω το κάνουνε για λόγους επιβίωσης, προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους καθημερινά στο Δήμο.
Και δεν έχουνε μόνο τα συγκεκριμένα 7 άτομα το πρόβλημα, έχουν και
τα υπόλοιπα 5 άτομα το πρόβλημα, τα οποία όμως ξεκίνησαν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους από τις 7/1/15, τα οποία ήταν με κάποιες άλλες ειδικότητες.
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Η ερώτησή μου είναι -και μάλιστα θα μπορούσαμε κιόλας να συζητήσουμε και
να προτείνω κι εγώ ίσως και τρόπους μέσα από την Κοινωφελή Επιχείρηση να
πληρωθούνε. Και θα 'θελα να αναφέρω στον Δήμαρχο, που ίσως δεν το
γνωρίζει, υπάρχουν πραγματικά υπηρεσιακοί που λένε στους υπαλλήλους ότι
πηγαίντε εθελοντικά να συνεχίσετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας, γιατί αν
δεν τις προσφέρετε ίσως σας βγάλουν από τη λίστα και από την απόφαση
Δημάρχου περί πρόσληψής σας. Και διαβεβαιώνουν ότι οι Αντιδήμαρχοι έχουνε,
έχουνε μάλλον τη διαβεβαίωση Αντιδημάρχων ότι 100% θα πληρωθούν. Αν ναι,
τουλάχιστον ενημερώστε μας ότι έτσι έχουν τα πράγματα.
Είμαι απόλυτα βέβαιη ότι η δική σας πρόθεση είναι να προσπαθήσετε να
ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις των εργαζομένων, αλλά τουλάχιστον να πάρουμε
μια απόφαση σαν Σώμα, για να μην υπάρχουνε κενά. Αυτά θα ήθελα να
ρωτήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος που θα 'θελε να ρωτήσει;
Η κα Σκαμπά.
ΣΚΑΜΠΑ: Με αφορμή την ερώτηση του κ. Ασπρογέρακα, δεν σκόπευα να το
ρωτήσω σήμερα, εγώ θα ήθελα συνολικά μία ενημέρωση σε σχέση με το, με τα
sites και τις υπηρεσίες που έχουμε στο Ιντερνετ, γιατί έχω παρατηρήσει και στο
site του Δήμου δυσλειτουργίες. Στο προϊόν που παρουσιάστηκε πρόσφατα, την
ιστορική πύλη, είναι εξαιρετικά αργό, δείχνει ότι δεν υποστηρίζεται σωστά, είναι
εξαιρετικά φτωχό σε περιεχόμενο σε σχέση με αυτά που κυκλοφορούν
ηλεκτρονικά. Ηθελα να ξέρω το κόστος αυτού του έργου και τι σκοπεύετε να
κάνετε συνολικά γι'αυτό το θέμα.
Σε σχέση με τα GIS δεν είχα την ευκαιρία λόγω δικού μου φορτωμένου
προγράμματος να ενημερώσω, ότι αυτά που παρέχονται μέσω του site,
γεωγραφικές πληροφορίες, μπορούν να δοθούν δωρεάν από το Κτηματολόγιο,
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γιατί δίνονται δωρεάν σε δημόσιους φορείς. Αρα μπορούμε να κάνουμε μία
επαφή, επειδή εργάζομαι εκεί, ξέρω καλά πώς δουλεύει αυτό. Και να 'χουμε
δωρεάν, με αφορμή και την ανάρτηση των κτηματολογικών εγγραφών που θα
γίνουν τον Απρίλη για το Χαϊδάρι, μπορούμε κάλλιστα πολύ γρήγορα να έχουμε
ηλεκτρονικά την περιουσία του Δήμου διαθέσιμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα.
Μια ερώτηση σχετικά με τον χριστουγεννιάτικο φωτισμό. Απ'ό,τι βλέπω
έχει παραμείνει ακόμα σε κάποια σημεία, ένα αυτό.
Και δεύτερον, σχετικά με την αφισοκόλληση που έγινε από τα κόμματα
τώρα ενόψει της προεκλογικής περιόδου, αν υπήρξε κάποια συνεννόηση.
Κατέβηκαν, οι ίδιοι κατέβασαν κάποιες αφίσες που έχουν ακόμα μείνει από τις
δημοτικές εκλογές και έβαλαν τις δικές τους; Ποιος επιμελήθηκε και ποιος
επιλήφθηκε του θέματος αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Λυμπουσάκη.
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: Εγώ έχω δύο ερωτήσεις να κάνω.
Η πρώτη, θα ήθελα να με πληροφορήσει η Δημοτική Αρχή αν ο Δήμος
μας έχει κληρονομήσει και άλλα ακίνητα, εκτός του γνωστού επί της οδού
Κύπρου στα Κουνέλια. Ρωτώ για την κληρονομιά που προέρχεται από το ίδιο
πρόσωπο, την εκλιπούσα Μαρία Σπάθη.
Η δεύτερη αφορά ένα άλλο θέμα, στη θητεία της προηγούμενης
Δημοτικής Αρχής είχε σχεδιαστεί και υλοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα
τουλάχιστον ένα πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής, τα δημοτικά πλυντήρια.
Μετά από σχετικές συζητήσεις που έχω κάνει, σχημάτισα την άποψη ότι το
συγκεκριμένο πρόγραμμα βοήθησε πολλούς μοναχικούς συμπολίτες μας,
ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας. Πιστεύω ότι ήταν ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, που
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αξιοποίησε αποτελεσματικά τότε το υπάρχον προσωπικό του Δήμου και μάλιστα
δεν προκάλεσε πρόσθετο κόστος στον Δήμο. Θέλω να ρωτήσω τη σημερινή
Δημοτική Αρχή εάν υπάρχει σκέψη να θέσει σε επαναλειτουργία τα δημοτικά
πλυντήρια, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να ρωτήσει;
Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο. Πρώτα για το... Α, εντάξει.
Ναι, να δώσουμε πρώτα για τα υπόλοιπα. Και να δώσουμε μετά και στον
Θοδωρή να μας πει σε σχέση με το παλιό Δημαρχείο.
Λοιπόν, όσον αφορά τους αθλητικούς χώρους. Κύριε Καραγιάννη.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή χρονιά. Δεν ήμουνα στην
προηγούμενη συνεδρίαση, οπότε...
Λοιπόν, τώρα για τρία ζητήματα.
Για το κλειστό γυμναστήριο, όπως και για τους υπόλοιπους χώρους, όπως
γνωρίζετε υπάρχει μία ημερομηνία μέχρι τις 8 Φλεβάρη που θα πρέπει να
έχουνε πάρει οι χώροι άθλησης την άδεια λειτουργίας. Μέχρι στιγμής έχει
εξασφαλιστεί για το 2ο κλειστό και για το κολυμβητήριο και δεν υπάρχει για το
Αγγουράκης, για το Χαραλαμπίδης που θα γίνουν οι εργασίες και για το
Αγγουράκης. Σε πρώτη φάση είναι δεδομένο ότι θα έχουμε για το κλειστό
γυμναστήριο στο ΚΕΒΟΠ την άδεια, αυτό προσπαθούμε δηλαδή μέχρι την
Παρασκευή να γίνουν όλες οι κατάλληλες εργασίες, για να εξασφαλίσουμε και
εκεί την άδεια να μην έχουμε πρόβλημα. Είχα πει και παλιότερα ότι εκεί πέρα
υπήρχε ένα ζήτημα με τις κερκίδες και γι'αυτό και... Ναι, όλα αυτά για να πάρεις
την άδεια λειτουργίας πρέπει να είναι όλα, Πυροσβεστική, τα πάντα όπως
προβλέπονται από το, απ'τη Γενική Γραμματεία τέλος πάντων που έχει δώσει
τους κανονισμούς και σε δεύτερη φάση από τον έλεγχο που θα γίνει.
Τώρα, το μπάσκετ θα είναι έτοιμο να παραδοθεί την Παρασκευή. Δεν
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γράφει το χαρτί μέχρι νεοτέρας, δεν είναι, δεν είναι σωστή η πληροφόρηση που
έχει ο συνδυασμός σας, γράφει ότι για λόγους των εργασιών που πρέπει να
γίνουνε για να εξασφαλιστεί η άδεια λειτουργίας, θα παραμένει κλειστό. Είπαμε
σήμερα και χθες, προφανώς καταλαβαίνετε ότι αν γίνει ατύχημα σε ένα
εργοτάξιο, ανεξάρτητα αν είναι λίγο ή πολύ το έργο τέλος πάντων, υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος να, να κατηγορηθούν οι υπηρεσιακοί και η πολιτική διοίκηση
για το ότι άφησε να γίνει, άφησαν να γίνουν οι προπονήσεις και τα λοιπά.
Οπότε πήραμε την απόφαση να παραμένει κλειστός και για τη ρυθμική και για
τους συλλόγους, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί γρήγορα το εργοτάξιο. Τώρα
μην πω παραπάνω, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ λογικό και ούτε είναι η πρόθεσή
μας να κλείνουμε γενικά έτσι εύκολα τα γήπεδα,

ούτε γίνεται γιατί, λοιπόν,

γίνεται προφανώς για τους λόγους αυτούς που είπα παραπάνω.
Για το παλιό Δημαρχείο θα πει και ο συνάδελφος ο Σπηλιόπουλος,
σήμερα απλά να κάνω μια ενημέρωση ότι γίνανε δυο συναντήσεις συνολικά για
τα έργα και τα αρχαία και τα βυζαντινά και τα σύγχρονης, τα νεοκλασικά και τα
συλλογικής μνήμης κτίρια και ό,τι έχει ο Δήμος τέλος πάντων τέτοιας αξίας. Και
απ'το Υπουργείο Πολιτισμού απ'το τμήμα συντήρησης και τις επόμενες μέρες και
απ'το τμήμα αναπαλαίωσης και με το Πολυτεχνείο, μπήκανε περίπου για 14
περιπτώσεις έγινε με το Πολυτεχνείο συζήτηση, όπου θα δούμε και σε δεύτερη
φάση με ομάδες εργασίας πώς θα προχωρήσει κάθε έργο ξεχωριστά με βάση τι
χρειάζεται τέλος πάντων, άλλο χρειάζεται συντήρηση, άλλο αναπαλαίωση, άλλο
απ'την αρχή συνολική αξιοποίηση. Μην πω

για το καθένα ξεχωριστά. Αμα

θέλετε και εκτός συζήτησης να πω αν κάποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται. Απλά
λέω σαν πρώτη ενημέρωση.
Και τρίτον, για την ψηφιακή περιήγηση, επίσης σήμερα έγινε μια
συνάντηση με το Τμήμα Στρατηγικού, με τη Διεύθυνση Στρατηγικού
Σχεδιασμού, όπου αποφασίσαμε και εκεί με ομάδα εργασίας που θα είναι απ'τη
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Διεύθυνση αυτή και απ'τη Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας, να
μαζευτεί το αρχείο, να αξιοποιηθεί, για να μπορέσει και να κριθεί, για να
μπορέσει να ανέβει στο διαδίκτυο και να λειτουργήσει. Τώρα αυτή είναι η
πρώτη, κάποιες πληροφορίες που είχα, γιατί και εγώ δεν έχω προλάβει σε σχέση
με αυτό να έχω παραπάνω πληροφορίες για το κόστος και τα λοιπά. Αύριο θα
είναι, επί της ουσίας θα λειτουργήσει, οπότε τις επόμενες μέρες θα είμαι και σε
θέση να πω περισσότερα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν, καλησπέρα και από εμένα.
Οσον αφορά το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, αυτό ήταν
ένα δημοσίευμα που έκανε η εφημερίδα βέβαια με άλλο σκοπό, όχι τόσο το
Δήμο Χαϊδαρίου. -ο Ανδρέας καταλαβαίνει. Και μάλιστα επειδή έγινε και μια
παρέμβαση στον συντάκτη εκεί, τον οικονομικό συντάκτη της εφημερίδας, θα
προχωρήσει και σε αποκατάσταση έτσι της αλήθειας όσον αφορά το
δημοσίευμα. Η πραγματικότητα είναι ότι το κείμενο στηρίζεται σε μία διαδικασία
ελέγχου που είχε γίνει απ'το Γενικό Λογιστήριο του κράτους για κάποιους
Δήμους και για κάποιες Υπηρεσίες. Εγινε αυτός ο έλεγχος στο Δήμο Χαϊδαρίου
τον Νοέμβριο. Και βέβαια οι παρατηρήσεις οι οποίες γίνανε από τους ελεγκτές
ήτανε πάρα πολύ καλές. Κάποιες παρατηρήσεις υπάρχουν δηλαδή σαν
βελτίωση, αλλά ήτανε πάρα πολύ καλές. Τώρα γιατί βγήκε σε αυτή την περίοδο
το δημοσίευμα, αφορά άλλες Υπηρεσίες δεν θέλανε να φωτογραφηθούνε και
γι'αυτό ακριβώς βγήκε συνολικά σαν, στην εφημερίδα σαν Δήμοι, Κοινωφελείς
Υπηρεσίες και τα λοιπά. Πάντως θα προχωρήσει η εφημερίδα, έχει σταλεί
δηλαδή το κείμενο και θα προχωρήσει σε αποκατάσταση όσον αφορά το
Χαϊδάρι.
Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα των, της ιστοσελίδας. Εμείς δεν είμαστε
ικανοποιημένοι με την, πώς λειτουργεί η ιστοσελίδα στο Δήμο. Θεωρούμε ότι
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υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης. Υπάρχει μια σκέψη και
να γίνει μια προσπάθεια να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, ώστε να αναβαθμιστεί
η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες αυτές που προσφέρει, είτε και μέσω του GIS,
αλλά και υπηρεσίες που αφορούν τους ηλικιωμένους πολίτες μας που δεν
μπορούν να μετακινηθούνε προκειμένου να πάρουνε πιστοποιητικά και τα
λοιπά. Είμαστε σε μία διαδικασία στην οποία ακόμα το ψάχνουμε.

Τώρα,

δεν

είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση να σας πω πόσο κόστισε το wi-fi στο Δάσος, το
οποίο ας πούμε δεν το, τώρα το άκουσα ότι υπήρχε αυτό το πράγμα. Και ξέρω
ότι δεν λειτουργούσε δηλαδή, εγώ ξέρω δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα
καθόλου, έτσι; Ναι, εγώ απ'ό,τι ξέρω απ'τον Οκτώβρη τουλάχιστον και μετά
ξέρω ότι δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα, πριν δεν ξέρω αν είχε λειτουργήσει.
Δεσμεύομαι όμως να το ψάξω και να φέρω στο επόμενο. Οχι, γενικά ξέρω κ.
Κώστα, ότι δεν, δεν λειτουργεί καθόλου τώρα, έτσι; Λοιπόν, δεσμεύομαι στο
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έχω τα στοιχεία συγκεκριμένα πόσο έχει
στοιχίσει αυτό, να ρωτήσουμε δηλαδή την Υπηρεσία και να δούμε πραγματικά
πόσο έχει στοιχίσει αυτό και τι έχει γίνει.
Δεν ξέρω κάτι άλλο αν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι Αντιδήμαρχοι μήπως έχουν κάτι άλλο;
Να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον Σπηλιόπουλο να μας πει για
το.. Θα πει ο Δήμαρχος συναδέλφισσα, θα πει. Λοιπόν, αλλά να πει ο
συνάδελφος ο Σπηλιόπουλος. Και να το μαζέψει ο Δήμαρχος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, εγώ προχώρησα ως όφειλα και ως είχα δεσμευτεί
στις αναγκαίες επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω σχετικά με το παλιό
Δημαρχείο, στη λογική να παραμείνει ως έχει, δηλαδή να μην κατεδαφιστεί και
να ενισχυθεί ό,τι χρειάζεται στατικά και γενικότερα. Αυτή τη στιγμή πού
βρίσκεται το θέμα, με τη γνωστή γραφειοκρατία. Υπάρχει πολιτική δέσμευση
του Αντιπεριφερειάρχη του Σπύρου του Τζόκα και στα πλαίσια αυτής της
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απόφασης, της απένταξης δηλαδή του έργου υπάρχει εισηγητική έκθεση, με τη
γνωστή γραφειοκρατία όπως γνωρίζετε. Η εισηγητική έκθεση βρίσκεται -νομίζω
ότι και ο κ. Βαρυτιμιάδης έκανε μία επαφή- στην αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη
την θεματική. Από 'κει και πέρα με τις γνωστές διαδικασίες που έχουμε κι εμείς
όπως γνωρίζετε, γιατί αυτό πάει κι έρχεται Οικονομικές αντίστοιχες Επιτροπές ας
το πούμε έτσι, θα μπει στη διαδικασία αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
Αυτό είναι το ένα σκέλος.
Το δεύτερο, τι θα γίνουν τα χρήματα. Πριν να υπάρξει αυτή η διαδικασία
της απένταξης, πρέπει σε συζητήσεις ο Δήμος και εγώ και όλοι μας δηλαδή να
έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, εκτός από το ότι να αναπαλαιωθεί το παλιό
Δημαρχείο, το οποίο μπορεί να 'ναι ένα κόστος από 400.000 έως 800.000
απ'ό,τι λένε τεχνικοί, αλλά αυτό βέβαια θα κριθεί όταν γίνει μελέτη, θα πρέπει
να δούμε ποια έργα προτεραιότητας που είναι πρώτη προτεραιότητα εσάς σαν
Δημοτική Αρχή, βεβαίως κι εμείς έχουμε άποψη, για να δούμε ποια έργα θα
ενταχθούν στο πρόγραμμα της Περιφέρειας. Αυτό επίσης υπάρχει πολιτική
δέσμευση σε αυτή την κατεύθυνση και προσωπική δική μου και διάθεση θα
έλεγα να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ απ'αυτό το πράγμα, έτσι;
Και παράλληλα θα έλεγα ότι -μία κουβέντα, γιατί δεν θέλω να κάνω
κατάχρηση- νομίζω ότι ήρθε η ώρα ας πούμε να δούμε συνολικότερα, γιατί
ψηφίστηκε ένας προϋπολογισμός όπως ψηφίστηκε, πάει αυτό, νομίζω ότι
είμαστε σε μία διαδικασία και η Δημοτική Αρχή και εμείς όλοι οι υπόλοιποι, να
κουβεντιάσουμε για τα βασικά προβλήματα του Χαϊδαρίου -δεν θέλω να κάνω
κατάχρηση του χρόνου- για να δούμε μία ιεράρχηση. Ας το προγραμματίσουμε
αυτό το πράγμα, το 'χω ζητήσει για διάφορα άλλα ζητήματα.
Και ένα τελευταίο που, για να, δεν ήθελα να κάνω ερώτηση, υπάρχει το
εξής. Εγώ καταλαβαίνω -και είμαι με το Δήμο και τη Δημοτική Αρχή- δεν
προλαβαίνουμε, για όλα τα ζητήματα. Αυτό είναι ζήτημα πολιτικής παρέμβασης,
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δηλαδή είναι από τα ζητήματα που πρέπει να διατυπωθεί πολιτικά η άποψη από
την πλειοψηφία και αν χρειαστεί κι εμείς, το πρώτο ραβασάκι προς τον Βίτσα ας
το πούμε έτσι.
Οι διαδικασίες αυτές που υπάρχουνε, με αυτό το προσωπικό που υπάρχει
στο συγκεκριμένο Δήμο, αλλά όσο ρωτάω αυτή η τρέλα ας πούμε να πιάνουμε
τις ημερομηνίες. Δηλαδή αντί να αποφασίζουμε πολιτικά και μετά το διοικητικό
προσωπικό να ανταποκρίνεται, έτσι, εδώ γίνεται ένας αγώνας δρόμου, κάνουμε
διάφορες παραχωρήσεις όλοι μας, έτσι; Και αυτό το θέμα πρέπει, νομίζω ότι
είναι απ'τα πρώτα ζητήματα, εκτός απ'το γενικότερο που λέμε να καταργηθεί ο
Καλλικράτης και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι μέσα στα αιτήματα της εύρυθμης
λειτουργίας στο Δήμο.
Μέχρι να λυθεί και να αυξηθεί κατά 20, 30%, δεν ξέρω και μάλιστα σε
ειδικές υπηρεσίες, έτσι, εγώ λοιπόν προσωπικά λέω με αφορμή αυτό το ζήτημα,
έτσι, το στηρίζω αυτό το πράγμα. Γιατί έγινε και μια προσπάθεια εκεί για ένα
λεωφορείο ας πούμε, έτσι, στην, στην Αφαία, που επίσης το χρεώθηκα
προσωπικά και αφού έφτασε, φτάσαμε στην πηγή, στο να, ο συγκεκριμένος
άνθρωπος που είχε μειοδοτήσει, έστειλε ένα ραβασάκι τον Νοέμβριο, δηλαδή
πάνω που είχε τελειώσει η διαδικασία να υπάρξει λεωφορείο, ότι αρρώστησε.
Ξαναξεκίνησε η διαδικασία από τον βοηθό του Αντιπεριφερειάρχη τον ειδικό
σύμβουλο, τον οποίο τον χρεώσαμε και ο άνθρωπος έτρεξε και τα λοιπά και
φτάσαμε πάλι στην πηγή. Φτάσαμε λοιπόν στην πηγή, εντάξει, αμέλεια,
αμέλειες μπορεί να υπάρχουν, για μία λοιπόν παράγραφο που δεν διατυπώθηκε,
δεν μπορεί να πάρει τα παιδιά, μόνο κατ'εξαίρεση του Δημοτικού. Για να
διορθωθεί αυτό τώρα, θα έχουμε φτάσει τον Ιούνιο.
Λοιπόν, αυτό το λέω δηλαδή γενικότερα, έτσι, για ένα θέμα στο οποίο
δεν υπήρχε αντιδικία ούτε διαφορετική πρόταση. Αμέλεια μπορεί να πούμε ότι
δεν το, δεν το εντόπισε η Περιφέρεια τον Σεπτέμβριο ας το πούμε έτσι, ας το
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χρεωθεί ότι ήταν πολιτική ευθύνη. Αλλά τώρα δεν είναι ότι το αφήσαμε και
αυτό το γνωρίζει και η κα Ζέρβα και εγώ προσωπικά και το 'κλεισα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό, κατανοητό...
Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο.
Ναι, ο κ. Βαρυτιμιάδης.
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ: Ηθελα να απαντήσω στον κ. Σπηλιόπουλο, επειδή το θέμα
αυτό με το παλαιό Δημαρχείο έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και τελικά υπάρχουν
και πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζετε, ούτε εγώ τα γνώριζα ή τα γνωρίζετε
ορισμένοι, δεν τα θέλετε να τα πείτε, δεν ξέρω τι γίνεται εν πάση περιπτώσει,
έτσι;
Το πρώτο, καλά εκτός ότι το ιδιοκτησιακό που ήταν έγκλημα, αυτό
έπρεπε να 'χε γίνει εδώ και πάρα πολύ, πολλά χρόνια πίσω, έτσι, εδώ υπάρχει
και μια σύμβαση, η οποία έρχεται ο εργολάβος, αν απενταχθεί το έργο -δεν
ξέρω αν το γνωρίζεις Θοδωρή- και ζητάει 250.000,00. Αυτό το γνωρίζεις; Δεν το
γνωρίζεις, α, μπράβο. Λοιπόν, ζητάει 250.000,00 ο εργολάβος αν απενταχθεί το
έργο, πρώτον αυτό.
Δεύτερον, -ορίστε; Απ'το Δήμο τα ζητάει, βεβαίως. Οχι, με το Δήμο έχει
υπογράψει, κάνετε λάθος, με το Δήμο έχει υπογράψει. Λοιπόν, αυτά είναι τα
λάθη που λέμε ότι γίνονται, αλλά τελικά δεν τα λέμε, τι έγινε, ποιος το 'κανε
αυτό και γιατί το 'κανε και πώς βγήκανε αυτά, έτσι; Αυτά τα 250.000,00 αν
απενταχθεί το έργο θα πρέπει να τα πληρώσει ο Δήμος, πρώτον αυτό.
Δεύτερον, τα χρήματα αυτά που λέμε τώρα είναι 2.200.000,00 συν ΦΠΑ,
πάει στα 3 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά υπάρχει, απ'ό,τι μίλησα εγώ με την κα
Λάσκαρη, έτσι, δεν υπάρχει δέσμευση. Τώρα Θοδωρή εσύ αφού το λες,
κυβέρνηση είσαστε τώρα, δεν το συζητάμε, μπορείτε να κάνετε τα πάντα, αλλά
το θέμα είναι αν μπορεί να γίνουνε. Αν παρθούνε τα χρήματα αυτά και
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μπορούμε να φτιάξουμε ένα άλλο Πολιτιστικό Κέντρο σε ένα άλλο κομμάτι που
έχουμε, πολύ δεν υπάρχει, αυτό εννοείται με πολύ πιο λίγα χρήματα. Δηλαδή
αυτά τα χρήματα που το έργο έγινε, είναι αρκετά. Μπορούμε να καλύψουμε
πολλές ανάγκες μας, όχι μόνο Πολιτιστικό Κέντρο να κάνουμε, όχι να φτιάξουμε
το παλιό Δημαρχείο, αλλά να φτιάξουμε και άλλα έργα που χρειαζόμαστε. Αλλά
αυτό πρέπει να το δούμε, μην πληρώσουμε δηλαδή ένα έργο το οποίο κάποιοι δεν θέλω να εκφραστώ- το κάνανε και φτάνουμε σήμερα να πληρώσουμε και
250.000,00.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Καμπόλη.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Δεν θα 'θελα να μίλαγα έτσι πολύ γι'αυτό το έργο, επειδή ήταν
κάτι που το χειρίστηκα και εγώ επί θητείας μου. Και είδα ότι πήγαν να κάνουν
ένα έργο 3 εκατομμυρίων, 2 εκατομμύρια από την Περιφέρεια απ'τις δημόσιες
επενδύσεις όπου μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια και 1 εκατομμύριο σε μία
προγραμματική σύμβαση η οποία δεν υπήρχε και δεν υπήρχε και ιδιοκτησιακό
καθεστώς. Αλλά για να βάζουμε κάποια πράγματα όμως στη θέση τους.
Για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος, έπρεπε ήδη να είχε εγκατασταθεί,
δεν εγκαταστάθηκε. Αρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για το 5% κ.
Βαρυτιμιάδη. Αυτός απεγνωσμένα βέβαια προσπαθεί να, να κοιτάξει να
κατοχυρώσει να πάρει την αποζημίωσή του, δεν εγκαταστάθηκε.
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ: Υπάρχει από την Περιφέρεια ότι οποιαδήποτε, η Περιφέρεια
η πρόταση που κάνει, η Περιφέρεια η πρόταση που κάνει Ελένη μου, γράφει
αυτό το πράγμα μέσα, ότι θα χρεωθεί, θα χρεωθεί ο...
ΚΑΜΠΟΛΗ: Η Περιφέρεια όμως ήξερε πολύ καλά Ηλία μου και γνώριζε τι
ακριβώς συνέβαινε, πάρα πολύ καλά.
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ: Εγώ απλά λέω αυτά που μου είπανε, εγώ δεν το γνωρίζω.
Εγώ πληροφορίες παίρνω.

22

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ

ΚΑΜΠΟΛΗ: Εγώ θα παρακαλούσα τη Δημοτική Αρχή, σαν Αντιδήμαρχος που
'χω θητεύσει στην Τεχνική Υπηρεσία, να ξεκινήσετε την διαδικσία. Ηδη υπάρχει
Υπουργός ο κ. Βαρουφάκης, να ξεκινήσετε τη διαδικασία να μας δώσουνε το
Δημαρχείο επί της Κουμουνδούρου.
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ: Ηδη έχουμε ξεκινήσει, ήδη έχουμε ξεκινήσει και νομικά και...
ΚΑΜΠΟΛΗ: Οπως πήγαμε και ζητήσαμε την απένταξή του κάποια στιγμή,
παρακαλώ πολύ να ζητήσουμε απ'την καινούργια πια κυβέρνηση να μας
παραχωρήσει το κτίριο. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Δήμαρχος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, μία κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, τώρα μην κάνουμε κύκλο πάλι.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, όχι, μία κουβέντα σε σχέση με, επειδή δεν το γνώριζε.
Λοιπόν, αυτό που λέει η κα Καμπόλη, στην πιθανότητα να ζητήσει ο εργολάβος
-γιατί μέχρι τότε δεν είχε ζητήσει, έφυγε ο κ. Ασπρογέρακας, Κώστα συγγνώμη,
θέλω τη βοήθειά σου αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σε μια συζήτηση που είχα με
τον κ. Τερζάκη, σε μια συζήτηση, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία σε σχέση με
το 5% του 75% και τα λοιπά. Δηλαδή δίνεις 30.000 στον εργολάβο για τις
φωτοτυπίες που χάλασε και φεύγει. Αλλιώς του λες περαστικά και πάμε στα
δικαστήρια. Και όλα αυτά υπάρχει ας πούμε νομολογία...
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Υπέρμετρη ποινική ρήτρα.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: ... μπράβο, τέλος πάντων, που τέλος πάντων το χάνουν οι
εργολάβοι. Του λες λοιπόν, θέλεις να πάμε στα δικαστήρια; Πήγαινε, θα
χρεωθείς και τα έξοδα κλπ, κλπ. Δεν είμαι ο κατάλληλος να το ερμηνεύσω, αλλά
εδώ επειδή υπάρχουν συνάδελφοι νομικοί, θα ήθελα τη βοήθειά τους, εκτός αν
το γνωρίζει ο Δήμαρχος απευθείας. Θέλω να πω δηλαδή μην μας πιάνει και...
Εγώ δεν το ήξερα σαν θέμα αυτό, έτσι; Αυτό θέλω να πω, δηλαδή ότι μην
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τρελαινόμαστε μερικές φορές.
...: Εγώ από την Περιφέρεια μου το 'πανε Θοδωρή...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συμπληρώσω έτσι κάτι πολύ σημαντικό, δεν το είπε ο
Αντιδήμαρχος, ότι σήμερα έγινε και συνάντηση για το κτίριο Γύζη. Υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος καταστροφής των τοιχογραφιών. Εχουν γίνει κάποιες
ενέργειες από την Τεχνική Υπηρεσία, ούτως ώστε να προστατευτεί από την
υγρασία. Αλλά παρ'όλα αυτά και με τα μέτρα που έχουνε παρθεί, με ανοιχτό
παράθυρο, με το μηχάνημα εκεί που τραβάει την υγρασία και λοιπά, παρ'όλα
αυτά έχει προχωρήσει η υγρασία αρκετά. Είναι δυστυχώς έτσι, είχε, δεν είχαν
παρθεί τα κατάλληλα μέτρα τα προηγούμενα χρόνια.
Την Παρασκευή θα έχουμε νέα συνάντηση, όπου θα μετρήσουν ακριβώς
από πού προέρχεται και σε ποιο βάθος υπάρχει υγρασία. Πρέπει να σας πω ότι
σε αρκετά σημεία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο
πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα, έτσι; Κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες.
Και με αυτές που είπε ο Νίκος σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο, νομίζω ότι θα
προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε σημαντικά ιστορικά
στοιχεία της πόλης μας.
Τώρα, για το παλιό Δημαρχείο ειπώθηκαν αρκετά εδώ. Δεν θέλω να
ανακυκλώσουμε μία κουβέντα. Αν και παρακολουθώ έτσι αυτές τις μέρες και
μέσα από δημοσιεύματα διάφορα, από το Ιντερνετ, προσπαθούν να κάνουν
αντιπολίτευση κάποιοι, χωρίς βέβαια να λένε ορισμένα βασικά ζητήματα. Εγώ
πραγματικά

δεν

θα

ακολουθήσω

έτσι

αυτό

τον

κατήφορο.

Να

πω

κωδικοποιημένα τρία ζητήματα.
Πρώτον, ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε και να αποκτήσουμε τη γη. Και
παράλληλα να αποφύγουμε κάθε οικοπεδοποίηση του χώρου, που είναι ένα
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πολύ σημαντικό σημείο αυτό, που έχει να κάνει και με το αν θα γίνει ή όχι το
έργο. Δηλαδή αν δεν γίνει το έργο, ανοίγει ένα τέτοιο μέτωπο σε σχέση με τη
διεκδίκηση της γης και το τι θα γίνει σε σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ, έτσι και την
αξιοποίηση σε εισαγωγικά του χώρου.
Δεύτερο ζήτημα, αυτό για την ποινική ρήτρα και το τι απαιτήσεις θα
έχουν οι εργολάβοι, είναι ένα ακόμη θέμα, που μπορεί να είναι από 30 μέχρι
250.000,00, αλλά είναι ένα ποσό που αυτό βέβαια θα το παλέψουμε, το οποίο
θα επιβαρύνει το Δήμο.
Και τρίτο είναι ένα ποσό, ένα κονδύλι έτσι 3 εκατομμυρίων ευρώ, το
οποίο πρέπει να δούμε αν δεν γίνει το έργο, πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά τα
χρήματα. Και αν θέλετε ήταν και ένας μοχλός πίεσης η πρόταση την οποία
κάναμε, για να μπορέσουμε αυτά τα λεφτά να πάνε και στη συντήρηση του
έργου. Γιατί αν αφήσουμε έτσι το παλιό Δημαρχείο, θα αντιμετωπίσουμε
πρόβλημα σε λίγο. Ηδη αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη χρήση όσοι πηγαίνουνε
και αποφεύγουνε κι αυτοί να πάνε, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Αλλά τα επόμενα
χρόνια τεράστιο πρόβλημα συντήρησης. Και να μου πείτε εσείς πού θα
βρεθούνε αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες, από 400.000 μέχρι 600.000 είπε ο
Θοδωρής, ο καθένας μπορεί να προσδιορίσει, για να επισκευαστεί το Δημαρχείο,
να λειτουργήσει και τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα λεφτά. Δεν πιάνω τώρα το
κομμάτι εγώ των συλλόγων και πού θα πάνε και τα ενοίκια που γλιτώνει ο
Δήμος κλπ, κλπ. Είναι ένα ολόκληρο λοιπόν πακέτο που πρέπει να δούμε.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέγαμε και όλοι στα προγράμματα για
πολύκεντρο νεολαίας και λοιπά. Για πείτε μου, δεν θα γίνονταν αυτό το
πολύκεντρο σε ένα άλλο ελεύθερο χώρο; Εκεί δεν θα υπήρχαν κάποιοι κάτοικοι
που για την, να μην χάσουν την βόλεψή τους, θα διαμαρτύρονταν στο να μη
γίνει ο χώρος αυτός; Αρα, με αυτή τη λογική δεν έπρεπε να γίνει ο Παιδικός
Σταθμός που γίνεται τώρα στην 3η Σεπτεμβρίου, δεν θα 'πρεπε να γίνεται
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κανένα κοινωνικό έργο. Ετσι το βάζω αυτό τώρα, έτσι για την κουβέντα.
Λοιπόν, για το Θεαθήναι, θα έρθει για συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα
που έχει να κάνει και με τις απαιτήσεις και σε σχέση με το τι θα γίνει από 'δω
και πέρα με το Θεαθήναι.
Για τον χριστουγεννιάτικο φωτισμό είναι γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα
έτσι προβλήματα. Δεν φτάνουνε οι Υπηρεσίες του Δήμου, το 'χουμε πει
επανειλημμένα εδώ μέσα, να κάνουνε το σύνολο των παρεμβάσεων που
χρειάζονται. Να σας πω μόνο ότι -και το 'χω εδώ και σε μήνυμα- μου έστειλε
μία συμπολίτισσα ότι έσπασαν προχθές το βράδυ μόνο στο χώρο που είναι
μπροστά στο κτίριο Γύζη στην πλατεία, έσπασαν 12 κολώνες, τα φωτιστικά και
το έξω το περίβλημα και τις λάμπες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν μόνο εκεί.
Κάθε μέρα γίνονται ζημιές, βανδαλισμοί και λοιπά, κάθε μέρα χαλάνε, γιατί ο
φωτισμός έχει κι άλλα προβλήματα και λόγω της παλαιότητας και λόγω ότι οι
λάμπες αυτές δεν είναι οι κατάλληλες και σε 10 μέρες ξανακαίγονται. Εχουμε
λοιπόν σοβαρά προβλήματα. Που είναι η Ελένη η Καμπόλη. Ο Φώτης πιστεύω
θα της έχει πει -να επικαλεστώ την Ελένη- λέω ο Φώτης θα σου έχει πει τα
προβλήματα που υπάρχουν με τον φωτισμό. Και προσπαθούμε παράλληλα να
κάνουμε τα πάντα και να βάλουμε φωτισμό και να βγάλουμε τον φωτισμό απ'το
στόλισμα απ'τα χριστουγεννιάτικα έτσι, τον χριστουγεννιάτικο φωτισμό. Σε
λίγες μέρες θα βγουν και τα τελευταία. Εχει μείνει στην Αγωνιστών
Στρατοπέδου που δεν έχει βγει, σε λίγες μέρες θα ξεστολιστούν και αυτά.
Για την αφισοκόλληση, εδώ είναι θέμα των κομμάτων το θέμα της
αφισοκόλλησης και αν θα βγάλουν και αν θα βάλουν. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε
σαν Δήμος, το 'χουμε πει επανειλημμένα. Είναι δικαίωμα των κομμάτων να
κάνουν αφισοκόλληση, για εμάς είναι μες στα πλαίσια της λειτουργίας και της
προβολής των θέσεών τους. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική αφισοκόλληση και

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ

26

άλλο πράγμα η εμπορική αν θέλετε, για εμάς δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο. Τα
πολιτικά κόμματα που έκαναν την αφισοκόλληση, είναι και υπεύθυνα το αν θα
τη βγάλουνε ή όχι.
Αν έχουμε κληρονομήσει άλλο ακίνητο. Υπάρχουν δύο στο, δύο ακίνητα
στα Κουνέλια που έχουν κληρονομηθεί απ'το Δήμο. Μάλιστα το ένα, για το ένα
συζητάμε να το κάνουμε ΚΑΠΗ στα Κουνέλια. Και μάλιστα τις επόμενες μέρες
θα επισκεφθούμε το χώρο για να δούμε τις παρεμβάσεις που θα γίνουν για να
λειτουργήσει το ΚΑΠΗ των Κουνελίων.
Σε σχέση με το, με τα δημοτικά πλυντήρια, το έχουμε συζητήσει και θα
λειτουργήσουν τα δημοτικά πλυντήρια. Είναι απαραίτητο, καταλαβαίνουμε την
ανάγκη κάποιων συμπολιτών μας. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια έτσι
παρέμβαση σε θετική κατεύθυνση αυτό, το να υπάρχουν δημοτικά πλυντήρια.
Εξυπηρετούν πάρα πολλούς ανθρώπους που κυρίως έτσι μόνους, οι οποίοι και
άνδρες που δεν έχουν τη δυνατότητα. Και θα λειτουργήσουν, να το ξέρετε
αυτό.
Και να πάω και στο θέμα τώρα των 7 απλήρωτων εργαζομένων. Είναι το
δεύτερο θέμα που χρησιμοποιείται και αξιοποιείται για αντιπολίτευση. Και εγώ
επειδή ήξερα ότι θα μπει σήμερα σαν θέμα, έχω και τα δημοσιεύματα εδώ και
λοιπά, έτσι, για την αναλγησία της Δημοτικής Αρχής, όμηρους και λοιπά.
Απ'την πρώτη, εμείς και σαν αντιπολίτευση και τώρα και πάντα θα λέμε
ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δουλεύουν εργαζόμενοι απλήρωτοι,
αυτό το 'χουμε τονίσει. Και αυτό που έχουμε καταφέρει όταν παραλάβαμε
Δημοτική Αρχή, να έχει δεκάδες ή φτάνανε και την εκατοντάδα οι απλήρωτοι οι
οποίοι ήτανε, είτε ανανεώνονταν κάποια σύμβαση και μένανε για μήνες έτσι
απλήρωτοι και ξανά η ίδια δουλειά. Και μη νομίζετε για συμβάσεις με πλήρεις
αποδοχές. Και είναι πολύ άσχημο στο σπίτι του κρεμασμένου να μιλάμε για
σκοινί. Δηλαδή στους Παιδικούς Σταθμούς υπήρχε πραγματικά ένα όργιο
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απλήρωτων εργαζομένων. Τώρα, τώρα... Εντάξει, εντάξει...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Δήμαρχε.
Κυρία Τοκατλίδη, δεν έχετε το λόγο. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Δεν έχετε
το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας φέρω τις λίστες των απλήρωτων, τέλος πάντων.
Λοιπόν, γι'αυτούς τους 7, είναι οι μοναδικοί απλήρωτοι που υπάρχουν
στο Δήμο. Γι'αυτούς θυμάστε ότι το 'χουμε συζητήσει επανειλημμένα στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Και εμείς σαν Δημοτική Αρχή ενώ θα μπορούσαμε να
πούμε πηγαίντε σπίτια σας, δεν θα σας χρησιμοποιήσουμε, παρ'όλα αυτά
δεχτήκαμε να πιάσουνε δουλειά, που ήταν επιλογή της προηγούμενης
Δημοτικής Αρχής. Και απ'την αρχή κάναμε ένα τεράστιο αγώνα δρόμου
προκειμένου να υπογραφούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι συμβάσεις. Δεν
νομίζω ότι ξεχνάτε ή εσκεμμένα κάνετε ότι ξεχνάτε ορισμένα πράγματα.
Πρώτον, απ'το καλοκαίρι ήδη -και σας λέω και πάλι, ήταν επιλογές της
προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κι εμείς δεν σταθμίσαμε ποτέ τα πράγματα για
να πούμε δεν είναι δικοί μας, δεν προχωράμε με αυτούς- ήδη από το καλοκαίρι
είχαμε πιέσει και είχαμε συμφωνήσει και μαζί και με τον προηγούμενο Δήμαρχο,
να προχωρήσουμε σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτως ώστε τον
Σεπτέμβρη να πιάσουνε δουλειά. Φτάνουμε, έχουμε λοιπόν απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου στις 14 Ιούλη με την προηγούμενη λοιπόν Δημοτική Αρχή, όπου
ζητήσαμε 14 άτομα, τους 7, συν 7 ακόμα που θα γίνονταν η επιλογή μέσω
ΕΣΠΑ.
Γίνεται έγκριση της πρόσληψης, έρχεται 22/10, καταλαβαίνετε μετά από
πόσο καιρό. Αυτό το διάστημα όλο, -είναι εδώ και ο κ. Στραγκανίδας ο οποίος
έχει χάσει τον ύπνο του, όπως και εγώ γι'αυτό το θέμα και έχουμε ασχοληθεί
δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο και ο κ. Δαουάχερ ο Αντιδήμαρχος- έρχεται
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μετά από αυτή την απόφαση, ακυρώνεται η απόφαση, γιατί ήταν της
προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και υπήρχε η υπογραφή του προηγούμενου
Δημάρχου και θέλανε επικαιροποίηση, άρα νέο Δημοτικό Συμβούλιο για να
περάσουν αυτές οι προσλήψεις.
Γίνεται

το

νέο

Δημοτικό

Συμβούλιο,

εγκρίνεται,

πηγαίνει

στην

Αποκεντρωμένη. Και μετά από καιρό μας έρχεται πάλι πίσω η απόφαση και λέει
ότι όχι 14, θα τους κάνετε 12. Αρα ξανά απ'την αρχή η διαδικασία για τους 12.
Οταν λοιπόν έρχεται η απόφαση για τους 12, η υποβολή αιτήσεων ήρθε η
ανακοίνωση για την πρόσληψη, έγινε στις 11/11, η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει
την ίδια μέρα. Αμέσως πήραμε απόφαση και ξεκινάει από 11 μέχρι 17/11.
Μάλιστα συμπιέσαμε και τις μέρες.
Βγαίνει απόφαση του Δημάρχου για την επιτροπή αξιολόγησης του
προσωπικού και ξέρετε πολύ καλά ότι το πρακτικό της επιτροπής βγαίνει στις
28/11 και παράλληλα πρέπει να γίνει ο έλεγχος γνησιότητας των πτυχίων. Εκεί
λοιπόν τώρα -και το γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπήρχε μία εμπλοκή και
προσπαθούσαμε όλοι να βρούμε τι θα γίνει με ένα, με ένα εργαζόμενο από τους
7 που υπήρξε η εμπλοκή. Αμέσως βγήκε ο επόμενος; Εσείς δεν λέγατε, όπως και
όλοι μας να δούμε τι μπορεί να γίνει;
Αρα λοιπόν -να το πείτε αυτό, θέλετε, αμέσως- λοιπόν, η απόφαση
λοιπόν του Δημάρχου για τους, για τους 7, αφού γίνεται ο έλεγχος για τα
πτυχία, που εδώ πρέπει να σας πω ότι έπρεπε να έρθουνε δικαιολογητικά,
πιστοποιητικά απ'όλη την Ελλάδα για τα πτυχία και τους κυνηγάγαμε
κυριολεκτικά για να έρθουν τα πτυχία, βγαίνει απόφαση στις 17/12 για την
πρόσληψη των 7 ατόμων. Πηγαίνει το διαβιβαστικό στις 18/12 στην
Αποκεντρωμένη,

για

να

δημοσιευτεί

σε

ΦΕΚ.

Υπάρχει

έγγραφο

της

Αποκεντρωμένης για συμπληρωματικά δικαιολογητικά, που είναι στις 24/12,
παραμονή Χριστουγέννων. Η επόμενη εργάσιμη μέρα ήταν 29/12, στην οποία
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στέλνουμε αμέσως τα δικαιολογητικά. Απάντηση του Δήμου, αποστολή των
στοιχείων

29/12,

Αποκεντρωμένη.

δηλαδή
29/11

αμέσως

την

προκηρύσσονται

επόμενη
εκλογές

που
και

μας

ζήτησε

ακυρώνεται

η

κάθε

διαδικασία. Και προχωράμε μετά, ψάχνουμε να βρούμε με ποιο τρόπο μπορούμε
να ξεμπλοκάρουμε. Πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάνουμε προσφυγή
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα τηλέφωνα
και κάθε μέρα και ο κ. Στρακανίδας και εδώ, άπειρα τηλέφωνα. Πάμε στην, στην
έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προχωράμε αμέσως μόλις γίνεται η
έγκριση, στην πρόσληψη των 15 δίμηνων, γιατί ήταν και αυτοί μέσα τα δίμηνα.
Ζητάμε να πάρουμε οι ίδιοι τα χαρτιά από την Αποκεντρωμένη για να τα πάμε
σε ΦΕΚ. Μας απαντάνε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, θα πάνε υπηρεσιακά, έτσι
στην Αποκεντρωμένη.
22/1 φεύγει από την Αποκεντρωμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Και για τα 7 άτομα λέει το έγγραφο της Αποκεντρωμένης, ότι οι ως άνω
συμβάσεις θα διαρκέσουν από 17/12/14 έως 31/8/14 -τυπογραφικό λάθος- Πάει
στο ΦΕΚ και ξαναγυρνάει πίσω για συμπλήρωση και για αλλαγή.
Είπε κάτι ο κ. Σπηλιόπουλος πριν για κάποιες διαδικασίες που
μπλοκάρανε, έτσι, για κάποιο χοντρό θέμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ αν το
καθυστερήσαμε εμείς ή κάποιοι άλλοι ευθύνονται για τις καθυστερήσεις και
παραλείψεις. Λοιπόν εμείς είμαστε -θα ολοκληρώσω- εμείς είμαστε οι πρώτοι,
αυτοί που θέλαμε να ολοκληρωθεί και να τελειώνει αυτή η διαδικασία με τους
συναδέλφους. Από 'κει και πέρα, από 'κει και πέρα το πώς θα πληρωθούν, δεν
θα πω εγώ το πώς πληρώνονταν τους μήνες που ήταν έτσι απλήρωτοι σ'εσάς.
Και αν θέλετε θα σας τα φέρω, θέλετε να σας φέρω την κατάσταση εδώ στο
επόμενο Συμβούλιο, να σας φέρω όλους τους εργαζόμενους εδώ; Γιατί τώρα
που δεν είστε Αντιδήμαρχος, όλοι μιλάνε. Και έχω όλα τα ονόματα τώρα,
γι'αυτό λέω να μην ξύνεστε στην γκλίτσα, όλα τα ονόματα τα έχω, όλα τα
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ονόματα τα έχω πάνω. Και τα διαστήματα που ήταν απλήρωτοι. Λοιπόν, ήτανε
πάνω από 5 μήνες, βεβαίως, πάνω από 5 μήνες. Και τότε δεν έγινε γιατί υπήρχε
αυτή η διαδικασία, έγινε γιατί τους χρησιμοποιήσατε εσείς ομήρους, ακριβώς, με
την υπόσχεση ότι θα ξαναανεωθεί η σύμβαση.
Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Εμείς είπαμε και με τα παιδιά
έχουμε συζητήσει και έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με αυτά τα παιδιά και
δεν συμφωνούν οι 7 με τα δημοσιεύματα αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ, το
ξέρετε πολύ καλά, λοιπόν αυτό που έχουμε πει είναι να προσπαθήσουμε να
βρούμε τρόπο τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο και για μειωμένο ωράριο,
ούτως ώστε να μην δουλέψουν έτσι αυτό το διάστημα και με

πληρωμή

υπερωριών μέχρι το ανώτατο όριο, που να μπορούνε να αναπληρώσουνε επίσης
ένα μεγάλο μέρος των ποσών αυτών.
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Απ'όσο γνωρίζω, με συγχωρείτε κ. Δήμαρχε, να πω το εξής αν
μου επιτρέπετε, ότι οι υπερωρίες νομίζω ότι μάξιμουμ μέχρι 10 ώρες σε
συμβασιούχους μπορεί να γίνουν. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Ο
Διεθυντής των Διοικητικών είναι εδώ, μπορεί να μας το πιστοποιήσει. Εγώ
προτείνω άλλος τρόπος ή μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης δεν θα μπορούσε,
γιατί φαντάζομαι ότι πραγματικά έχουν προσφέρει εργασία οι συγκεκριμένοι
εργαζόμενοι προκειμένου να πληρωθούν; Αν υπάρχει και να το συζητήσουμε.
Ρωτάω. Δεν υπάρχει, ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι περνάμε στην ημερήσια διάταξη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού έχει γίνει μια διαδικασία μηνών, έχει πάει τώρα στο ΦΕΚ,
είναι δυνατόν να ακυρωθεί αυτή η διαδικασία και να προσληφθούν μέσω
Κοινωφελούς Επιχείρησης, μα είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν να γίνει, να γίνει
αναδρομική, μισό λεπτό, να γίνει αναδρομική πρόσληψη; Ε, λοιπόν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, περνάμε στην ημερήσια διάταξη, λοιπόν.
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ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης που αφορά στην "Ψήφιση Ολοκληρωμένης Αστικής
Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) Δυτικής Αθήνας".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι έχει φτάσει στις παρατάξεις, έτσι, ηλεκτρονικά το
εισηγητικό. Το μέγεθος νομίζω το είδατε.
Είναι εδώ από τον ΑΣΔΑ ο κ. Διαμαντόπουλος, έτσι, να μας παρουσιάσει
το, το πρόγραμμα αυτό. Βεβαίως, ναι να 'ρθείτε στο μικρόφωνο, ελάτε εδώ. Και
επειδή βρέθηκαν και δύο με το όνομα Μόσχος. Λοιπόν, το μικρόφωνο ανοίξτε
παρακαλώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ καλησπέρα σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται συνάδελφοι, εννοείται ότι έχει χρόνο ο άνθρωπος να
μας πει.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω
μέσα σε λίγα λόγια να σας παρουσιάσω το ΣΟΑΠ της Δυτικής Αθήνας όπως έχει
καταρτιστεί από τον ΑΣΔΑ και γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να ψηφιστεί
από τα Δημοτικά Συμβούλια.
Καταρχάς,

τα

σχέδια

ολοκληρωμένης

αστικής

παρέμβασης

ενσωματώθηκαν στο νόμο περί χωροταξίας το 1999. Ομως οι οδηγίες για την
κατάρτιση αυτών των σχεδίων εκδόθηκαν μόλις το 2012, ως τότε δηλαδή δεν
είχε εκπονηθεί κανένα. Το 2012 ξεκίνησε αμέσως μετά την έκδοση των οδηγιών
αυτών η εκπόνηση του ΣΟΑΠ του Δήμου της Αθήνας. Και λίγο αργότερα επί
προεδρίας Ανδρέα Μποζίκα, ξεκίνησε και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος την
εκπόνηση του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας.

32

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ

Το πρώτο που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι το ΣΟΑΠ παρ'όλο
που εντάσσεται στη χωροταξική, πολεοδομική νομοθεσία, δεν είναι ένα
χωροταξικό ή πολεοδομικό σχέδιο με την κλασική έννοια, δεν είναι δηλαδή ένας
χάρτης πάνω στον οποίο υπάρχουν διάφορα χρώματα, βέλη, γραμμές και δεν
ξέρω εγώ τι άλλο και ένα κάποιο κείμενο που λέει κάποια πράγματα. Είναι και
αυτό σε πολύ μικρό βαθμό και σε πολύ μεγάλη κλίμακα, πολύ περισσότερο
όμως είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που προσπαθεί εντοπίζοντας θύλακες
υποβάθμισης μέσα στον αστικό ιστό, να προτείνει συνολικά μέτρα αναβάθμισης
αυτού του θύλακα, κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά και
άλλα, ώστε αυτός ο θύλακας να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης του
ευρύτερου αστικού ιστού. Δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό, χρησιμοποιήθηκε για
πρώτη φορά από το Δήμο Αθήνας.
Οταν για πρώτη φορά συζητήσαμε με την τότε Διοίκηση και με τον
Πρόεδρο του ΑΣΔΑ τον κ. Μποζίκα, μετά από μια πρόταση που μας είχε κάνει το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το θέμα του ΣΟΑΠ, λέμε γιατί ρε παιδιά, γιατί να το
κάνουμε αυτό το σχέδιο, σε τι μας χρησιμεύει; Εντάξει, το κάνει ο Δήμος
Αθήνας, αυτό από μόνο του αρκεί για να το ξεκινήσουμε;
Ψάχνοντας λίγο βαθύτερα το θέμα, επειδή τότε είχε αρχίσει να βγαίνουν
οι προδιαγραφές οι ευρωπαϊκές για το επόμενο σχέδιο, το επόμενο ΕΣΠΑ, ΣΕΣ,
πώς εν πάση περιπτώσει το 'χουν ονομάσει τελικά, ανακαλύψαμε ότι εκεί μέσα
υπάρχουν μια σειρά κονδύλια τα οποία θα είναι μεν κομμάτια των εθνικών
προγραμμάτων, αλλά θα απευθύνονται απευθείας στην Αυτοδιοίκηση και ότι
στα πλαίσια αυτά θα απαιτούνταν από την Αυτοδιοίκηση να έχει εκπονήσει
ολοκληρωμένες προτάσεις βιώσιμης ανάπτυξης.
Ψάχνοντας λίγο βαθύτερα το θέμα, είδαμε ότι σε κάποια προκαταρκτικά
σχέδια του ΠΕΠ Αττικής τότε, αναφερόντουσαν ονομαστικά τα ΣΟΑΠ, ότι
δηλαδή θα υπήρχε ένα κονδύλι στο ΠΕΠ, το οποίο για να μπορέσει να το πάρει
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η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α'βαθμού, θα έπρεπε να είχε σχέδια ολοκληρωμένης
αστικής παρέμβασης.
Με εντολή λοιπόν της Διοίκησης υπογράφτηκε αμέσως προγραμματική
σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο αποτέλεσε τον τεχνικό μας
σύμβουλο και εκπονήθηκε από τον ΑΣΔΑ το ΣΟΑΠ αυτό.
Δύο ακόμα στοιχεία θα σας πω. Το ένα είναι ότι μετά από παρέμβαση του
ΑΣΔΑ καθώς προβλέπεται και από το νόμο, καταφέραμε με τροπολογία της
τελευταίας στιγμής να ενταχθεί στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας το ΣΟΑΠ της
Δυτικής Αθήνας. Δεν υπήρχε πρόβλεψη από το σχέδιο που είχε καταθέσει το
Υπουργείο και με τροπολογία προστέθηκε το ΣΟΑΠ της Αθήνας, το οποίο την
προηγούμενη βδομάδα βγήκε και σε ΦΕΚ, το ΣΟΑΠ της Δυτικής Αθήνας που
είμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου ΚΥΑ για να
δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Και του Πειραιά, που είναι ακόμα στα πρώτα βήματα. Αλλο
ΣΟΑΠ στο Ρυθμιστικό Σχέδιο αυτή τη στιγμή ενταγμένο δεν υπάρχει. Τονίζω
και πάλι όμως, για να μην μας ξεφεύγει, μπήκαμε στο Ρυθμιστικό Σχέδιο με
παρέμβαση τελευταίας στιγμής και σαν τροπολογία.
Το δεύτερο σημείο είναι ότι πέρα από την ονομαστική αναφορά στο ΠΕΠ
Αττικής τόσο σ'αυτό που κατατέθηκε και εγκρίθηκε τον Ιούνη, όσο και αυτό
που κατατέθηκε και εγκρίθηκε τώρα τον Νοέμβρη στα σχέδια ολοκληρωμένης
αστικής παρέμβασης σαν προϋπόθεση χρηματοδότησης, το κονδύλι που
προβλέπεται καταρχάς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 6Ε και που είναι μόνο
για ΣΟΑΠ, ανέρχεται στα 267,5 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκή συμμετοχή.
Σ'αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και την εθνική συμμετοχή η οποία θα μπει
από το ΠΔΕ. Δεν θα έχουμε δηλαδή εθνική συμμετοχή ούτε από την Περιφέρεια
ούτε από τους Δήμους που θα εκπονήσουν, που θα υλοποιήσουν το ΣΟΑΠ,
αλλά αυτό θα μπει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Εκτός απ'αυτά τα χρήματα, προβλέπεται από το ίδιο το ΠΕΠ ότι σε μια
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σειρά άλλα επιχειρησιακά προγράμματα, συγκεκριμένα στο 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 και
10, θα ενταχθούνε άξονες, κομμάτια του ΣΟΑΠ. Δηλαδή στο 9 π.χ. που αν
θυμάμαι καλά είναι το φτώχειας, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι άξονες στο ΣΟΑΠ,
αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, θα ενταχθεί η χρηματοδότησή τους από
το κομμάτι, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 9 του Περιφερειακού, που
σημαίνει ότι τα χρήματα τελικά είναι περισσότερα από τα 267, συν την εθνική
συμμετοχή που προβλέπεται καταρχάς.
Επίσης θα πρέπει να τονίσω ότι η χρηματοδότηση των ΣΟΑΠ θα γίνεται
σε επίπεδο 5% σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία και από τα τομεακά
προγράμματα των Υπουργείων. Εδώ βέβαια έχουμε το οξύμωρο σχήμα ότι το
Υπουργείο που είναι αρμόδιο για τα ΣΟΑΠ, το ΥΠΕΚΑ δεν έχει εντάξει αυτό το
5% στο τομεακό του πρόγραμμα. Και ήταν ήδη η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή
τότε σε διαπραγμάτευση μαζί τους, για να το εντάξουνε. Βέβαια εννοείται ότι
αυτό το τομεακό των Υπουργείων είναι για όλη τη χώρα, ενώ το Περιφερειακό
είναι μόνο για εμάς, για εδώ για την Αττική, αλλά παρ'όλα αντιστοιχεί ένα
κομμάτι από αυτό και για την Αττική. Αρα το κονδύλι το οποίο μπορούμε να
διεκδικήσουμε μέσα από το ΠΕΠ και από το ΕΣΠΑ για το ΣΟΑΠ της Δυτικής
Αθήνας είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Θα ήθελα εδώ αν μου επιτρέπετε να τονίσω το εξής. Αυτό αφορά βέβαια
τον συνολικότερο τρόπο λειτουργίας του ΑΣΔΑ, αλλά αφορά ειδικότερα και το
ΣΟΑΠ. Η λογική με την οποία λειτουργεί ο ΑΣΔΑ από την ίδρυσή του το 1989
με Πρόεδρο τότε τον αείμνηστο τον Δημήτρη τον Σκαμπά, είναι ότι λειτουργεί
συμπληρωματικά προς τους Δήμους. Οι Δήμοι πάνε στα Υπουργεία, στην
Κοινότητα, όπου ο καθένας κρίνει σκόπιμο και διεκδικούν αυτά που θέλουνε και
πρέπει κατά τη γνώμη τους να διεκδικήσουνε. Αφού λοιπόν τελειώσει αυτή η
διεκδίκηση, διαπραγμάτευση, όπως θέλει ο καθένας σας ας το πει, έρχεται ο
Δήμος στον ΑΣΔΑ και λέει ΑΣΔΑ εγώ κατάφερα να βγάλω αυτά -δεν
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ενδιαφέρουν τον ΑΣΔΑ τι έβγαλε- έχει μείνει απ'έξω όμως αυτός ο
Βρεφονηπιακός Σταθμός, αυτή η πλατεία, αυτό το πράσινο, αυτό το άλσος, δεν
ξέρω τι, θέλω λοιπόν εσύ ΑΣΔΑ να βρεις τρόπους να το χρηματοδοτήσω. Εκεί
λοιπόν μπαίνει επιπλέον ο ΑΣΔΑ και διεκδικεί αυτά τα επιπλέον, δηλαδή τόσο
από το ΠΕΠ όσο και από τα τομεακά όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας και της
χώρας θα πάρουν αυτά που δικαιούνται ή αυτά που θα καταφέρουν να πάρουνε
από το ΕΣΠΑ, από το ΠΕΠ και τα λοιπά.
Και όσον αφορά τουλάχιστον τη Δυτική Αθήνα, γιατί είμαστε οι μόνοι
αυτή τη στιγμή που έχουμε εν λειτουργία Αναπτυξιακό Σύνδεσμο στην Αττική,
συν το Λαύριο, την περιοχή της Λαυρεωτικής που 'χουν τώρα τελευταία
ενεργοποιήσει ένα παλιότερο αναπτυξιακό, είμαστε οι μόνοι σχεδόν που
είμαστε, σίγουρα μες στο λεκανοπέδιο είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να
διεκδικήσουμε συνολικά αυτό το ΣΟΑΠ.
Υπάρχει μια άλλη παράμετρος εδώ, υπάρχει μια παράμετρος μεγέθους.
Από τον κανονισμό και από το ΠΕΠ μπαίνει σαν μέγεθος οι 250.000 κάτοικοι.
Αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο το καλύπτει αυτό ο Δήμος Αθήνας, ο ΑΣΔΑ και
κανένας άλλος.
Οσον αφορά τον Πειραιά που από μόνος του δεν καλύπτει αυτό το όριο,
η κατεύθυνση από το ΥΠΕΚΑ είναι ότι θα πρέπει να εντάξει σε αυτό και τους
γειτονικούς Δήμους, τους όμορους Δήμους, Πέραμα, Κερατσίνι και δεν ξέρω
ποιους άλλους, ώστε να φτάσει σε αυτό το πληθυσμιακό όριο.
Ενα τελευταίο σημείο το οποίο μπαίνει και από την ΚΥΑ είναι το πώς θα
υλοποιηθεί αυτό το ΣΟΑΠ. Υπάρχουνε δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι με
βάση αυτό τον πληθυσμό των 250.000 αποκτάμε επίσης το δικαίωμα να
δημιουργήσουμε δική μας Διαχειριστική Αρχή. Η πρόταση λοιπόν είναι -και
υπάρχει αυτό μέσα στην ΚΥΑ- Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος. Οπως θα
ξέρετε όσοι από εσάς έχετε διοικήσει στο προηγούμενο ή διοικείτε τώρα που
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είναι η ΕΕΤΑΑ π.χ. για μια σειρά πόρους τους οποίους απευθύνουνε στην
Αυτοδιοίκηση, ζητάμε σε αυτό να μην είναι ούτε η Περιφέρεια ούτε η ΕΕΤΑΑ,
αλλά να είναι ο ΑΣΔΑ. Δηλαδή θα έρχονται τα χρήματα από το ΠΕΠ ή από τα
τομεακά των Υπουργείων στον ΑΣΔΑ και ο ΑΣΔΑ θα βγάζει τις προκηρύξεις,
ώστε οι Δήμοι να καταθέτουν τις προτάσεις τους και να χρηματοδοτούνται
αυτές.
Για τον καλύτερο συντονισμό όλης αυτής της διαδικασίας, προτείναμε και
αποδέχτηκε ο Υπουργός και μετά από συζήτηση με όλους τους Δημάρχους. Θα
πρέπει εδώ να τονίσω το εξής. Επειδή αυτή η διαδικασία του ΣΟΑΠ συνέπεσε με
τις δημοτικές εκλογές, η απόφαση της Διοίκησης του ΑΣΔΑ ήταν τότε η
διαπραγμάτευση και η συζήτηση του ΑΣΔΑ με τους Δήμους να μην γίνει μόνο
με τους 8 Δημάρχους που αποτελούσαν τότε και μέχρι τον Σεπτέμβρη τις
Δημοτικές Αρχές, αλλά να γίνει και με τους 4 που ήταν οι νεοεκλεγμένοι.
Συνολικά δηλαδή έγινε μία διαβούλευση και μία διαπραγμάτευση του ΑΣΔΑ με
12 Δημοτικές Αρχές, είτε ήταν αυτές που ήταν ακόμα τότε στη θέση τους, είτε
ήταν αυτές που θα αναλαμβάνανε από 1η Σεπτέμβρη. Επίσης έγινε
διαπραγμάτευση τόσο με την παλιά, όσο πολύ περισσότερο με την καινούργια
Περιφερειακή Αρχή, όσο και με το ΥΠΕΚΑ.
Μέσα από όλο αυτό το πλαίσιο και μετά από συνάντηση των 8 Δημάρχων
στον ΑΣΔΑ, αποφασίστηκε να ζητήσουμε εκτός από ένα όργανο συντονισμού
που προβλέπει ο νόμος στα ΣΟΑΠ και στον οποίο συμμετέχουν τα συναρμόδια
Υπουργεία, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Περιφέρεια, οι Δήμοι, ο ΑΣΔΑ, άλλοι
φορείς και τα λοιπά, που ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο μη αποτελεσματικό,
διότι έχει πάρα πολλά μέλη, να ζητήσουμε να φτιαχτεί μια επιτροπή
παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΟΑΠ, που θα αποτελείται από ένα
εκπρόσωπο από κάθε Δήμο, ένα εκπρόσωπο της Περιφέρειας και ένα
εκπρόσωπο του ΑΣΔΑ. Η επιτροπή αυτή θα έχει σαν ρόλο να εξειδικεύει τους

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 4η

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

37

άξονες που θα σας παρουσιάσω μετά του ΣΟΑΠ, σε συγκεκριμένες προτάσεις
και να επιβλέπει τη διαδικασία προκήρυξης και υλοποίησης των προτάσεων.
Μία άλλη απόφαση επίσης των Δημάρχων όσον αφορά το ΣΟΑΠ, αλλά
και γενικότερα για τη λειτουργία του ΑΣΔΑ, είναι ότι θα υπάρξει μία αναλογική
κατανομή των κονδυλίων στους Δήμους, με πρώτο κριτήριο στην περίπτωση
αυτή το πληθυσμιακό και δεύτερο κριτήριο την ιδιαιτερότητα κάποιων περιοχών
οι οποίες είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένες, που είναι το Καματερό και η Φυλή.
Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν. Θα βγει η ΚΥΑ που θα βάζει ένα πλαίσιο για
το ΣΟΑΠ. Θα 'ρθει μετά το Υπουργείο Εργασίας και θα πει ότι εγώ έχω ένα
κονδύλι 10 εκατομμύρια για ρομά. Απ'αυτό το κονδύλι, το λέω για τους ρομά,
γιατί έχουμε ένα μέτρο μέσα στο, μία από τις δράσεις είναι για τους ρομά.
Απ'αυτό το κονδύλι τα 3 εκατομμύρια θα τα δώσω στη Δυτική Αθήνα, μ'αυτές
τις προϋποθέσεις, που είναι συνήθως οι προδιαγραφές ετοιμότητας και τα λοιπά
που βάζει, επιλεξιμότητες και τα λοιπά, που βάζουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ο ΑΣΔΑ θα συζητήσει με τους δύο Δήμους που έχουν ενδιαφέρον για το
θέμα, για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, που είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και ο
Δήμος Φυλής και θα τους πει, παιδιά έχουμε αυτό το κονδύλι, τι σας ενδιαφέρει
να κάνουμε με αυτό. Αφού γίνει η συνεννόηση με τους Δημάρχους, με τις
Δημοτικές Αρχές, θα ετοιμάσει ο ΑΣΔΑ και θα βγάλει

στον αέρα την

προκήρυξη. Θα ετοιμάσουν οι Δήμοι τις προτάσεις τους, που θα πρέπει να είναι
τεχνικά άρτιες, τα τεχνικά δελτία και τα λοιπά, όλα αυτά που προβλέπει η
ευρωπαϊκή νομοθεσία για να μπορέσεις να χρηματοδοτηθείς. Θα αξιολογηθούν
αυτές μόνο όσον αφορά την ετοιμότητά τους, αν όντως καλύπτουν όλα τα
κριτήρια που μπαίνει και θα εγκριθούν. Ο ΑΣΔΑ δεν πρόκειται να μπει στη
διαδικασία δηλαδή να αξιολογήσει επί της ουσίας τις προτάσεις των Δήμων. Οι
ίδιοι οι Δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουνε το τι θέλουνε να εντάξουνε
και να υλοποιήσουνε με τα χρήματα που θα έχουν εγκεκριμένα. Ο ΑΣΔΑ θα έχει
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το ρόλο ας το πούμε έτσι, του διάμεσου, της Διαχειριστικής Αρχής, του
διάμεσου λοιπόν που θα διαχειριστεί αυτό το πρόγραμμα, δεν θα το αποφασίσει
αυτός, θα το αποφασίσουν οι 8 Δήμοι συνολικά και κάθε Δήμος μόνος του μετά
θα αποφασίσει τι θέλει να εντάξει και πού θέλει να το εντάξει, με βάση αυτά τα
κριτήρια που σας είπα και πιο πριν.
Οσον αφορά τώρα το ίδιο το ΣΟΑΠ. Καταρχάς υπάρχουν δύο πολιτικές
διαπιστώσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τις έχουμε υπόψη μας, διότι
κατευθύνουνε τη λειτουργία του ΑΣΔΑ τα τελευταία 10 χρόνια, μετά από
κάποιες αποφάσεις που πήρανε οι Δήμαρχοι νομίζω επί εποχής Προέδρου
Σαράντη ήταν η πρώτη φορά.
Ενα, τα προβλήματα της Δυτικής Αθήνας δεν είναι σημερινά. Η
υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας σε σχέση με το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι μια
ιστορία που καλά κρατεί από τον μεσοπόλεμο και μετά, για να μην πω από
νωρίτερα και η οποία είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με το πώς
αναπτύχθηκε αυτή η περιοχή και με το τι κονδύλια ερχόντανε σε αυτή την
περιοχή.
Σύμφωνα με το ΣΟΑΠ η κρίση δεν δημιούργησε μεν τα προβλήματα
όπως σας είπα πριν κατά την άποψή μας, επέτεινε όμως αυτά τα προβλήματα σε
πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ'ό,τι στις άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου. Εάν
δηλαδή πούμε ότι η ανεργία αυξήθηκε 10% με την κρίση, στη Δυτική Αθήνα
αυξήθηκε 30%, λέω 10% στο σύνολο του λεκανοπεδίου. Η κρίση δηλαδή μας
χτύπησε πολλαπλάσια εμάς, απ'ό,τι χτύπησε τις υπόλοιπες περιοχές του
λεκανοπεδίου, ο λόγος είναι πολύ απλός, γιατί ήμασταν ήδη ευάλωτοι, ήδη
υποβαθμισμένοι από τα προηγούμενα χρόνια.
Αρα -και εδώ μπαίνει το δεύτερο ζήτημα- είμαστε υπέρ μιας ισότιμης
ανάπτυξης από την άποψη του να φτάσουμε κι εμείς στο επίπεδο που
βρίσκονται οι άλλες περιοχές αυτή τη στιγμή, όμως αυτό μπορεί να γίνει μόνο
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με ανισότιμη κατανομή των κονδυλίων. Είναι καιρός πια όλα αυτά τα κονδύλια
που τις προηγούμενες εποχές πηγαίνανε σε άλλες περιοχές εκτός Δυτικής
Αθήνας, να σταθούνε προς τη Δυτική Αθήνα. Να καταλάβει τόσο η κυβέρνηση
όσο και η Περιφέρεια ότι η περιοχή την οποία πρέπει να προσέξει είναι η δυτικά
του Κηφισού.
Δεν είμαστε στη λογική ότι θα πρέπει στο σύνολο του λεκανοπεδίου να
γίνουνε κατανομές με πληθυσμιακά ή άλλα κριτήρια, υπάρχουν και αυτά τα
κριτήρια, αλλά πρέπει να γίνουν και με βάση την υποβάθμιση που ήδη υπάρχει.
Ο στόχος δεν είναι να βελτιώσουμε την υποβάθμισή μας και οι άλλοι να
προχωρήσουνε 10 βήματα πιο μπροστά, ο στόχος είναι κάποια στιγμή να
μπορέσουμε κι εμείς να φτάσουμε μια ποιότητα ζωής που απολαμβάνουνε σε
άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.
Στο πλαίσιο λοιπόν του ΣΟΑΠ καθορίστηκαν ως βασικός στόχος ο
επαναπροσδιορισμός της Δυτικής Αθήνας ως ισότιμου εταίρου της ευρύτερης
Αθήνας, με υπέρβαση αυτουνού του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού. Δεν
επιδιώκουμε δηλαδή να επανέλθουμε στα επίπεδα προ κρίσης, αλλά στο να
προχωρήσουμε στην επίλυση διαχρονικών δομικών προβλημάτων της περιοχής
μας. Απ'αυτή την άποψη οι κατευθύνσεις της στρατηγικής μας παρέμβασης
είναι:
Ενα, η βελτίωση της θέσης της Δυτικής Αθήνας στο λεκανοπέδιο.
Το δεύτερο, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων μας
επιχειρήσεων.
Το τρίτο, η... και κοινωνική συνοχή.
Τέταρτο, αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χώρου.
Πέντε, υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων μορφών διαχείρισης της
πληροφορίας η έξυπνη πόλη.
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Και έκτο, η αναβάθμιση της εικόνας και ταυτότητας του χώρου.

Αν

μου επιτρέπετε εδώ να πω κάτι. Οι λέξεις μπορεί να ξενίζουνε καμιά φορά, όπως
αυτό περί ταυτότητας του χώρου και τα λοιπά, μπορεί κανείς να πει, ρε παιδιά
τώρα σιγά, αυτό είναι το πρόβλημά μας και τα λοιπά. Πίσω από τις λέξεις αυτές
όμως ο καθένας έχει τη δυνατότητα -είναι αρκετά ευρείες αυτές οι έννοιες- να
δώσει το περιεχόμενο που θέλει. Και αυτό θα το δείτε πιο κάτω, σας το 'χουμε
δώσει και σε πίνακα μέσα στο, στο cd το οποίο έχετε λάβει, ότι αυτές οι 55
δράσεις που εντάσσονται μέσα σ'αυτές τις 6 στρατηγικές κατευθύνσεις, είναι
τόσο ευρείς, που μπορείτε πραγματικά ο κάθε Δήμος να εντάξει αυτό που
αξιολογεί ο ίδιος ως κυρίαρχο πρόβλημά του για χρηματοδότηση.
Με βάση λοιπόν αυτούς τους 6 άξονες, καθορίστηκαν 55 ενέργειες, 54
είναι ουσιαστικά οι ενέργειες, η 55η είναι η τεχνική βοήθεια. Αυτές οι 55
ενέργειες επίτηδες είναι γενικές, αποτελούν ένα πλαίσιο στρατηγικής. Σ'αυτό το
πλαίσιο στρατηγικής, όπως σας έφερα ήδη το παράδειγμα αυτό για τους ρομά,
αύριο μπορεί αντί για τους ρομά να πούμε για τα προβλήματα της φτώχειας και
να 'ρθούνε 3 από τους 8 Δήμους και να πούνε εμείς ειδικά σε αυτό θέλουμε να
ενταχθούμε. Κάποιους άλλους Δήμους να μην τους ενδιαφέρει ή να τους
ενδιαφέρει πιο πολύ οι ρομά, γιατί είπα ότι υπάρχει η συνολική κατανομή που
θα γίνει αναλογικά στους Δήμους. Εάν κάποιος Δήμος δηλαδή πει ότι εγώ θέλω
τα λεφτά από τους ρομά, θα πει αντιστοιχούν σε δύο μόνο από τους 8 Δήμους
μας, σημαίνει πως αυτά τα χρήματα το ποσοστό δεν θα το πάρουν και από τα
άλλα προγράμματα, από τις άλλες δράσεις.
Η συνολική κατανομή του ΣΟΑΠ θα γίνει αναλογικά. Θα πει λοιπόν ο
κάθε Δήμος ότι θέλω αυτά τα πράγματα, τις δράσεις αυτές. Κάποιοι Δήμοι -αυτό
ήδη εκφράστηκε και σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια- σε κάποιες απ'αυτές
τις δράσεις μπορεί να έχουνε και πολιτικές διαφωνίες, σε θέματα ξέρω 'γω
κινητικότητας, ευελιξίας ή δεν ξέρω 'γω τι άλλο. Δεν είναι όλες οι δράσεις αυτές
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για όλους τους Δήμους, ο κάθε Δήμος θα επιλέξει απ'αυτές. Κάποιος μπορεί να
διαλέξει ξέρω 'γω τις αναπλάσεις, το πράσινο ή δεν ξέρω 'γω τι άλλο, καθένας
αυτό θα το κρίνει μόνος του, οι οποίες συμφωνούν και με τις πολιτικές του
επιλογές και με τις ανάγκες του Δήμου του.
Δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να, με το οποίο θέλω να κλείσω αυτή τη
στιγμή, είναι το θέμα με τους θύλακες. Οπως είπα στην αρχή, η λογική του
ΣΟΑΠ είναι ότι επιλέγουμε κάποιες ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές μέσα,
τους οποίους ονομάζει θύλακες, μέσα στον αστικό ιστό και κατευθύνουμε το
σύνολο των χρημάτων προς τα εκεί.
Μετά από πρόταση τόσο της Υπηρεσίας, όσο και του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, η προηγούμενη Διοίκηση του ΑΣΔΑ σε συνεννόηση και με τους
Δημάρχους, αποφάσισε ότι ναι μεν θα έχουμε θύλακες στη Δυτική Αθήνα, γιατί
αυτό απαιτούνταν από τις προδιαγραφές του ΣΟΑΠ, όμως εάν θέλαμε να
μιλήσουμε πραγματικά, το σύνολο σχεδόν της περιοχής της Δυτικής Αθήνας
αποτελεί ένα θύλακα υποβάθμισης μέσα στον αστικό ιστό του μητροπολιτικού
συγκροτήματος. Απ'αυτή την άποψη έχουμε τους θύλακες, 11 στο σύνολο της
Δυτικής Αθήνας, όμως από το σύνολο των 55 δράσεων μόνο 9 ή 10
απευθύνονται αποκλειστικά στους θύλακες, οι υπόλοιπες δράσεις αφορούν το
σύνολο του αστικού ιστού της περιοχής, άρα μπορούν να εφαρμοστούνε, να
χρηματοδοτηθούνε και δράσεις εκτός των θυλάκων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εκτός από το να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί
το θέμα της ΚΥΑ -και να μην ξεχνάμε ότι είναι ΚΥΑ, που σημαίνει ότι δεν την
υπογράφουν ούτε οι Δήμοι ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο, την υπογράφουν
Υπουργοί, οι Δήμοι και το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδοτούν- πριν λοιπόν
από το να γνωμοδοτήσει για το σύνολο της ΚΥΑ το Δημοτικό Συμβούλιο ή όχι,
μπορεί επίσης κατά τη γνώμη μου και αυτό έχουνε πράξει ήδη κάποια Δημοτικά
Συμβούλια, να αποφασίσει και να προτείνει δύο πράγματα. Το ένα είναι αλλαγές
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στους θύλακες που βρίσκονται μέσα στο Δήμο. Ηδη δύο Δημοτικά Συμβούλια
μας έχουν ζητήσει να αλλάξουμε τα όρια των θυλάκων. Το έχουμε καταθέσει
την πρόταση στο ΥΠΕΚΑ, το ΥΠΕΚΑ την αποδέχτηκε ήδη. Και το δεύτερο είναι
αν σε κάποιες από τις δράσεις που είναι μόνο σε θύλακες, θέλουνε, εάν τυχόν
δεν έχει ενταχθεί κάποιος δικός τους, να εντάξουνε και κάποιο δικό τους
θύλακα. Αυτές είναι επί μέρους αποφάσεις, που αφορούν όμως ένα κομμάτι
μόνο του ΣΟΑΠ, από την άποψη ότι όπως είπα το σύνολο, το μεγάλο σύνολο
των δράσεων απευθύνεται στο σύνολο της αστικής περιοχής.
Οσον αφορά τώρα το Δήμο σας, υπάρχουνε δύο θύλακες. Ο ένας είναι
διαδημοτικός και αρθρώνεται γύρω από τον σταθμό της Αγίας

Μαρίνας και

αφορά Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα, με πρώτο άξονα το να μπορέσει να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία του
σταθμού εκεί πέρα, θέματα στάθμευσης, θέματα συγκοινωνιών και όλα αυτά.
Και ταυτόχρονα όμως να αντιμετωπίσει και μια σειρά προβλήματα, αν και με
διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει η κάθε, ο κάθε Δήμος. Π.χ. στην Αγία
Βαρβάρα μιλάμε για εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια, στο Αιγάλεω μιλάμε
για μια περιοχή με ένα λόφο με κάπως διαφορετική δόμηση απ'ό,τι έχει στο
υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου. Στο Χαϊδάρι μιλάμε για ένα κομμάτι που έχει
κάποιες αδυναμίες όσον αφορά την εφαρμογή του ρυμοτομικού, τη δόμηση...
και τα λοιπά.
Και η δεύτερη περιοχή είναι η περιοχή ανάμεσα στη Φαβιέρου, την
Εθνική Οδό και τα σύνορα με το Δήμο Περιστερίου. Είναι η Κάτω Γρηγορούσα,
που επίσης θεωρείται ότι είναι η πιο υποβαθμισμένη με προβλήματα
πολεοδομικά και περιβαλλοντικά, σε σχέση με το υπόλοιπο Χαϊδάρι, έτσι;
Τονίζω όμως πάλι για να μην μπλέξουμε σε πολύ μεγάλη συζήτηση το αν
πρέπει να 'ναι ένα δρόμο παρακάτω ή ένα δρόμο παρά εδώ, ότι οι θύλακες
αφορούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα μόνο, όσο το σύνολο των περιοχών. Και
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μπορείτε πάντα είτε να το προτείνετε εδώ ή και στην πορεία αργότερα να
αλλάξουμε τα όρια... δεν έγινε και κάτι τραγικό. Αυτή τη στιγμή η κλίμακα του
χάρτη στον οποίο δημοσιεύεται αυτό, είναι 1:5000, οπότε καταλαβαίνετε ότι μία
γραμμή πάχους πόσο είναι αυτό, μπορεί να περιλαμβάνει και δύο ολόκληρα
οικοδομικά τετράγωνα. Δεν είναι με ακρίβεια, ούτε περιγράφουμε μέσα στο
ΣΟΑΠ τα όρια αυτών των περιοχών.
Λοιπόν, κ. Δήμαρχε, αυτά είχα εγώ να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις συνάδελφοι, ποιος θα ήθελε;
Ο κ. Ασπρογέρακας. Οχι, στη διαδικασία των ερωτήσεων όποιος θέλει,
όποιος θέλει παίρνει το λόγο πρώτος, δεν υπάρχει θέμα.
Κύριε Ασπρογέρακα.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Ηθελα να ρωτήσω τον κύριο -ο κ. Διαμαντόπουλος είστε; Ο
υιός Διαμαντόπουλος, μάλιστα. Οχι, ήξερα τον πατέρα σας, γι'αυτό το ρωτάω.
Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω σε ό,τι αφορά το Χαϊδάρι, γιατί εδώ υπάρχει
μια γκάμα δράσεων -είμαι λίγο, ναι- υπάρχει μια γκάμα δράσεων απ'ό,τι, εν
πάση περιπτώσει λέω ήρθε πολύ γρήγορα αυτό το θέμα, πολύ εσπευσμένα και
καταλαβαίνετε 125 σελίδες τώρα ενημερωτικό με όλο αυτό το πλάτος που
υπάρχει, δεν ήταν εύκολο αν το δούμε. Αλλά σε ό,τι αφορά το Χαϊδάρι,
καταρχήν το συνολικό κόστος. Χρηματοδότηση είδα είναι από ΠΕΠ Αττικής και
από Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα λοιπά, είναι ουσιαστικά προγράμματα
δηλαδή αυτά. Λοιπόν, συνολικό κόστος έχουμε ένα νούμερο για όλο αυτό το
πρόγραμμα ας πούμε; Ενα.
Δύο, είπατε για κάποιες παρεμβάσεις, έχουμε δυο θύλακες εμείς, Αγία
Μαρίνα και εδώ Φαβιέρου και τα λοιπά, αυτά εξειδικεύονται κάπως ή θα
εξειδικευτούν από τις μελέτες που θα συντάξει και θα συντάξει ποιος, η Τεχνική
Υπηρεσία του κάθε Δήμου; Θα συγκροτηθεί μια άλλη Επιτροπή; Υπάρχουν
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ζητήματα δηλαδή εκεί, γι'αυτό τα ρωτάω.
Και τι κόστος, δηλαδή μάλλον να μην το πω κόστος, τι όφελος θα έχει
αυτό για εμάς, αφού πληρώνεται από εκεί; Μια και μιλάμε λέω για το Χαϊδάρι,
γιατί δεν μπορώ να επεκταθώ στο σύνολο των Δήμων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τις μαζέψουμε λίγο συνάδελφοι.
Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εγώ έχω και ερωτήσεις, αλλά ήθελα έτσι να, να πάρω και μια
θέση γενικότερα, δηλαδή... Αρα να μιλήσω. Εντάξει, έχω ερωτήσεις. Επειδή, ναι
έχω λίγο διάσπαρτες και όπως ερχόμουνα τελείωσε το μελάνι και τα ψάχνω
λιγάκι εδώ πέρα. Θα πάρω θέση αργότερα και εντάξει αν γίνεται να με καλύψει
με κάποιες απαντήσεις, γιατί μπορεί να απαντήσει και κάποιος άλλος, δεν
χρειάζεται, δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσει...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος που θέλει να ρωτήσει;
Ο κ. Δρούλιας.
ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Ηθελα να ρωτήσω αν το Τεχνικό Επιμελητήριο συμμετείχε ή
πρόκειται να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο σε όλη αυτή τη διαδικασία, αν
προβλέπεται κάποια συμμετοχή ή παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καρατζαφέρης.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Τώρα εγώ θα κάνω μια σύντομη τοποθέτηση, γιατί έχω και
πάρα πολλές ερωτήσεις.
Καλούμαστε σήμερα εδώ να ψηφίσουμε μια τέλος πάντων εργασία, μια
έρευνα, περίπου μια σύμβαση 200.000,00 ευρώ απ'ό,τι είδα. Α, είδα μια διάθεση
πίστωσης, τέλος πάντων εντάξει, έτσι ώστε να γίνει μετά ένα σχέδιο υπουργικής
απόφασης και για να εκδοθεί μια ΚΥΑ. Απλά διερωτώμαι αν η ψήφος μας εδώ τι
νόημα έχει, δηλαδή αν είναι θέμα, αν έχουμε θέμα, αν έχουμε έτσι ρόλο
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παρεμβατικό ή αν έχουμε ένα ρόλο υπηρεσιακό, εκτελεστικό. Με δεδομένο ότι
βλέπω ότι υπήρχε μια πρώτη φάση τον Απρίλιο του '14 και ίσως σ'αυτή τη
φάση θα μπορούσε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η προκαταρκτική έκθεση
ανάλυσης ξέρω 'γω και στρατηγικής και να φτιαχτεί τότε μια ομάδα απ'το
Δημοτικό Συμβούλιο και το δικό μας και των άλλων Δήμων, έτσι ώστε

να

γίνουν κάποιες παρεμβάσεις.
Και θα ήθελα εγώ να ρωτήσω, η συμμετοχή του Δήμου στο σχέδιο αυτό
ποια ήταν; Δηλαδή έχει γίνει μια καταγραφή αξιολόγησης των κοινωνικών ιστών
μας, των συνοικιών μας, έγινε κάποιος προσδιορισμός ειδικών παρεμβάσεων με
βάση τα χωροταξικά και οικονομικά, περιβαλλοντικά κριτήρια; Δηλαδή θα
μπορούσε να γίνει για παράδειγμα μια πρόταση χωροθέτησης λαϊκών αγορών,
χρήσεων,

διαγνωστικών,

ιατρικών

κέντρων,

να

γίνει

μια

μελέτη

για

αντικρουόμενες χρήσεις. Δηλαδή θα 'θελα να μάθω ποιες ήταν οι παρεμβάσεις
του Δήμου στο θέμα αυτό ή αυτό αφέθηκε ολοκληρωτικά στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας.
Τώρα, λίγο ως προς την ουσία των ΣΟΑΠ θα ήθελα κάποιες έτσι
διευκρινίσεις. Είπατε κι εσείς ότι πράγματι από τις 55 δράσεις, οι 41 είναι πολύ
γενικές και οι 14 είναι ειδικοί θύλακες. Δηλαδή συμπεραίνω κι εγώ ότι είναι μια
γενική μελέτη, χωρίς να λαμβάνονται οι ιδιαίτερες συνθήκες του Χαϊδαρίου. Για
το Χαϊδάρι δηλαδή υπάρχουν μόνο δύο θύλακες.
Για παράδειγμα η Αφαία δεν αποτελεί ένα θύλακα διακριτό επιστημονικά;
Δηλαδή είναι μια περιοχή που περιβάλλεται από ρυπογόνες δραστηριότητες,
είναι χωροταξικά απομονωμένη, είναι οικονομικά υποβαθμισμένη, έχει, είναι
χωρίς αποχέτευση, εγώ θα έλεγα ότι είναι ο ορισμός του θύλακα.
Παραδείγματος χάρη η ενέργεια 24 που είναι, που αποτελεί τις παρεμβάσεις της
ρυμοτομίας, ταιριάζει απόλυτα στην Αφαία, δηλαδή θα μπορούσε με ένα
θύλακα, αν οριστεί η Αφαία ως θύλακας, να μπορέσει να αναμορφωθεί πλήρως.
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Κάτι άλλο που μου 'κανε εντύπωση είναι ότι δεν αναφέρεται το μετρό
στο Χαϊδάρι. Δηλαδή στην ενέργεια 47 υπάρχει στην ενίσχυση των μέσων
μαζικής μεταφοράς, γίνεται αναφορά για μετρό στο Ιλιον και για προαστιακούς
και εκεί δεν γίνεται αναφορά στο Χαϊδάρι. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί έπρεπε λίγο
να, όχι έπρεπε, πρέπει να μπει το μετρό στο Χαϊδάρι. Σίγουρα είναι κάτι γενικό,
αλλά όταν αναφέρεται έχει και μια άλλη ισχύ.
Και το τελευταίο και βασικότερο είναι ότι προϋπόθεση πολλών δράσεων
είναι η εκπόνηση μελετών. Εκεί λοιπόν πρέπει ο Δήμος να κάνει, να
συγκροτήσει μια ομάδα από υπηρεσιακούς παράγοντες φαντάζομαι και όσο
τρέχει αυτό το πρόγραμμα, να προετοιμάζει και να ωριμάζει τις μελέτες, έτσι
ώστε όταν βγει το ΠΕΠ και το ΣΕΣ να μπορούμε εύκολα να ενταχθούμε σε όλα
αυτά. Αυτά τώρα συνολικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει;
Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εχω μια απορία, μπορεί η κα Καμπόλη να γνωρίζει. Στο πρώτο
του Απριλίου του '14 το σχέδιο, στην αξιολόγηση προβλημάτων και
δυνατοτήτων ο Δήμος Πετρούπολης και του Χαϊδαρίου βλέπω ένα κενό στις
απαντήσεις, δεν συμμετείχαν στην αξιολόγηση;
ΚΑΜΠΟΛΗ: (εκτός μικροφώνου)...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελένη μήπως, στο μικρόφωνο.
ΚΑΜΠΟΛΗ: ... από το τμήμα προγραμματισμού είχανε γίνει κατάλληλες
συνεργασίες. Βέβαια βλέπω Τάσο και εγώ τώρα, -έτσι να κάνω και μία
τοποθέτηση και συγχρόνως ερωτήσεις- οι μελέτες από πού θα εκπονηθούν;
Γιατί

δυστυχώς

έχουμε

διαπιστώσει

ότι

οι

Τεχνικές

Υπηρεσίες

είναι

ανεπαρκέστατες στις υπηρεσίες, ένα το κρατούμενο.
Δύο, τα προβλήματα του Χαϊδαρίου για τους θύλακες είναι μόνο οι
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αναπλάσεις στην Φαβιέρου και στην οδό Πλαταιών και Θερμοπυλών; Γιατί ξέρω
ότι είχανε πάει κλιμάκια από τον ΑΣΔΑ κάποια στιγμή ή δεν ξέρω από πού και
είχαν εντοπίσει κάποια προβλήματα εκεί. Μόνο αυτά είναι τα προβλήματά μας;
Ο χώρος εκεί πέρα που σφύζει από πάρα πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορεί να
μετακινηθεί κανένας, δηλαδή ένας χώρος πάρκινγκ, μόνο μία ανάπλαση της
Φαβιέρου οριακά με το Περιστέρι και της Πλαταιών και της Θερμοπυλών μας
σώζει; Μήπως πρέπει να το ξαναδούμε και να το ξανασυμπληρώσουμε αν
έχουμε τα χρονικά περιθώρια κ. Διαμαντόπουλε; Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλο ερώτημα συνάδελφοι;
Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να ρωτήσω το εξής, με την δική σας εμπειρία.
Συνήθως όλα αυτά τα προγράμματα, η εμπειρία του παρελθόντος ήταν ότι
ήτανε προγράμματα θα λέγαμε κατασκευαστικού τομέα. Στη σημερινή εποχή
και αυτό που αποπνέει και η εισήγησή σας, όχι αυτή που πήραμε το πρόγραμμα,
το προηγούμενο, το οποίο ήταν εξαιρετικό όσον αφορά την κοινωνική ανάλυση
και τα προβλήματα της Δυτικής Αθήνας, αυτό λένε, αυτό είναι και προσωπική
μου γνώμη, αλλά και άλλοι άνθρωποι πιο ειδικοί όσον αφορά την, τις
διατυπώσεις, το κύριο ζήτημα λοιπόν και αυτό που αναφέρετε εσείς είναι ότι η
Δυτική Αθήνα υστερεί. Και ο στόχος σήμερα που είναι προγραμματικός στόχος
και του Δήμου και της Περιφέρειας και της καινούργιας κυβέρνησης, είναι να
καλυφθεί το, το άλμα, να καλυφθεί το κενό που υπάρχει ανάμεσα -με άλμα,
γιατί περί τέτοιου πρόκειται- στην ποιότητα ζωής, με την γενική έννοια.
Στις πρώτες ενέργειες του ΣΟΑΠ που περιλαμβάνεται πρώτη ενέργεια,
πρώτη, δεύτερη, τρίτη κλπ, κλπ, είναι ενέργειες αυτό που λέμε κοινωνικού
χαρακτήρα, στεγαστικής πολιτικής, ρομά, μορφές κοινωνικής οικονομίας και
λοιπά.
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Θέλω να μου πείτε, αναφέρομαι στις ενέργειες του άρθρου 7, στις
ενέργειες και πρόγραμμα του ΣΟΑΠ, εκεί είναι η αναφορά μου και βέβαια μετά
στις υπόλοιπες 100 σελίδες έχετε οδηγούς δράσεις, έτσι το καταλαβαίνω εγώ,
στους οποίους πρέπει να αξιοποιηθούν από τους Δήμους. Οι Δήμοι σήμερα -το
είπαν και άλλοι συνάδελφοι- δεν έχουνε επιστημονικό δυναμικό που να μπορούν
σ'αυτό που λέμε κοινωνικές υπηρεσίες, εκτός από το να αντιμετωπίζουν τα
τρέχοντα, να μπορούν να σχεδιάσουν, δεν είχαν κληθεί ποτέ μέχρι τώρα να
σχεδιάσουν.
Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι της τάξεως των 70
εκατομμυρίων αν έχω καταλάβει καλά, που αφορούν τη Δυτική Αθήνα, το
άθροισμα, πρόσθεση, αφαίρεση και όλα αυτά που περίπου λέτε, έτσι, με την
έννοια της αναλογικότητας των πληθυσμών ανάμεσα, αν θεωρήσουμε ότι είναι
400 εκατομμύρια συνολικά Αθήνα, Πειραιάς και Δυτική Αθήνα, 400 εκατομμύρια
λέω, αντιστοιχεί περίπου στη Δυτική Αθήνα 70 εκατομμύρια. Δηλαδή με το
μέτρο το πληθυσμιακό επίσης τάξη μεγέθους σημαίνει ότι στο Δήμο Χαϊδαρίου,
λέω τώρα έτσι, γιατί το Περιστέρι έχει περισσότερο κόσμο, αντιστοιχούν
περίπου 5 εκατομμύρια, 6, αν ισχύει αυτό, 7.
Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής, εσείς σαν μελετητική επιτροπή,
γιατί γνωρίζω ότι όταν, συνήθως η σκέψη προχωράει πιο μπροστά από τη
διατύπωση, τι έχετε να μας προτείνετε όσον αφορά αυτό το σκέλος γενικότερα
θα έλεγα, αλλά και για το Δήμο του Χαϊδαρίου. Γιατί να το πω με την έννοια
των θυλάκων, εμείς είμαστε συμπληρωματικοί, δηλαδή στην ουσία και ο
θύλακας που αναφέρεται στην Αγία Μαρίνα, τα μεγάλα έργα δεν είναι η
ανάπλαση της περιοχής της Αστυθέας, είναι η βιομηχανική περιοχή του, της
Αγίας Βαρβάρας και δεν αντιδικώ και η περιοχή του Αιγάλεω το αντίστοιχο
σημείο, γιατί πρέπει να υπερασπιστούμε και τον τόπο μας, εκτός από τη γενική
έννοια. Αντίστοιχα η περιοχή της Φαβιέρου, έτσι είναι συμπληρωματική του
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Περιστερίου, δεν είναι το κυρίαρχο η περιοχή της Φαβιέρου.
Αρα λοιπόν και από την έννοια των στοχευμένων δράσεων εμείς στον
τομέα αυτό που λέμε να αναπτύξουμε δύο κέντρα που να είναι κέντρα
ανάπτυξης, δημιουργίας, θέσεων εργασίας, διευκόλυνσης της συγκοινωνίας,
πράσινου, χώρου στάθμευσης και λοιπά, έτσι, στην ουσία δεν θα μπορούσε να
γίνει και αλλιώς. Θα θύμιζε αυτό το, θα θύμιζαν αυτά τα έργα, αυτά που
γίνονται που το 'χουμε δει για χρόνια η μία πλευρά του δρόμου, ο ένας Δήμος
έχει κονδύλι και φτιάχνει την αποχέτευση ή κατεβάζει τις κολώνες και από την
άλλη μεριά που είναι ο άλλος Δήμος, έτσι, γίνεται αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι, είναι
γενικού χαρακτήρα η ερώτηση.
Και αν έχετε εσείς κάτι στο μυαλό σας ας πούμε για να μας προτείνετε
για το Χαϊδάρι. Δηλαδή ας πούμε δεν ήσασταν στην -πού είναι ο Καραγιάννης,
εδώ είναι, συγγνώμη- στο προηγούμενο θέμα μας ο Αντιδήμαρχος και αν
χρειαστεί να παρέμβει και να επαναλάβει, αλλά και ο Δήμαρχος, αλλά κι εγώ
είπα ότι είναι, ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε λίγο συνολικότερα, στη λογική
της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και γενικότερα. Αυτό ξεπερνάει τον
προϋπολογισμό, δηλαδή ο προϋπολογισμός, η δυνατότητα που έχει ο Δήμος
Χαϊδαρίου να κάνει είναι της τάξεως των 500.000 έργα. Εδώ μιλάμε για 5
εκατομμύρια, έτσι; Τι, δηλαδή μπορούμε να εντάξουμε έργα ας πούμε που είναι
ο Σκαραμαγκάς, έργα που είναι το Δαφνί που είπε προηγουμένως ο κ.
Αντιδήμαρχος; Εργα που έχει σχέση με την περιοχή ανάπλασης δίπλα στο
Αττικό Νοσοκομείο και αγορές οικοπέδων και λοιπά; Μέχρι ποιου σημείου;
Γιατί αν μας βάλετε το ζήτημα της επάρκειας, εγώ θα σας πω λοιπόν ότι
ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να ανταποκριθεί,
αυτό δείχνει, ότι στην ουσία τρέχει, οι Υπηρεσίες του λόγω έλλειψης
προσωπικού, που αυτό οφείλεται στην πολιτική του παρελθόντος, δεν θα το
αναλύσουμε τώρα, έτσι; Που γι'αυτό επίσης ενώ άλλοι Δήμοι φρόντισαν πριν
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την απαγόρευση των προσλήψεων, εδώ δεν φρόντισαν γιατί υπήρχαν σχέδια
ιδιωτικοποίησης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά δεν είναι
αυτό το θέμα μας αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και δεν μπορεί
να ανταποκριθεί επίσης ούτε αναθέτοντας προς τα έξω, γιατί δεν έχει κονδύλια
να αναθέσει. Γιατί θα 'μασταν διατεθειμένοι, γιατί δεν μπορούμε απ'τα κονδύλια
του Δήμου, αλλά ούτε προβλέπεται από το ΣΟΑΠ να μπορέσουμε να κάνουμε
αναθέσεις. Εκτός αν μας πείτε ότι -και θα το χαιρόμασταν αυτό- ότι ο ΑΣΔΑ στα
πλαίσια αυτών που θα συναποφασίσουμε, σ'αυτή την κατεύθυνση που λέω εγώ
ή όποια άλλη αποφασίσουμε τέλος πάντων, θα μπορέσει και στο μελετητικό
μέρος να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση αυτής της διαδικασίας.
Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Αρα επειδή όπως είπατε τον Αύγουστο και οι νεοεκλεγέντες
Δήμαρχοι συμμετείχαν και υπήρχε μία περίοδος διαβούλευσης για την οποία
εμείς δεν γνωρίζαμε κάτι, τώρα υπάρχει περιθώριο διαβούλευσης, αφού φέρνετε
μια σύμβαση ουσιαστικά, που είναι μία σύμβαση προσχώρησης; Δηλαδή εγώ θα
περίμενα και από τη Δημοτική Αρχή και από τον κ. Μποζίκα που είναι
Χαϊδαριώτης και συμμετείχε στα Δημοτικά Συμβούλια, λέω, πραγματική απορία
είναι αυτό, τον Σεπτέμβρη στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, παιδιά, προχωράμε
αυτό, υπάρχουν αυτά τα θέματα, να μας δώσετε το πρώτο σχέδιο του Απριλίου
και να μπορέσουμε να 'χουμε πιο θεμελιωμένες προτάσεις. Οπως είπε και ο κ.
Καρατζαφέρης, να ενταχθεί ας πούμε όπως εντάσσεται του Δήμου Ιλίου το
μετρό, το μόνιμο αίτημά μας για μετρό στο Χαϊδάρι, με μία γραμμή που θα
έρχεται, θα 'χει δύο σταθμούς και θα φτάνει, θα συνδέεται με την Αγία Μαρίανα
και έτσι θα συνδέεται ο υπόλοιπος κόσμος της Δυτικής Αθήνας και όχι από το
Αιγάλεω, από το Περιστέρι, με τον Πειραιά. Γιατί όπως ξέρουμε για να πάει
κάποιος στον Πειραιά μέσω μετρό, πρέπει να πάει στην Αθήνα και να φτάσει
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μέσω Αθήνας, λέω ένα παράδειγμα. Εμείς έχουμε αυτό το περιθώριο τώρα ή
μας λέτε ότι ναι, μπορούν να αποφασιστούν ας πούμε θύλακες και μόνο και
τώρα αμέσως... για ένα θύλακα όπως λέμε για την Αφαία; Εχουμε ένα χρονικό
περιθώριο τέτοιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να απαντήσει ο κ.
Διαμαντόπουλος. Και να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας.
Κύριε Διαμαντόπουλε.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω από το ζήτημα των
θυλάκων. Οπως είπα και πριν, οι θύλακες περισσότερο μπαίνουνε από την
άποψη ότι απαιτούνται από το νόμο, παρά ότι θα περιορίσουμε τις
χρηματοδοτήσεις σε αυτούς, ένα σημείο.
Δεύτερο σημείο, τόσο από τις προδιαγραφές του ΣΟΑΠ, όχι του δικού
μας, τις προδιαγραφές τι είναι ΣΟΑΠ και τα λοιπά από το νόμο και τα λοιπά, όσο
και από τους κανονισμούς τους ευρωπαϊκούς, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις
για να μπορέσει μία περιοχή να θεωρηθεί σαν αστική και άρα να ενταχθεί μέσα
στο ΣΟΑΠ. Η Αφαία δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως δεν τα έχει και...
Στο χάρτη που σας έχουμε μέσα, βλέπετε ακριβώς καθορισμένη, με βάση τις
προδιαγραφές του νόμου ποια είναι η περιοχή η αστική της Δυτικής Αθήνας η
οποία έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στο ΣΟΑΠ. Ούτε ο Σκαραμαγκάς ούτε η
Αφαία καλύπτουν τις προδιαγραφές τις πληθυσμιακές, εκτατικές και άλλες,
πυκνότητα πληθυσμού δηλαδή και τα λοιπά, ώστε να μπορούν να είναι
επιλέξιμες σε ΣΟΑΠ. Το ΣΟΑΠ δεν μπορεί και δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα
της Δυτικής Αθήνας.
Οι χρηματοδοτήσεις, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή θα καταφέρναμε να
χρηματοδοτήσουμε και τις 54 δράσεις που περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή η
πρότασή μας, θα υπερβαίνανε το ΠΕΠ Αττικής, για να μην πω το εθνικό.
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Η προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Δεν γνωρίζουμε
αυτή τη στιγμή, ούτε η ίδια η Περιφέρεια ξέρει καλά-καλά, παρ'όλο που έχει
εγκριθεί το ΠΕΠ της, πώς θα εξειδικευτούνε τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί είτε
σε επίπεδο ΠΕΠ, είτε σε επίπεδο τομεακών. Αν διαβάσετε π.χ. το ΠΕΠ της
Αττικής, θα δείτε ότι οι διατυπώσεις εκεί είναι το ίδιο γενικές, αν όχι και πιο
γενικές, απ'ό,τι είναι στο δικό μας το ΣΟΑΠ, θα αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια,
θα κάνουμε, θα κάνουμε εκείνο και τα λοιπά, πώς, γιατί και τα λοιπά, άγνωστο.
Δεν μπορούσαμε λοιπόν και εμείς στο δικό μας το πλαίσιο, το δικό μας το ΣΟΑΠ
να είμαστε πιο εξειδικευμένοι απ'ό,τι είναι το δικό τους.
Ποια είναι η προσπάθεια, η προσπάθεια είναι στη διαπραγμάτευση που
θα γίνει τόσο με την κυβέρνηση, όσο και με την Περιφέρεια, να πούμε θα μας
δώσετε το ποσό των 70 εκατομμυρίων π.χ. που είπε ο κ. Σπηλιόπουλος, αν και
άμα το πάρεις πληθυσμιακά δικαιούμαστε περισσότερα, γιατί ο πληθυσμός μας
είναι μεγαλύτερος από της Αθήνας, του Δήμου Αθηναίων, αλλά αυτό είναι άλλο
θέμα, πες ότι μας δίνουν τα 70.
Ωραία, έχουμε 70 εκατομμύρια, τα οποία με βάση αυτή τη στιγμή την
κατανομή από την Περιφέρεια και από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις
αντιστοιχούνε 2 μέρη σε χρηματοδοτήσεις του ΕΤΠΑ και 1 μέρος σε
χρηματοδοτήσεις του ΕΚΤ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στα 267 εκατομμύρια, τα 74
είναι ΕΚΤ και τα 193,5 είναι ΕΤΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι του ΕΚΤ αναγκαστικά πάνε
σε ήπιες ενέργειες, ενίσχυση ανέργων, επιχειρήσεων και τα λοιπά, δεν μπορεί να
πάνε σε έργα, τα δε του ΕΤΠΑ έχουν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές πού
μπορούν να πάνε.
Ξέρετε πολύ καλά ότι π.χ. στο καινούργιο ΕΣΠΑ, το καινούργιο... ας το
πούμε έτσι της Κοινότητας όσον αφορά το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, είναι τα ενεργειακά.
Ασφαλτος π.χ. δεν μπορούμε να εντάξουμε μέσα, δεν είναι επιλέξιμη, η
οδοποιία γενικά, σε αντίθεση με το προηγούμενο, εκτός από τα πολύ μεγάλα
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εθνικά έργα και τα λοιπά, τα υπόλοιπα δεν είναι επιλέξιμα.
Αρα κι εμείς αυτή τη στιγμή δεν ξέραμε και ούτε είναι και σήμερα καθαρό
το τι ακριβώς θα μπορούμε να κάνουμε αυτά τα χρήματα. Δεν θα μας πούνε
πάρτε 70 εκατομμύρια και κάντε ό,τι θέλετε, θα μας πούνε πάρτε 70, 75, 80 δεν
ξέρω πόσα εκατομμύρια, τα οποία είναι τόσα στη φτώχεια, τόσα στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα, τόσα στο πράσινο, τόσα εκεί και διαχειριστείτε τα. Εκείνη
τη στιγμή και μόνο, σε συνεννόηση με τους Δήμους θα μπορούμε να γίνουμε
πιο συγκεκριμένοι. Θέλαμε λοιπόν να αποφύγουμε αυτή τη στιγμή να είμαστε
συγκεκριμένοι και άρα να δεσμευτούμε σε πράγματα που δεν ξέρουμε αν θα
είχανε κάποια πιθανότητα να ενταχθούνε αύριο στο αυτό, διότι μπορεί μεν να
πούμε ότι υπάρχουνε 200 εκατομμύρια από το ΕΤΠΑ για τα ΣΟΑΠ στην Αττική,
αλλά μπορεί να αποφασίσει η Περιφερειάρχης ότι α, εγώ θέλω να τα δώσω από
τα 200, τα 150 στον Πειραιά κι εσείς πάρτε το ΕΚΤ, πολιτικές επιλογές είναι
αυτές. Είναι λίγο ακραίο το παράδειγμα που χρησιμοποιώ, αλλά για να
καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ότι αυτό με αυτή
τη μορφή έρχεται στη Δυτική Αθήνα, άρα να μπορούμε κι εμείς να πούμε αυτό
θα πούμε, αν θα είναι αυτό το έργο ή κάποιο άλλο έργο.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ναι, αλλά από το να μην το πούμε καθόλου, είναι καλύτερο να
το έχουμε μέσα.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, γιατί θα μας δεσμεύει για κάτι που μπορεί να μας
χρησιμεύσει κάτι, γιατί μπορεί να μας έρθουν χρήματα κάπου που δεν το
ξέρουμε.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Μετρό μπορούμε να ξαναβάλουμε το Χαϊδάρι, όπως είναι το
Ιλιον; Αυτό λέω.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για το μετρό τώρα. Το μετρό αυτή τη στιγμή, η
αναφορά στο ΣΟΑΠ, διότι το μετρό ξεφεύγει τελείως από το ΣΟΑΠ, δεν έχει
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καμία σχέση με χρηματοδοτήσεις του ΣΟΑΠ, αναφέραμε απλώς το μετρό όπως
υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ρυθμιστικό. Εάν ο Δήμος Χαϊδαρίου θέλει να
διεκδικήσει από την κυβέρνηση να εντάξει στο εθνικό πρόγραμμα -γιατί εθνικό
πρόγραμμα είναι το μετρό- και τις γραμμές του Χαϊδαρίου, ο ΑΣΔΑ απ'ό,τι ξέρω,
διότι το 'χουμε συζητήσει επανειλημμένα αυτό, είναι μαζί με το Δήμο να το
διεκδικήσουμε να το βάλουμε, αλλά στο ΣΟΑΠ δεν έχει νόημα να μπει. Εδώ
απλώς αναφέρουμε ότι στο ΟΡΣΑ προβλέπονται αυτές οι γραμμές και
τουλάχιστον αυτές πρέπει να γίνουν, γιατί; Γιατί έχουμε την πληροφορία η
οποία δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ότι ήδη η προτεραιότητα που δίνεται δεν είναι
σε αυτές τις γραμμές, αλλά δίνεται στις γραμμές προς τις άλλες περιοχές του
λεκανοπεδίου, δηλαδή ξεκινάνε από εκεί τις χρηματοδοτήσεις.
Εμείς σαν μίνιμουμ θέλουμε να διεκδικήσουμε να αρχίσουμε από εδώ
έστω αυτές τις κουτσουρεμένες γραμμές. Και βεβαίως δεν υπάρχει καμία
αντίρρηση, αλλά δεν είναι αντικείμενο του ΣΟΑΠ να 'ρθει και στο Χαϊδάρι ή
όπως παλιότερα είχαμε πει, διότι και στο Χαϊδάρι να 'ρθει, θα πρέπει να
επεκταθεί και προς τα έξω, γιατί έχουμε το πρόβλημα του πληθυσμού που
έρχεται από έξω και που θα δημιουργηθούν προβλήματα όπως τώρα στην Αγία
Μαρίνα ή παλιότερα στον Αγιο Αντώνη, με όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται
απ'έξω για να πάρει το μετρό.
Οσον αφορά την εξειδίκευση των θυλάκων, ανοιχτοί είμαστε στο να
αλλάξουν τα όρια στους θύλακες. Ο ένας θύλακας μάλιστα της Φαβιέρου αφορά
μόνο το Χαϊδάρι, δεν αφορά το Περιστέρι, είναι αυστηρά στα όρια του Δήμου
Περιστερίου, με συγχωρείτε, Χαϊδαρίου, έτσι; Εάν υπάρχει πρόταση να
αλλάξουν αυτά τα όρια, π.χ. ο Δήμος Αιγάλεω ζήτησε ο θύλακας Ε να αλλάξουν
τα όριά του και να πάνε πιο κάτω, ο Δήμος Πετρούπολης ζήτησε τα όριά του να
πάνε του θύλακα έτσι κι έτσι. Ο ΑΣΔΑ δεν έχει καμία αντίρρηση σε οποιοδήποτε
τέτοιο το οποίο ζητάνε οι Δήμοι, ο ΑΣΔΑ δεν είναι παρά όργανο του Δήμου.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 4η

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

55

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Χρονικά, χρονικά πότε μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Το λέω
αυτό, γιατί να μην ξεχνάμε το εξής, επειδή κάποιος ρώτησε, ο κ. Καρατζαφέρης
νομίζω, τι νόημα έχει η ψήφος των Δημοτικών Συμβούλων. Η Ελλάδα είναι μία
από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, όπου θεωρείται συνταγματικά δυστυχώς
και με απανωτές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι η πολεοδομία
και η χωροταξία είναι αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους και όχι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, είτε Α' είτε ακόμα και Β'βαθμού.
Σε όλα τα σοβαρά θέματα -και αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένααλλά ακόμα και στα λιγότερο σοβαρά, όπως είναι η πεζοδρόμηση ενός
δευτερεύοντα

δρόμου

απαιτείται

απόφαση

υπουργού.

Η

Αυτοδιοίκηση

δυστυχώς έχει μόνο την αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει και το κεντρικό κράτος
δεν είναι καν υποχρεωμένο να πάρει υπόψη του την απόφασή της. Μπορεί να
την αλλάξει, να την τροποποιήσει, να κάνει ό,τι θέλει. Το ίδιο ισχύει και στο
ΣΟΑΠ, είναι Κοινή Υπουργική Απόφαση, το ΣΟΑΠ της Αθήνας αυτή τη στιγμή το
υπογράφουν 18 Υπουργοί, το υπογράψανε, συγγνώμη, 18 Υπουργοί. Εμείς
τώρα δεν έχουμε τόσους, θα έχουμε 10, 11, δεν ξέρω πόσους ακριβώς έχει
τώρα Υπουργούς, όχι Υπουργούς. Υπουργεία έχει 11 αυτή τη στιγμή η
κυβέρνηση, άρα 11 υπογράφουν, δεν υπογράφουν και οι αναπληρωτές
Υπουργοί και Υφυπουργοί, έτσι; Λοιπόν, παρ'όλα αυτά είναι ένας αριθμός όμως.
Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή δυστυχώς και σε αυτό το θέμα -δεν είναι το
μοναδικό- ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής, διότι θα
περάσει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο και γι'αυτό είμαστε σε στενή
συνεργασία και έχουμε συμφωνήσει με την Περιφέρεια, τόσο με τις Υπηρεσίες,
όσο και με την πολιτική ηγεσία της στο σχέδιο ΚΥΑ. Αυτό το δεύτερο που έχετε
στα χέρια σας δεν είναι κάποιο εισηγητικό και τα λοιπά, είναι σχέδιο ΚΥΑ,
δηλαδή όπως είναι με τις τροποποιήσεις που θα κάνουμε, πάει στο ΦΕΚ. Γι'αυτό
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είναι και πολύ σύντομο, δεν έχει κείμενο, έχει μόνο τις δράσεις με κάποια
χοντρή περιγραφή του τι είναι η κάθε μία. Είναι ΚΥΑ αυτό, δεν είναι κάποια
μελέτη.
Αυτό λοιπόν η φάση που είμαστε αυτή τη στιγμή -και το Υπουργείο
ΥΠΕΚΑ προς τιμή του τουλάχιστον το 'χει αποδεχτεί μέχρι τώρα, ότι ό,τι
αλλαγές έχουμε ζητήσει τις έχει δεχτεί. Θα μπορούσε το Υπουργείο να πει, όχι
δεν τις θέλω, δεν τις συμφωνώ, δηλαδή αυτή την επιτροπή που είπαμε εμείς ότι
φτιάχνουμε, η οποία δεν προβλέπεται από το διάταγμα, απ'το νόμο. Και θα
μπορούσε να πει το Υπουργείο, όχι κύριοι... θα κάνουμε μόνο τη Συντονιστική
Επιτροπή που λέει ο νόμος, που είναι τα Υπουργεία, ο ΑΣΔΑ, οι Δήμοι μειοψηφία ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι εκεί μέσα, έτσι, όλα τα Υπουργεία- και θα
αποφασίζει αυτή. Προς τιμή τους δέχτηκαν, όχι θα το βάλουμε στο ΦΕΚ κιόλας,
θα υπάρχει αυτή η Επιτροπή που θα παρακολουθεί, θα αξιολογεί και θα
προγραμματίζει το ΣΟΑΠ, που είναι μόνο η Αυτοδιοίκηση Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια. Δεν είναι τα Υπουργεία εκεί μέσα και αυτό θα υπάρχει και στην
ΚΥΑ. Μέχρι τώρα δηλαδή ό,τι αλλαγές έχουμε ζητήσει και ο Δήμος Φυλής που
ζήτησε σε κάποιους θύλακες να ενταχθούνε κάποιες δράσεις και τα λοιπά, να
ενταχθούνε και οι δικές τους, τις έχει δεχτεί το Υπουργείο. Αρα ό,τι ζητήσει και
ο δικός σας Δήμος φαντάζομαι ότι θα το δεχτεί, δεν νομίζω ότι θα 'χει κάποιο
λόγο να αντιδράσει.
Επίσης μην ξεχνάμε ότι όπως υπάρχει αυτή η διαδικασία που γίνεται
τώρα με τους Δήμους, η ίδια διαδικασία γίνεται και με τα Υπουργεία.
Πραγματοποιήθηκε -δεν θυμάμαι Δήμαρχε κανένας μήνας τώρα είναι που έγινε
η σύσκεψη στον Μανιάτη- μια σύσκεψη στον Μανιάτη που είχε καλέσει ο
Υπουργός ΠΕΚΑ και τα υπόλοιπα Υπουργεία, καθώς και τους Δήμους και τον
ΑΣΔΑ, που ήταν η έναρξη της διαβούλευσης με τα Υπουργεία σε σχέση με την
ΚΥΑ. Ηδη από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και τα λοιπά, έχει έρθει
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έγγραφο, χθες ήρθε στον ΑΣΔΑ, με το οποίο ζητάει να αλλάξουν μια σειρά
σημεία στην ΚΥΑ. Το ίδιο μπορεί να κάνουνε και τα άλλα Υπουργεία ή μπορεί
και να ξανακάνει κάνει τώρα το ΥΠΟΜΕΔΙ τώρα που έχει καινούργιο Υπουργό,
δεν ξέρω.
Οσον αφορά λοιπόν τη διαβούλευση συνολικά, υπάρχουν δύο επίπεδα
διαβούλευσης όσον αφορά τον ΑΣΔΑ. Μην μας διαφεύγει ο ΑΣΔΑ είναι
διαδημοτικός φορέας τον οποίο έχουν φτιάξει οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας, δεν
είναι αυτοτελές πρόσωπο, δεν εκλέγεται από τον κόσμο, δεν έχει αυτοτέλεια
πολιτική. Τα αυτοτελή πολιτικά όργανα είναι οι Δήμοι και η Περιφέρεια. Ο ΑΣΔΑ
λοιπόν είναι ένα εργαλείο το οποίο έχουν φτιάξει οι Δήμοι. Οι Δήμοι καθορίζουν
την πολιτική του ΑΣΔΑ, οι Δήμοι καθορίζουν τι θα κάνει ο ΑΣΔΑ. Αρα, η
συζήτηση όταν έχει κάποιο τέτοιο θέμα ο ΑΣΔΑ, αναφέρεται στους Δήμους.
Παρ'όλα αυτά έγινε μια προσπάθεια διαβούλευσης ηλεκτρονικής.
Στάλθηκαν έγγραφα σε όλες τις Δημοτικές Αρχές για να κοινοποιηθούνε στους
Δημοτικούς Συμβούλους, στους φορείς της περιοχής και τα λοιπά, -όλα αυτά
είναι πριν απ'τον Σεπτέμβρη που σας λέω τώρα, έτσι- προκειμένου να
ενημερώσουνε τον κόσμο γι'αυτή τη διαβούλευση την ηλεκτρονική. Εγιναν
δημοσιεύσεις στον Τύπο. Η ανταπόκριση ήταν τρεις ακριβώς άνθρωποι, από
τους οποίους ο ένας ήταν μάλλον μάλιστα προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, βρε Μόσχο, εμείς θέλουμε να
αλλάξετε αυτό και αυτό και αυτό, να σου στείλω έγγραφο ή να το βάλω στη
διαβούλευση; Του λέω, κοίταξε να δεις, στείλ'το έγγραφο έτσι κι αλλιώς αφού
είσαι Δημοτική Αρχή και ό,τι ζητήσεις θα το κάνει ο ΑΣΔΑ, αλλά βάλ'το και στη
διαβούλευση μπας και το δει κανένας και φιλοτιμηθεί και κανένας άλλος να
συμμετάσχει στη διαδικασία. Δυστυχώς ούτε αυτό έπιασε, μείναμε στους τρεις,
παρ'όλο που προφορικά είχαμε μιλήσει. Και παρατάξεις είχανε πάρει τηλέφωνο
και είπανε Μόσχο, αυτό, εκείνο και τα λοιπά. Τους είπα ναι, το έχουμε
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καταθέσει, εκεί στο site μας θα βρείτε σε αυτό το σημείο να κατεβάσετε όλο το
τεύχος που είναι μεγάλο και δεν μπορούσαμε να το δώσουμε τυπωμένο, πάρτε
το, διαβάστε το, μπείτε μέσα και μιλήστε. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Η αξιολόγηση τελικά έγινε από το Δήμο Χαϊδαρίου και το Δήμο
Πετρούπολης ή όχι και είναι κενή η μελέτη;
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Φαντάζομαι ότι εννοείτε το ερωτηματολόγιο το οποίο
ζητήσαμε από τους Δήμους. Από την Πετρούπολη μας ήρθε το ερωτηματολόγιο
με καθυστέρηση βέβαια και με λίγο περίεργη μορφή, ότι ήρθε μία απάντηση.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Μόνο αυτή η πρώτη που γράφει εκεί.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ηρθε μία και μοναδική η οποία είναι σαν να 'ναι
ουσιαστικά επίσημη γραμμή του Δήμου, που δεν ζητάγαμε αυτό. Εμείς ζητάγαμε
να δούμε από τους υπαλλήλους και από το πολιτικό, από το πολιτικό και
υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου, να δούμε τι απόψεις κυκλοφορούνε, άρα τι
μπορούμε να μαζέψουμε και να το βάλουμε σαν ιδέα και σαν προτάσεις. Απ'το
Χαϊδάρι δεν ήρθανε. Αλλά προσοχή, δεν αφορά μόνο τη Δημοτική Αρχή, γιατί
σας λέω ξανά, δεν απευθυνόμασταν μόνο στη Δημοτική Αρχή, απευθυνόμασταν
στους εργαζόμενους των Δήμων, ναι, με προτεραιότητα στους διευθυντές και
στους τμηματάρχες και απευθυνόμασταν σε όλα τα μέλη των Δημοτικών
Συμβουλίων. Είχαμε ζητήσει από τις Δημοτικές Αρχές να βάλουν το θέμα στα
Δημοτικά Συμβούλια, όχι από την άποψη να πάρει απόφαση το Δημοτικό
Συμβούλιο, να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να το συμπληρώσουνε.
Τώρα το θέμα των μελετών είναι ένα κρίσιμο σημείο, διότι το είπα και
στην αρχή, θα αποτελέσει ένα από τα βασικά κριτήρια για την ένταξη ή όχι
κάποιας χρηματοδότησης. Εάν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, καμία
χρηματοδότηση δεν μπορεί να ενταχθεί. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή τις αδυναμίε
που υπάρχουν στους Δήμους, όπως ξέρουμε επίσης και την έλλειψη των
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κονδυλίων. Ο πιο απλός λόγος για τους οποίους τα ξέρουμε αυτά, είναι γιατί
ακριβώς αντιμετωπίζει και ο ΑΣΔΑ. Αυτή τη στιγμή η Τεχνική Υπηρεσία του
ΑΣΔΑ αποτελείται ουσιαστικά από τρεις μηχανικούς. Αμα δει κανείς το
προσωπικό του ΑΣΔΑ έχει τρεις αρχιτέκτονες, μπράβο. Ο ένας αρχιτέκτονας
είναι γενικός διευθυντής, ο άλλος αρχιτέκτοντας είναι διευθυντής της Τεχνικής
Υπηρεσίας και ο τρίτος αρχιτέκτονας είναι διευθυντής της... Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης, άρα σαν μελετητές και οι τρεις είναι άχρηστοι... μένουν άλλοι
τρεις μηχανικοί, δυο πολιτικοί και ένας δανεικός που έχουμε από το Δήμο του
Αιγάλεω... μηχανικός.
Η πρόταση λοιπόν που έχουμε διαμορφώσει τόσο σαν Υπηρεσία και
έχουμε εισηγηθεί στην Διοίκησή μας, -το 'χουμε συζητήσει και με κάποιους
συναδέλφους από τους Δήμους- είναι ότι επειδή πολλές απ'αυτές τις μελέτες
έχουνε κάποια τυποποιημένα πράγματα, τεύχη δημοπράτησης, προδιαγραφές
και τα λοιπά, που μπορούμε να τις επαναλαμβάνουμε, δηλαδή οι προδιαγραφές
ενός ποδηλατόδρομου, οι οποίες μάλιστα απ'ό,τι έμαθα προχθές, θα εκδοθούνε
καινούργιες τώρα από το Υπουργείο Μεταφορών, δεν είναι διαφορετικές από
Δήμο σε Δήμο. Οι δρόμοι είναι διαφορετικοί, τα πλάτη είναι διαφορετικά και το
αν είναι αμιγώς ποδηλατόδρομος ή είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας και τα
λοιπά, είναι διαφορετικό.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχοντας αυτές τις προδιαγραφές και τα λοιπά,
εάν δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό στον ΑΣΔΑ με μηχανικούς των Δήμων, να
τους πω part time, δηλαδή αν μαζέψουμε ένα δυναμικό 10 μηχανικών στον
ΑΣΔΑ, οι οποίοι θα μπορούνε για λογαριασμό των Δήμων να κάνουνε αυτές τις
μελέτες, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα. Βέβαια εάν μου πείτε
-επειδή άκουσα και την προηγούμενη συζήτησή σας- να μελετήσουμε ένα
Πολιτιστικό Κέντρο, αυτό δεν υπάρχει πιθανότητα, αυτό θα πρέπει να ανατεθεί
έξω. Αυτό θέλει άλλες ειδικότητες, άλλους ανθρώπους, άλλη δουλειά. Ενας
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ποδηλατόδρομος, ένας πεζόδρομος, ένα πράσινο, ένας βρεφονηπιακός σταθμός
που λίγο πολύ είναι τυποποιημένες και τα λοιπά, μπορεί να γίνει από μια τέτοια
ομάδα σε επίπεδο ΑΣΔΑ και το λέω σε επίπεδο ΑΣΔΑ, γιατί ξέρω ότι πολλοί
Δήμοι έχουνε, δεν έχουν όλες τις ειδικότητες των μηχανικών. Αν όμως πάμε σε
όλη τη Δυτική Αθήνα, έχουμε όλες τις ειδικότητες των μηχανικών και άρα
μπορούμε να καλύψουμε αυτό.
Αυτό ήταν η λογική την οποία είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη, με την
προηγούμενη Διοίκηση και με το θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών. Είχαμε
καλέσει απ'όλους τους Δήμους τις Κοινωνικές Υπηρεσίες σε συνεννόηση με τις
Δημοτικές Αρχές, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο Κοινωνικών
Υπηρεσιών Δυτικής Αθήνας, που θα μπορούσε να εκπονεί προτάσεις είτε
μεταφέροντας την εμπειρία από ένα Δήμο σε ένα άλλο σε επίπεδο Δήμου, είτε
διαδημοτικές προτάσεις. Γιατί ας μην μας ξεφεύγει ότι πολλά, πολλές από τις
προτάσεις, από τα προγράμματα που βγαίνουν σε επίπεδο ευρωπαϊκό τώρα
πλέον, απαιτούν τη διαδημοτικότητα.

Παράδειγμα, ήδη αυτή τη στιγμή που

ζητάμε, που μιλάμε, έχουν προκηρυχθεί από το ΕΣΠΑ 3 προγράμματα
κοινωνικά. Το ένα είναι για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το δεύτερο είναι
για θέματα φτώχειας και τα λοιπά. Και τρίτο το οποίο τώρα αυτές τις μέρες
ενεργοποιείται είναι το επισιτιστικό. Αυτά τα προγράμματα, που τα περισσότερα
απ'αυτά προβλέπουνε τουλάχιστον μία πρόταση να εγκριθεί ανά Περιφέρεια,
απαιτούν

όμως

ένα

πολύ μεγάλο

σχήμα,

τις

λεγόμενες αναπτυξιακές

συμπράξεις. Οχι όμως τις αναπτυξιακές συμπράξεις όπως τις γνωρίσαμε, όσοι
από εσάς τις γνωρίσατε σε επίπεδο ΤΟΠΣΑ, που μαζευότανε ένας Δήμος, δύο,
τρεις ΚΟΙΝΣΕΠ ή αυτό δεν ξέρω ΜΚΟ ή δεν ξέρω 'γω τι άλλο και κάνανε ένα,
μια τρομάρα μου αναπτυξιακή σύμπραξη και κάνανε ένα ΤΟΠΣΑ. Εδώ θέλει πιο
σοβαρές υποδομές, πιο σοβαρές προτάσεις.
Και στις τρεις αυτές προτάσεις, στις δύο ήδη κατατέθηκε η πρόταση.
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Πήγαμε ΕΕΤΑΑ, Περιφέρεια, Πανεπιστήμια, ανάλογα με την πρόταση και άλλο
Πανεπιστήμιο, ΑΣΔΑ. Στη μία απ'αυτές ήτανε και ο Δήμος Κομοτηνής, στην
άλλη είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής. Και αυτή είναι η πρόταση,
που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η μία πρόταση, αυτή μάλιστα είναι 7, 13 δεν
θυμάμαι πόσα εκατομμύρια είναι, 7 εκατομμύρια, από τα οποία ο ΑΣΔΑ, δηλαδή
οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας είναι να διαχειριστούνε το 1, κάτι, το οποίο είναι
για κοινωνικές, κοινωνικό επιχειρείν. Αυτό όμως είναι διαδημοτικό. Δημοτικό
μόνο του δεν θα μπορούσε να περάσει.
Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι έχοντας...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συντομεύσουμε λίγο κ. Διαμαντόπουλε, για να προχωρήσει και
η συζήτηση. Νομίζω ότι έχουν μπει τα βασικά.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εχοντας λοιπόν... να δούμε τη συνεργασία αυτή.
Η Φαβιέρου, Πλαταιών που αναφέρατε πριν κα Καμπόλη, δεν έχει σχέση
με το ΣΟΑΠ, είναι μια μελέτη την οποία είχε εντάξει ο ΑΣΔΑ στο πρόγραμμά
του, μετά από αίτημα του Δήμου, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν έχει καμία
σχέση με το ΣΟΑΠ. Μπορεί να ενταχθεί και στο ΣΟΑΠ όταν πάμε στην
εξειδίκευσή του, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν πρόταση από το ΣΟΑΠ.
Αυτό είναι θέμα. Η πρόταση του Δήμου που θα κάνει στο ΣΟΑΠ δεν είναι του
ΑΣΔΑ.
Και κλείνοντας, να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να μιλάμε για
απαλλοτριώσεις τουλάχιστον όσον αφορά το ΣΟΑΠ, δεν είναι επιλέξιμη
δαπάνης. Θα το θέλαμε κι εμείς πολύ, αλλά δεν είναι επιλέξιμη.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; Επειδή είπε ο κ. Καρατζαφέρης, δεν κατάλαβα,
έχουμε ένα αναρτητέο 30/3/12 στο Διαύγεια για μια σύμβαση με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 150.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Αυτό τι περιλαμβάνει
σχετικά με τη δουλειά που έχει γίνει για τα ΣΟΑΠ;
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ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και το ΣΟΑΠ έχει αναρτηθεί, είναι άλλο αναρτητέο και
είναι 30.000,00. Αυτό που είναι το μεγάλο ποσό είναι αναπτυξιακή μελέτη που
έχει αναθέσει ο ΑΣΔΑ πριν από 3 χρόνια, 4, ναι, η οποία χρησιμοποιήθηκε από
το ΣΟΑΠ όσον αφορά την ανάλυση που έκανε η Αναπτυξιακή, αλλά είναι άλλο η
Αναπτυξιακή, άλλο το ΣΟΑΠ. Απλώς επειδή αυτή τη στιγμή ο ΑΣΔΑ εκτός από
το ΣΟΑΠ έχει ανοιχτό την αναπτυξιακή μελέτη και έχει ανοιχτό και τη
συγκοινωνιακή μελέτη με εξειδίκευση τα ΣΒΑΚ τα σχέδια βιώσιμης αστικής
κινητικότητας, που επίσης αφορούνε το επόμενο ΕΣΠΑ, αποφάσισε όμως η
Διοίκηση ότι να το βομβαρδίσουμε αυτή τη στιγμή τους Δήμους με τέτοιες
προτάσεις συνέχεια και να ζητάμε να ψηφίζουνε δεν έχει κανένα νόημα. Και
ειπώθηκε να ξεκινήσουμε με μια ιεράρχηση.
Το επείγον λοιπόν αυτή τη στιγμή ήταν να εκδοθεί η ΚΥΑ για το ΣΟΑΠ,
για να προλάβουμε το ΕΣΠΑ και το ΣΕΣ τώρα στην αρχή. Και από 'κει και πέρα
θα 'ρθούνε στα Δημοτικά Συμβούλια προς συζήτηση και η αναπτυξιακή αυτή
που μόλις τώρα αναφερθήκατε και η συγκοινωνιακή και το ΣΒΑΚ.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Πόσες σελίδες είναι η αναπτυξιακή;
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η αναπτυξιακή είπατε; Είναι πάνω από 1.000. Αν θέλετε
υπάρχει στο site μας, μπορείτε να το βρείτε εκεί.
...: Εγώ ψάχνω, όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται.
...: Δεν άκουσα κάτι γι'αυτό που ρώτησα για το Τεχνικό Επιμελητήριο ή για τον
ΟΡΣΑ για τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας αν συμμετέχουμε.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΟΡΣΑ ο οποίος δυστυχώς καταργήθηκε με το νόμο
του Ρυθμιστικού, όχι καταργήθηκε με το νόμο του Ρυθμιστικού δυστυχώς,
συμμετείχε, συμμετείχε από την αρχή στη διαδικασία αυτή. Ο ΑΣΔΑ πριν
ξεκινήσει το ΣΟΑΠ προχώρησε στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με
τον ΟΡΣΑ για την εκπόνηση του ΣΟΑΠ. Δημιουργήθηκε κοινή επιτροπή με μέλη
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της Διοίκησης και του προσωπικού του ΟΡΣΑ, η οποία συμμετείχε σε όλες τις
διαδικασίες του ΣΟΑΠ. Από τη στιγμή που η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρθηκε
στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, έχουνε, στο ΥΠΕΚΑ, έχουν οριστεί -προχθές μας ήρθε
η απόφαση- δύο υπάλληλοι του ΥΠΕΚΑ σαν μέλη της κοινής επιτροπής, ο
διευθυντής της αντίστοιχης Διεύθυνσης και ένας συνάδελφος. Το ΤΕΕ δεν
συμμετείχε στη διαδικασία. Είναι ένα θέμα γενικά να δούμε, γιατί δεν είναι μόνο
δικό μας θέμα, το πώς μπορεί να ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς δεν
είμαστε αρνητικοί, έχουμε συνεργαστεί και παλιότερα με το ΤΕΕ σε πολλά
θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι να προχωρήσουμε στη συζήτηση.
Να δώσουμε το λόγο στον κ. Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μην έχετε καμία
αγωνία το πού και το πώς θα αναπτυχθούν οι 54, συν μία, 55 δράσεις σε κάθε
Δήμο και το πώς, αυτό δεν το αποφασίζει ο ΑΣΔΑ. Τα είπε ο κ. Διαμαντόπουλος,
αυτό αποφασίζεται αυστηρά και μόνο απ'τους Δήμους. Ο κάθε Δήμος έχει τις
ιδιαιτερότητές του, ο κάθε Δήμος έχει τις ανάγκες του, ο κάθε Δήμος
προγραμματίζει για τον εαυτό του, για τους δημότες του.
Το σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης αστικής παρέμβασης της Δυτικής
Αθήνας αγαπητοί φίλοι, είναι ένα αποτέλεσμα της στρατηγικής που έχει
αναπτύξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Τοπικής Αθήνας και ιδιαίτερα μέσω του
εργαλείου της τον ΑΣΔΑ. Είναι επίσης αποτέλεσμα μιας συνεργασίας όπως είπε
και ο κ. Διαμαντόπουλος, του ΑΣΔΑ με τους Δήμους μέλη του, με τον
Οργανισμό Σχεδιασμού της Αθήνας και με την τεχνική και την επιστημονική
υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει 55 δράσεις, οι
οποίες επικεντρώνονται στη στήριξη του κοινωνικού ιστού, στην εκπαίδευση
δηλαδή, στον πολιτισμό. Αφορά τους αστέγους. Αφορά τους ρομά, τη φτώχεια,
την κοινωνική ένταξη, την παραβατικότητα, την περίθαλψη και την πρόνοια.
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Αλλά αφορά και οικονομικούς στόχους και σκοπούς, όπως αυτό φαίνεται και στο
πρόγραμμα το οποίο σας δώσαμε, την εισήγηση με τους θύλακες και όχι μόνο,
αφορά όμως και τις αναπλάσεις, αφορά και την ίδια, το περιβάλλον και την ίδια
την πόλη μας.
Κύριοι συνάδελφοι, η Δυτική Αθήνα αντιμετώπιζε χρόνια και πολύ
σοβαρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και πριν την
κρίση. Τώρα δυστυχώς με την κρίση αποτελεί το πιο υποβαθμισμένο κομμάτι
του λεκανοπεδίου Αττικής. Υπάρχουν όμως Δήμοι οι οποίοι έχουνε σε πλήρη
έξαρση πολλά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Γι'αυτό ο ΑΣΔΑ και οι
Δήμοι μέλη του σχεδιάζουν, κατανέμουν και οργανώνουν μέσα απ'αυτές τις 15,
τις 55, συγγνώμη, δράσεις του ΣΟΑΠ, ανάλογα με τα πραγματικά προβλήματα
του κάθε Δήμου.
Αλλωστε να ξέρετε ότι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος της Δυτικής Αθήνας
είχε, έχει και θα έχει σαν αρχή του ότι για μία ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των
μελών των Δήμων ανάλογα με τα προβλήματά τους, απαιτούνται άνισες
κατανομές των πόρων. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που κάποια στιγμή ο κ.
Διαμαντόπουλος είπε ότι θα διατεθούν αναλογικά τα χρήματα ανά, ανά Δήμο
ανάλογα με τον πληθυσμό και τις ανάγκες του. Αλλες ανάγκες έχει ο Δήμος Α',
άλλες ανάγκες έχει ο Δήμος Β' του δυτικού τομέα της Αττικής, της Αθήνας.
Είμαι πολύ περήφανος -και κλείνω μ'αυτό- που από το '99 υπήρχε ένα
τέτοιο πρόγραμμα, που με τη βοήθεια των υπηρεσιακών και των επιστημονικών
παραγόντων του ΑΣΔΑ μπορέσαμε και το σύραμε από τα χρονοντούλαπα και το
ενεργοποιήσαμε για το καλό της Δυτικής Αθήνας. Είμαι σίγουρος πάλι ότι θα
έχει μεγάλο όφελος όλη η Δυτική Αθήνα και περισσότερο ο Δήμος Χαϊδαρίου,
άλλωστε γι'αυτό δουλεύουμε και γι'αυτό πασχίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα.
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Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Η ratio, όπως λένε, λέει ο νομοθέτης, δηλαδή ο σκοπός του
νομοθέτη, η κάλυψη των ανισοτήτων στην, στην Β'Αθήνας ευρύτερα, μας
καλύπτει απόλυτα. Και όντως από πολύ παλιά -γι'αυτό άλλωστε ίσως
δημιουργήθηκε και ο ίδιος ο ΑΣΔΑ- κάποιοι αγωνίστηκαν και συνεχίζουν και
αγωνίζονται. Και μπράβο και στον κ. Μποζίκα -που δεν ξέρω για ποιο λόγο,
μπορεί να του κάνουμε κάποια κριτική και αμέσως πιάνεται- που καταπιάστηκε
με αυτό το θέμα και το έφερε στην επιφάνεια. Και εν πάση περιπτώσει
δημιουργήθηκε μια σύμπραξη προς το σκοπό αυτό.
Από 'κει και πέρα, άλλο ιδέα και άλλο υλοποίηση της ιδέας. Για
παράδειγμα εγώ εδώ βλέπω ότι αν και Πρόεδρος του ΑΣΔΑ και Αντιπρόεδρος
του ΑΣΔΑ ήταν Χαϊδαριώτες, ο Δήμος Χαϊδαρίου πολιτικό προσωπικό και
υπηρεσιακοί υπάλληλοι δεν ασχολήθηκαν με την έρευνα η οποία έγινε πέρυσι.
Επίσης βλέπω ότι ένα πρακτικό θέμα που βλέπουμε και καλούμαστε να
απαντήσουμε εδώ για τα θέματα, όπως σας είπα και πριν, Αύγουστο
συγκλήθηκε

σύσκεψη

με

τον

Υπουργό,

ξεκίνησε

απ'τον

Σεπτέμβρη

διαβούλευση. Εμείς καλούμαστε από την Παρασκευή, παίρνουμε ένα, ούτε mail,
γιατί δεν χωρούσε όντως πρακτικοί λόγοι, σε mail το σχέδιο. Πρέπει να πάρουμε
το cd, για κάποιους λόγους δεν το πήραμε. Εν πάση περιπτώσει, χθες τα
πήραμε, τα δέσαμε και καλούμαστε να διαβάσουμε όλο αυτό το σχέδιο, ενώ θα
μπορούσαμε να έχουμε κάποιους μήνες να το συζητήσουμε σαν ομάδα, να
τρέξουμε, να αγωνιστούμε όλοι μαζί, να δούμε, να βάλουμε κάποια επί μέρους
θέματα. Γιατί όντως μπορεί οι τροποποιήσεις να μπαίνουνε, κάτι που δεν το
ξέρουμε βέβαια αυτό, αλλά καλύτερα να υπάρχουνε στο σχέδιο, παρά να μην
υπάρχουνε, γιατί μετά θα τρέχουμε να τις εντάξουμε. Εν πάση περιπτώσει,
πρακτικά θέματα τα οποία εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είχανε λυθεί, ότι
δεν υπήρχε θέμα ας πούμε να μην είμαστε ενημερωμένοι. Την ανάρτηση την
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ηλεκτρονική που μπορεί να κάνει ο ΑΣΔΑ, δεν μπορούνε να την ξέρουν όλοι.
Μια ενημέρωση, είναι πολύ απλό.
Από 'κει και πέρα, η μελέτη αυτή ακριβώς όπως είπαν αρκετοί, οι
ανισότητες αυτές οξύνθηκαν απ'το '08 και μετά. Η μελέτη την οποία έχουμε στη
διάθεσή μας χρησιμοποιεί κυρίως στοιχεία του 2001 και του '98, δεν είναι
επίκαιρη δηλαδή. Εδώ υπάρχουν θέματα που θα μπορούσαμε να τα
συζητήσουμε, θα μπορούσαμε να θέσουμε και άλλα θέματα. Εν πάση
περιπτώσει, το εργαλείο ως εργαλείο καλό είναι να υπάρχει και αν μπορούμε να
το χρησιμοποιήσουμε για να αγωνιστούμε σε διεκδικήσεις περαιτέρω, οι οποίες
είτε αναφέρονται είτε όχι. Για παράδειγμα μπορεί να αναφέρονται τα
στρατόπεδα, αλλά για εμάς το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου είναι τόπος ιστορικής
μνήμης και μπορούμε έστω μέσα από αυτό το εργαλείο να διεκδικήσουμε ακόμα
περισσότερα για την απελευθέρωσή του, για την απεγκατάσταση όλων των
δραστηριοτήτων, για το χώρο πρασίνου. Το Χαϊδάρι δεν θέλω, τα 'χουμε πει και
στο πρόγραμμά μας και σ'αυτά που ψηφίσαμε στις θέσεις που πήρε η κάθε
παράταξη, έχουμε σοβαρά θέματα είτε με το Ποικίλο είτε με το στρατόπεδο, με
την Αφαία. Ας είναι τουλάχιστον αυτό έτσι όπως είναι ένα εργαλείο να
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε για τη Δυτική Αθήνα και για το Χαϊδάρι
περισσότερα και να υλοποιήσουμε όσα περισσότερα έργα μπορούμε.
Θα το ψηφίσουμε με κάποια επιφύλαξη σε σχέση με αυτά που μπορούμε.
Είναι λίγο αόριστο, είναι μαξιμαλιστικό το σχέδιο αυτό, αναφέρεται σε
γενικότερα πράγματα. Ο σκοπός μας είναι λέει να αυξηθούνε οι αξίες των
ακινήτων. Εδώ θα συμφωνήσετε κι εσείς, οι αξίες των ακινήτων θα αυξηθούνε
γι'αυτό το λόγο ή μπορεί να αυξηθούνε γι'αυτό το λόγο; Εδώ είναι άλλα τα
προβλήματα. Εχει κάποια γενικότερα στοιχεία τα οποία δεν καλύπτουνε τα
συγκεκριμένα προβλήματα που έχει η Δυτική Αθήνα.
Ο κ. Καρατζαφέρης με κάλυψε στα πιο τεχνικά ζητήματα. Καλό θα είναι
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στο θέμα των μελετών να δούμε πώς θα, ποιοι θα επιμεληθούν και πώς, αν θα
υπάρχουν μελέτες. Και στην εποπτεία αν θα υπάρξει κάποια ομάδα υπηρεσιακών
που θα εποπτεύει όλη αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό.
Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εν συντομία πρέπει να πούμε το εξής. Λοιπόν, η όλη
συζήτηση που γίνεται για το σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης στη
Δυτική Αθήνα, πρέπει να, στην ουσία να αναδεικνύει δύο πράγματα. Αναδεικνύει
ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με τον πολιτικό σχεδιασμό όλο το
προηγούμενο χρονικό διάστημα, ένα σκέλος είναι αυτό και θα πω δυο
πράγματα, αλλά αναδεικνύει και τις τεράστιες αδυναμίες που υπάρχουν αυτή τη
στιγμή στο επίπεδο της διοίκησης και υποστήριξης τέτοιων εγχειρημάτων,
ανεξαρτήτως πολιτικών προθέσεων στο Δήμο μας τελευταίο, στο ΑΣΔΑ, στην
Περιφέρεια και γενικότερα στο κράτος.
Στέκομαι

στο πρώτο για να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Η Κοινή

Υπουργική Απόφαση είναι το προϊόν του συμβιβασμού που έγινε μετά από
έντονη πολιτική διαμάχη που υπήρξε όσον αφορά το ζήτημα του προεδρείου
του ΑΣΔΑ. Είναι γνωστό ότι εκεί υπήρχε μια πρόταση από τις δυνάμεις της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με συνεργαζόμενους Δημάρχους, με
μια πρόταση στην οποία δεν αποδέχτηκε το ΚΚΕ για τους δικούς του λόγους και
που έχει απαντήσει δημόσια, -τα λέω αυτά για να καταγραφούν στα πρακτικάμε τη λογική ότι να υπάρξει προεδρία από πλευράς του ΚΚΕ και υποστήριξη από
τις δυνάμεις της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και άλλους Δημάρχους. Αυτό δεν
έγινε αποδεκτό.
Στην πρόθεσή μας λοιπόν μετά από αυτή την άρνηση του ΚΚΕ στο
20μελές συμβούλιο, ήταν η προεδρία να υπάρξει από συνεργαζόμενες δυνάμεις
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με τον ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες θα υποστήριζε ο Μπίρμπας σαν Δήμαρχος του
Αιγάλεω. Και με τη λογική να υπάρξει ένα 3μελές προεδρείο, γιατί το 3μελές
προεδρείο στον ΑΣΔΑ είναι ένα εκτελεστικό όργανο το οποίο παίζει πολύ μεγάλο
ρόλο.
Σ'αυτό λοιπόν το σκηνικό, -έχεις κάποιο πρόβλημα συνάδελφε Μόσχο,
πες μου να σου απαντήσω, αυτό θα το αξιολογήσω εγώ, μετά μπορείς στην
τοποθέτησή σου να κάνεις κριτική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σπηλιόπουλε, συνεχίστε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, μετά λοιπόν από αυτή την αδυναμία επιτυχίας του
δικού μας σχεδιασμού, καταλήχθηκε να είναι Πρόεδρος ο Παχατουρίδης ο
Δήμαρχος Περιστερίου, Αντιπρόεδρος ο Ζενέτος και τακτικό μέλος ο πρώην
Δήμαρχος του ΚΚΕ στον, ναι στην Πετρούπολη.
Σε συνέχεια αυτών των γεγονότων, αναγκαστικά έγινε μία συζήτηση αν ο
ΑΣΔΑ μπορεί να προχωρήσει ή όχι, με την έννοια λοιπόν ότι της διαχείρισης
αυτών των τεράστιων κονδυλίων που για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα να
έρθει στη Δυτική Αθήνα, δεν ξέρω αν είναι 70, αν θα 'ναι 60, αν θα 'ναι 100 με
βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια. Γιατί παίρνοντας υπόψη τη σημερινή
κατάσταση και το τι έδιναν οι Δήμοι στον ΑΣΔΑ, ο ΑΣΔΑ όλο το προηγούμενο
χρονικό διάστημα είχε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται περίπου 5 εκατομμύρια,
τάξη μεγέθους λέω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος Ανδρέα, πολλά είπα εντάξει. Ο
τελευταίος προϋπολογισμός είναι της τάξεως του 1 εκατομμυρίου και κάτι ψιλά,
στην ουσία δηλαδή τίποτα.
Ο ΑΣΔΑ όμως για λόγους ιστορικούς και για λόγους επιστημονικούς,
παρ'ό,τι ο κ. Μόσχος παρουσίασε τις πραγματικές δυσκολίες που υπάρχουν αυτή
τη στιγμή απ'την άποψη της εκπόνησης μελετών, έχει μια ιστορικότητα.
Ανεξαρτήτως πολιτικών προθέσεων, είναι ένα εργαλείο επιστημονικό θα λέγαμε,
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που έχει, έχει πετύχει στη Δυτική Αθήνα. Και ανεξαρτήτως των πολιτικών
διαφωνιών για τον τρόπο χειρισμού της κατανομής των κονδυλίων, των
πελατειακών σχέσεων και όλων αυτών, έχει ένα έργο, έτσι, το οποίο δεν το
αμφισβητούμε στην ιστορική του εξέλιξη. Και γι'αυτό πολιτικά είπαμε ότι πρέπει
να συνεχίσει, παρ'ό,τι, έτσι, αυτή τη στιγμή στην ουσία απ'τη στιγμή που
υλοποιήθηκε το σχέδιο για αιρετή Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση, στην ουσία
μπαίνει ένα ζήτημα.
Ομως επειδή είναι πολύ μακρύς ο δρόμος και το 'χουμε διαπιστώσει στην
πράξη, απ'το να μπορεί πραγματικά η Περιφέρεια, η αιρετή Αυτοδιοίκηση η
Δευτεροβάθμια να παίξει το ρόλο της, όπως και η Πρωτοβάθμια σε συνθήκες
κρίσης, έλλειψης προσωπικού και γενικώς σε συνθήκες κατάρρευσης του, του
κοινωνικού και αστικού ιστού με όλες τις πλευρές που είναι, ειδικά στην περιοχή
μας αξιολογήθηκε ότι πρέπει να δώσουμε αυτή την πρωτοβουλία.
Στη συμφωνία λοιπόν αυτή που έγινε με το δικαίωμα του βέτο ανάμεσα
στους Δημάρχους και με το στόχο να περάσει στην Κοινή Υπουργική Απόφαση,
δεσμεύτηκαν όλοι να υπάρξει αυτό το όργανο με δικαίωμα βέτο, δηλαδή οι
αποφάσεις να παίρνονται με πλειοψηφία της τάξης του 75%. Και στην πράξη
λοιπόν να υπάρξει αυτό το όργανο το οποίο ενσωματώνει την Περιφέρεια που
πριν δεν υπήρχε, αυτός ήταν ο στόχος του προηγούμενου Υπουργού του
Μανιάτη,

να

χρησιμοποιηθεί

σαν

εργαλείο

πελατειακών

σχέσεων,

να

ενσωματώνεται μέσα και η Περιφέρεια και οι Δήμοι και ο ΑΣΔΑ.
Βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε μια αντικειμενική κατάσταση που
τα μέτρα εκπροσώπησης ισότιμης διασφάλισης του εγχειρήματος μπορεί να γίνει
πράξη. Με αυτή την έννοια λοιπόν, παρά τις ανεπάρκειες, στο πολιτικό σκέλος
λοιπόν λέμε ναι.
Πάμε τώρα στο, στο ουσιαστικό σκέλος, στο ουσιαστικό σκέλος πρέπει
να σας πω ότι στο βαθμό σαν μέλος εκλεγμένο εκεί στον ΑΣΔΑ και σε μια
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προσπάθεια να δω συνολικότερα τι γίνεται στη Δυτική Αθήνα, είπα και
προηγουμένως σε μια παρέμβαση με αφορμή το προηγούμενο θέμα, η
κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή όλες, όλο αυτό το εγχείρημα
συνολικότερα στηρίζεται στην ικανότητα των Υπηρεσιών των Δήμων, του ΑΣΔΑ
και τα γενικά να μπορούν να έχουν έτοιμες μελέτες. Στην ουσία ελάχιστοι είναι
οι Δήμοι που μπορούν εγκαίρως να παρουσιάζουν προτάσεις. Δηλαδή ναι μεν
σου δίνει το δικαίωμα, αλλά αν δεν του παρουσιάσεις πρόταση, δηλαδή μπορεί
να μείνει ένας Δήμος τελείως απ'έξω.
Και θα ήθελα να ακούσω στο τέλος απ'τον Δήμαρχο τι αισθάνεται, με
βάση τη δυνατότητα αυτή, τη φέρουσα ικανότητα που λέμε του επιστημονικού
μας δυναμικού, τι θα ζητήσουμε σαν... Εγώ δηλαδή δεν θα αντιδικήσω στις
προτεραιότητες, έτσι; Πρέπει να διεκδικήσουμε ό,τι είναι δυαντόν. Πρέπει να
δούμε ίσως και τα σύγχρονα εργαλεία τα διαδημοτικά. Δεν ξέρω ακριβώς τη
νομοθεσία και τι προβλέπεται. Δηλαδή παραδείγματος χάρη είπε ο κ. Μόσχος σε
μια απάντηση και τα λοιπά, στο ζήτημα της κοινωνικής μέριμνας, της
υποστήριξης των αστέγων, της σίτισης και λοιπά, μήπως πρέπει να πάμε σε
διαδημοτικές, για να υλοποιήσουμε δηλαδή τέτοια προγράμματα τα οποία είναι
κυρίαρχα.
Πρέπει να πάμε χρησιμοποιώντας τον ΑΣΔΑ σαν εργαλείο, να πάμε σε
συνεργασίες είτε σε επίπεδο και των 7 Δήμων είτε κατά ομάδες Δήμων. Αυτό
ισχύει ας πούμε και για τα ζητήματα που έχουν σχέση και με ζητήματα κίνησης.
Μια ζωή τα τελευταία 30 χρόνια ακούμε για τους ποδηλατόδρομους της
Ανατολικής Αττικής. Μια ζωή εκπονούνται έργα, γίνονται τραμ κλπ, κλπ, τα
οποία τα 'χουμε ζήσει όλοι.
Ο ΣΟΑΠ δεν είναι το μοναδικό εργαλείο και ούτε θα λύσει όλα τα
ζητήματα απ'αυτά που είναι προτεραιότητες για τη Δυτική Αθήνα. Νομίζω
λοιπόν όμως όσον αφορά το σκέλος της υπεράσπισης του πληθυσμού θα πρέπει
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να γίνονται αναγκαία βήματα.
Τώρα για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με ζητήματα
Ποικίλου όρους, Μπαρουτάδιο, Πάρκο Τρίτση, τα νοσοκομεία της περιοχής,
έτσι, πραγματικά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή και δεν είμαι έτοιμος, ναι όρος
Αιγάλεω, όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα
παραδείγματος χάρη όπως είναι η αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής
Αθήνας και που εμείς υπάρχει ένα έργο που όπως είπαμε το 2250 να λύσουμε.
Αν δεν λυθεί όμως το πρόβλημα συνολικά στο Ποικίλο όρος των έργων, των
αντιπλημμυρικών έργων από πάνω από το βουνό, η Δυτική Αθήνα -γιατί μας
αφορά όλους- θα ξαναζήσει αυτά τα φαινόμενα, που κατά τύχη εμείς τη
βγάλαμε λίγο ας πούμε φτηνά θα λέγαμε, δηλαδή με μικρές απώλειες σε σχέση
με τους άλλους Δήμους.
Νομίζω λοιπόν ότι, επίσης έχω μια απορία, δεν ξέρω, στα έργα της...
ίσως πρέπει να δούμε το πιο έτοιμο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι στα
ζητήματα ενεργειακής αναβάθμισης. Δεν ξέρω αν είμαι εντός θέματος κ.
Διαμαντόπουλε, έτσι; Εδώ λοιπόν είναι copy paste θα το λέγαμε. Με ποια έννοια
το λέω, δεν λέω να κάνουμε αυτό, αλλά λέω αν χρειαστεί να κάνουμε και μόνο
αυτό στο Χαϊδάρι. Αν δηλαδή παραδείγματος χάρη καταφέρουμε να κάνουμε
έργα μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, δεν είμαστε για κάτι άλλο
έτοιμοι και μπορέσουμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας χειμώνα και
καλοκαίρι 50% παραδείγματος χάρη συνολικά, σημαίνει ότι μπορούμε το 1,200
που χαλάμε κάθε χρόνο στη ΔΕΗ, να γίνει 600.000. Σημαίνει αυτόματα ότι μες
στην πενταετία ο Δήμος μπορεί να έχει ένα κέρδος της τάξης των 3
εκατομμυρίων. Αρα λοιπόν λέω ότι πρέπει να πάμε με ό,τι είναι δυνατόν, έτσι,
με μία προσαρμογή. Δεν ξέρω τι χρονικό περιθώριο έχουμε. Και σ'αυτό θα
θέλαμε τη βοήθεια και του κ. Διαμαντόπουλου.
Και ίσως πρέπει να κάνει και ένα προσκλητήριο ο Δήμος σε συναδέλφους

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ

72

και από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή το σύνολο των παρατάξεων έχει
ανθρώπους, να μπορούσαμε να κάνουμε μία σύσκεψη αν έχει νόημα. Αλλά για
να 'χει νόημα αυτό, πρέπει πρώτα από το σημερινό κλείσιμο, εγώ λέω είμαι
ανοιχτός σε ό,τι. Δηλαδή προκειμένου να χαθούν τα χρήματα και να πούμε
κοινωνικές ομάδες και δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα, ας τα κάνουμε όλα
ενέργεια. Και μετά ας δούμε αυτό που θα μας περισσέψει. Νομίζω ότι είναι η πιο
εύκολη μοντελοποίηση στο να, να υπάρξουν χρήματα στο Δήμο.

Κατά

αντιστοιχία νομίζω ο ΑΣΔΑ, έτσι, θα πρέπει να μας βοηθήσει ο κ.
Διαμαντόπουλος.

Δηλαδή

αν

δούμε

ότι

οι

Δήμοι

δεν

μπορούν

να

ανταποκριθούνε, νομίζω θα πρέπει να μας προτείνει σε σύντομο χρονικό
διάστημα ορισμένα πράγματα που στο τέλος δηλαδή, έτσι, όταν αυτά τα 70
εκατομμύρια να μην είναι έργα βιτρίνας, έτσι, δεν έχει ανάγκη η Δυτική έργα.
Κανένας νομίζω Δήμαρχος αυτή τη στιγμή ανεξαρτήτως προθέσεων δεν
πρόκειται να κάνει έργα βιτρίνας. Αλλο λέω εγώ, λέω ότι πολλές φορές έργα
που τέλος πάντων αλλιώς μπορεί να 'ναι και τα παρουσιάζεις σαν έργα βιτρίνας.
Νομίζω ότι όλοι έχουν την ωριμότητα να κάνουν έργα σοβαρά και που να μην
είναι έργα βιτρίνας απλώς για να γραφτεί το όνομα του Δημάρχου. Να δούμε
λοιπόν ένα τέτοιο...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάζεψέ το λίγο Θοδωρή, για να μιλήσουν και οι άλλοι.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω λοιπόν και λέω το εξής, ότι κατά τη γνώμη μου
ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, που αυτό όμως δεν μπορεί να το λύσει το Χαϊδάρι,
είναι το συγκοινωνιακό της Δυτικής Αθήνας συνολικότερα. Σ'αυτό νομίζω ότι
μπορεί και αξίζει να διατεθούν χρήματα. Δεν ξέρω αν θα ήθελε στο κλείσιμο να
απαντήσει ο κ. Διαμαντόπουλος, έτσι; Με την έννοια ότι τα άλλα ζητήματα της
υγείας νομίζω ότι εμπίπτουν σε άλλους τομείς της καινούργιας κυβέρνησης, που
είναι άλλης, άλλης συζήτησης θέμα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δρούλιας.
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ΔΡΟΥΛΙΑΣ: Νομίζω πως και μόνο το γεγονός ότι συζητάμε για το σχέδιο
ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης είναι θετικό. Και δηλώνω εκ των προτέρων
ότι θα το ψηφίσουμε. Και έχουμε μία σειρά από σοβαρές ενστάσεις σε όλο το
φάσμα

και

της

διαδικασίας

και

του

περιεχομένου,

αλλά

και

της

αποτελεσματικότητας του όλου σχεδίου, έτσι όπως παρουσιάζεται. Καταρχήν,
είναι ένα θέμα για το οποίο θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο στη
διάθεσή μας και να μπορούμε και να το αναλύσουμε και να το επεξεργαστούμε.
Θεωρώ πως υπάρχουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο μηχανικοί, το τωρινό
Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι σαν το προηγούμενο, έχει μηχανικούς, αλλά και
σε όλες τις παρατάξεις υπάρχουν στελέχη μηχανικοί. Και οι Υπηρεσίες του
Δήμου θα μπορούσαν να έχουν το χρόνο να το επεξεργαστούν και να
καταθέσουνε μία πιο ολοκληρωμένη άποψη για μία σειρά από ζητήματα τα
οποία έχουν τεθεί.
Ακόμα και έτσι όπως έχει μπει το θέμα στην ημερήσια διάταξη, είναι
λάθος διατυπωμένο, έτσι; Αν το δει κάποιος θα γελάει, ψήφιση ολοκληρωμένης
αστικής παρέμβασης. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το
αντιμετωπίζουμε με προχειρότητα και να δίνεται ένα cd με περιθώριο μιας, δυο
ημερών και αμέσως μετά τις εκλογές, για να τοποθετηθούμε. Εγώ θα ήθελα να
έχω περισσότερο χρόνο και να το αναλύσουμε πολύ πιο διεξοδικά.
Από 'και και πέρα, νομίζω ότι έτσι όπως έχει στηθεί, δεν θα φέρει
αποτελέσματα. Και δεν ξέρω αν σε 10 και σε 15 χρόνια από σήμερα πάλι θα
συζητάμε ακόμα για ένα σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης στη
Δυτική Αθήνα. Δεν θεωρώ ότι ο ΑΣΔΑ και το Πολυτεχνείο της Θεσσαλίας είναι οι
πλέον κατάλληλοι φορείς με την διαχειριστική επάρκεια για να φέρουν σε πέρας
ένα τέτοιο σχέδιο. Εγώ νομίζω ότι η Περιφέρεια θα έπρεπε να έχει πιο
ουσιαστικό ρόλο και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, ο οποίος
αν καταργήθηκε έχουν περάσει οι αρμοδιότητες στο ΥΠΕΚΑ. Και φυσικά το
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Τεχνικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τους Δήμους.
Συμφωνώ ότι θα πρέπει και στην Ελλάδα κάποια στιγμή οι πολεοδομικές
παρεμβάσεις να περάσουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους δύο βαθμούς,
στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Αυτό βέβαια για την Αττική και για το
λεκανοπέδιο θα προϋπέθετε τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού Δήμου, γιατί το
ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής παρέμβασης νομίζω ότι επηρεάζει και είναι
αλληλένδετο και διαδημοτικό, δεν θα μπορούσε δηλαδή να το δούμε ξεχωριστά
ο Δήμος Χαϊδαρίου από το Αιγάλεω, το Περιστέρι και όλους τους άλλους
Δήμους. Και γι'αυτό νομίζω ότι ο καταλληλότερος φορέας να το διαχειριστεί θα
ήταν η Περιφέρεια, με τους φορείς του κράτους που είπα προηγουμένως και
φυσικά τους Δήμους.
Από 'κει και πέρα, ως προς το περιεχόμενο, νομίζω ότι είναι πολύ φτωχό
για το Χαϊδάρι οι δύο θύλακες. Πολύ σωστά είπε ο κ. Καρατζαφέρης για την
Αφαία. Εγώ θα έλεγα και για το Ανω Δάσος που τόσο πολύ έχουμε συζητήσει.
Ακόμα και για τον Προφήτη Ηλία. Υπάρχουν περιοχές και είναι τέτοια η δομή
του Χαϊδαρίου που θα μπορούσαμε να δούμε πάρα πολλούς επί μέρους, επί
μέρους περιοχές, πάρα πολλούς θύλακες. Και έτσι όπως είναι διαμορφωμένο,
νομίζω ότι αδικεί τα προβλήματα του Χαϊδαρίου και τις παρεμβάσεις που θα
μπορούσαμε να προτείνουμε μέσα από ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σχέδιο, έτσι;
Γιατί μιλάμε για ολοκληρωμένο σχέδιο. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο δεν
περιλαμβάνει όλα όσα θα μπορούσαμε να έχουμε θέσει για το Χαϊδάρι.
Επομένως όλα αυτά οδηγούν τη συζήτηση κάπου αλλού. Νομίζω ότι όλο
θα έπρεπε να το δούμε σε μια διαφορετική βάση. Παρ'όλα αυτά λέω ότι θα το
ψηφίσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς θεωρούμε ότι είναι ένα θετικό γεγονός, θετικό
στοιχείο. Ομως θα ήθελα από το Δήμο να μην τελειώσουμε εδώ, να
ασχοληθούμε περισσότερο, πολύ πιο σοβαρά και σαν παρατάξεις και σαν
Δημοτικό Συμβούλιο και σαν Υπηρεσίες του Δήμου, τουλάχιστον ό,τι μπορούμε
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να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε μέσα απ'αυτό. Αν και λέω και πάλι η
εκτίμησή μου είναι ότι έτσι όπως έχει στηθεί και έτσι όπως προχωράει, πολύ
φοβάμαι ότι και σε 10, 15 χρόνια από σήμερα, ακόμα δεν θα έχουμε
αποτελέσματα και δεν θα έχουμε αυτό το οποίο θέλουμε σε σχέση με τη Δυτική
Αθήνα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δρούλια.
Η κα Καμπόλη.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Εμείς χαιρετούμε όλα αυτά τα αναπτυξιακά προγράμματα που
αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και τις, τις περιφέρειες και τις διαδημοτικές
συμπράξεις. Βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά από την εμπειρία μας ότι ο ΑΣΔΑ
πάντα είχε σταθεί στα προβλήματα των Δήμων της Δυτικής Αθήνας.
Ευελπιστούμε όμως ότι δεν θα είναι μόνο έργα ανάπλασης, θα είναι έργα ουσίας
τα οποία θα λύνουν ουσιαστικά προβλήματα και ειδικά στο Δήμο Χαϊδαρίου. Κι
εμείς λέμε ότι το πρόγραμμα είναι φτωχό, θα μπορούσε να συμπεριελάμβανε
περισσότερα θέματα. Εν πάση όμως περιπτώσει, το ψηφίζουμε και είμαστε
δίπλα σε οτιδήποτε ζητηθεί από εμάς. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Καμπόλη.
Ο κ. Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Πέντε λόγια θέλω να πω. Απλώς μια αναδρομή να κάνω
πολύ σύντομη. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αιχμή ούτε για τον
ΑΣΔΑ ούτε πολύ περισσότερο για τον έγκριτο καθ'όλα κ. Διαμαντόπουλο.
Το λέω από την αρχή ότι είμαι απαισιόδοξος, με ποια έννοια, ζήσαμε εδώ
μέσα πολλά χρόνια πριν, θα πω για παράδειγμα δύο κυκλοφοριακές μελέτες οι
οποίες πληρώθηκαν και πληρώθηκαν καλά, δεν εφαρμόστηκε καμία στην πράξη.
Ζήσαμε εδώ μέσα -το θυμάται η κα Καμπόλη- σε κάποιες επιτροπές εδώ
δημοτικής περιουσίας ή παρουσίασης κάποιων έργων με κάποιο μελετητή που
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είχε εμφανιστεί, είχε έρθει ο άνθρωπος, είχε εμφανιστεί, είχε έρθει για κάποιες
αναπλάσει στον Σκαραμαγκά όπου, το αποχετευτικό, πνιγήκαμε στους χάρτες
που ήρθαν εδώ. Γιατί το λέω αυτό, τα λεφτά τα οποία πληρώνονται -εκεί θέλω
να καταλήξω- τα λεφτά τα οποία πληρώνονται μπορεί να είναι απ'το ΕΣΠΑ, αλλά
στο ΕΣΠΑ υπάρχει και δική μας συμμετοχή αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι
λοιπόν ότι εμείς, μας δίνουνε κάποια λεφτά, γιατί να μην τα πάρουμε;
Ολη αυτή λοιπόν την ιστορία -είπα χωρίς να αποτελεί, το λέω δεύτερη
φορά, αιχμή για τον κ. Διαμαντόπουλο αυτό το πράγμα ή για τον ΑΣΔΑ- τελικά
έτσι όπως έρχεται και με δεδομένο, το είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι
ότι αυτό έρχεται την Παρασκευή, έχει 125 σελίδες και υπάρχει ένα γενικόλογο
πράγμα, το οποίο λέει αυτό, αυτό, αυτό και από 'κει και πέρα θα καθορίσουμε
τους θύλακες ας πούμε εμείς, που θα πούμε θα γίνει αυτό ή θα γίνει εκείνο.
Βλέπω λοιπόν να υπάρχει μία πολύ μεγάλη διαδρομή, αλλά βέβαια κανένας,
εύχομαι να είναι, -αδυναμίες υπάρχουνε και υπάρχουνε αντικειμενικά, το είπε ο
κ. Διαμαντόπουλος, έχουμε τρεις μηχανικούς στον ΑΣΔΑ που είναι διευθυντές
και οι τρεις, είχαμε και αυτή την πρωτοτυπία, όλοι οι γιατροί στα νοσοκομεία να
αναγορευθούν όλοι σε διευθυντές και συντονιστές διευθυντές. Τι να κάνουμε;
Οπως έλεγε ο τραγουδοποιός ο Διονύσης ο Σαββόπουλος το '71, τα πράγματα
είναι δύσκολα- εύχομαι και μ'αυτή την έννοια είμαι θετικός και ψηφίζω αυτές τις
δράσεις ας πούμε, ότι θα μπούνε σε ένα δρόμο, θα μπούνε σε ένα καλούπι και
να χρησιμοποιήσω επιτρέψτε μου τη λέξη, τη φράση, τη λέξη μάλλον, θα
σπρωχτούν σε μία κατεύθυνση που θα ανακουφίσουν στην πραγματικότητα.
Διότι, κλείνοντας, όλα αυτά, τη φτώχεια, τη φτωχοποίηση, την κοινωνική
επιχειρηματικότητα και τα λοιπά, κοιτάξτε, μου ακούγονται τόσο καλά όσο μου
ακουγόταν η δια βίου μάθηση, η μερική απασχόληση, οι ατομικές συμβάσεις
εργασίας, αυτά είναι σε μια σειρά όλα ενταγμένα. Ας πούμε ή ας ευχηθούμε ότι
θα γίνει κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά, με αφορμή και με αιτία αυτή την
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πρόταση που γίνεται σήμερα εδώ. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα.
Αλλος συνάδελφος;
Ο κ. Καρατζαφέρης.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Τώρα εντάξει, είπαμε ότι δεν υπήρξε καμία διαβούλευση.
Απ'ό,τι έχω καταλάβει η πρόταση πρέπει να γίνει σήμερα, έτσι δεν είναι κ.
Διαμαντόπουλε; Εντάξει, εγώ σ'αυτό το πλαίσιο και κοιτώντας τους χάρτες εδώ
με τους θύλακες, θα έλεγα να κάνουμε μια πρόταση να ενοποιηθούν οι δυο
θύλακες, να ενώσουν όλο το Κάτω Χαϊδάρι απ'την Στρατάρχου Καραϊσκάκη και
κάτω και κάτω απ'τη Φαβιέρου. Ακόμα και σε θέμα ποσόστοσης να το δούμε,
είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χαϊδαρίου, πρέπει να κοιτάξουμε το καλό
για το Δήμο Χαϊδαρίου. Εγώ προτείνω λοιπόν την ενοποίηση των δύο θυλάκων
και την αύξησή τους, έτσι ώστε να πετύχουμε κάτι καλύτερο.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εκ του μείζονος το έλασσον.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Και να 'ρθουν, ό,τι άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα υπάρχει
στον ΑΣΔΑ ας μας έρθει για διαβούλευση, δηλαδή ακόμα και σε όποιο στάδιο
είναι, να έχουμε μία ενημέρωση, να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος;
...: Ετσι αποκλείουμε βέβαια όλο το υπόλοιπο Χαϊδάρι, παίρνουμε μόνο το ένα
όριο και αποκλείουμε όλο το άλλο Χαϊδάρι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τσατσαμπάς.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:

Με

την

ευκαιρία

έτσι

του

σημερινού

θέματος

του

συγκεκριμένου δηλαδή που συζητάμε τώρα, θα ήθελα να, να έκανα μια
πρόταση στον Θοδωρή τον Σπηλιόπουλο, να ζητήσει από τον νέο Υπουργό
Παιδείας να απαγορεύσει πλέον στους πανεπιστημιακούς να κάνουνε μελέτες,
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γιατί πρέπει να προσηλωθούν στο πανεπιστημιακό τους έργο, αυτό είναι το
σπουδαίο και εκεί πρέπει να αφιερώσουν το χρόνο τους. Και για τις μελέτες
υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι, εταιρείες, ειδικοί οι οποίοι πρέπει αυτοί να αναλάβουν
έτσι τέτοιες πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ το κομμάτι της
παιδείας, αλλά και το κομμάτι της ανάπτυξης στη συνέχεια.
Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Βασίλη, να πω ότι φαντάζομαι πως
τέτοια δυνατότητα μάλλον δεν υπάρχει, μπορεί να κάνω και λάθος. Θα ήθελα
να απαντηθεί, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει ψηφιστεί από άλλα
Δημοτικά Συμβούλια, οπότε οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει φαντάζομαι ότι θα
πρέπει η διαδικασία να επαναληφθεί και στους άλλους Δήμους, στα άλλα
Δημοτικά Συμβούλια και να ξεκινήσει εξ αρχής. Δεν γνωρίζω, μπορεί να υπάρχει.
Αν υπάρχει, καλώς και έχει ενδιαφέρον να υπάρξουν οι τροποποιήσεις που
μπορεί να βοηθήσουνε.
Ακολούθως έτσι πολύ σύντομα να πω ότι νομίζω ότι γίνομαι κουραστικός
αν θυμίζω έτσι τις θέσεις της σημερινής Δημοτικής Αρχής στο παρελθόν, όπου
ήταν έτσι εξορκιστικές απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, απέναντι στα
προγράμματα και ακόμα περισσότερο σε θέματα έτσι χρηματοδοτικά, όπως είναι
το ΣΔΙΤ, τα προγράμματα το Jessica, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Εχω την
αίσθηση ότι σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε σήμερα, νομίζω
ότι κατ'εξοχήν υλοποιούνται τέτοια ζητήματα, ωστόσο όμως απλά τα θυμίζω.
Δεν θα ζητούσα απ'τη Δημοτική Αρχή να μην τα προχωρήσει, να μην δηλαδή
συμμετέχει σε μια τέτοια προσπάθεια, η οποία εάν αξιοποιηθεί σωστά,
σαφέστατα θα είναι προς όφελος της πόλης και των δημοτών.
Ετσι λοιπόν αναφερόμενος πολύ σύντομα στην ουσία, να πω ότι το
κρισιμότερο όλων είναι να υπάρξουνε μελέτες, συγκεκριμένες μελέτες για
συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την πόλη μας. Θα ήθελα στο
συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε σήμερα να υπήρχε και ένα εισηγητικό από τη
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Δημοτική Αρχή, όπου να παρουσιάζονταν έτσι συγκεκριμένα ζητήματα πάνω
στα οποία έχουνε γίνει κάποια βήματα μελετητικά ή πρόκειται να γίνουν μέσα
από κάποιες διαδικασίες. Νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι
τέτοιο. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι υπονομευτικό σε σχέση με την
αποτελεσματικότητα που απαιτείται προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτό το
εργαλείο, το οποίο είναι ένα τεχνοκρατικό εργαλείο για να φτάσουμε πιο εύκολα
στην απορρόφηση πόρων και στην επίτευξη κάποιων έργων για το Δήμο μας για
τη Δυτική Αθήνα.
Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι θα αξίζει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις μελέτες
για την πόλη μας και τη Δυτική Αθήνα. Και στα πλαίσια αυτά, επειδή
εκφράστηκαν και αδυναμίες από πλευράς ΑΣΔΑ σε σχέση με το έμψυχο
δυναμικό που διαθέτει, θα μπορούσα να κάνω και μια πρόταση, λέγοντας ότι
γιατί όχι, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα και οι δυνατότητες που
υπάρχουνε, γιατί όχι ο κάθε Δήμος, εφόσον δεν υπάρχουνε και δυνατότητες
έτσι προσλήψεων ή είναι πολύ περιορισμένες, γιατί όχι ο κάθε Δήμος να μην
δώσει για κάποιο χρονικό διάστημα από ένα έτσι ή δύο ακόμα καλύτερα αν έχει
τη δυαντότητα ειδικούς μηχανικούς, να φτιάξουνε μια ομάδα στον ΑΣΔΑ, η
οποία να υποστηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι, ναι νομίζω ότι
μπορεί αυτό να βοηθήσει, να βοηθήσει πολύ.
Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι καλό είναι στα πλαίσια έτσι των
δυσκολιών που υπάρχουν των οικονομικών, όσο μπορούμε να αξιοποιούνται οι
Υπηρεσίες και οι δυνάμεις που υπάρχουν, για να μην αναζητάμε έξωθεν κάθε
φορά βοήθεια. Και το λέω αυτό, διότι βλέπω ότι βασικό εργαλείο που καλώς
καταρχήν προβλέπεται για κάποιες ανάγκες δύσκολες, είναι η τεχνική βοήθεια,
αλλά να μην το κάνουμε καθεστώς, δηλαδή για κάθε προσπάθεια η οποία θα
απαιτηθεί να προσφεύγουμε σε μια έξωθεν τεχνική βοήθεια. Και στο τέλος
έχουμε το φαινόμενο των, των προγραμμάτων, που τελικά η χρηματοδότησή
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τους εξαντλείται στη γραφειοκρατία και σ'αυτούς που τα υλοποιούν και οι
ωφελούμενοι δεν βλέπουν τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά.
Αλλος συνάδελφος;
Να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: ... ο Δήμαρχος, να δηλώσω ότι είπα το ψηφίζω για να
καταχωρηθεί. Για τα επόμενα, επειδή υπάρχει ανάγκη πρέπει να φύγω, 2, 3
καταψηφίζω, τα 2, 3, έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης και λήψη απόφασης
αναμόρφωσης. Και από 4 μέχρι και 9 τα ψηφίζω.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Το ίδιο και για εμένα κ. Παντελάρο, επειδή πρέπει να... Πάω να
κάνω, πρέπει να δουλέψω λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταψηφίζετε όπως είπε ο κ. Ασπρογέρακας;
ΚΑΜΠΟΛΗ: Ναι, το 2, 3 δεν το ψηφίζω. Ολα τα υπόλοιπα τα ψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα 'θελα πάρα πολλά να πω και να σχολιάσω και αυτό που είπε ο
κ. Τσατσαμπάς, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Και θυμήθηκα
και τα Πανεπιστήμια και της Πάτρας και πολλά άλλα που έχουν κάνει μελέτες.
Και πόσα λεφτά έχουν χαθεί μόνο στις μελέτες, χωρίς να δούμε πράξη τίποτα,
τέλος πάντων.
Λοιπόν, όλο αυτό που συζητάμε σήμερα, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο
σύμφωνα με την πρόταση του ΣΟΑΠ, για να είναι και υλοποιήσιμο. Βέβαια
γίνεται μια προσπάθεια, έχουν κινητοποιηθεί κάποιοι μηχανισμοί απ'την κεντρική
εξουσία με τις τοπικές κοινωνίες. Αλλά πολλές φορές ξέρετε δεν εξαρτάται μόνο
από τις διαθέσεις του κόσμου και την ανάγκη που υπάρχει για να γίνουν τέτοιου
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είδους παρεμβάσεις, αλλά απ'τις επιλογές που γίνονται κεντρικά, πού
διοχετεύονται τα χρήματα. Και πολλές φορές όλα αυτά τα σχέδια πέφτουνε στο
τραπέζι για να μας πουν ότι παιδιά, εντάξει κάτι θα γίνει και για εσάς και τελικά
περνάνε τα χρόνια. Και απ'το '99 φτάσαμε σήμερα για να ξαναβγάλουμε απ'τα
συρτάρια αυτό το σχέδιο. Και ανισότητες συνεχίζουνε να υπάρχουνε μεταξύ
των πόλεων. Και τα προβλήματα βέβαια να οξύνονται, να μεγαλώνουν, να
γίνονται πια, να στραγγαλίζουν κυριολεκτικά τους εργαζόμενους που ζουν στις
λαϊκές γειτονιές.
Σκεφτόμουνα, τώρα λέγαμε για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας
και κατά πόσο έχουν δυνατότητα και να κάνουν οι ίδιες οι Τεχνικές Υπηρεσίες
μελέτες, αλλά και να βοηθήσουν τον ΑΣΔΑ. Και να σας πω ότι δύο
συνταξιοδοτούνται ήδη από την Τεχνική Υπηρεσία τη δική μας, δύο έφυγαν με
εννιάμηνα για ανατροφή των παιδιών. Οπότε με δεδομένο ότι τα προηγούμενα
χρόνια από επιλογή δεν γίνονταν προσλήψεις προσωπικού και μάλιστα και στην
Τεχνική Υπηρεσία, γιατί έπρεπε να υπάρχει αιτιολογία ότι οι μελέτες έπρεπε να
γίνονται από ιδιώτες -και εγώ απορώ πώς σήμερα γίνονται αυτές οι προτάσεις
και γίνονται και πολύ εύκολα τώρα τελευταία να μπαίνουν ιδιώτες και να κάνουν
διάφορα πράγματα στους Δήμους- και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να θέλουμε
να κάνουμε σαν Δήμος αρκετές μελέτες και αρκετές παρεμβάσεις και
πραγματικά να τεντώνουμε κυριολεκτικά το σκοινί, να στύβουμε τους
συναδέλφους που υπάρχουν στην Τεχνική Υπηρεσία και σε άλλες Υπηρεσίες και
να μην μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει είπαμε,
έτσι, με τις επιλογές που υπάρχουν για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι Δήμοι
και το πώς πρέπει να μπει το ιδιωτικό κεφάλαιο και οι επιχειρήσεις μέσα στους
Δήμους και βέβαια να ιδιωτικοποιηθούν και τομείς.
Και να 'ρθουμε και στα προηγούμενα, γιατί δεν ήθελα πραγματικά να πω
πολλά πράγματα για το πρώτο θέμα, για το ερώτημα που μπήκε για τους
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Παιδικούς Σταθμούς, ότι εκεί η στόχευση ήταν αυτή, ιδιωτικοποίηση και των
Σταθμών και όλων των υπολοίπων. Κοιτάξτε, αυτό το πρόγραμμα συζητήθηκε
με τις Δημοτικές Αρχές πριν αναλάβουμε εμείς την, το Δήμο. Εγινε μία
συνάντηση του κ. Διαμαντόπουλο και με, έτσι μ'εμένα και κάναμε και με τον
προηγούμενο Δήμαρχο.
Ηδη υπήρχε η επιλογή των θυλάκων, που κι εγώ πιστεύω ότι είναι
πραγματικά δύο απ'τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές του Δήμου μας, χωρίς αυτό
βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πολλές άλλες περιοχές. Εγώ τότε
συζήτησα για την Αφαία, γιατί πραγματικά η Αφαία είναι έτσι οι ακρίτες, μια
συνοικία που έχει νομίζω άμεση προτεραιότητα. Δεν μπορούσε να ενταχθεί η
Αφαία με τα χαρακτηριστικά που είπε ο κ. Διαμαντόπουλος. Υπάρχουν βέβαια,
το σύνολο των περιοχών του Δήμου μας μπορούμε να πούμε ότι χρειάζονται
έτσι άμεσες παρεμβάσεις.
Αυτό βέβαια οι θύλακες και τελικά μετά από πολλές συναντήσεις που
κάναμε, πρέπει να σας πω ότι έχουν μεσολαβήσει δύο συναντήσεις, όχι μία, δύο
συναντήσεις που κάναμε με τον Υπουργό. Ετσι ήμασταν όλοι οι Δήμαρχοι της
Δυτικής Αθήνας και ο κύριος και ο Αντιδήμαρχος ήταν ο κ. Βαρυτιμιάδης στη
μία. Στη δεύτερη φάνηκε ότι μπαίνει κάπως το νερό στο αυλάκι, ήταν.. Εδώ
πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν 12 συναρμόδια υπουργεία και είναι ένα ζήτημα
το πώς θα τα βγάλουνε πέρα όλοι αυτοί για να βγάλουν τις αποφάσεις και
λοιπά. Και πάρα πολλοί άλλοι φορείς που εμπέκονται στο ΣΟΑΠ, εκτός απ'τους
Δήμους δηλαδή που θα 'χουμε και το άμεσο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι ένα
ζήτημα πραγματικά ας πούμε, ο Ανδρέας επειδή το 'χει χειριστεί το θέμα πολύ,
κουνάει το κεφάλι, γιατί όλοι το αναρωτιόμαστε αυτό.
Στις συναντήσεις λοιπόν αυτές και στη συνάντηση που κάναμε στον
ΑΣΔΑ οι Δήμαρχοι με τον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ και συζητήσαμε στο πώς θα το
εξειδικεύσουμε, είπαμε ότι οι θύλακες αυτοί είναι ένα πρώτο βήμα για να
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οριοθετήσουμε, να τεκμηριώσουμε τέλος πάντων κάποια βάση σύμφωνα με την
οποία θα πάμε. Και από 'κει και πέρα, θα δούμε παρεμβάσεις στις περιοχές των
Δήμων σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Δηλαδή όχι μόνο δεν έχει
κλείσει το θέμα σε σχέση με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, αλλά ίσα-ίσα που είναι
ανοιχτό. Και το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον αυτό συμφωνήθηκε έτσι
μεταξύ των Δημάρχων, θα δούμε και το τι θα γίνει σε κάθε Δήμο, αλλά και το
πώς θα μοιραστεί, αν τελικά αυτή η πίτα έρθει έτσι στη Δυτική Αθήνα και το
πώς θα μοιραστεί και η πίτα. Γιατί κι εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν έτσι
διαφορετικές εκτιμήσεις, ακόμα και το αν θα παίρνονται ομόφωνα οι αποφάσεις,
αν θα παίρνονται κατά πλειοψηφία, με το 75% και λοιπά, γιατί καταλαβαίνετε
ότι θα υπάρχουνε κόντρες, έτσι, αν αρχίσει να υλοποιείται το ΣΟΑΠ.
Εγώ σε σχέση με τους θύλακες και μετά και από την κουβέντα που έγινε,
πιστεύω ότι μπορούμε σήμερα να πούμε, κ. Διαμαντόπουλε σε παρακαλώ
σημείωσε αυτό, γιατί ο ένας θύλακας, κάποιοι θύλακες μάλιστα έπρεπε να είναι
και διαδημοτικοί, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα. Λοιπόν, για εμάς θα πρέπει συμφωνώ και με την πρόταση που 'κανε ο Βασίλης- ο ένας θύλακας να
συμπεριλάβει Αστυθέα και Ελαιώνα, που πραγματικά αντιμετωπίζει, έτσι και
είναι και ενιαία σαν περιοχή πολλά προβλήματα. Και ο δεύτερος θύλακας της
Γρηγορούσας πρέπει να πάρει το σύνολο της Γρηγορούσας και τον Αη Γιώργη,
που είναι γεγονός ότι και εκεί έτσι είναι μια παραμελημένη περιοχή με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, υψηλό συντελεστή δόμησης και λοιπά, που εφάπτεται του
νοσοκομείου, τα 'χουμε συζητήσει πολλές αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή να
μεγαλώσουν ας πούμε αυτοί οι δύο θύλακες.
Και από 'κει και πέρα, θα πρέπει βέβαια να κάνουμε τις παρεμβάσεις στις
άλλες γειτονιές, που σας λέω ότι έτσι αυτό δεν έχει ακόμη τελειώσει το θέμα.
Οπως επίσης και παρεμβάσεις μετά που γίνονται, που θα γίνουν σε επί μέρους
θέματα σε σχέση με την υγεία, τους άστεγους, τους άνεργους, ρομά κλπ, κλπ.
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Εχουμε χίλια δυο πράγματα να πούμε.
Εμείς προτείνουμε να δημιουργηθεί μία διαπαραταξιακή επιτροπή απ'τις
παρατάξεις, δηλαδή όλες οι παρατάξεις να έχουν ένα εκπρόσωπο σε μια
επιτροπή που θα σχηματιστεί στο Δήμο, που σε συνεργασία μ'εμένα και τον
Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα ελέγχει, θα συμμετέχει, θα κάνει
προτάσεις, θα εμπλουτίζει, έτσι, όλο αυτό το σχέδιο το ΣΟΑΠ.
Δυο, τρία πράγματα να πω ακόμη, έτσι και να τελειώσω, για την...
Σε σχέση, κοιτάξτε, εμείς κάπως αλλιώς θα θέλαμε τις παρεμβάσεις για τα
προβλήματα που υπάρχουν στις γειτονιές. Δηλαδή δεν θα θέλαμε να
φιλτράρονται τα χρήματα τα οποία έρχονται και είναι δικά μας χρήματα, έτσι,
μέσω

διαφόρων

προγραμμάτων,

να

φιλτράρονται

μέσω

υπουργείων,

συμπράξεων, οργανισμών, ιδιωτών, πανεπιστημίων ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να
δίνονται στους Δήμους, έτσι ή στην Περιφέρεια για συνολικότερα θέματα και να
αποφασίζουν οι τοπικές κοινωνίες ποια είναι τα επιλέξιμα έργα, σύμφωνα με τις
ανάγκες δηλαδή που υπάρχουν και όχι να μπαίνει το ζήτημα της επιλεξιμότητας
σύμφωνα με τα συμφέροντα τα οποία ορίζονται από κάποιους άλλους. Γι'αυτό
βλέπετε ότι παλιότερα υπήρχε επιλεξιμότητα ας πούμε στα έργα αναπλάσεων
και φτιάχνανε και ξαναφτιάχνανε και χιλιοφτιάχνανε ας πούμε μια πλατεία, όταν
δίπλα δεν λύνανε προβλήματα βασικά, όπως ας πούμε είναι το αποχετευτικό,
όπως είναι αντιπλημμυρική προστασία, όπως είναι θωράκιση των πόλεων από
καταστροφές, όπως είναι κοινωνικά έργα, έτσι, σχολεία, παιδικοί σταθμοί. Εμείς
λοιπόν διαφορετική, έχουμε εντελώς άλλη άποψη για το πώς πρέπει να
μοιράζονται και για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα χρήματα του λαού
μας.
Εδώ τώρα η πρότασή μας είναι ότι όπως είναι δεδομένη η κατάσταση,
πάμε σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα. Κάνουμε την πρόταση σήμερα, έτσι, για
την επέκταση των θυλάκων, που να συμπεριλάβει και κάποιες περιοχές ακόμα
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που είπαμε ότι έχουνε πρόβλημα. Και από 'κει και πέρα, η επιτροπή που θα
δημιουργηθεί απ'όλες τις παρατάξεις, θα παρακολουθήσει και θα κάνει
προτάσεις σε σχέση με το τι άλλο έχει ανάγκη η πόλη. Αυτή είναι η δική μας
πρόταση. Νομίζω ότι μπορούμε να το ψηφίσουμε, έτσι, μ'αυτές τις
προϋποθέσεις. Και από 'κει και πέρα βέβαια το θέμα είναι η υλοποίησή του. Γιατί
δεν ξέρω και ποια είνα η θέση της νέας κυβέρνησης, το αν δηλαδή θα
προχωρήσει αυτό το έργο ή όχι.
Τώρα επειδή μπήκανε και κάποια άλλα ζητήματα σχετικά με το μετρό,
συγκοινωνίες και λοιπά. Αυτά είναι θέματα, εμείς ήδη θέλαμε να κάνουμε
συνάντηση, αλλά τώρα με την αλλαγή της κυβέρνησης δεν θα πάμε στους
προηγούμενους βέβαια και θα διεκδικήσουμε, θα διεκδικήσουμε ακριβώς την
επέκταση του μετρό, γιατί είναι απαραίτητο για την πόλη και η σύνδεση και
βέβαια μέχρι το Θριάσιο. Είναι δηλαδή ένας συνολικός σχεδιασμός και σε σχέση
με τις συγκοινωνίες για την πόλη μας. Είναι όμως θέματα που δεν
περιλαμβάνονται αυτά στο ΣΟΑΠ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, με την προσθήκη αυτή που προτάθηκε δηλαδή για
επέκταση των θυλάκων στον Ελαιώνα και στην Πάνω Γρηγορούσα, υπάρχει
καμιά διαφωνία; Νομίζω ότι ψηφίζεται ομόφωνα.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ψηφίζω και τη διατύπωση που έβαλε ο Μιχάλης όσον
αφορά να μπει μέσα στην απόφαση το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα και με
ποιο τρόπο θέλουμε. Θα τη βρούμε την διατύπωση. Φτιάξε μια φράση, όχι αυτό
που λέμε ότι πρέπει να τελεώσει αυτή η ιστορία του παρελθόντος. Εδώ πάνε τα,
θέλουμε ανάπτυξη για τους εργολάβους... και τα λοιπά. Να βρούμε μια φράση,
διατύπωσέ τη, να, επειδή δεν θα μπορέσω να ασχοληθώ, να ασχοληθεί η
Αθηνά, να πάει μες στην απόφαση αν συμφωνούν και οι άλλοι υπάλληλοι, οι
συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να προχωρήσουμε συνάδελφοι. Ναι, δύο συνάδελφοι που
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'πανε ότι ψηφίζουν, λείπουν όμως τώρα από την... Θα έρθουμε σε μια.
Λοιπόν, ομόφωνα.
Πάμε στο 2ο θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κι εγώ να ευχαριστήσω έτσι τον κ. Διαμαντόπουλο, γιατί
πραγματικά έχει παλέψει, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ γι'αυτό το θέμα. Και τον κ.
Μποζίκα πρέπει να ευχαριστήσουμε σαν πρώην Πρόεδρο του ΑΣΔΑ. Νομίζω ότι
και οι δύο κάνανε ό,τι μπορούσανε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πάμε στο 2ο θέμα.

ΘΕΜΑ 2ο

Εγκριση 4ης Τριμηνιαίας Εκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού
οικον. έτους 2014.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς ο Αντιδήμαρχος.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν, τώρα υπάρχουν τα εισηγητικά. Νομίζω ότι αν κάτι έχει
αξία έτσι να δούμε πάνω στην τριμηνιαία έκθεση είναι δυο σημεία.
Οσον αφορά τα έσοδα, το χαμηλό ποσοστό που αφορά τις επενδυτικές
δαπάνες, τις επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες τις οποίες, οι οποίες έχουν
έρθει

στο

Δήμο.

Και

βέβαια

τα

εισπρακτέα

υπόλοιπα

προηγούμενων

οικονομικών ετών, τα οποία είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με
τον προϋπολογισμό.
Γενικά θα 'λεγα ότι υπάρχει μια καλή αν θέλετε κάλυψη των
προϋπολογισθέντων όσον αφορά πάρα πολλά σημεία των εσόδων, που
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αφορούνε για παράδειγμα την, τα εισοδήματα από ακίνητη και κινητή περιουσία
του Δήμου, από διάφορες προσαυξήσεις, διάφορα πρόστιμα που 'χουνε πέσει
για διάφορους άλλους λόγους και παραβάσεις που γίνονται. Ολα αυτά είναι σε
μια, σχεδόν έχουν καλυφθεί στον προϋπολογισμό.
Στα έξοδα είναι πολύ χαμηλά όσον αφορά τις αγορές κτιρίων, παγίων,
τεχνικών έργων, που είναι ένας δείκτης ότι πραγματικά έχουμε καθυστερήσει
εδώ πραγματικά σαν, σαν Δήμος το προηγούμενο διάστημα στην επένδυση σε
πάγια, σε έργα που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι γενικά έχουν κρατηθεί σε
σχέση με τον προϋπολογισμό σε ένα καλύτερο επίπεδο και κάποιες δαπάνες και
οι αμοιβές που αφορούν κυρίως υπερωριακά, υπερωριακά ζητήματα και σε
αναλώσιμα και σε διάφορα έξοδα που λέει και ο Θοδωρής, εκεί στην
Οικονομική. Γενικά έχει γίνει μια καλύτερη προσπάθεια συγκράτησης αυτών των
δαπανών και νομίζω ότι είναι ένα από τα θετικά σημάδια αυτής της έκθεσης του
τελευταίου τριμήνου.
Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις συνάδελφοι;
Κύριε Τσατσαμπά.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Να ρωτήσουμε θέλουμε εδώ το ταμειακό, το ταμειακό
υπόλοιπο νομίζω είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια; Μπορούμε, μπορείτε να μας
ενημερώσετε αυτό το ταμειακό υπόλοιπο είναι διαθέσιμο ή προβλέπεται για
κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Αυτό το ταμειακό υπόλοιπο οφείλεται καταρχήν στο γεγονός ότι
έχουν έρθει έσοδα το τελευταίο εξάμηνο στην Υπηρεσία πολύ περισσότερα
απ'αυτά που είχαν προϋπολογισθεί, έτσι; Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να σου
δίνει μια καλύτερη ανάσα στο αποθεματικό σου για τη νέα χρονιά, προκειμένου
κάποια χρήματα απ'αυτά να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη αναγκών του Δήμου.
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Δεν μπορεί να είναι στο σύνολό του αυτό. Είναι και μισθοδοτικά μέσα ποσά
που αφορούν τη μισθοδοσία δηλαδή μέσα εκεί. Αλλά γενικά σαν ταμειακό
υπόλοιπο δίνει μια πολύ καλή αρχή για το 2015 στο Δήμο.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Δεν είστε έτοιμος να μας πείτε ποια είναι διαθέσιμα και ποια
είναι για συγκεκριμένα...
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Γύρω στα 300.000,00.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Διαθέσιμα είναι γύρω στα 300.000,00.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ναι, ναι, ναι, επιπλέον στο αποθεματικό.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Εντάξει, γιατί επειδή μέσα από τα στοιχεία φαίνεται ότι
μεταφέρονται υποχρεώσεις στο επόμενο έτος περίπου γύρω στο 1,200 και
προκαλούσε εντύπωση το γεγονός ότι υπήρχε τόσο μεγάλο αποθεματικό. Αλλά
όπως μας λέτε το αποθεματικό το πραγματικό διαθέσιμο είναι 300.000,00, έτσι;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Αυξάνει το αποθεματικό του προϋπολογισμού του 2015 κατά
περίπου 290.000,00 ευρώ.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Αντίστροφα εννοείτε, ότι υπάρχει διαθέσιμο 3 εκατομμύρια.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Το αποθεματικό με τον προϋπολογισμό του '15 ήτανε γύρω στις
700.000,00. Αυτό το αποθεματικό, αυτή εδώ πέρα ακριβώς το ταμειακό
υπόλοιπο που υπάρχει πλέον, δημιουργεί μια αύξηση στο αποθεματικό αυτό
περίπου στις 300.000,00, περίπου ναι, περίπου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο ερώτημα υπάρχει συνάδελφοι;
Λοιπόν, απ'την παράταξη του κ. Μποζίκα, θα πείτε; Περιμένουμε, ωραία.
Ο κ. Ντηνιακός.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:

Δεν

το

ψηφίζουμε,

υλοποίηση

του

προϋπολογισμού που έχουμε καταψηφίσει, δεν το ψηφίζουμε.

προηγούμενου
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, στα πλαίσια της, ότι γενικά καταψηφίσαμε τον
προϋπολογισμό, καταψηφίζουμε με αυτή την έννοια.
Ωστόσο όμως θέλω να πω το εξής, με αφορμή τη συζήτηση αυτού του
θέματος. Είπα στην Οικονομική Επιτροπή στα διάφορα γενικά έξοδα, το οποίο
φέτος θα είναι της τάξεως των 700.000,00 αν θυμάμαι καλά, 600.000,00, είναι
100 που με μια αναμόρφωση που κάνουμε, θα είναι 700.000,00, είχα ζητήσει
κατ'επανάληψη στην Οικονομική Επιτροπή και, ότι υπήρχε ένα κονδύλι στους
προηγούμενους προϋπολογισμούς, στα διάφορα γενικά έξοδα, μάλιστα δεν είχε
αλλαχτεί και το νούμερο, ήταν

τα δύο προηγούμενα χρόνια 1,573, στη

συζήτηση που κάναμε. Εκεί περιλαμβάνονται διάφορα, από την αγορά
κομπιούτερ ξέρω 'γω, καρέκλες κλπ, κλπ, κλπ. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα θέμα,
το βάζω εδώ πέρα τώρα, νομίζω ότι θα ήθελα να το ψάξουμε λίγο, τα
παραστατικά των προηγούμενων ετών.
Στο σκέλος που λέει διάφορα -είχα δύο απορίες απ'την αρχή της χρονιάς
όσον αφορά το οικονομικό σκέλος- πώς το 5,200 ΠΟΕ προηγουμένων
οικονομικών ετών έγινε ξαφνικά 7 εκατομμύρια, μου λύθηκε, ξαφνικά
ενσωματώθηκαν της τελευταίας χρονιάς. Το θεωρώ αποδεκτό, εφόσον οι
Οικονομικές Υπηρεσίες, γιατί δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν τον Ιούλιο, λέω
επειδή βλέπω ότι με κοιτάτε, έτσι; Καταλάβατε για ποιο νούμερο λέω, έτσι; Το
5,200 ξαφνικά με την αλλαγή της δημαρχίας στο πρόσωπο του Μιχάλη, έγινε
αυτοστιγμεί 7 εκατομμύρια, τον Ιούλιο, ενώ αυτό συνήθως γίνεται στο τέλος
της χρονιάς, απ'όσο έχω μπορέσει να καταλάβω. Υπήρξε λοιπόν ένα ζήτημα
τακτοποίησης, ενσωματώθηκαν για λόγους που έχει να κάνει σε σχέση με τα
λογιστικά κονδύλια, τα οποία είχαν καθυστερήσει να ενσωματωθούν, αυτή ήταν
η εξήγηση. Επομένως το θεωρώ επαρκές αυτό και σταματάω να ρωτάω γι'αυτό
το θέμα.
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Για το άλλο ζήτημα, έτσι, ενώ είχαμε διάφορα γενικά έξοδα, με την
ανάληψη της δημαρχίας από την παράταξή σας, ξαφνικά τα διάφορα γενικά
έξοδα πέφτουν στο 50%. Εχω λοιπόν την απορία, θέλω δηλαδή σύγκριση. Και
να πάμε και στην τετραετία πίσω, να δούμε τι αγοράζαμε, τι κάναμε, τώρα πόσο
έχουμε σφίξει τα πράγματα. Γιατί αυτό είναι συντριπτικό, σημαίνει ότι δεν έγινε
καμία αγορά. Να σας το χρεώσουμε είτε θετικά είτε αρνητικά, έτσι ή να το
πιστώσουμε, έτσι; Το λέω λοιπόν, αυτή είναι η παρατήρησή μας.
Τίποτα άλλο. Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα, θα τα πούμε μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μποζίκα. Α, εντάξει.
Κυρία Γκανά.
Κύριε Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κοιτάξτε, δεν είμαι προετοιμασμένος να απαντήσω για το, δεν
την έχω μελετήσει την τριμηνιαία έκθεση. Πάντως είμαστε υποχρεωμένοι να
μην συμφωνήσουμε σε κάποια σημεία και γι'αυτό είμαστε επιφυλακτικοί για την
ψήφισή του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος;
Λοιπόν, κατά πλειοψηφία λοιπόν.
Παρακαλώ Ανδρέας και Θοδωρής τα μικρόφωνα, ο Ανδρέας το 'κλεισε,
για να καταγράφονται, να μην δημιουργούμε πρόβλημα στην...
Πάμε στο θέμα 3ο.
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ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

1ης

Αναμόρφωσης

του

προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς και πάλι.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν, υπάρχει βέβαια και κάποια και δυο επιπλέον εισηγητικά
που έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το ένα αφορά στην υπηρεσία 15, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
σε τροφοδοσία για γάλα των εργαζομένων κατά 5.500,00 ευρώ, που μειώνει
αντίστοιχα το αποθεματικό.
Και το δεύτερο, αφορά ένα κονδύλι 57.000,00 ευρώ, το οποίο έρχεται
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει δοθεί νομίζω και το εισηγητικό
και στο εισηγητικό μέσα έχει και το Ταμείο, το σημείωμα του Ταμείου
Παρακαταθηκών, που αφορά κάποια χρήματα που είχανε παρθεί για την
κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και βάσει της εγκυκλίου έρχονται
σταδιακά και τα παίρνουμε σταδιακά από τις επιχορηγήσεις του Δήμου,
προκειμένου να επιστραφούν.
Τώρα, δεν ξέρω όσον αφορά τα γενικά, τα διάφορα έξοδα τα οποία είπε
και ο Θοδωρής, να πω το εξής, ότι εδώ πέρα η κατάρτιση του προϋπολογισμού
γίνεται και με βάση μια Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία κατά την περίοδο
την οποία καταρτίστηκε τον Ιούλιο, λάμβανε υπόψη της το προηγούμενο
διάστημα που τέλειωνε τον Ιούνιο του '14. Δεν λάμβανε δηλαδή υπόψη το
κλείσιμο της χρήσης, λάμβανε υπόψη μέχρι τότε, τα δεδομένα μέχρι τότε. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα να βλέπεις και μειώσεις τότε στον προϋπολογισμό που

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ

92

κάνανε οι υπηρεσιακοί στον συγκεκριμένο κωδικό. Και επίσης τώρα θα δείτε ότι
υπάρχει και μία αύξηση απ'το 630 στο 720, που οφείλεται στο ότι ακριβώς
λαμβάνεται υπόψη η χρήση στο σύνολό της και όχι μέχρι τον Ιούνιο, με βάση
την υπουργική απόφαση. Γι'αυτό ακριβώς υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
Τώρα, το άλλο θέμα που μπαίνει όσον αφορά το πού πάνε, τι κάνουν και
τα λοιπά, αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα, δεν μπορώ να σου πω τώρα για τα
προηγούμενα χρόνια, έτσι; Απλά το αναφέρω, γιατί ακριβώς οι διαφορές αυτές
όπως και απ'τα 5 εκατομμύρια στα 7, οφειλόντουσαν στις επισφάλειες οι οποίες
ερχόντουσαν ακριβώς και ενσωματώθηκαν.
Τώρα δεν ξέρω αν χρειάζεται να πούμε κάτι στην αναμόρφωση, αν
υπάρχει κάποια ερώτηση, βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις, συνάδελφοι.
Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Εχω μια ερώτηση εγώ για τον συνάδελφο τον κ. Μοσχονά, να μου
πει ο 006492 τα δικαστικά έξοδα από 342.700, πάει στις 600.000, για τους 176;
Αυτό είναι το ένα.
Και από κάτω ακριβώς κωδικός ο 6031, που από την εμπειρία μου αφορά
γενικούς γραμματείς μετακλητούς και λοιπά, στην, στην πίστωση για να
ενισχυθούνε τα έσοδα, τα έξοδα, τα έξοδα, 6492 και 6031. Αυτή η μείωση από
81.000, ενισχύεται από 81.000 στις... δεν το καταλαβαίνω, κατά 17.000. Οι
πιστώσεις που πρέπει να ενισχυθούν, 6492, 006492 και ο 6031. Τακτικές... Και
ο άλλος ενισχύεται κατά 17.000.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν, καταρχήν για το 6031...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό Αντιδήμαρχε.
Υπάρχει άλλη ερώτηση από συνάδελφο;
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Η κα Τοκατλίδη.
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ενώ είχαμε πάρει μια μείωση για, μία
απόφαση μάλλον για μείωση των τροφείων των παιδικών σταθμών, για ποιο
λόγο ενισχύονται τα έσοδα των παιδικών σταθμών κατά 6.821,00 ευρώ;
Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα τέλη καθαριότητας και τα
τέλη ακίνητης περιουσίας, ενώ έχουμε πάρει μειώσεις για μη, αποφάσεις μάλλον
για μειώσεις των και των τελών και των δύο τελών, έχουμε μία αύξηση των
ποσών κατά 450 και 40.000 ευρώ στα έσοδα. Δηλαδή η αύξηση αυτή των
εσόδων μου κάνει μία μικρή εντύπωση, αν μπορεί ο Αντιδήμαρχος να μας
αιτιολογήσει για ποιο λόγο. Στα έσοδα, ναι δεν είχαμε πάρει αποφάσεις για
μειώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απάντησε Αντιδήμαρχε.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν, καταρχήν όσον αφορά τον 6031 και τα 17.000,00 ευρώ,
να πω ότι η δημοτική ενδοκινητικότητα έχει φέρει κάποιους ανθρώπους στο
Δήμο οι οποίοι όταν έγινε ο προϋπολογισμός του '15 δεν είχανε προβλεφθεί στο
σύνολό τους. Αυτές δημιουργούν επιπλέον στο συγκεκριμένο κωδικό. Λέω
γενικά, όχι, όχι, θα πω, θα πω, θα πω... ένα λεπτάκι, ναι θα πω. Λοιπόν, γενικά
η κινητικότητα αυτή δημιουργεί έτσι κι αλλιώς ένα πρόβλημα στη μισθοδοσία
του Δήμου που πρέπει να καλυφθεί με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό, αυτό
είναι το ένα δεδομένο.
Δεύτερο, επειδή ήταν διάστημα δημοτικών εκλογών και αλλαγής και
μεταβατικής περιόδου, υπάρχουν κάποιες αμοιβές ειδικών συνεργατών και τα
λοιπά, οι οποίες δεν είχανε προβλεφθεί τότε, είχανε προβλεφθεί λιγότερες και
τώρα καλύπτονται στην αναμόρφωση, το ένα είναι αυτό όσον αφορά τα λίγα.
Τώρα κοιτάξτε, όσον αφορά τις 600.000,00. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν
ένα σωρό δικαστικές αποφάσεις που σκάνε καθημερινά στο Δήμο, από
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ανθρώπους που δικαιώνονται γιατί δεν έχουνε πληρωθεί το 2002, το 2005, το
2009, το 2012, δηλαδή έχει καταντήσει ένα πράγμα που αυτό που λέω λερναία
ύδρα, ένα πας να λύσεις, δέκα βγαίνουνε. Η πρόβλεψη η οποία που κάνουμε
δεν είναι για τα 176,00 ευρώ και δεν είναι για τα 176,00 ευρώ, γιατί το ποσό
αυτό είναι πολύ-πολύ μεγαλύτερο στο σύνολό του. Και ευελπιστούμε βέβαια μιας και είναι εδώ, πού είναι ο Θοδωρής- ότι η κυβέρνηση η νέα θα
επιχορηγήσει τους Δήμους με το ποσό αυτό, προκειμένου οι εργαζόμενοι να
πάρουν αυτά τα λεφτά, γιατί πραγματικά είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να
δοθούνε με την οικονομική κατάσταση την οποία έχει ο Δήμος. Αυτά τα λεφτά
όμως αν σκεφτεί κανείς ότι μονάχα μία εταιρεία που έφτιαξε το Δημαρχείο είναι
στο δικαστήριο το οποίο θα γίνει το '15 και ζητάει 1 εκατομμύριο ευρώ από το
Δήμο, καταλαβαίνετε ότι τα 600.000,00 που βάζουμε μπορεί να είναι και λίγα,
για να καλύψουμε τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έρχονται βροχή.
Τώρα, όσον αφορά τα τέλη...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... εκατοντάδων από τις τελευταίες, από τελευταίες αποφάσεις
που αφορούν προηγούμενα χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες. Ερχονται κάθε μέρα,
κάθε μέρα, απαιτητές, έτσι;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Εχουμε στείλει αυτή την κατάσταση, τώρα περιμένουμε να
δούμε, γι'αυτό λέω η νέα κυβέρνηση άμα μπορέσει και επιχορηγήσει τους
Δήμους, έτσι, το δει με, με συμπάθεια τα προβλήματά μας και τα λύσουμε.
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. άμα τους αφήσουνε, εγώ δεν λέω, εμείς ελπίζουμε- Οσον αφορά τα τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Να πω ότι κι αυτά, εάν παρατηρήσετε
στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε τον Ιούλιο, είναι προϋπολογισμένα με ένα
πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός ο τρόπος λοιπόν δεν λαμβάνει υπόψη την
εικόνα την οποία έχει στις 31/12/14, δεν την λαμβάνει υπόψη. Ερχονται λοιπόν
και το ένα και αυτό και τα τροφεία να, να κουμπώσουνε, να κουμπώσουνε πάνω
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στην εικόνα την οποία αποκτάς 31/12/14.
Και όσον αφορά τα ανταποδοτικά, τα οποία αν δείτε στις προηγούμενες,
στην προηγούμενη, στο προηγούμενο θέμα στην τριμηνιαία έκθεση είναι
παραπάνω σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα όσον αφορά τα ανταποδοτικά.
Μ'αυτή την έννοια λοιπόν η αναπροσαρμογή η οποία γίνεται δεν έχει να κάνει, η
μείωση των τροφείων και η μείωση των τελών ισχύει κανονικά και μάλιστα
έχουν αρχίσει ήδη οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται στην Υπηρεσία των Εσόδων,
προκειμένου συμπολίτες μας να γίνουνε, να ωφεληθούν από αυτή τη μείωση.
Και μάλιστα από 1/1/15 σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει, ειδικά στους παιδικούς
σταθμούς τα τροφεία αυτά έχουνε γίνει, έχουν έρθει στα επίπεδα της απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι λοιπόν σε αντίφαση η αύξηση αυτή σε
σχέση με την απόφαση την οποία έχουμε πάρει σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Στην
πραγματικότητα έρχεται να απεικονίσει την κατάσταση η οποία υπάρχει
31/12/14 λογιστικά, λογιστικά, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Με κάλυψε ο Αντιδήμαρχος στις δύο μου ερωτήσεις. Εγώ θα
ψηφίσω την αναμόρφωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
Ο κ. Τσατσαμπάς.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Βρισκόμαστε ακόμα στον πρώτο μήνα της χρονιάς της νέας
του 2015 και ήρθε αμέσως-αμέσως η 1η τροποποίηση, η αναμόρφωση όπως
λέγεται, η οποία θα περιμέναμε να είναι διορθωτική έτσι σε κάποιους κωδικούς,
που συμβαίνει πάντα να υπάρχουν έτσι κάποιες έκτακτες περιπτώσεις που θα
πρέπει να ακολουθήσει, να γίνει κάποια αναμόρφωση, προκειμένου να
τακτοποιηθούν

κάποια

ζητήματα.

Ωστόσο

όμως

για

τη

συγκεκριμένη

αναμόρφωση νομίζω ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί κανένας κάτι τέτοιο, δηλαδή
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πρόκειται για μία εκτεταμένη αναμόρφωση μόλις τον πρώτο μήνα αμέσως μετά
την

ψήφιση

του

προϋπολογισμού,

στο

ξεκίνημα

της

εφαρμογής

του

προϋπολογισμού, μιας έκτασης της τάξεως περίπου του 15%. Αν πούμε δηλαδή
με βάση τα νούμερα που υπάρχουνε γύρω στα 3,5 εκατομμύρια αναμόρφωση
περίπου, καταλαβαίνετε ότι απ'τη στιγμή που ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι
30, αλλά στην πράξη γύρω στα 20 εκατομμύρια κινείται, είναι ένα πάρα πολύ
μεγάλο μέγεθος. Αλλωστε φαίνεται και από τον αριθμό των κωδικών.
Η αιτιολογία του Αντιδημάρχου δεν με πείθει και δεν ευσταθεί, διότι ο
προϋπολογισμός γίνεται σε ετήσια βάση και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται
μέχρι κάποιους μήνες επειδή τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι
ολοκληρωμένα της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό δεν ισχύει και νομίζω ότι ήταν
μια άστοχη έτσι αιτιολογία.
Τώρα, παρατήρησα στις αναμορφώσεις ότι παίρνουμε και κάποια ποσά
μικρά βέβαια, αλλά αφορούν ας πούμε ανάγκες έτσι πολύ βασικές, ακόμα και
από το μελάνι παίρνουμε κάποια ποσά ή από θέματα φρεατίων, δηλαδή
ζητήματα ή ακόμα και από τρόφιμα ας πούμε, ζητήματα τα οποία φαντάζομαι
ότι είναι απολύτως αναγκαία. Και αν κοιτάξω λίγο παρακάτω ας πούμε εκεί στην
αναμόρφωση και δω ότι φροντίζουμε να δημιουργήσουμε ένα κωδικό για το
λεύκωμα το ψηφιακό για να πληρώσουμε μια δαπάνη 30.000,00, νομίζω ότι
είναι άδικο και είναι και λίγο βιαστικό και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να
συμφωνήσουμε σε καμία περίπτωση σε κάτι τέτοιο.
Επίσης, η τεχνική βοήθεια για το Jessica ας πούμε, το γνωστό Jessica,
που σίγουρα ξέρω πολύ καλά ότι κι εσείς διαφωνείτε.
Επίσης θα κάνω και μία άλλη επισήμανση. Ανέφερε κάποια νούμερα ο
Θοδωρής ο Σπηλιόπουλος, που τελικά φαίνεται και μέσα από τα στοιχεία εδώ
της αναμόρφωσης ότι είναι ακόμα μεγαλύτερα. Δηλαδή αυτό το 5,5
εκατομμύρια που έγινε 6,5 εκατομμύρια, τελικά τώρα γίνεται 8 εκατομμύρια
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περίπου, ναι γίνεται ακόμα περισσότερο, που σημαίνει δηλαδή ότι προφανώς
δεν είχε γίνει, είχε γίνει απόκρυψη. Ναι το λέω, το λέω έτσι λίγο ωμά, θα
μπορούσα να το πω πιο κομψά, ότι δεν είχε γίνει σωστή απογραφή. Ωστόσο
επειδή οι Υπηρεσίες όπως πολλές φορές έχουν αναφέρει εδώ, κάνουν πολύ καλά
και σωστά τη δουλειά τους, σημαίνει ότι αφού την έκαναν σωστά, κάποια
στοιχεία δεν, δεν παρουσιάστηκαν για λόγους ισοσκέλισης και άλλων ίσως
αναγκών. Ωστόσο 8 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά, το 'χαμε αναφέρει και στο
παρελθόν. Και μέσα στα 8 εκατομμύρια ξέρετε πολύ καλά ότι κρίνονται οφειλές
οι οποίες δυστυχώς είναι τουλάχιστον ύποπτες. Δεν θέλω να προχωρήσω
περισσότερο σ'αυτό το ζήτημα.
Εκείνο που, που θα ήθελα έτσι να προσθέσω, είναι ότι δεν καταλογίζω
ευθύνες σε μια νέα Δημοτική Αρχή. Είσαστε προφανώς, ώρα ας πούμε αποκτάτε
έτσι και εμπειρία που είναι και αυτή χρήσιμη, χωρίς να σημαίνει ότι πάντα είναι
η καθοριστική. Εχετε τον ενθουσιασμό έτσι του ξεκινήματός σας. Ωστόσο
υπάρχουν οι Υπηρεσίες οι οποίες έχουν εμπειρία, έχουν γνώση και με την έννοια
αυτή εγώ θα 'λεγα ότι δεν δικαιολογούνται τέτοιες διαφορές. Καταψηφίσαμε
τον προϋπολογισμό, όπως είναι φυσικό καταψηφίζουμε και την αναμόρφωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά.
Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σαν συνέχεια των προηγούμενων παρατηρήσεων πρέπει να
πούμε το εξής. Και σαν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής στη δουλειά που
κάνουμε προσπαθούμε και με τη δική μου τη συμμετοχή ένα-ένα κωδικό
προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Και αυτή η δουλειά γίνεται παρουσία
και των οικονομικών παραγόντων και όσων άλλων χρειαστεί να παρευρεθούν.
Στην αναμόρφωση αυτή εδώ, την οποία εμείς θα την ψηφίσουμε γιατί
είναι αληθινή, προσπαθεί να αντιστοιχηθεί μια σειρά προβλημάτων που
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αφορούν το, το Δήμο. Δηλαδή τι θέλω να πω, πάμε παραδείγματος χάρη στις
πιστώσεις που πρέπει να περιοριστούν. Ορισμένες απ'αυτές γίνονται μηδενικές
εκ των πραγμάτων, παρ'ό,τι φαίνεται ας πούμε σάκοι απορριμμάτων κλπ, κλπ,
κλπ, νομίζω ότι υπήρχε και μια τακτική ας πούμε κατασπατάλησης θα λέγαμε σε
μια σειρά τομείς, έτσι; Δηλαδή κανένας δεν ήλεγχε απλώς στο παρελθόν αν
χρειαζότανε ή δεν χρειαζότανε, αγοραζόντουσαν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν και με
την πίεση που υπάρχει προς τις Υπηρεσίες, απορρίμματα, μικροεργαλεία,
δηλαδή υπήρχε μια τακτικότητα ας πούμε θα λέγαμε ελλειμμάτων είτε υλικών
είτε εργαλείων ή οτιδήποτε άλλο, με μια μοναδική κανονικότητα στο παρελθόν.
Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει περιοριστεί.
Υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια όσον αφορά τις, τα έργα, αλλά αυτό είναι
αντικειμενικό, έχει σχέση με, με το ότι κάποια πράγματα δεν γίνανε μέσα στη
χρονική περίοδο.
Πάμε λίγο στις, κάνω σχολιασμό κατά κατηγορία. Εχω μια διαφωνία, που
το 'χω πει αλλεπάλληλες φορές για τα όμβρια, που εδώ καταργείται και
ξαναμπαίνει. Βέβαια καταργείται ένα κονδύλι της τάξης των 3.000, δηλαδή από
4 μειώνεται κατά 3 και ξαναμπαίνει 5. Βάζω λοιπόν όλο το σκέλος όσον αφορά
αυτό.
Νομίζω -το 'χω πει πάρα πολλές φορές- το κονδύλι της τάξης των
12.000, γιατί αυτό νομίζω είναι το τελικό κονδύλια κατά χρονιά, πρώτον ότι δεν
αντιστοιχεί και δεύτερον, δεν έχει αποτέλεσμα. Και τρίτον, το λέω έτσι πολύ
ωμά, να μην το ανοίξουμε το θέμα, το 'χω πει και στον Μιχάλη, να αλλάξουμε
εταιρεία. Να δούμε τι γίνεται και αλλού, έτσι; Είτε την κάνουμε είτε τα παίρνουν
τα λεφτά είτε δεν τα παίρνουν, το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Πρώτον η
συχνότητα που γίνεται, το αναλύω αυτό το κομμάτι για να το, εγώ λέω αν δεν
μπορούμε, πρέπει να γίνει 20.000, 18.000, αυτό είναι τάξη μεγέθους για να
καθαριστεί ένας Δήμος και να 'χεις αποτέλεσμα στη μυοκτονία και τα λοιπά. Να
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το βρούμε στην επόμενη αναμόρφωση, εντάξει; Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει
πρόβλημα, που είναι πρόβλημα ουσίας. Σταματάω, δεν χρειάζεται να το
αναλύσουμε εδώ πέρα σήμερα.
Λοιπόν, πάμε στο εξής. Θα ήθελα να πείτε στο, κλείνοντας ας πούμε,
όσον αφορά τον Παιδικό Σταθμό στο Δάσος Χαϊδαρίου. Είχαν σταματήσει τα
έργα, ξαναβάζουμε ένα κονδύλι 120.000. Στην ουσία είμαστε έξω κατά ένα
χρόνο. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η προοπτική διαθέτοντας αυτό το κονδύλι των
120.000, πότε θα παραληφθεί; Μισό λεπτό.
Λοιπόν, πάμε στο κονδύλι που είπε και ο κ. Τσατσαμπάς και που έχω
αναφερθεί επανειλημμένα. Η πραγματικότητα ποια είναι, η πραγματικότητα είναι
ότι είχαμε ένα κονδύλι 5,200, που έγινε 7 εκατομμύρια, 6,687 και το 1 συν
174.481 δεν είναι λογιστική τακτοποίηση, είναι αποτέλεσμα ότι μια σειρά
περιπτώσεις δεν πληρώσανε την τελευταία χρονιά. Ανάμεσα σ'αυτές είναι η
Γεωργούλη Διαμάντω και διάφορες άλλες, έτσι, οι οποίες είναι σημαντικά
νούμερα, έχει σχέση με έσοδα του Δήμου.
Το ερώτημα λοιπόν το πολιτικό που ξαναβάζω εδώ πέρα εγώ και το 'χω
ξαναβάλει κ. Μοσχονά γιατί θέλω να μου απαντήσετε, είναι σε ποιες ενέργειες
σκοπεύει να κάνει ο Δήμος όσον αφορά τη διασφάλιση των εσόδων.
Ξαναθυμίζω απλώς ότι είπα στη συζήτηση που ήτανε παρουσία της κυρίας της
νομικού συμβούλου του Δήμου, ότι αν θεωρεί ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στον όγκο δουλειάς και βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να κάνουμε απολογισμό
και να πούμε ότι ξέρετε δεν προλάβαμε αυτά τα, να κινήσουμε τις νομικές
διαδικασίες και πέρασε η πενταετία ή όπου είχαμε πενταετία και είχαμε... τις
διαδικασίες, τριετία και στο τέλος θα μείνουμε πολιτικά ικανοποιημένοι ότι ναι
μεν δικαιωθήκαμε αλλά ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος, διότι οι δικαστικές
αποφάσεις έχουν συγκεκριμένη νομολογία, θα ήθελα λοιπόν με αφορμή αυτό
και αν δεν μπορούμε σήμερα, να έρθουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και
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να πούμε είτε ότι μπορεί να ανταποκριθεί η Νομική Υπηρεσία. Αλλά στο σκέλος
των 7.830.000 χοντρικά που είναι, έχουμε ιεραρχήσει με νομικό και οικονομικό
τρόπο και είναι σε εξέλιξη αυτά τα πράγματα και ότι έχουμε διασφαλίσει την,
την απαίτηση αυτών των χρημάτων.
Λοιπόν, τώρα οι πιστώσεις που πρέπει να δημιουργηθούν. Εχει 3 σημεία
τα οποία τα θεωρώ θετικά. Ενα έχει σχέση με τις οικονομικές καταστροφές, της
τάξεως των 96.000, το οποίο έτσι κι αλλιώς το ψηφίζουμε.
Και βάζει για πρώτη φορά το, στέγαση και επανένταξη στην Κοινωνική
Πρόνοια, της τάξεως των 130.000, δημιουργεί κωδικούς σε αυτή την
κατεύθυνση.
Και επίσης -ναι εντάξει- και επίσης βάζει άλλο ένα πρόγραμμα απ'το
ΕΣΠΑ, που είναι της τάξης των 61.000 από ΕΣΠΑ, για τη διαχείριση ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων.
Νομίζω λοιπόν ότι σ'αυτή την κατεύθυνση είναι θετικές αυτές οι
τροποποιήσεις και οι εντάξεις.
Διαφωνώ τελείως, το 'χουμε πει και άλλη φορά, με το λεύκωμα. Βεβαίως
είναι απαίτηση από το παρελθόν.
Και βάζω ένα ζήτημα όσον αφορά τα τέλη ηλεκτροφωτισμού. Το είχαμε
βάλει και τότε στη συζήτηση για τα ανταποδοτικά τέλη. Θα θέλαμε να
σχεδιαστεί μία συζήτηση σαν θέμα, να δούμε το 1,200 περίπου που πληρώναμε,
τώρα προφανώς γίνεται 1,300 σε φως, έτσι, πώς μπορούμε και με ποια
μεθοδολογία και με ποια σχεδίαση, ακόμα και αν δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή,
πώς θα μπορέσουμε να το μειώσουμε είτε με, με ένταξη σε σχέδια που 'χαμε πει
για μείωση των ενεργοβόρων επιφανειών, μείωση στο πετρέλαιο και λοιπά.
Υπήρχε και ένα πρόγραμμα στο οποίο ενταχθήκαμε σαν, που ήταν στα πλαίσια
του ΑΣΔΑ μαζί με άλλους τρεις Δήμους, που σκόπευε να μειώσει στο
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κολυμβητήριο κατά 50% τη σπατάλη. Ακυρώθηκε; Το 'χουμε κοινοποιήσει αυτό
στο Δημοτικό Συμβούλιο; Συγγνώμη που ρωτάω, αλλά... Μάλιστα.
(συζητήσεις)
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, μισό λεπτό, ωραία, εντάξει. Δεν έγινε αποδεκτό,
αλλά δεν το φέραμε ότι δεν έγινε αποδεκτό, εκτός αν είναι λάθος δικό μου. Δεν
έχουμε ενημερωθεί επ'αυτού του θέματος. Γιατί αυτό ήταν μια συζήτηση που
είχαμε κάνει τότε με αφορμή τον προϋπολογισμό και είχα πει τότε στη μείωση
του 1,69 σε σχέση με το 1,05, -μισό λεπτό επειδή μιλάω- ότι να ένα παράδειγμα
που μπορούμε να μειώσουμε το πετρέλαιο και σαν προβολή στα επόμενα χρόνια
ήταν αυτό, έτσι, που έλεγε ας πούμε ότι αν χαλάμε πετρέλαιο στο
κολυμβητήριο 300.000, θα μπορεί να γίνει 150. Αρα σημαίνει αυτό έσοδα τόσο.
Με αφορμή αυτό το θέμα, αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, έτσι; Δεν λέω ότι
έγινε από πρόθεση, να ενημερωνόμαστε.
Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν και με αυτές τις παρατηρήσεις.
Εντάξει, υπάρχουν κάποια προγράμματα που είναι αυτά τα, τα περίεργα
προγράμματα παχυσαρκίας και τα λοιπά, στα οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε πάρει
διαφορετική θέση και τα καταψηφίζουμε, έτσι; Αλλά αυτή τη στιγμή λέμε ότι
την αναμόρφωση συνολικά θεωρούμε ότι είναι σε μια κατεύθυνση βελτίωσης
αποτύπωσης της πραγματικής κατάστασης. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκανά.
ΓΚΑΝΑ: Εμείς είχαμε καταψηφίσει επί της αρχής τον προϋπολογισμό του 2015,
αλλά κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η αναμόρφωση
και γι'αυτό θα την ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος;
Η κα Τοκατλίδη.
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ: Ηθελα να ρωτήσω κάτι. Η αμοιβή του τεχνικού συμβούλου που
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εγγράφουμε για το LIVE, είναι με ίδιους πόρους η πληρωμή του τεχνικού
συμβούλου και δεν μπορεί ή υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα; Επιδοτούμενο είναι
το ποσό, ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Καραγιάννη.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Για τα οικονομικά μεγέθη, την οικονομική ανάλυση νομίζω θα
απαντήσει και ο κ. Μοσχονάς. Δύο ζητήματα μόνο θέλω να βάλω, γιατί κατά τη
γνώμη μου περισσεύει κάποιες φορές η αντιπολιτευτική λογική πάνω σε μη
κοινή λογική βάσης συζήτησης.
Λοιπόν, ένα ζήτημα είναι ότι η αναμόρφωση και σε πολλά, νομίζω ότι
οικονομικά, τέλος πάντων όποιος γνωρίζει από οικονομική τέλος πάντων
ανάλυση ή τέλος πάντων μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί, γιατί δεν είναι και
πυρηνική φυσική, μπορεί να αντιληφθεί ότι στην, στην αναμόρφωση τέλος
πάντων υπάρχουν κινήσεις λογιστικής τακτοποίησης, για να μπορέσει η
Υπηρεσία σαν Υπηρεσία να λειτουργήσει. Παραδείγματος χάρη στο σκέλος των
εσόδων και των εξόδων πρέπει να τακτοποιούνται και να φαίνονται απ'τον ένα
κωδικό στον άλλο, για να μπορεί να μην υπάρχει επί της ουσίας κενό
οικονομικό.
Εδώ πέρα όμως δεν συζητάμε αυτό, γιατί είναι ένα σκέλος αυτό, ότι
πρέπει να γίνεται αναμόρφωση για υπηρεσιακούς λόγους, ανεξάρτητα της
πολιτικής διάθεσης της Διοίκησης, γιατί είναι αντικειμενικό. Δεν μπορούν να
προβλεφθούν όλα, ούτε είναι και ζήτημα ας πούμε στην αύξηση των εσόδων
παραδείγματος χάρη δεν είναι αντικειμενικό πολλές φορές να υπάρχει η σωστή
πρόβλεψη, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θέλω να το αναλύσω αυτό
οικονομικά.
Λέω όμως ότι επειδή έχουμε μπει στη διαδικασία -και εδώ πέρα θα ήθελα
και την τοποθέτηση του κ. Ντηνιακού, που τεχνοκρατικά νομίζω ότι έχει μια
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βάση ας πούμε η σκέψη του και μπορεί και επειδή συμμετέχει στην Οικονομική
Επιτροπή, θα είχε ενδιαφέρον- να πούμε το εξής, επειδή έχουμε ξεκινήσει όπως
ξέρετε το να ψάχνουμε οικονομικά στοιχεία και από παρελθόντα έτη και τα
λοιπά, στις τοποθετήσεις που γίνονται κατά τη γνώμη μου από 'δω και πέρα και
εφόσον υπάρχει θέληση της Διοίκησης να βάλει στοιχεία τέλος πάντων ή τέλος
πάντων

αν

υπάρχει

ζήτημα

οικονομικής

αδιαφάνειας

ή

για

ζητήματα

προηγούμενων ετών και τα λοιπά κακοδιαχείρισης ή οτιδήποτε, νομίζω ότι σε
τοποθετήσεις που είναι γενικόλογες ως προς αυτό και αυτοί οι σύμβουλοι που
τις κάνουνε, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ως εξής πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί, γιατί αν έχουνε στοιχεία, αν έχουνε στοιχεία ή θεωρούνε ότι αυτή
η Διοίκηση προσπαθεί να τα συγκαλύψει και τοποθετούνται έτσι ή δεν έχουνε
διάθεση να τα αποκαλύψουνε και να βοηθήσουνε τη Διοίκηση.

Αρα λοιπόν

η τοποθέτηση ότι εδώ πέρα υπάρχει συγκάλυψη ή ότι υπάρχει στρογγύλεμα ή
ότι οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι πολιτικά στέκει. Η λες με στοιχεία ότι υπάρχει
αυτό κι αυτό και εδώ μπορείτε να το βρείτε σε αυτό τον κωδικό ή πατάει πάνω
εκεί ή λες ότι η Διοίκηση συγκαλυμμένα ή για δικούς της λόγους ή γιατί ο
Μοσχονάς, ο Καραγιάννης, ο τάδε, ο δείνα και ο άλλος είναι απατεώνες. Λοιπόν,
πραγματικά εδώ πέρα ή πρέπει να σταματήσει αυτή η λογική το να μιλάω για να
μιλάω, απλά για να με βγάζουν στο Ιντερνετ ότι κάτι είπα ας πούμε και στα
διαδίκτυα και να φαίνομαι ότι κάνω αντιπολίτευση ή όποιος έχει στοιχεία να τα
καταθέσει. Γιατί δεν μπορεί να γίνεται κάθε φορά η ίδια συζήτηση και να πετάει
κάποιος κορόνες ότι εδώ πέρα υπάρχει εγώ δεν ξέρω τι.
Και νομίζω κ. Ντηνιακέ, ότι αν σας εκφράζει η τοποθέτηση η
προηγούμενη, πείτε το, για να δούμε ότι αν έχετε πραγματικά στοιχεία, πρέπει
να έρθουν στην Υπηρεσία, είναι απλό το ζήτημα. Και ξέρετε ότι ψάχνουμε, δεν
νομίζω να έχετε αντίθετη άποψη.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Επειδή... γνωρίζω κάποια οικονομικά στοιχεία, φαντάζομαι ότι κι
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εσύ ξέρεις κάποια νομικά στοιχεία στοιχειώδη, λοιπόν στο Ποινικό Δίκαιο στην
αρχή της υπαιτιότητας υπάρχει δόλος α'βαθμού, δόλος β'βαθμού, ενδεχόμενος
δόλος, ενσυνείδητη αμέλεια και άνευ συνειδήσεως αμέλεια. Σου απάντησα, αν
δεν το ξέρεις, μπορείς να διαβάσεις τι είναι, είναι εύκολο, δεν είναι πυρηνική
φυσική. Είναι, είναι μια γενική τοποθέτηση. Και το αν ψηφίζω ή δεν ψηφίζω,
πρόσεχε λίγο, όχι, λοιπόν, πριν στο προηγούμενο θέμα που μπορεί να εξέφρασα
κάποιες έτσι, κάποια δυσαρέσκεια σε σχέση με τη διαδικασία της διαβούλευσης
ότι από τον Αύγουστο θα μπορούσαμε εδώ να συμμετέχουμε σε όλη τη
διαδικασία και να προσθέσουμε, να τροποποιήσουμε πράγματα, θεωρώ ότι
παρ'όλα αυτά ψήφισα για κάποια σκοπιμότητα να γίνει το έργο, έτσι; Ναι, τι
σημαίνει αυτό;
Και εδώ υπάρχουνε κάποια θέματα σκοπιμότητας ως προς την
αναμόρφωση. Το τι αλλάζει στους κωδικούς δεν είναι καθαρά λογιστικό, κάνεις
κάποιες συγκεκριμένες επιλογές. Το αν υπάρχουν οι αριθμοί ή όχι και ότι αν
ανεβαίνουν οι αριθμοί, αν κατεβαίνουν και αν είναι μικρότεροι, μας προκαλεί μια
απορία. Εσύ, εσείς μπορείτε να επιλέξετε αν αυτό προκύπτει για λόγους δόλου ή
αμέλειας. Και από 'κει και πέρα, αν προκύψει λόγος για να το ψάξουμε, μπορεί
και να το ψάξουμε. Εδώ φέρνετε κάποιους αριθμούς, μας προκαλούν κάποια
απορία και το αναφέρουμε. Από 'κει και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο μας κάλυψε
ή όχι η δική σας απάντηση σε σχέση με αυτό. Κάποια πράγματα κρίνονται και
πολιτικά, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Ντηνιακέ. Υπάρχει άλλος συνάδελφος;
Το λόγο έχει ζητήσει ο Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τον Παιδικό Σταθμό, να πω ότι είχε ζητήσει τρίμηνη
παράταση ο εργολάβος, δόθηκε. Τα έργα προχωράνε. Προχθές μάλιστα εγώ
πήγα στον Παιδικό Σταθμό. Δηλαδή είμαστε σε ένα καλό σημείο, νομίζω ότι θα
παραδοθεί και θα λειτουργήσει όπως έχουμε πει απ'τον Σεπτέμβρη.
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Τώρα, στη συζήτηση του προϋπολογισμού... ναι, ναι, είναι, όχι δεν
υπάρχει υπέρβαση, δεν υπάρχει υπέρβαση, δεν υπάρχει υπέρβαση, απλά δόθηκε
παράταση. Λοιπόν, λέω ότι στη συζήτηση του προϋπολογισμού του '15 ο κ.
Τσατσαμπάς

ήταν

ωσεί

παρών

ή

δεν

κατάλαβε

τι

συζητήθηκε

και

αποφασίστηκε. Επειδή όμως μάλλον είναι έξυπνος, καλό είναι να μην
αυτοεξευτελίζεται κάθε φορά με τον πομπώδη λόγο του. Και για να παραφράσω
τον ποιητή, λέει και αν δεν σου βγαίνει η ζωή σου όπως τη θες μην την
εξευτελίζεις. Και μάλλον δεν θυμάται ο κ. Τσατσαμπάς, αλλά να του θυμίσω ότι
όταν ήταν Αντιδήμαρχος Οικονομικών, τουλάχιστον έκανε 47 αναμορφώσεις το
χρόνο. Και εδώ πρέπει να του χρεώσουμε δόλο πολλαπλού βαθμού. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Τσατσαμπά.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Η ανάγκη του Δημάρχου να μιλήσει περί εξευτελισμού μου,
προφανώς προέρχεται μέσα από ένα αδιέξοδο το οποίο ζει, διότι είναι γνωστή η
διαδρομή του εδώ στα έδρανα της αντιπολίτευσης και οι πολλές κωλοτούμπες οι
οποίες έχει κάνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τον έχουν ζαλίσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως εγώ αριβίστας δεν θα γίνω ποτέ. Και εγώ έχω διέξοδο
στους συντρόφους μου και στις θέσεις τις οποίες έχω και είμαι σταθερός πάρα
πολλά χρόνια. Φύγε, φύγε, φύγε, δεν μπορείς να δεις εδώ τους συναδέλφους
σου, τι να τους δεις κατά πρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς για να κλείσει το θέμα.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν, νομίζω ότι δημιουργήθηκε χωρίς λόγο δηλαδή ένταση
τώρα εδώ πέρα, χωρίς λόγο τουλάχιστον απ'την πλευρά της Διοίκησης, έτσι;
Τώρα, από 'κει και πέρα εγώ να πω το εξής. Διαβάζοντας την
αναμόρφωση, θα βλέπανε -και το περίμενα αυτό και από ανθρώπους που έχουν
κάνει Αντιδήμαρχοι Οικονομικών- ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κωδικών
είναι εξ υπολοίπου. Εξ υπολοίπου δεν έχει σχέση με την αναμόρφωση την οποία
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εμείς θέλουμε να κάνουμε και με την οποία θα δώσει το στίγμα αν θέλετε στα
πλαίσια αυτά τι θέλει η νέα Δημοτική Αρχή. Είναι αναγκαία προκειμένου να
κλείσει ο προϋπολογισμός του '14 και να πάμε στον προϋπολογισμό του '15.
Αυτά θα 'πρεπε να είναι, δηλαδή να τα γνωρίζουμε. Και μου κάνει εντύπωση
αυτό το πράγμα, γιατί αυτό, δηλαδή πραγματικά γιατί αυτό δεν παρατηρήθηκε,
ενώ ο Βαγγέλης στην Οικονομική το είδε αυτό. Δηλαδή με αυτή την έννοια
θεωρώ ότι...
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Το συγκεκριμένο δεν το συζητήσαμε.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Οχι, λέω το εξ υπολοίπου, το εξ υπολοίπου το είπε και οι
υπηρεσιακοί το αναλύσανε και τα λοιπά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον καπέλωσε ο Τσατσαμπάς τώρα, δεν κατάλαβες;
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εγώ θα έλεγα να είστε λίγο πιο ευρηματικός, γιατί αυτό το 'χετε
ξαναπεί δυο, τρεις φορές, τη ρήση του ποιητή, τουλάχιστον να γίνετε λίγο πιο
ευρηματικός. Εκτός από... υπάρχει κάτι ακόμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μοσχονά, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οτι σε καπέλωσε πρώτη φορά το λέω.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, θα έλεγα, θα έλεγα το εξής, θα έλεγα το
εξής. Θα έλεγα λοιπόν ότι στην πραγματικότητα η αναμόρφωση αυτή δεν δίνει
το στίγμα το οποίο θέλει η νέα Διοίκηση. Εχει κάποια δείγματα, τα είπε και ο
Θοδωρής δηλαδή σε κάποια σημεία. Αλλά δεν είναι αυτή η οποία πραγματικά θα
δώσει το στίγμα το οποίο θέλουμε εμείς στα πλαίσια αυτά τα οποία προβλέπει
μέχρι τώρα ο νόμος. Γιατί πραγματικά αν αλλάξει ο νόμος και αισιοδοξούμε ότι
θα αλλάξει προς το καλύτερο ας πούμε, πραγματικά θα έχουμε και άλλες
δυνατότητες και σαν Δήμος υποθέτουμε.
Κοιτάξτε τώρα να δείτε όμως, κάποια πράγματα, επειδή ειπωθήκανε ότι
και νομίζω ότι πρέπει να 'μαστε ξεκάθαροι, ο προϋπολογισμός όταν, όταν
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καταρτίστηκε τον Ιούλιο, καταρτίστηκε με μια συγκεκριμένη εγκύκλιο, την
οποία εγκύκλιο δεν την βγάλαμε εμείς, ήρθε από το Υπουργείο. Η εγκύκλιος
αυτή η οποία ήτανε, πώς να το πω, νόμος και τάξη του Υπουργείου για τους
Δήμους, έλεγε συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται επισφαλείς
απαιτήσεις, ανταποδοτικά και με βάση ποιο χρονικό διάστημα. Και είναι απορίας
άξιο πώς τότε, εγώ δεν ήμουνα Δημοτικός Σύμβουλος τότε, αλλά άλλοι που
ήταν Δημοτικοί Σύμβουλοι έπρεπε να ξέρουνε τότε τον Ιούλιο που το
συζητάγανε, ότι η περίοδος αυτή αφορούσε στοιχεία μέχρι τον 06/13 και δεν
μπορώ τώρα ξαφνικά να ακούω ότι δεν αφορούσανε 06/13. Αρα λοιπόν
μεγαλύτερη προσοχή, δεν θέλω να μπω παραπάνω σε άλλο, σε άλλα στοιχεία
και σε άλλες ερμηνείες προθέσεων και τα λοιπά, μεγαλύτερη προσοχή. Και το
κυριότερο, εάν κάτι πραγματικά δεν το γνωρίζουμε, καλό είναι να το ρωτάμε και
εμάς βοηθάτε σαν Δημοτική Αρχή να αποκτούμε μεγαλύτερη εμπειρία αν κάτι
μας διαφεύγει. Αλλά καλό να είμαστε πιο, έτσι, να το 'χουμε λιγότερο χαμηλούς
τόνους. Νομίζω δεν βοηθάει στη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικά αυτή η
αναμόρφωση για αντιπολίτευση, δεν βοηθάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία. Εληξε το θέμα, η συζήτηση έληξε, Αντιδήμαρχε
τώρα να μην... Δεν θα ανοίξουμε νέο κύκλο τώρα. Νομίζω ότι έκλεισε η
συζήτηση.
ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ: Υπηρετήσαμε 30 χρόνια στο Δήμο και ξέρουμε και κάποια
ιστορία εδώ μέσα. Κάποιοι περνάγανε αναμορφώσεις και αλλάζανε στοιχεία μες
στη νύχτα, χωρίς Δημοτικά Συμβούλια και αναφέρουν κωλοτούμπες. Για όνομα
του Θεού, ας σοβαρευτούμε. Σας το 'χω πει και άλλη φορά κ. Τσατσαμπά, μην
λέτε για σχοινιά χοντρά στο σπίτι του πνιγμένου, θα πνιγείτε καμιά ώρα, έλεος.
Αυτά δεν είναι λόγια και αν θέλεις υπάρχουν και στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 4ο.
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ΘΕΜΑ 4ο

Συμπλήρωση
Συμβουλίου

της
που

αριθμ.
αφορά

232/2014
στον

απόφασης

καθορισμό

του

χρήσης

Δημοτικού

πεζοδρομίων,

πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων" έτους 2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει με την χρέωση της, της ΔΕΗ, με τέλη
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για κάθε υποσταθμό και για κάθε κολώνα
ηλεκτροφώτησης την οποία διαθέτει στην πόλη. Είχε γίνει μια συζήτηση -θα πω
Θοδωρή- γιατί είχε γίνει μια συζήτηση και με τους υπηρεσιακούς, είδατε που
συζητήσαμε στην Οικονομική αν μπορούμε να τα αυξήσουμε αυτά. Η γνώμη
των υπηρεσιακών είναι ότι είναι αρκετά. Και γι'αυτό δεν έρχεται κάτι άλλο,
δηλαδή να παραμείνει η ίδια, να παραμείνουνε. Να μην πάμε σε αύξηση,
θεωρούν ότι είναι μεγάλο το ποσό. Τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο Θοδωρή, να το
δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψυχραιμία, ψυχραιμία συνάδελφοι, να κρατάμε τις... Ερωτήσεις
καταρχήν αν υπάρχουν.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν

έχω

ερωτήσεις,

μιλάω

σαν

Αντιπρόεδρος

της

Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν άλλοι.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αμέσως μετά τον Πρόεδρο να διευκρινίσω κάτι. Είναι ένα
θέμα τώρα, εντάξει, παίρνω αυτοδίκαια το λόγο.
Λοιπόν, έχω χρεωθεί από την Οικονομική Επιτροπή να ψάξω σε άλλους
Δήμους σχετικά με αυτό το ζήτημα. Σας λέω λοιπόν το εξής, συμφωνώ με τον
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κ. Μοσχονά για τον εξής λόγο, υπάρχει ένα δεδικασμένο αυτή τη στιγμή στο
νομό Ηρακλείου που ζητάει πίσω η ΔΕΗ περίπου 1,5 εκατομμύριο, δεν θυμάμαι.
Λοιπόν, έχω ρωτήσει Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ιωνία και λοιπά.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Πρωτόδικη απόφαση είναι;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, δεν μπορώ να σου απαντήσω, έτσι; Αυτό ξέρω.
Με βάση αυτό λοιπόν...
...: Δεδικασμένο είναι αν είναι τελεσίδικη η απόφαση, γι'αυτό.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, τελεσίδικη δεν είναι νομίζω. Εντάξει, συγγνώμη, γιατί...
Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Με βάση αυτό, λέω αυτό που άκουσα από άλλους
υπηρεσιακούς παράγοντες σε άλλους Δήμους ανεξαρτήτως κατηγορίας. Το
ψηφίζεις αλλά δεν το ενεργοποιείς, γιατί μετά μπορεί να σου γυρίσει
μπούμερανγκ. Λέω να περιμένουμε λοιπόν αυτό, την εξέλιξη αυτής της
δικαστικής διαμάχης, μην βρεθούμε δηλαδή και εισπράττουμε και έχουμε
400.000 η μια χρονιά, 400 για την άλλη για την... αν την λέω καλά, τέλος
πάντων. Τελείωσα, αυτά. Ενημερωτικά αυτά ήθελα να πω. Επομένως συμφωνώ,
λέω επιπροσθέτως ότι να την ψηφίσουμε, αλλά να μην την ενεργοποιήσουμε
μέχρι νεοτέρας. Εκλεισα.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Να την ψηφίσουμε στο ποσό αυτό ή... Εντάξει. Αν δεν
ενεργοποιηθεί όμως, είναι το ίδιο πράγμα. Τυχαία σε σχέση με αυτό που σας
έλεγα, ο Γενικός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
προχθές συναντήθηκε με τον, με τον Πατούλη για το θέμα της διαμεσολάβησης
που λέγαμε να μπει στους Δήμους. Εάν όντως... το ενεργοποιήσεις και βγει η
νομολογία δεδικασμένο, γιατί τώρα δεν υπάρχει δεδικασμένο, θετικό ως προς
τους Δήμους, αν έχεις πάρει μια απόφαση με υψηλότερο ποσό και δεν την έχεις
ενεργοποιήσει, έχεις μια διαπραγματευτική βάση υψηλότερη απ'ό,τι πριν. Τώρα
όλα αυτά είναι θεωρίες. Καταθέτω την άποψή μου, αν δεν ενεργοποιηθεί, αν
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ενεργοποιηθεί και υπάρχει κίνδυνος ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και
οτιδήποτε, εντάξει, αλλά αν όντως δεν ενεργοποιηθεί, μπορούμε όντως
θεωρητικά να το αυξήσουμε το ποσό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Χαιρετίζω αυτή την απόφαση που πήρε και την ενέργεια που πήρε
ο Αντιδήμαρχος, αν και συμπληρωματική. Και ψηφίζουμε. Και συμφωνώ και με
τις τοποθετήσεις και του Βαγγέλη και του Θοδωρή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκανά; Αλλος συνάδελφος που θέλει να πει;
Ομόφωνα λοιπόν.
Θέμα 5ο.

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή ή μη χρεών, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικός Κώδικας).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μοσχονά.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ναι, δεν ξέρω, υπάρχει αιτιολογία δίπλα σε κάθε διαγραφή. Αν
υπάρχουν ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει διαφωνία;
Ψηφίζουμε ομόφωνα.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ως προς τα τροφεία, είναι λόγω των, της νέας, στην υλοποίηση
της νέας απόφασης;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Αυτό είναι κυρίως γιατί δεν έχουν πάει τα παιδιά στον Παιδικό και
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χρεώνονται και μέχρι να 'ρθει ενημέρωση, αναγκαζόμαστε και τα σβήνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν.
Θέμα 6ο.

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη

απόφασης

απόφαση/εισήγηση

περί
της

έγκρισης
Επιτροπής

ή

μη

της

Ποιότητας

αριθμ.
Ζωής

146/2014
με

θέμα:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές του Δήμου μας (Ρεθύννης 7 και
επί της οδού Ρίμινι - Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Χίου).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χουδελούδης ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ: Οι επικεφαλής και που συμμετέχουν και στην Επιτροπή
υπάρχουν όλοι πιστεύω που παρευρίσκονται εδώ. Υπάρχουνε κάποιες και αίτημα
και αίτημα δικό μας στην οδό Ρίμινι, προπαντός το λεωφορείο μπλοκάρει και
στο νοσοκομείο και στις στροφές τις κλειστές και πρέπει να μπουν κώνους. Στη
Ρίμινι είναι ένα αίτημα που είναι ένα αδιέξοδο, ποιος δεν το ξέρει, Κολοκοτρώνη
και Ρίμινι, Ρεθύμνου, που δεν μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα στο
αδιέξοδο. Στην απόφαση που πήραμε σαν Επιτροπή ήταν θετική και ομόφωνα.
Υπάρχει στη Χίου, όποιος ξέρει την είσοδο, την είσοδο, κατεβαίνοντας
την Αγωνιστών, έχει τη διασταύρωση που κάνεις δεξιά για Ιερά Οδό και ευθεία
κάτω η Χίου, έχει μια κολώνα που πέφτουν πολλά αυτοκίνητα λόγω της
κατηφόρας και τα λοιπά. Και πρέπει να μπει ένα σήμα, το έχουμε και σε
φωτογραφία εκεί. Εντάξει; Το λέω να γραφτεί και στα πρακτικά και να
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ψηφιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιο ερώτημα σ'αυτά;
Συμφωνούμε; Υπάρχει καμιά διαφωνία, κάποιος που θέλει να πει κάτι;
Ομόφωνα; Δεν ακούω απαντήσεις.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, 7ο.

ΘΕΜΑ 7ο

Συγκρότηση

επιτροπής

παραλαβής

μικρών

έργων

-

εργασιών

συντήρησης μέχρι 5.869,41 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/87, έτους 2015".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τους αιρετούς προτείνεται για τακτική η Μαρία η Δημουλά και
ο Δημήτρης ο Θεοδώρου.
Και αναπληρωματικοί ο Γιάννης ο Ζώτος και ο Κώστας ο Σταθάς.
Συμφωνούμε ομόφωνα λοιπόν.
Και θέμα 8ο.
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ΘΕΜΑ 8ο

Εγκριση εγγραφής του Δήμου μας, ως συνδρομητή σε διάφορες
εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, για το έτος
2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είδατε ποια είναι, έτσι; Υπάρχει κάποια... Πού είναι ο
Αντιδήμαρχος;
Ορίστε, ναι, ναι καθίστε, πείτε το όνομά σας. Ανοίξτε, ακριβώς.
ΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ: Γεια σας, είμαι ο Πάρις ο Κουρτζίδης, είμαι εκδότης της Village
Voice και Χαϊδαριώτης, νομίζω αρκετοί από εσάς, αν όχι όλοι με γνωρίζετε. Και
οι συνιδιοκτήτες είναι Χαϊδαριώτες. Παράρτημα έχουμε στο Χαϊδάρι. Οντως η
έδρα της εφημερίδας είναι στην Αθήνα, αλλά νομίζω ότι αυτό από τη στιγμή
που εμείς είμαστε και αυτοδιοικητικοί και κυρίως αυτοδιοικητικοί, αλλά και
ποικίλης ύλης, αναφερόμαστε στο Χαϊδάρι. Είμαστε ανοιχτοί προς όλες τις
παρατάξεις αλλά και προς το Δήμο όπου χρειαστεί να συμβάλουμε ή να
βοηθήσουμε και κεντρικά για θέματα που θα 'ναι συμφέροντος του Δήμου μας.
Είμαστε ανοιχτοί να υποδεχτούμε οποιοδήποτε δημοσίευμα εσείς θελήσετε. Αρα
κατ'επέκταση νομίζω το γεγονός ότι δεν έχουμε συμπεριληφθεί, ότι θα πρέπει
να το ξανασκεφτείτε. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουρτζίδη.
Υπάρχει ένα ερώτημα πόσο είναι το ποσό, απ'τον συνάδελφο τον
Σπηλιόπουλο.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Τώρα ένα-ένα δεν τα θυμάμαι απ'έξω, αλλά υπάρχουν τα
εισηγητικά. Δεν τον θυμάμαι τον κωδικό. Οχι... τι 5.000; Μαζί με την, όχι
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μπορεί, μπορεί μαζί με το Δήμος ΝΕΤ και αυτά, να είναι γύρω στα 4.000 όλο,
ναι, ναι μπορεί μαζί με το Δήμο, επειδή είναι και ο Δήμος ΝΕΤ μέσα. Είναι και η
νομοτέλεια μέσα, οπότε περίπου εκεί. Πρέπει να 'ναι γύρω στα 3.500, το πολύ
4.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος είχε ζητήσει το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε, η εισήγηση της Υπηρεσίας ήταν να μην υπάρχουν
τοπικές εφημερίδες. Εμείς το βάλαμε τις τοπικές εφημερίδες. Τώρα δεν έχουμε
διαφωνία στο να μπει και πώς λέγεται, Village Voice; Οπως επίσης και η Πρώτη,
η οποία έχει ένα τετρασέλιδο, είναι, στο Περιστέρι είναι η έκδοση, αλλά έχει ένα
τετρασέλιδο το οποίο αφορά το Χαϊδάρι. Εγώ πιστεύω ότι να το ψηφίσουμε.
Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα αν θα το εγκρίνει η Πάρεδρος. Εμείς θα
προσπαθήσουμε να εγκριθούν, έτσι; Οχι, όχι, όχι δεν προβλέπονται, όχι. Θα
φιγουράριζε ο Ριζοσπάστης πάνω-πάνω. Και... και Εθνική Αντίσταση.
Λοιπόν, άρα λοιπόν συμπληρώνεται, συμπληρώνεται το εισηγητικό, για
να καταγραφεί παιδιά, συμπληρώνεται το εισηγητικό με την Village Voice και
την Πρώτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε ομόφωνα.
Θέμα 9ο, συνάδελφοι.
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ΘΕΜΑ 9ο

Εγκριση

βιβλιοδετημένων

πρακτικών

συνεδριάσεων

Δημοτικού

Συμβουλίου από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο, έτους 2014.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα πρακτικά νομίζω ότι τα έχουν πάρει όλες οι παρατάξεις, έτσι;
Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνάδελφος που δεν έχει πρόσβαση. Ούτε κάποια
παρατήρηση υπήρξε μέχρι στιγμής για την αποτύπωση. Μέχρι στιγμής να πούμε
ότι

γινότανε

μία

διαδικασία

τέλος

πάντων

τέτοια

περίπου,

για

να

νομιμοποιηθούν τα πρακτικά. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να την κάνουμε και
πιο, πώς το λένε, σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα.
Ψηφίζεται ομόφωνα; Συμφωνούμε.
Καληνύχτα και καλή δύναμη συνάδελφοι.
--------------------

116

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση.
--------------------------------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ απών

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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