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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Λήψη

απόφασης

καθορισμού

περί

τρόπου

έγκριση

διενέργειας

εκτέλεσης

για

ΣΕΛΙ∆Α
και

133

«Επισκευή

Κεραμοσκεπών σε Σχολικά Συγκροτήματα» του ∆ήμου
μας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Συζήτηση σχετικά με

την λειτουργία

αναψυκτηρίου

κοινωφελούς

εντός

ΣΕΛΙ∆Α

του κυλικείουιδρύματος

27

του

Βοτανικού Κήπου Ι. & Α.Ν. ∆ΙΟΜΗ∆ΟΥΣ.
2.

Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος χορήγησης

114

δανείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
3.

Αποδοχή

Απόφασης Ένταξης της ∆ράσης: « Απόκτηση

123

∆ιατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κύπρου 32», Αποδοχή
χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, Αποδοχή
ορισμού
στο

του

∆ήμου

Χαϊδαρίου

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

Περιβαλλοντικού
Προτεραιότητας

Ισοζυγίου
3

-

ως

δικαιούχου

«Λοιπές ∆ράσεις
2016»

Συνεχιζόμενο

Απόκτησης ∆ιατηρητέων Κτιρίων), Έγκριση

(Άξονας
Πρόγραμμα
απευθείας

αγοράς του διατηρητέου»
4.

Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του

126

∆ήμου μας, οικονομικού έτους 2016.
5.

Τεχνικού

128

Ετήσιου

129

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τροποποίησης του

129

Λήψη

απόφασης

περί

τροποποίησης

Προγράμματος ∆ήμου έτους 2016.
6.

Λήψη

απόφασης

περί

τροποποίησης

Προγράμματος ∆ράσης ∆ήμου έτους 2016.
7.

Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήμου Χαϊδαρίου
Απ. ΚΕ∆Χ).

(σχετ.: 39/2016 Ο.Ε

8

8.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του

130

Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της
Κοινωφελούς

Επιχείρησης του ∆ήμου, οικον. έτους

2016 (σχετ.: 41/2016 Απ. ΚΕ∆Χ).
9.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης του
Ετήσιου

Προγράμματος

∆ράσης

Επιχείρησης του ∆ήμου,

της

131

Κοινωφελούς

οικον. έτους 2016 (σχετ.:

42/2016 Απ. ΚΕ∆Χ).
10.

Λήψη απόφασης περί διαμόρφωσης χώρου ελεύθερης

131

πρόσβασης σε οικία διαμενόντων με προβλήματα υγείας
(Παπαφλέσσα

5α),

βάσει

της

αριθμ.

71/2016

απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
11.

Λήψη απόφασης περί προστασίας νησίδας στον άξονα

131

της Ιεράς Οδού (είσοδος ΝΨΑ), βάσει της αριθμ.
72/2016

απόφασης-εισήγησης

της

Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής.
12.

Λήψη απόφασης περί αποδοχής επιχορήγησης από το

132

ΥΠ.ΕΣ - Κατανομή και έγκριση διάθεσης- στις Σχολικές
Επιτροπές
Εκπαίδευσης

Πρωτοβάθμιας
του

∆ήμου

και
μας,

∆ευτεροβάθμιας
για

την

κάλυψη

λειτουργικών δαπανών (Γ΄ κατανομή) έτους 2016
(σχετ. η 8/2016 Απ. ∆ΕΠ).
13.

Λήψη απόφασης περί διόρθωσης της υπ΄αριθμ. 144/16

132

Απόφασης ∆ημ. Σ/λίου με θέμα: Έγκριση διοργάνωσης
και διάθεσης διαφόρων πιστώσεων, για την υλοποίηση
Πολιτιστικών & Αθλητικών Εκδηλώσεων, του ∆ήμου
μας.
14.

Λήψη απόφασης περί διαγραφή τιμολογίου, λόγω
παραίτησης.

132
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι και συμπολίτες που παρακολουθείτε, καλώς
ήρθατε. Καλό Φθινόπωρο να ευχηθούμε σε όλους και καλή δουλειά να έχουμε.
Να δώσουμε τον λόγο στον συνάδελφο τον Γραμματέα για τις παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε το
Καλοκαίρι για να έχετε δύναμη για το Φθινόπωρο. Καλό Φθινόπωρο να
έχουμε. Παντελάρος Βασίλειος, Καραγιάννης Νικόλαος, ∆αουάχερ Ναουάφ,
Σταθάς

Κωνσταντίνος,

Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Θερμού

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος, Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης, Χατζηστεργίου Στέλλα,
Χουδελούδης Μόσχος, Βουλγαρίδης Λεωνίδας, ∆ημουλά Μαρία, Ζέρβα
Γιαννούλα,

Κουβαράς

Κωνσταντίνος,

Παναγιώτης,

Θεοδώρου

Παναγοπούλου

∆ημήτριος,

Τροχίδης

Αλεξία,

Εμμανουήλ,

Τσουκνίδας
Μποζίκας

Ανδρέας, Τοκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη Ειρήνη, Ντηνιακός Ευάγγελος,
Τσατσαμπάς ∆ημήτρης, Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά, ∆ρούλιας
Ηρακλής, Γκανά - Ριγάκη Αγγελική, Θεοδωρακόπουλος Φώτιος, Κεντρής
Ιωάννης, Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος και Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις – ανακοινώσεις. Ο κ.
Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, φίλες και φίλοι
συνδημότες, και εμείς από τη μεριά μας θα σας ευχηθούμε καλό Φθινόπωρο
και όπως είθισται μετά τη ραστώνη του Αυγούστου, λέμε και Καλή Χρονιά
διοικητικά. Ακολουθούμε τη νοοτροπία και το περιβάλλον του σχολείου, που
όταν ξεκινάει λέμε Καλή Σχολική Χρονιά. Εδώ λέμε Καλή ∆ιοικητική Χρονιά και
πιστεύω ότι όλοι θα συμβάλουμε για το καλό αυτής της πόλης.
Πρώτο θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι μια δήλωσή μου, για να συγχαρώ τα
παιδιά που πέρασαν στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Να
συγχαρούμε τους γονείς γι’ αυτό τον αγώνα που δίνουν απ’ τη δικιά τους τη
μεριά και ας ελπίσουμε ότι την εποχή που θα πάρουν τα πτυχία τους θα
μπορέσουν κάποτε να ασχοληθούν με την ειδικότητα, την επιστήμη και την
ενασχόληση που θα έχουν στο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Υπάρχει ο
αντίποδας στα παιδιά που δεν πέρασαν. ∆εν κατόρθωσαν τα θεμιτά, από ένα
σύστημα τελείως άδικο, από ένα σύστημα που το έχει μόνο η Ελλάδα, η
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τριτοκοσμική στα θέματα παιδείας Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα έχει εισαγωγικές
στα Πανεπιστήμια, στα ΑΕΙ, καμιά άλλη χώρα του κόσμου, του πλανήτη. Και
επιμένουν και απ’ ό,τι βλέπω θα επιμένουμε και άλλο. Αυτά τα παιδιά πρέπει
να καταλάβουν ότι δεν ήταν η μία και μοναδική ευκαιρία. Υπάρχει και δεύτερη
και τρίτη και όποιος θέλει να πιάσει τον στόχο, πιστεύω ότι μπορεί αν τον
πιάσει. Παρόλα ταύτα υπάρχουν και άλλοι δρόμοι και άλλες δίοδοι
επαγγελματικές στη ζωή, που τους ευχόμαστε κάποια στιγμή να μπορέσουν να
τις υλοποιήσουν.
Θα ήταν μεγάλη μας παράληψη να μη συγχαρούμε μέσα σε αυτή την αίθουσα
τον Νίκο Τσατσαμπά, τον γιο του ∆ημήτρη Τσατσαμπά, για την πρωτιά του
στο ΟΠΑ, το πρώην ΑΣΟΕΕ. Ο ΟΠΑ είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της
Αθήνας, η παλιά ΑΣΟΕΕ. Ο Νίκος λοιπόν Τσατσαμπάς του ∆ημητρίου
πρώτευσε σε αυτή τη δοκιμασία, μπήκε πρώτος στην ΑΣΟΕΕ. Συγχαρητήρια
∆ημήτρη και το καλύτερο για το παιδί.
Μία μόνο ερώτηση στον Νίκο, τι γίνεται με το κολυμβητήριο, γιατί όλως
τυχαίος, δεν είχα σκοπό σήμερα να κάνω ερωτήσεις και δεν είναι και το κλίμα
ακόμα, γιατί με έπιασε μια κυρία, είχα πάει στο ΤΕΒΕ, και μου λέει δεν ανοίγει
το κολυμβητήριο; Και λέω βεβαίως ανοίγει, μία, δύο, τρεις. Πήγε λέει εκεί και
της είπαν ότι δεν ξέρουν ακόμα και ότι είναι θέμα του ∆ήμου. Ας μας
ενημερώσεις, να ξέρουμε τι θα λέμε στον κόσμο. Ευχαριστώ. ∆εν έχω τίποτα
άλλο να πω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:

Καλησπέρα

και

από

εμένα.

Καλό

Φθινόπωρο,

Καλή

Αυτοδιοικητική Χρονιά. Συγχαρητήρια σε όσους πέτυχαν. ∆εν θέλω να
επαναλαμβάνομαι. Άλλωστε εγώ είμαι στην ίδια παράταξη με τον κ.
Τσατσαμπά, τα συγχαρητήρια του κ. Μποζίκα έχουν μεγαλύτερη αξία απ’ τα
δικά μου. Εύχομαι να έχουμε μία παραγωγική χρονιά, ουσιαστική χρονιά
συνεργασίας όλων μας εδώ, καλύτερη απ’ την προηγούμενη. Πιστεύω για την
βελτίωση της συνεργασίας αυτής όλοι μας έχουμε την ευθύνη και επί της
διαδικασίας, δηλαδή όχι μόνο οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και το Προεδρείο,
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που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, αλλά συμπεριλαμβανομένου και της
Αντιπροέδρου και του Γραμματέα.
Εγώ μια ερώτηση θα κάνω. Το κλίμα μπορεί να μην είναι ακόμα, αλλά είναι
αρκετά επίκαιρο το θέμα, το ζούμε ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Έχει
επαναληφθεί η ερώτηση, αλλά συνεχίζεται το θέμα αυτό. Είναι πολύ έντονο
και αφορά στη δυσοσμία την έντονη που προέρχεται από τα διυλιστήρια.
Έχουν γίνει παλιότερα ενέργειες. Ήδη έχω μιλήσει με την κα ∆ρίκου, την
Πρόεδρο, έχει συντάξει, έχει αποστείλει έγγραφα, έχει απαντήσει ο ∆ήμαρχος
παλιότερα, ωστόσο το θέμα παραμένει, είναι έντονο, θεωρώ ότι γίνεται και
εντονότερο και θεωρώ ότι έχει δύο σκέλη, που ειδικά το δεύτερο με τη
συνεχή διαιώνισή του καθιστά την πόλη μας ακόμα σε χειρότερη θέση. Το ένα
ασφαλώς είναι το θέμα της υγείας, της μόλυνσης, της δυσοσμίας που
προκαλεί σε όλους μας αυτή την κακή κατάσταση. Το άλλο είναι και το
γενικότερο θέμα της δυσφήμισης της πόλης όσο συνεχίζει αυτή η μυρωδιά και
εντείνεται, γιατί ξέρετε σε λίγο σιγά-σιγά θα γίνουμε απαγορευμένη πόλη για
πολλούς, είτε για επισκέπτες, είτε για να κατοικούν. Χρειάζεται ένας λεπτός
χειρισμός σε αυτό, ωστόσο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει πίεση έντονη από
όλους μας σε όλους τους τομείς για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, που
είναι η απάλειψη αυτής της δυσοσμίας, η οποία κάποτε δεν υπήρχε. Αυτό.
Τίποτα άλλο. Καλή Χρονιά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Ευχαριστούμε

τον

κ.

Ντηνιακό.

Ο

κ.

Σπηλιόπουλος.

Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Αναπόφευκτα θα επαναληφθώ και εγώ, θα επαναλάβω τις ίδιες
ευχές. Καλή Χρονιά, ακολουθώντας το παράδειγμα των σχολείων. Καλή
Αυτοδιοικητική Χρονιά λοιπόν για εμάς. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που
πέτυχαν στις Πανελλήνιες και διπλά συγχαρητήρια για τον Νίκο Τσατσαμπά και
στον Νίκο βέβαια αλλά και στον ∆ημήτρη και σε όλη την οικογένεια και βέβαια
και στα παιδιά και των άλλων ∆ημοτικών Συμβούλων που είχαν επιτυχία αυτή
τη χρονιά στις Πανελλήνιες.
∆ύο ερωτήσεις πολύ σύντομα. Επειδή πλέον ξεκινάει όπως είπαμε και η
σχολική χρονιά, εγώ ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τον Παιδικό Σταθμό στο
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∆άσος, που θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει από την προηγούμενη σχολική
χρονιά. Είπαμε ότι θα λειτουργήσει τελικά τον Σεπτέμβριο, αν όλα είναι τελικά
έτοιμα και πράγματι θα λειτουργήσει.
Και βέβαια νομίζω ότι θα πρέπει κάνοντας αυτή την ερώτηση να απευθυνθεί
και ένα δεύτερο, ένα συμπληρωματικό μάλλον ερώτημα, σε σχέση και με τον
παιδικό σταθμό του Άνω ∆άσους, της Βεργίνας. Έχουμε τονίσει πολλές φορές
τις ευθύνες και τις παραλείψεις παλαιότερων δημοτικών αρχών, αλλά ήδη και
η συγκεκριμένη ∆ημοτική Αρχή διανύει το τρίτο έτος πλέον. Νομίζω ότι είναι
ένα θέμα που θα έπρεπε να είναι από τις πρώτες προτεραιότητες για επίλυση,
ένα θέμα το οποίο διαιωνίζεται και κάνει κακό στην πόλη. Φοβάμαι ότι ήδη
γίνεται σίριαλ και ο δεύτερος παιδικός σταθμός του ∆άσους, άρα το πρόβλημα
είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα ήθελα την απάντηση σε αυτό.
Και συμπληρωματικά μιας και μιλάμε για την έναρξη της σχολικής χρονιάς,
είχαμε στον σχεδιασμό απ’ όσο θυμάμαι κάποιες επιδιορθώσεις στις μονώσεις
των σχολείων. Τι γίνεται και με αυτό το έργο, αν προχωράει, γιατί προφανώς
θα πρέπει να υλοποιηθεί πριν ξεκινήσουν οι βροχές, όσο ο καιρός το επιτρέπει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. ∆ρούλια. Ο κ. Ασπρογέρακας;
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Ναι. Εγώ μία ερώτηση θέλω να κάνω. Η ερώτηση αυτή
απευθύνεται προς τον ∆ήμαρχο βασικά. Σχετικά με την αξιολόγηση των
υπαλλήλων που υπηρετούν στον ∆ήμο. Και το ρωτάω με την εξής έννοια, ότι
ξέρουμε παλιότερα ότι εν πάση περιπτώσει η αξιολόγηση των υπαλλήλων
γινόταν με ένα τρόπο όχι τόσο δόκιμο και εν πάση περιπτώσει διαφανή. Εάν
προτίθεται η ∆ημοτική Αρχή να προχωρήσει σε επαναξιολόγηση και
επανατοποθέτηση κάποιων ανθρώπων που έχουν τα προσόντα, το δικαιούνται
τυπικά και ουσιαστικά και να γίνει μια ανακατανομή αυτών των αρμοδιοτήτων.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Ο κ. Φουρλής;
ΦΟΥΡΛΗΣ: Και από εμένα καλησπέρα λοιπόν. Να μην επαναλαμβάνω τις
ευχές, ωστόσο την ευχή στον κ. Τσατσαμπά είμαι υποχρεωμένος να την
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καταγράψω, διότι περιποιεί τιμή και για τον ∆ήμο μας. Άκουσα και της κα
Θερμού τα συγχαρητήρια. Άκουσα απ’ την κυρία...
Εκείνο που θα ήθελα να κάνω, επειδή ο κ. Μποζίκας είπε συνηθίζεται, είθισται
μετά απ’ τη θερινή ραστώνη να μη γίνονται και πολλές ερωτήσεις έτσι για να
πάμε σιγά-σιγά, άκουσα απ’ τον κ. Ντηνιακό όμως επειδή έβαλε το θέμα όσον
αφορά με τις οσμές εδώ πέρα απ’ τα διυλιστήρια. Είναι ένα θέμα το οποίο
έπαιξε στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης όσον αφορά και νομίζω πέρα απ’ τις
ευχές που άκουσε ο κ. Τσατσαμπάς, είναι και αρμόδιο να απαντήσει, με την
ΠΕΣΥ∆ΑΠ αυτό που ακούσαμε ότι με τα λιπάσματα εδώ στο Σχιστό που έχουν
αποθηκευτεί τόνοι, δεν ξέρω αν είναι απεμπλουτισμένο ή εμπλουτισμένο
ουράνιο, από αυτό ένα προϊόν που λένε που θα έρθει απ’ το Κονγκό, γιατί
αυτό που είπε μια κυρία, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά στα 1.600 χρόνια
μπορεί να εξαϋλωθεί και να εξαφανιστεί. Ωστόσο είπε ο Πρόεδρος... Τι γελάτε
κύριε;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΦΟΥΡΛΗΣ: Ο κ. Πρόεδρος, ο κ. Γουρδομιχάλης, ότι χρειάζεται τάφρος. Είχε
γίνει μια επικάλυψη 70 εκατοστά, ενδεχομένως θα χρειαζόταν ένα μέτρο
ακόμα, αλλά δεν υπάρχει χώμα. Και ενδεχομένως τώρα που θα γίνει το Μετρό
θα βρει. Ήθελα να πω μόνο, ας το δει το θέμα, ας απαντήσει και ο κ.
Τσατσαμπάς ή σε μεταγενέστερη, διότι αν ήταν αυτό το θέμα σε κάποια άλλη
περιοχή προς την Κηφισιά και χώμα θα έβρισκαν και νερό και τάφρος και δεν
ξέρω και πυραμίδες θα έκαναν σε αυτό το θέμα. Έτσι πιστεύω.
Ένα άλλο θέμα που έχει σχέση, επειδή και αυτό το βλέπουμε, όσον αφορά με
την Ε∆ΣΝΑ, την οποία αυτή είναι η διαβάθμιση με τα στερεά απόβλητα που
είναι εδώ στην περιοχή μας, που κατακαλόκαιρο λέει μέσα στην Περιφέρεια
Αττικής μπήκε θέμα Εκτός Ημερησίας ∆ιάταξης απ’ την Περιφέρεια και
αφαιρέθηκε αρμοδιότητα από αυτό το σύνδεσμο, από την ... Επιτροπή, και θα
πάει στην Περιφέρεια για να γίνουν τρεις Οικονομικό... μελέτες και δεν
συμμετέχουν, διαβάζω εκεί πέρα, οι ∆ήμαρχοι και πρέπει να παραμείνουν
στους ∆ημάρχους. Αν έχετε κάποια ενημέρωση τι γίνεται, γιατί πολύ έχει
αργήσει και αυτό το θέμα. Πάντα εδώ πέρα, πάντα υποβάθμιση ∆υτικής
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Αττικής, να δούμε αν η διαχείριση πρέπει να συμμετέχουν οι ∆ήμοι, πώς κ.λπ.
Αυτά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Φουρλή. Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε
να ρωτήσει; Ο κ. Καρατζαφέρης.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν κάποια σημεία τέλος
πάντων στην πόλη που παρουσιάζουν κάποια προβλήματα και πρέπει να τα
επισημαίνουμε για να επιλύονται και να μην αυξάνονται. Το ένα, ένα τέτοιο
σημείο που εμείς έχουμε λάβει πολλά παράπονα, και στο haidari-agenda αλλά
και κατ’ ιδίαν, είναι στην Καζαντζάκη, όπου υπάρχει ένα τεχνικό έργο το οποίο
είναι ανοιχτό και είναι και άκρως επικίνδυνο. Υπάρχει εκεί ένα πεταμένο, ένα
πεσμένο STOP και υπάρχει ένα μακρόστενο τέλος πάντων όρυγμα, το οποίο
είναι τουλάχιστον τρεις μήνες. ∆εν νομίζω ότι είναι έργο του ∆ήμου Χαϊδαρίου,
δηλαδή δεν είναι δικό μας έργο, αλλά θέλω να δω τι έχουμε κάνει έτσι ώστε
αυτό το όρυγμα να κλείσει. ∆εν ξέρω είναι της ∆ΕΗ, είναι του ΟΤΕ. Νομίζω ότι
τρεις μήνες είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να παραμένει αυτό
έτσι και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εγώ το είδα ως πάρα πολύ επικίνδυνο μη
γίνει κάποιο ατύχημα.
Ένα άλλο σημείο είναι η Ιερού Λόχου, εκεί που ενώνεται με τη Λεωφόρο
Αθηνών, όπου υπήρχαν κάποιες αποθέσεις από την περσινή πλημμύρα.
Υπάρχουν χώματα, υπάρχουν μπάζα, υπάρχουν κάποια σημεία που λιμνάζουν
νερά με πολύ έντονη βρωμιά. Εγώ σήμερα που πέρασα υπάρχει και μια λάμπα
σπασμένη, πεταμένη στο παρτέρι, λάμπα από ηλεκτροφωτισμό η οποία είναι
αρκετά μεγάλη και αν πάει ένα παιδάκι εκεί και πέσει τέλος πάντων θα κοπεί
σίγουρα. Νομίζω ότι μετά από ένα χρόνο από τότε που έγινε η πλημμύρα
πρέπει τουλάχιστον τα μπάζα και όλα αυτά να καθαριστούν. ∆εν ξέρω μήπως
και στον Βασιλόπουλο μπορούμε να κάνουμε κάποια όχληση, που είναι η πίσω
του πλευρά και είναι υπεύθυνος και για την καθαριότητα αυτή. Αυτά τα δύο
σημεία έχω προς στιγμήν να επισημάνω. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Καρατζαφέρη. Άλλος συνάδελφος που θα
ήθελε; Κ. Τσατσαμπά.
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ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ευχές τους
και να προσθέσω και εγώ τις ευχές μου σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν και
παιδιά εδώ συναδέλφων αλλά και όλα τα Χαϊδαριωτόπουλα. Τα συγχαρητήρια
ανήκουν στους ίδιους, γιατί η επιτυχία τους πάνω απ’ όλα έχει να κάνει με μια
κοπιώδη δική τους προσπάθεια. Εμείς σαν γονείς προσπαθούμε όσο μπορούμε
για το καλύτερο.
∆εν ξέρω αν πρέπει να πω τώρα δυο λόγια για το θέμα που έθεσε ο Κώστας
Φουρλής για το φωσφογύψο. Ενημερωτικά, σύντομος θα είμαι, μόνο για μισό
λεπτό να πω ότι πρόκειται για ένα έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια.
Έχει καλυφθεί ο χώρος στο 90%, 95% και πλέον. Μένει η κορυφή του χώρου
να ολοκληρωθεί και βρισκόμαστε στις διαδικασίες να γίνει και αυτό, οπότε
πράγματι επρόκειτο ενός πολύ σοβαρού προβλήματος με ραδιενεργά λύματα,
νομίζουμε όμως ότι έχει αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί και συνολικά σε
σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε ό,τι αφορά την οσμή, να προσθέσω ότι ο Σύνδεσμος, ξέρει και ο Κώστας
Βορέας

που

είμαστε

χρόνια

μέλη

στο

Σύνδεσμο,

υπάρχουν

κάποια

μηχανήματα μετρήσεων. Μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση και να υπάρξει
μια συστηματική παρακολούθηση για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του
προβλήματος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά. Άλλος συνάδελφος; Να
δώσουμε τον λόγο στους Αντιδημάρχους. Νομίζω ο κ. Καραγιάννης υπάρχει
ερώτηση.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα. Πραγματικά να έχουμε Καλή Χρονιά, θα τη
χρειαστούμε, δύναμη σε όλους. Να ευχηθούμε και εμείς απ’ τη μεριά μας σε
όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές που πέτυχαν συγχαρητήρια. Νομίζω ότι
είναι μια προσπάθεια που μετά από αρκετό καιρό και πραγματικά πλέον
χρειάζεται τεράστια προσπάθεια για να φτάσεις σε αυτά τα αποτελέσματα,
δικαιώνει κάποια παιδιά. Κάποια άλλα με αυτό το σύστημα αδίκως τα αφήνει
εκτός της συνέχειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο θεωρούμε ότι ο
δρόμος για τη ζωή είναι μπροστά τους. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα απ’ το αν
θα συνεχίσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχουν πολύ μεγάλο δρόμο.
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Χρειάζεται αγώνας και από εδώ και πέρα στη συνέχεια της ζωής τους και από
τη δικιά μας μεριά να είναι σίγουροι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι
μας για να σταθούμε δίπλα τους και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να
ζήσουν καλύτερα απ’ ό,τι ήδη είναι η κατάσταση αυτή που υπάρχει.
Συγχαρητήρια και στον κ. Τσατσαμπά και στην κα Θερμού και σε όλους,
πραγματικά σε όλους τους Χαϊδαριώτες που πέρασαν.
Νομίζω χρειάζεται μια ιδιαίτερη αναφορά στα παιδιά που πέρασαν απ’ το
Κοινωνικό Φροντιστήριο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είχαμε αρκετές
επιτυχίες. Γύρω στους 10 μαθητές ήταν εκείνοι οι οποίοι επέτυχαν, απ’ τους
14 που ήταν τριτολύκειοι, να περάσουν σε κάποιο Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα. Νομίζω ότι δείχνει και την ποιότητα της προσφοράς των δασκάλων,
που με την εθελοντική τους προσπάθεια έχουν συμβάλει καθοριστικά, αλλά
ότι και αυτά τα παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα σε αυτές τις
πολύ δύσκολες συνθήκες, πρέπει πραγματικά να έχουν και αυτά το δικαίωμα
να μπορούν με τις ίδιες δυνατότητες να έχουν πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο
και στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Κλείνοντας να πω για το Κολυμβητήριο, ότι υπάρχει... Τώρα δεν ξέρω,
προφανώς δεν ξέρω πού μπορεί να απευθύνθηκε, η ενημέρωση που υπάρχει
στις ∆ιοικητικές ∆ομές του Κολυμβητηρίου είναι ότι 5 Σεπτέμβρη θα ανοίξει το
Κολυμβητήριο. Έτσι είναι δηλαδή. Φαντάζομαι ότι θα ρώτησε κάποιον που δεν
θα γνώριζε. Έγιναν κάποιες εργασίες σημαντικές αναβάθμισης και το επόμενο
διάστημα θα ενημερώσουμε και για τα υπόλοιπα. Ούτως ή άλλως θα έχουμε
τον χρόνο μπροστά μας, να μην απασχολήσω. Ναι, διεξάγονται και κάποιες
εργασίες ακόμα. Το βασικό είναι αυτό σε σχέση με την ερώτηση, ότι τις
επόμενες μέρες θα ανοίξει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κώστα έχεις κάτι; ∆αουάφ; Ο κ. Βορέας.
ΒΟΡΕΑΣ: Καταρχήν, δυστυχώς δεν αποδεικνύεται ότι είναι καλοπροαίρετη η
κριτική που γίνεται στη διοίκηση σε σχέση με την αυτεπιστασία που λέμε,
δηλαδή με τις επισκευές που χρειάζεται η πόλη. Σαν παράδειγμα, απαντήσαμε
για τα λύματα της Καραϊσκάκη και θα σας ενημερώσω γιατί και εγώ βρήκα τα
στοιχεία και πρέπει να τα πω εδώ για να συνεννοηθούμε κάποτε μεταξύ μας.
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Το 2002, σημειώστε τις ημερομηνίες, το 2002 έστειλε η ΕΥ∆ΑΠ στον ∆ήμο ένα
χαρτί που έλεγε, ένα έγγραφο, ότι ο συγκεκριμένος απ’ τον οποίο προέρχονται
τα λύματα έχει συνδέσει παρανόμως. Η ∆ιοίκηση του ∆ήμου εκείνης της
εποχής απάντησε μετά ένα χρόνο περίπου, έλειπαν κάποιες μέρες για να
συμπληρωθούν 12 μήνες, απάντησε ότι εντός 20 ημερών πρέπει να γίνει το
έργο. Το έργο δεν έγινε, απλά σταμάτησε η παράνομη σύνδεση. Το 2004 η
ΕΥ∆ΑΠ έστειλε άλλο ένα χαρτί που έλεγε να φτιάξει ο ιδιώτης το αποχετευτικό
του δίκτυο και το 2005 έστειλε η ΕΥ∆ΑΠ άλλο ένα χαρτί. Παρακάλεσα λοιπόν
τότε αυτόν ο οποίος το έβαλε ότι θα πρέπει και εξηγήθηκε και αντ’ αυτού είδα
μία συνέντευξη, το πόσο αντιμαχόμαστε μια συγκεκριμένη παράταξη εδώ και
δεν δεχόμαστε την καλοπροαίρετη κριτική της. Εγώ δεν κάνω σχόλιο επ’
αυτού.
Για τη δυσοσμία στα διυλιστήρια. ∆εν είναι καινούργιο πρόβλημα, Βαγγέλη.
Από τότε που πήγαινες στο ∆ημοτικό, που ήταν ο Σκαμπάς ∆ήμαρχος, αυτή η
δυσοσμία είχαμε προσπαθήσει να αντιμετωπιστεί, μάλιστα με μια συνεργασία
όλων των δήμων της ∆υτικής Αττικής και του ∆υτικού Πειραιά. ∆υστυχώς η
Πανεπιστημιακή Σχολή που έκανε την προηγούμενη μελέτη που επικαλείται
και η κα ∆ρίκου και σωστά το επικαλείται, μας δίνει ένα μέσο όρο 95% στο
όριο του κινδύνου, που σημαίνει ότι πολλές φορές ξεπερνάει το όριο του
κινδύνου. Και εδώ χρειάζεται μια μαζική δουλειά για να το αντιμετωπίσουμε.
Έχουμε ζητήσει από το ΠΕΣΥ∆ΑΠ, που είναι και αυτός Σύλλογος του
Περιβάλλοντος, να φροντίσει ώστε να εγκατασταθεί ένας σταθμός μόνιμος,
υπάρχει συγκεκριμένος υπάλληλος ο οποίος ενεργεί γι’ αυτή την ιστορία.
Ο παιδικός σταθμός του ∆άσους, απ’ ό,τι έχω ενημέρωση, θα λειτουργήσει
σίγουρα κανονικά.
Για της Βεργίνας μην το ξαναβάζετε. Εγώ επιγραμματικά απαντώ. Γιατί. Γιατί
όταν έρχεται και μας ζητάνε να κάνουμε συμβόλαιο με την Εργατική Εστία την
πρώην, τον σημερινό ΟΑΕ∆, να χαλάσουμε 300.000€ περίπου για να κάνουμε
την υπόλοιπη κατασκευή, να το ξαναεπισκευάσουμε και κάποιες κατασκευές,
και μπορούν να μας το πάρουν 3 μήνες μετά την ανακοίνωση που θα μας
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κάνουν ότι το θέλουν, πρέπει να είμαστε, δηλαδή να μην θέλουμε να έχουμε
σχέση καν με την πόλη.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΡΕΑΣ: Αυτή είναι η απάντηση.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΡΕΑΣ: Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά βάζετε ένα θέμα διαφορετικό. Θα
απαντήσει και ο ∆ήμαρχος.
Για τις μονώσεις έχουμε σήμερα θέμα. Εντάξει. Το ποσόν είναι τέτοιο που δεν
δικαιολογείται με... Η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι υπολογίζαμε. Και
μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και στο Συμβούλιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώσατε Αντιδήμαρχε;
ΒΟΡΕΑΣ: Μισό λεπτό. Γι’ αυτό που λέτε στην Καζαντζάκη, γι’ αυτό που
βάλατε στην Καζαντζάκη, γενικά μιλάω στους ομιλητές, εγώ δεν κρατάω
ονόματα, δεν κράτησα τουλάχιστον τώρα, έχουμε ειδοποιήσει. Είναι έργο
κοινής ωφέλειας δηλαδή εταιρείας και έχουμε ειδοποιήσει για να έρθουν να το
φτιάξουν. Μέχρι και τον εργολάβο τον πήρα εγώ προσωπικά.
Τώρα για τη λάμπα τη σπασμένη... Πραγματικά ξέρετε και βλέπετε τι γίνεται
και σε πόσες πλατείες έχετε δει να σπάνε τις πλάκες, να καίνε τις λάμπες με
διάφορα τεχνάσματα που κάνουν. Τώρα για μια λάμπα να βάζουμε θέμα δεν
το θεωρώ...
Να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που προσπάθησαν, ανεξάρτητα με το
αν πέρασαν ή όχι. Απόκτησαν μια εμπειρία ότι πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί
και να προσπαθούν πάντα, γιατί η ζωή είναι μπροστά. Να ευχηθώ και στα
παιδιά των δύο ∆ημοτικών Συμβούλων που έχουν και θα έλεγα και στον
∆ημήτρη όπως φρόντισε να πετύχει και να πάει πρώτος στο Πανεπιστήμιο, ας
του δώσει τουλάχιστον, και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ας του δώσει
τουλάχιστον και τη δυνατότητα να υπηρετήσει την τάξη του και να μην
υπηρετεί άλλη τάξη, όπως κάνουν ορισμένοι γιατροί συνήθως και ορισμένοι
δικηγόροι. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο ∆ήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Εγώ τώρα θα ευχηθώ για όλους, να
τους πιάσει όλους. Καλό Αποκαλόκαιρο, Καλό Φθινόπωρο και Καλό Χειμώνα.
Να δώσω και εγώ συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες, αλλά και σε
αυτούς που έδωσαν τη μάχη. Η μάχη πρέπει να είναι καθημερινή στη ζωή. Οι
δυσκολίες πρέπει να είναι τεράστιες και τα παιδιά πάνω απ’ όλα δεν πρέπει να
απογοητεύονται. Πρέπει να μάχονται, να παλεύουν και να διεκδικούν ένα
καλύτερο μέλλον.
Να πω εδώ έτσι, τώρα προκλήθηκα, υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο του
Γληνού, ο οποίος το 1932 είχε ερωτηθεί απ’ τη ∆ιάπλαση των Παίδων, που
είχε ζητήσει τη γνώμη κάποιων παιδαγωγών, να γράψουν τη γνώμη τους για
τους νέους επιστήμονες. Και είχε γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο, που
πραγματικά νομίζω ότι πρέπει όλοι αν το διαβάσουν, και στο τέλος καταλήγει
με αυτό περίπου που είπε ο Κώστας Βορέας, ότι πρέπει να παιδιά της
εργατικής τάξης, των αγροτών, των μικροεπαγγελματιών να υπηρετούν τον
άνθρωπο. Είναι κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς μέσα σε αυτή την πορεία της
καταξίωσης πια σαν επαγγελματίες και ιδιαίτερα σε κάποιους κλάδους
απαρνιούνται την τάξη τους, απαρνιούνται τους συνανθρώπους τους, αυτούς
που έχουν ανάγκη, και δυστυχώς λειτουργούν διαφορετικά. Εμείς γι’ αυτό δεν
είναι τυχαίο ότι το βάζουμε αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι ένας επιστήμονας για
να είναι ολοκληρωμένος πρέπει να είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος. Και πάνω απ’
όλα αν είναι άνθρωπος θα πρέπει να βλέπει σαν λειτούργημα αυτό το οποίο
κάνει και δεν θα πρέπει να έχει σαν Θεό του το χρήμα, όπως προσπαθούν
κάποιοι να ποτίσουν τα παιδιά με την πρώτη μέρα που θα μπουν στη σχολή με
αυτό ακριβώς. Στην Ιατρική Σχολή τους έλεγαν ότι γίνατε γιατροί από εδώ και
πέρα, είναι δυστυχώς το μάθημα που κάνουν πάρα πολλοί καθηγητές και θα
πρέπει να λειτουργείτε έτσι, να σας λένε κ. Γιατρέ. Και όταν το λες αυτό σε
έναν δεκαοχτάχρονο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει όταν μεγαλώσει.
Θα ήθελα να πω, να κάνω πρώτα μια ανακοίνωση, ότι η χθεσινή μέρα είναι μια
πολύ σημαντική για την πόλη μας, γιατί επιτέλους μετά από πάρα πολλά
χρόνια έγινε η δημοπράτηση του κεντρικού αγωγού, του αντιπλημμυρικού
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δηλαδή αγωγού, της Λεωφόρου Καβάλας. Μια δημοπράτηση που την
περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει τέλος
πάντων το 2006, σταμάτησε η δημοπράτηση τότε και σήμερα, μετά απ’ τους
αγώνες τους οποίους κάναμε και σαν ∆ήμος και οι κάτοικοι οι πλημμυροπαθείς
αλλά και συνολικά οι κάτοικοι της πόλης μας, θυμάστε πόσες κινητοποιήσεις
είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα, πήρε επιτέλους σάρκα και οστά αυτό
το αίτημα, το οποίο είναι απαραίτητο, και είναι ένα μεγάλο κομμάτι του
συνόλου των έργων που πρέπει να γίνουν για την αντιπλημμυρική θωράκιση
της πόλης. ∆ημοπρατήθηκε λοιπόν προχθές. Σε δυο μέρες θα βγει επίσημη
ανακοίνωση, οπότε θα είναι και ανακοινώσιμη πια, επειδή υπάρχουν εδώ και
εκπρόσωποι του Τύπου, πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί και
βασικά να μπει και αυτό το χαρακτηριστικό, ότι ο αγώνας των κατοίκων της
πόλης ανάγκασε να γίνει η δημοπράτηση αυτή. Μέλος της επιτροπής ήταν και
ο Κώστας Βορέας, ο οποίος παρευρέθηκε, όπως επίσης παρευρέθηκε και η
∆ιευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου, η Παναγιώτα Παναγιωτάκου,
ούτως ώστε να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις, να πιέζουμε τα
χρονικά διαστήματα και εάν όλα πάνε καλά και δεν υπάρχουν ενστάσεις επί
ενστάσεων, πιστεύουμε ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσει να
υλοποιείται το έργο. ∆ηλαδή εάν όλα πάνε καλά προς το τέλος του χρόνου θα
εγκατασταθεί ο εργολάβος. Αν υπάρχουν τώρα ενστάσεις, θα δούμε μετά τι
έχει να γίνει.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν ξέρω και πραγματικά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, ποιοι
εργολάβοι την παίρνουν, μας ενδιαφέρει να προχωρήσει... Ειλικρινά δεν ξέρω,
Ηρακλή.
Για τους παιδικούς σταθμούς να πω δυο λόγια. Ξέρετε ότι, και είχαμε
συζητήσει στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, ότι φέτος άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής
των παιδιών ας πούμε στους παιδικούς σταθμούς, μέσω του ΕΣΠΑ. Φέτος
μειώθηκε, πρώτον, το κονδύλι το οποίο δίνεται το συνολικό. ∆εύτερον,
μειώθηκε το κονδύλι ανά παιδί. Και τρίτο, αυτά είναι και στοιχεία τα οποία
βέβαια έχουν δημοσιοποιηθεί, τα διαβάζετε, τα ακούτε κάθε μέρα. ∆ηλαδή
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ζούμε όλοι την αγωνία χιλιάδων οικογενειών που δεν μπορούν να πάνε τα
παιδιά τους μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς. φέτος έμειναν εκτός
παιδικών σταθμών 40.000 παιδιά και με 8.000 αιτήσεις που ακυρώθηκαν, είναι
48.000 τα παιδιά που έμειναν εκτός παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ. Που
σημαίνει ότι αυτές οι οικογένειες θα πρέπει πια να κάνουν αίτηση στους
δήμους και να πάρουν τα παιδιά οι δήμοι, μιλάω γενικότερα, γιατί εμείς εδώ
έχουμε καταργήσει τα τροφεία για τις περισσότερες κατηγορίες και όσα
πάρουμε μέσω ΕΣΠΑ, επειδή είχαν εισόδημα μέχρι 27.000, θα τα πάρουμε και
όλα χωρίς τροφεία, αλλά σε πάρα πολλούς δήμους είναι δυσβάστακτο το ποσό
το οποίο θα πρέπει να δίνουν, δηλαδή να δίνουν τροφεία 100, 150, 200€ τον
μήνα ανά παιδί. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ τραγικό και δημιουργεί
πολλά εμπόδια στις λαϊκές οικογένειες.
Άλλαξε βέβαια ο τρόπος και με την επιλογή των γονιών που έχουν μέσω
ΕΣΠΑ. ∆ηλαδή φέτος παίρνουν το voucher, οπότε δεν έχουμε πια το στοιχείο
που είχαμε κάθε χρόνο, ότι ξέραμε απ’ τις αιτήσεις που έχουν γίνει και επιλογή
που γίνονταν ανά παιδικό σταθμό και ξέραμε ότι οι Χαϊδαριώτες θα έρθουν
στο Χαϊδάρι, το Περιστέρι στο Περιστέρι και στο Χαϊδάρι θα επιλέξουν όσοι
μένουν στο ∆άσος τον παιδικό σταθμό του ∆άσους και όσοι μένουν στα
Κουνέλια της Αγίας Μαρίνας. Αλλά έχει ο καθένας το δικαίωμα με το voucher
που έχει να πάει σε όποιον παιδικό σταθμό θέλει.
Έτσι είχαμε, πρώτον, μία καθοδήγηση γονιών να στραφούν στους ιδιωτικούς
παιδικούς σταθμούς και δεύτερο, δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτή τη στιγμή η
κατάσταση, αφού οι παιδικοί σταθμοί της πόλης μας, που θεωρούνται και είναι
απ’ τους καλύτερους στη ∆υτική Αθήνα, γιατί έχουμε και προσωπικό πια απ’
τις περσινές προσλήψεις που είχαμε κάνει, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες,
και στις τροφές καλό, και στις υποδομές. ∆ηλαδή γενικότερα η λειτουργία των
παιδικών σταθμών του ∆ήμου μας είναι πολύ καλή. Αυτό βέβαια, επειδή το
ξέρουν και οι γειτονικοί δήμοι, οδηγούν κάποιους γονείς στο να φέρουν τα
παιδιά τους στο Χαϊδάρι. Έτσι πιθανόν να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ανάλογα
με το πόσα παιδιά θα έρθουν, γιατί αυτές τις μέρες γίνονται εγγραφές και δεν
έχουμε τα πλήρη στοιχεία, αλλά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι αρκετά παιδιά
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από γειτονικούς δήμους έρχονται και αυτό πιθανόν να δημιουργήσει ένα
πρόβλημα σε σχέση με το σύνολο των παιδιών που θα πάρουμε. Η πρόθεσή
μας είναι να μην μείνει κανένα παιδί έξω και αυτό τουλάχιστον θα το
επιδιώξουμε και σε αυτό βέβαια βοηθάει ότι φέτος λειτουργεί και ο νέος
σταθμός, ο οποίος θα λειτουργήσει από αύριο. Ήδη έχει εγκατασταθεί το
προσωπικό, Ηρακλή, και ο σταθμός λειτουργεί κανονικά από αύριο. Ο νέος
σταθμός λοιπόν του ∆άσους λειτουργεί και οι υπόλοιποι σταθμοί όπως ήταν
και το προσωπικό, γιατί με τις προσλήψεις που κάναμε πέρσι και τα
ανανεούμενα αυτά δωδεκάμηνα, δεν υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό.
Για τον σταθμό της Βεργίνας πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει, βέβαια δεν θα
συζητήσουμε τώρα το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, που είναι
απαράδεκτο και το έχουμε πει πολλές φορές εδώ μέσα. Θα ήταν εγκληματικό
απ’ την πλευρά μας να υλοποιήσουμε μια τέτοια προγραμματική σύμβαση.
Έχουμε κάνει λοιπόν επανειλημμένες προσπάθειες, τώρα ήρθε και η
Γραμματέας εδώ, η ∆έσποινα, που μπορεί να το επιβεβαιώσει και μπορεί να
φέρει και κάποια έγγραφα που έχουμε κάνει. Τηλεφωνικές λοιπόν επαφές και
έγγραφα στη διοίκηση του ΟΑΕ∆, με την οποία ζητάμε το αυτονόητο, να
έχουμε μια επαφή για να δούμε τι θα γίνει με τον σταθμό. Και να αλλάξουμε
βέβαια την προγραμματική σύμβαση, να δούμε τέλος πάντων, να δοθεί μια
λύση. Παρόλα αυτά και παρόλο ότι έχουμε φτάσει στο σημείο πια να
παίρνουμε και να βρίζουμε, με δυο λόγια να το πω έτσι, στη διοίκηση του
ΟΑΕ∆, δεν έγινε δυνατό μέχρι σήμερα να έχουμε αυτή την πολυπόθητη επαφή
για να δούμε τι θα γίνει με τον σταθμό της Βεργίνας. Αυτά είναι τα στοιχεία.
Αν θέλετε να σας δείξουμε και τα έγγραφα τα οποία έχουν γίνει. Αλλά
πραγματικά είναι, δεν ξέρουμε, απαράδεκτη αυτή η τακτική που ακολουθεί η
∆ιοικήτρια του ΟΑΕ∆, και η καινούργια και η προηγούμενη διοίκηση.
Για το άνοιγμα του Κολυμβητηρίου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ανοίξει
το Κολυμβητήριο. Εδώ να τονίσουμε ότι φέτος έγιναν πάρα πολύ σημαντικοί
αγώνες στο Κολυμβητήριο. Αυτό δείχνει ότι το Κολυμβητήριο της πόλης μας
έγινε πια και αξιόπιστο και ένα απ’ τα καλύτερα Κολυμβητήρια που υπάρχουν
στην Αθήνα. Γίνονται πια Πανελλήνιοι Αγώνες και κολύμβησης και οι αγώνες
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του πόλο ανόδου στην κατηγορία και ρυθμικής κολύμβησης και τεχνικής
κολύμβησης. Επιλέγεται δηλαδή το Κολυμβητήριο της πόλης μας απ’ την
Ομοσπονδία, και μάλιστα πήραμε και συγχαρητήρια και βραβευτήκαμε απ’ την
Κολυμβητική Ομοσπονδία, γιατί πραγματικά λειτουργεί κάτω απ’ τις καλύτερες
προϋποθέσεις το Κολυμβητήριο. Και εδώ πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια
και στον Μανώλη Τροχίδη, που είναι ο εντεταλμένος Σύμβουλος, και στον
Νίκο Καραγιάννη σαν Αντιδήμαρχος, και στο προσωπικό, γιατί πραγματικά
γίνεται πολύ σημαντική δουλειά. Τελείωσαν πια τα προβλήματα. Αν βλέπατε
το άγχος που είχαμε πριν από ένα χρόνο για το αν θα μπορέσουμε να βάλουμε
πετρέλαιο ή όχι, τι θα γίνει με τις εγκαταστάσεις, τι θα γίνει με τον καθαρισμό,
τι θα γίνει με την αντιπλημμυρική προστασία. Βρήκα φωτογραφίες παλιότερων
εποχών όπου η αντιπλημμυρική προστασία τότε που μπορούσαν να γίνουν
διάφορα έργα ήταν αυτά τα τσουβάλια της άμμου, που με τον κεντρικό αγωγό
τώρα να σας πω ότι ένα απ’ τα μεγάλα θέματα που θα λυθούν είναι οι
πλημμύρες της οδού Κορυτσάς, του 3ου ∆ημοτικού, του Κολυμβητηρίου και το
Ασκληπιού κ.λπ. και ένα κομμάτι βέβαια των νερών που φτάνει μέχρι και το
∆ημαρχείο.
Για τη δυσοσμία στη διυλιστήρια να πω ότι το κάποτε δεν υπήρχε δυστυχώς
Βαγγέλη δεν το έχεις ζήσει, υπήρχε και πολύ μεγάλη μάλιστα δυσοσμία. Και οι
παλιότεροι που γνωρίζουμε, και επικαλούμαι εδώ τους πιο παλιούς ∆ημοτικούς
Συμβούλους, θα θυμούνται ότι την δεκαετία του ’80 δεν ήταν ∆ήμαρχος τότε
ο Σκαμπάς, ήταν στην αντιπολίτευση, ήταν ο Κυριάκος Ντηνιακός, ήταν ο
Λογοθέτης ∆ήμαρχος Νίκαιας και απ’ τη Νίκαια ξεκινήσαμε, γιατί ήμουν και
εγώ τότε, ο Λογοθέτης, ο Σκαμπάς, κάτοικοι εδώ της περιοχής και
δημοσιογράφοι που είχαν κληθεί και κάναμε την περίφημη διαδρομή ΝίκαιαΧαϊδάρι-∆ιυλιστήρια για να αποδείξουμε από πού προέρχεται η ρύπανση, γιατί
τότε όλοι έλεγαν ότι δεν προέρχεται από τα διυλιστήρια η ρύπανση.
Θέλω να σας πω ότι δυστυχώς είναι πολύ παλιό αυτό το θέμα της ρύπανσης
των διυλιστηρίων. Προσκρούουμε βέβαια σε διάφορες έρευνες οι οποίες
εμφανίζονται και λένε ότι δεν είναι επιβλαβής αυτή η μόλυνση τέλος πάντων,
αυτά τα σωματίδια τα οποία έρχονται απ’ το διυλιστήριο. Εμείς έχουμε ζητήσει
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και πιέζουμε και έχει δεσμευτεί η Περιφέρεια ότι θα δημιουργήσει μονάδα
μέτρησης στο ∆άσος και πιστεύουμε ότι, βέβαια δεν φτάνει μόνο μία μονάδα
μέτρησης και δεν είναι μόνο το ζήτημα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι και αυτοί
έχουν βρει διάφορους τρόπος για να ξεγελάνε αν θέλετε και τέτοιου είδους
όργανα. Το θέμα είναι να παρθεί, εδώ επιβάλλεται η πολιτεία να εφαρμόσει
τους νόμους και τουλάχιστον να πάρει μέτρα, να αναγκάσει δηλαδή τις
μονάδες αυτές, όπως είναι τα διυλιστήρια και όπως είναι βέβαια και πάρα
πολλές άλλες ρυπογόνες, γιατί δεν είναι μόνο τα διυλιστήρια, υπάρχουν πάρα
πολλές ρυπογόνες εταιρείας στο Θριάσιο Πεδίο. Είδατε η φωτιά πέρσι,
ανέδειξε το τεράστιο θέμα, η φωτιά θυμάστε που έκαιγε τα σκραπ εκεί και τα
πλαστικά και αυτά στον Ασπρόπυργο, ανέδειξε το τεράστιο πρόβλημα το πώς
λειτουργούν αυτές οι αποθήκες και όλες αυτές οι δήθεν επιχειρήσεις, οι οποίες
δεν παίρνουν άδεια από πουθενά και λειτουργούν πραγματικά έξω από κάθε
κανόνα.
Για τις μονώσεις των σχολείων. Είναι σαν θέμα βέβαια στην Αναμόρφωση,
απλά εγώ να πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πέντε σχολεία που έχουν
προβλήματα με τις μονώσεις. Είναι το 4ο ∆ημοτικό, πολύ παλιό πρόβλημα, η
κα Γκανά θα ξέρει. Γυμνάσιο, συγνώμη. Η κα Γκανά που ήταν ∆ιευθύντρια θα
ξέρει πόσων χρόνων είναι αυτό το πρόβλημα, από πότε έρχεται. Ακριβώς, θα
σας πω τώρα, ναι. Έχουμε στο 9ο ∆ημοτικό και έχουμε και τις κεραμοσκεπές
στο 7ο Γυμνάσιο και στο 1ο ∆ημοτικό. ∆ηλαδή έχουμε δύο ειδών θέματα,
κεραμοσκεπές και μονώσεις. Σε αυτό το, σήμερα ψηφίζουμε μια Αναμόρφωση,
βάζουμε κωδικό για τις κεραμοσκεπές. Εδώ θα δείτε, και κάνω τώρα ή να τα
πούμε μετά αυτά όταν έρθουμε στο θέμα; Να τα πούμε στο θέμα καλύτερα,
εντάξει.
Για την αξιολόγηση υπαλλήλων του ∆ήμου. Πρέπει να σας πω ότι η
αξιολόγηση γίνεται μέσω των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, όχι μέσω του ∆ήμου
ή του ∆ημάρχου. Και για τις μετακινήσεις εμείς ξέρετε ότι κάνουμε
μετακινήσεις ελάχιστες, με το σταγονόμετρο δηλαδή. ∆εν εκμεταλλευτήκαμε
τη θέση μας και τη διοίκηση του ∆ήμου απ’ την πρώτη μέρα που αναλάβαμε,
όπως έκαναν άλλοι δήμοι που άλλαξαν προϊσταμένους, διευθυντές, δεν ξέρω
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εγώ τι, προσωπικό, οτιδήποτε άλλο. Εμείς αυτό το διάστημα με φειδώ και
πραγματικά με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε
προβλήματα στη λειτουργία του ∆ήμου, αλλά και κυρίως να μην τιμωρήσουμε
εργαζόμενους επειδή δεν είναι δικοί μας, επειδή έβαλαν κάποια ζητήματα,
επειδή έχουν τις δικές τους απόψεις. Αυτό είναι μακριά από εμάς. Ό,τι κίνηση
γίνεται, γίνεται, που δεν έχουν γίνει, έγινε μόνο τοποθέτηση ∆ιευθύντριας, της
κα Παναγιωτάκου, επειδή είχε δύο θέσεις ο κ. Παρασκευάς ∆ιευθυντή και
έπρεπε ήδη αυτό να είχε λυθεί απ’ την προηγούμενη διοίκηση, και ελάχιστες
πολύ μικρές αλλαγές στο προσωπικό, που γίνονται πάντα με συνεννόηση με
τον ∆ιευθυντή της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας ή με τους προϊσταμένους και τους
διευθυντές τους αντίστοιχους.
Για τον φωσφογύψο πρέπει να σας πω μόνο ότι σε αυτή την αίθουσα το
προηγούμενο ∆ημοτικό Συμβούλιο είχε αναγκαστεί να συζητήσει το θέμα μετά
από αίτημα το οποίο είχαμε κάνει εμείς τότε σαν Λαϊκή Συσπείρωση. Μάλιστα
ο Κώστας Βορέας είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, όπως και ο ∆ημήτρης
Τσατσαμπάς που ήταν στον ΠΕΣΥ∆ΑΠ, και είχε έρθει εδώ και ο Πρόεδρος του
ΠΕΣΥ∆ΑΠ ο Γουρδομιχάλης, το θυμάμαι και εσύ Ανδρέα, και κάτω από πιέσεις
και δικές μας αλλά και γενικότερες της κοινωνίας που είναι γύρω απ’ το
Ποικίλο Όρος πάρθηκαν κάποια μέτρα, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτά
τα μέτρα είναι οριστικά και ότι αυτά τα μέτρα καλύπτουν και δίνουν μια
σοβαρή ας πούμε και επιστημονική λύση για το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος,
είδατε με μία βροχή που έκανε, μια μεγάλη βροχή, αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο
μέρος. Και δεν μπορούμε βέβαια να επαφιόμαστε στο εάν θα ξεκινήσουν τα
μέτρα του Μετρό για να σκεπαστεί πάλι με άμμο, που και η άμμος είναι ένα
απ’ τα πολλά πράγματα που έχουν να γίνουν. Επειδή έχουν γίνει και ειδικές
συζητήσεις και ειδικές συγκεντρώσεις στον ΠΕΣΥ∆ΑΠ γι’ αυτό το θέμα, πρέπει
να πω ότι προσκρούουμε πάντα στην οικονομική αδυναμία, όπως επικαλούνται
οι εκάστοτε κυβερνήσεις και τα υπουργεία, για να δοθούν κάποια χρήματα και
να βρεθεί μια πιο οριστική λύση.
Και τελειώνοντας, το έργο στην Καζαντζάκη δεν είναι έργο του ∆ήμου και
στην Ιερού Λόχου με Λεωφόρο Αθηνών μια λάμπα σπασμένη επικίνδυνη. Εγώ
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θα ήθελα να πω το εξής, το έχω πει και σε άλλα ∆ημοτικά Συμβούλια. Μπορεί
κάποιες φορές για τη δημιουργία εντυπώσεων και για να καταγραφεί ας
πούμε, να δοθεί μετά στον Τύπο ότι έγινε κάποια ερώτηση απ’ την τάδε
παράταξη να γραφτεί αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όταν οι
κάτοικοι έχουν την ευαισθησία και βλέποντας μία σπασμένη λάμπα που είναι
επικίνδυνη, όπως είπες Βασίλη, για τα παιδιά ή για τον κόσμο, παίρνουν
τηλέφωνο στην Τεχνική Υπηρεσία ή γενικά στον ∆ήμο και λένε «Παιδιά
υπάρχει εκεί μια σπασμένη λάμπα, πηγαίνετε πάρτε τη», νομίζω ένας
∆ημοτικός Σύμβουλος δεν πρέπει να περιμένει το ∆ημοτικό Συμβούλιο για να
βάλει αυτό το ζήτημα.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Να πω και κάτι; επειδή αναφέρεται ο ∆ήμαρχος στους
δημότες. Στην περίπτωση που έρχεται ένας δημότης σε εμάς και μας αναφέρει
το θέμα και μας λέει πες το στο ∆ημοτικό Συμβούλιο ή το βάζει στην
πλατφόρμα ή σε ένα δημοσίευμα κάπου, εμείς δεν είμαστε υπόλογοι απέναντι
σε αυτό τον δημότη; Τι θα του πούμε; Ότι πήραν κάποιοι άλλοι τηλέφωνο,
ενώ δεν το γνωρίζουμε; ∆ηλαδή καλό είναι κάποιες φορές και εμείς δεν είναι
θέμα δημοσιότητας, είναι θέμα χρέους απέναντι στους δημότες να κάνουμε
ένα ερώτημα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω. Κανένας δεν μπαίνει διαμεσολαβητής ανάμεσα στον
κάτοικο που έχει ένα ζήτημα και στις υπηρεσίες του ∆ήμου. Και είναι πολύ
κακό κάποιοι να παίζουν αυτό τον ρόλο του διαμεσολαβητή και να περιμένουν,
να λένε στον δημότη πες μας εμάς και μετά από 15 μέρες που θα γίνει το
∆ημοτικό Συμβούλιο θα το βάλουμε σαν θέμα. Θα πρέπει να πείτε λοιπόν στον
δημότη ότι θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στις Υπηρεσίες του ∆ήμου, είτε
αυτή είναι Τεχνική Υπηρεσία, είτε Καθαριότητα, Πράσινο, Κοινωνική Υπηρεσία,
οτιδήποτε, για να παρθούν άμεσα μέτρα και αν λυθεί το πρόβλημα. Αυτό
πρέπει να γίνεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να συνεχίσουμε
συνάδελφοι.

Έχουμε Ένα

Εκτός Ημερησίας Θέμα,
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Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας και καθορισμού τρόπου
εκτέλεσης για «Επισκευή Κεραμοσκεπών σε Σχολικά Συγκροτήματα»
του ∆ήμου μας.
Υπάρχει διαφωνία να κουβεντιαστεί ; Να μπει. Υπάρχει διαφωνία; Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να περάσουμε συνάδελφοι στην Ημερήσια ∆ιάταξη.

1ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Συζήτηση σχετικά με την λειτουργία του κυλικείου-αναψυκτηρίου
εντός κοινωφελούς ιδρύματος του Βοτανικού Κήπου Ι. & Α.Ν.
∆ΙΟΜΗ∆ΟΥΣ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την εισήγηση ο ∆ήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα κάνω μία προσπάθεια, επειδή έχουμε, αυτό το θέμα έχει
συζητηθεί και στο προηγούμενο ∆ημοτικό Συμβούλιο και είχαμε πει εκεί
αρκετά πράγματα, θα κάνω μια προσπάθεια όσο το δυνατόν να είμαι σύντομος
και πιστεύω ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν όλοι στο θέμα και εάν θέλουν και
κάτοικοι που είναι εδώ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τον λόγο, γιατί
δεν είναι το ζήτημα ότι εδώ μιλάμε για ένα κυλικείο σε ένα χώρο που ξέρετε
ότι αποφάσεις σφράγισης παίρνουμε καθημερινά για πάρα πολλά. ∆ηλαδή
σήμερα ας πούμε σφραγίστηκαν δύο καταστήματα και αποφάσεις σφράγισης
σαν μονοπρόσωπο όργανο, όπως είναι ο ∆ήμαρχος, γιατί αυτός έχει την
αρμοδιότητα και την ευθύνη αυτών των αποφάσεων, όταν υπάρχουν είτε
μηνύσεις, είτε αναφορές από το Υγειονομικό, από την Πυροσβεστική, από
οπουδήποτε αλλού ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε βγαίνουν τέτοιες
αποφάσεις. Εάν δείτε δηλαδή οι αποφάσεις που παίρνονται είναι κάθε
βδομάδα τουλάχιστον υπάρχει μία σφράγιση και σας λέω σήμερα είχαμε δύο
σφραγίσεις.
Αυτό το θέμα λοιπόν έχει ανακηρυχθεί σε κύριο πρόβλημα γιατί δεν αφορά,
όπως σας είπα και πριν, ένα από κυλικείο που θα λειτουργήσει κάπου. Εδώ
μιλάμε για έναν ολόκληρο σχεδιασμό που ξεκινάει απ’ το τι θα γίνει τελικά
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στην πόλη μας και τι θα γίνει σε φυσικά κομμάτια, τοπία σε πανέμορφους
χώρους της πόλης, οι οποίοι έχουν μπει στο μάτι, έχουν μπει στο στόχαστρο,
έχουν ανοίξει την όρεξη κάποιων, είτε μικρών είτε μεγαλύτερων, οι οποίοι
θέλουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των συμφερόντων των κατοίκων, του
λαού, σε βάρος αν θέλετε της ίδιας της ποιότητας ζωής και βέβαια και
επιβαρύνοντας ή αλλοιώνοντας ή καταστρέφοντας το περιβάλλον.
∆υο λόγια να σας πω μόνο για να καταλάβετε πόσα προβλήματα υπάρχουν και
πώς πρέπει να προστατεύσουμε την πόλη. Εδώ και πολλά χρόνια έχουν
ξεκινήσει τέτοιες προσπάθειες ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης τέτοιων
χώρων, ξεκινώντας απ’ τον Σκαραμαγκά. Μην ξεχνάτε ότι στον Σκαραμαγκά
υπήρχε ένας ολόκληρος σχεδιασμός για να γίνει αυτό το περίφημο
διαμετακομιστικό κέντρο, να γίνει λιμάνι ο Σκαραμαγκάς και βέβαια έγινε το
πρώτο βήμα πριν από 10 χρόνια με την εγκατάσταση, 12 χρόνια, με την
εγκατάσταση των containers στον χώρο, που ήταν το πρώτο βήμα για να
λειτουργήσει το λιμάνι ο Σκαραμαγκάς, που σημαίνει και με τα υπόλοιπα
σχέδια που είχαν για τις χρήσεις γης στον Σκαραμαγκά, όπου θα έμπαιναν
χρήσεις βιομηχανίας, όπως έγινε η ΒΙΠΕ στο Σχιστό, εκεί μιλάμε για τέλεια
καταστροφή του χώρου και βέβαια για ανάπτυξη συμφερόντων οικονομικών,
που σήμαινε καταστροφή για τους κατοίκους της περιοχής και πολύ
περισσότερο ότι το όνειρο των κατοίκων και της πόλης μας αλλά και της
∆υτικής Αθήνας για έξοδο προς τη θάλασσα, για να ξαναποκτήσουμε πια αυτό
το φυσικό μέτωπο, για να ξαναζωντανέψει ο Σκαραμαγκάς, θα πέθαινε
οριστικά.
Σε αυτό εντάχθηκε και η δημιουργία της σιδηροδρομικής γραμμής ΙκόνιοΘριάσιο, όπου βέβαια αυτή η σιδηροδρομική γραμμή στο αρχικό της σχέδιο
προέβλεπε παρακλάδια γραμμές στο λιμάνι, όπου θα φόρτωναν τα containers
και με σταθμό που θα δημιουργούνταν στην περιοχή του Σκαραμαγκά θα
πήγαιναν τα εμπορεύματα απ’ το Ικόνιο και απ’ την Σκαραμαγκά πια στο
Θριάσιο, για να συνεχίσουν από εκεί.
Και δεύτερο, η περίφημη αυτή χάραξη της γραμμής, όπου έκανε ένα τεράστιο
Πι πληγώνοντας την καρδιά των βουλών, και του Όρους Αιγάλεω και του
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Ποικίλου Όρους, σήμαινε ότι δημιουργούνταν, και μάλιστα μαζί με την
απόφαση τότε που είχε πάρει το ∆ημοτικό Συμβούλιο, καλά, αυτή την
απόφαση για τη σιδηροδρομική γραμμή ξέρετε ότι την πήρε στις 3:00 τα
ξημερώματα, χωρίς να υπάρχει καν εισήγηση. Υπήρχε όμως και άλλη απόφαση
που την περιοχή αυτή απ’ το ∆αφνί μέχρι τον Σκαραμαγκά την έβγαζε εκτός
ζώνης προστασίας για τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.
∆εύτερο σε σχέση με τους σχετισμούς που υπάρχουν, είναι ο χώρος του Κόπα
Κοπάνα, όπου πριν από χρόνια με άλλον ιδιοκτήτη, εδώ να φανταστείτε ότι
μιλάμε για περιοχές όπου υπάρχουν καταπατητές ή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
διεκδικούν γη, όπως είναι για παράδειγμα η Μητρόπολη Λαμίας, η Μονή
Κλειστών ή διάφοροι άλλοι μεγαλοκαταπατητές, οι οποίοι διεκδικούν χιλιάδες
στρέμματα. Μόνο η Μονή Κλειστών διεκδικεί 7.000 στρέμματα στο Ποικίλο
όρος και στο Όρος Αιγάλεω, ξεκινώντας απ’ τις παρυφές εδώ του ∆άσους και
πηγαίνοντας μέχρι κάτω. Βέβαια με τι, με βουλοκέρια της Τουρκοκρατίας,
έτσι; Με χρυσόβουλα της Τουρκοκρατίας. Εκεί λοιπόν που λειτουργεί το Κόπα
Κοπάνα έγινε κάποια προσπάθεια από κάποιους ιδιοκτήτες Αγγελόπουλους,
πριν από 20-22 χρόνια, να φτιάξουν ένα κέντρο αυτοκινήτων βαρέως τύπου,
δηλαδή νταλίκες και φορτηγά, να εγκατασταθούν εκεί, που καταλαβαίνετε
αυτό τι θα σήμαινε και για την περιοχή της Αφαίας. Ο στόχος τους είναι να
φύγουν οι κάτοικοι από εκεί, να ξεμπερδεύουν με τις συνοικίες, για να
μπορέσουν να αλώσουν την περιοχή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι η δυτική πύλη
της Αθήνας.
Αφού λοιπόν δεν περπάτησε αυτό το σχέδιο, μετά από πολύ μεγάλες
κινητοποιήσεις που κάναμε τότε, βρέθηκε άλλος ιδιοκτήτης πια για τον χώρο,
η Μονή Κλειστών - Πόσο εύκολα αλλάζουν ιδιοκτησίες για 50 στρέμματα, ε; και βρέθηκε άλλος πια ενοικιαστής και λειτούργησε το Κόπα Κοπάνα κατά
παράβαση κάθε νομιμότητας. Εδώ και αν είναι καραμπινάτη βέβαια παραβίαση
όλων των όρων, από συγκοινωνιακό, περιβαλλοντικό, αρχαιολογικό, ό,τι
μπορείτε να φανταστείτε, υπήρχαν καραμπινάτες παραβιάσεις. Είναι εδώ και ο
Κώστας Φωτεινάκης και χαίρομαι, γιατί είχαμε αγωνιστεί μαζί και με άλλους
πολίτες πολλά χρόνια γι’ αυτά τα ζητήματα. Εκεί λοιπόν καταστράφηκε η
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αρχαία Ιερά Οδός, καταστράφηκε ο τάφος που ήταν ακριβώς εκεί που είναι
σήμερα οι πισίνες του Κόπα Κοπάνα, που υπήρχαν 57 αρχαίοι τάφοι.
Προχωρώντας σας κάνω τώρα μια σύντομη περιγραφή για να φτάσουμε και
στο κυλικείο, για να δούμε τι παίζει και στον χώρο εκεί. Έχουμε την
προσπάθεια με το νέο ρυθμιστικό της Αθήνας και τη δημιουργία υποζωνών για
να αλώσουν και το Ποικίλο Όρος και το Όρος Αιγάλεω. Και φτάνουμε στο...
Έγινε προσπάθεια διάνοιξης του περιφερειακού δρόμου στο ∆άσος, όπου
βέβαια εντελώς τυχαία ακριβώς κάτω απ’ τον περιφερειακό δρόμο ήταν
εκτάσεις οι οποίες διεκδικούσαν και το ∆αφνί, το οποίο βέβαια ∆αφνί εκείνη
την περίοδο ήταν σε περίοδο ξεπουλήματος και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με
το ∆αφνί, γιατί κατά καιρούς μπαίνει αυτό το ζήτημα να ξεπουλήσει χώρους
του, και έχουμε και τεράστια ζητήματα με διεκδικήσεις που έχει να κάνει και
με εγκαταστάσεις που λειτουργούν τώρα, σήμερα, αθλητικοί χώροι κ.λπ. του
∆ήμου, και καταπατητές επώνυμοι. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν τότε ήταν να
δημιουργηθούν οικοδομικά τετράγωνα, απ’ τη στιγμή που θα άνοιγε ένας
δρόμος, και αυτή η προσπάθεια κατέρρευσε κάτω από την κινητοποίηση του
κόσμου, τη δενδροφύτευση που κάναμε εκείνη την περίοδο εκεί που ήθελαν
κάποιοι να ανοίξουν τον δρόμο και πραγματικά τον καθημερινό αγώνα που
είχαμε δώσει εκείνη την περίοδο.
Φτάνουμε λοιπόν στο ∆ιομήδειο, όπου και αυτό είναι ένα κομμάτι του
συνόλου αυτού που σας λέω, όπου ο ∆ιομήδειος Κήπος, που πραγματικά είναι
μια όαση και ξεκούρασης και χαράς και ανάσα ζωής εδώ για τους κατοίκους,
αλλά βέβαια είναι και ένας χώρος που μπορεί να λειτουργήσει και για τους
μαθητές οι οποίοι επισκέπτονται τον χώρο, αφού είναι ο μοναδικός κήπος που
έχει τόσες χιλιάδες φυτά και δέντρα σε αυτό τον χώρο.
Εδώ μία παρένθεση να πω ότι έτρεξα λίγο τα θέματα, έχουμε και το θέμα του
στρατοπέδου βέβαια, που αυτό και αν το είχαν βάλει στο μάτι, αυτό και αν
προσπάθησαν

με

διάφορους

τρόπους

είτε

να

το

χτίσουν

οικοπεδοποίηση, με την αλλαγή που ήθελαν να κάνουν

με

την

λόγω της

μετεγκατάστασης, είτε με διάφορες χρήσεις μέτρα, να φέρουν εδώ
πολύκεντρα, μεγάλα καταστήματα κ.λπ. Και βλέπετε τι γίνεται τώρα στον
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άξονα για παράδειγμα της Λεωφόρου Κηφισού ή και σε άλλους χώρους, που
πραγματικά γίνεται τεράστια εγκατάσταση πολύ μεγάλων μονάδων, ή αυτό
που γίνεται στο Ελληνικό, όπου έχουν και το θράσος να λένε ότι θα γίνει
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, ενώ θα κλείσουν όλοι οι μικροεπιχειρηματίες
και τα μικρομάγαζα των περιοχών. Και τι σημαίνει αυτό βέβαια για την
επιβάρυνση, χτίζοντας μια καινούργια πόλη στην περιοχή.
Το ∆ιομήδειο λοιπόν πριν από μερικά χρόνια, όχι πολλά, έγινε μια προσπάθεια
μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης, την οποία είχε υπογράψει ο τότε
Πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο κ. Πελεγρίνης, σημερινός Υπουργός Παιδείας,
με την ∆ιοίκηση του ∆ιομήδειου, έγινε μία προσπάθεια να αποχαρακτηριστεί
απ’ τον χώρο που έχει σήμερα και τις χρήσεις, που προστατεύεται πραγματικά
σαν φυσικός χώρος κάλλους εκεί η περιοχή, και να χτιστούν μέσα, να γίνουν
διάφορες χρήσεις, να χτιστούν εγκαταστάσεις ξενοδοχειακές, εστιατόρια κ.λπ.
Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι εργαζόμενοι μέσα, που είναι η πλειοψηφία
των εργαζομένων του ∆ιομήδειου, γιατί εμφανίζονται κάποιοι, που είναι μια
ισχνή μειοψηφία, η οποία υπερασπίζεται τα συμφέροντα κάποιων μέσα στον
χώρο. Η πλειοψηφία των εργαζομένων αντιδρά, αν και φοβάται αντιδρά η
πλειοψηφία των εργαζομένων εκεί μέσα. Και μετά από επαφές που είχαμε με
εργαζόμενους πήραμε και αυτό το κείμενο, την προγραμματική σύμβαση,
δημιουργήσαμε τεράστιο θέμα τότε, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, πριν γίνουμε
∆ημοτική Αρχή, και σταμάτησαν εκεί, γιατί είχαμε και τις αλλαγές εκεί που
υπήρξαν, και σταμάτησε εκεί το θέμα, δεν προχώρησαν.
Έγινε όμως τώρα ένα βήμα με το κυλικείο, όπου το κυλικείο είναι ένα όχημα,
είναι το μέσον. Αλλάζοντας εντελώς χρήση, από κυλικείο αν γίνει εστιατόριο,
αν γίνει οτιδήποτε άλλο όπως γίνεται, όπως έχει μετατραπεί αυτή τη στιγμή,
όπως διαφημίζεται, πραγματικά να αρχίσουν σταδιακά και σιγά-σιγά να
γίνονται κάποιες άλλες χρήσεις μέσα στον χώρο. Εμείς σαν ∆ήμος δεν
διαφωνήσαμε ποτέ με τη λειτουργία ενός κυλικείου όπως καθορίζεται απ’ τη
μελέτη της... Πώς λέγεται; Όχι σύμβαση. Είναι η μελέτη.... Θα σας πω τώρα,
έχει ένα τίτλο. Μελέτη Προστασίας και ∆ιαχείρισης του ∆άσους Βοτανικού –
∆ιομήδειου Κήπου. Αυτή είναι λοιπόν η μελέτη η οποία προσδιορίζει σεβόμενη
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τον χαρακτήρα και το τι θα πρέπει να υπάρχει εκεί μέσα, ορίζει λοιπόν εκεί ότι
μπορεί να χωροθετηθεί ένα κυλικείο 64τ.μ., το οποίο δεν θα λειτουργεί σε
εμπορευματική βάση, αλλά θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες με καφέ,
αναψυκτικά, σάντουιτς, και θα λειτουργεί μέχρι τη δύση του ήλιου.
Έγινε λοιπόν, βγήκε η διακήρυξη, έγινε ο διαγωνισμός, υπήρχαν δεν ξέρω
πόσοι ενδιαφερόμενοι, και η κα Λυμπουσάκη πήρε την... ήταν πλειοδοτούσα
εταιρεία και πήρε αυτό τον χώρο για να δημιουργήσει το κυλικείο το οποίο
έπρεπε να γίνει εκεί. Και σαν πρώτη κίνηση λοιπόν τι έκανε; Ήταν να έρθει
στον ∆ήμο, στην Υπηρεσία κάτω του ∆ήμου αδειοδοτήσεων καταστημάτων να
καταθέσει τα χαρτιά της για να πάρει προέγκριση και μετά να κάνει το
επόμενο βήμα, να πάρει την οριστική έγκριση απ’ τον ∆ήμο. Πράγματι η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδρίασε, είναι εδώ και εκπρόσωποι των
παρατάξεων που συμμετείχαν, και αποφάσισε με εκείνα τα δεδομένα, με τα
δεδομένα δηλαδή που υπήρχαν, να δοθεί προέγκριση λειτουργίας κυλικείου
στον χώρο του ∆ιομήδειου Κήπου. Μετά από λίγες μέρες όμως άρχισαν να
γίνονται διάφορες εργασίες μέσα, εργασίες οι οποίες πραγματικά αλλοίωναν
τον χαρακτήρα του κυλικείου.
Εμείς βλέποντας αυτό και βέβαια έρχονταν και καταγγελίες εδώ από
διάφορους ανθρώπους, αλλά και οι Υπηρεσίες του ∆ήμου πηγαίνοντας και
ελέγχοντας τον χώρο είδαν ότι πράγματι δεν μιλάμε πια για κυλικείο, δεν
μιλάμε για 64τ.μ., εκεί γίνονται σοβαρές παραβάσεις των όρων που έπρεπε να
τηρηθούν και διαμηνύσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουμε άδεια σε
ένα κυλικείο το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι κυλικείο.
Μετά λοιπόν από αυτή τη πρόθεση που έγινε σαφής στους ιδιοκτήτες, δεν
κατέθεσαν χαρτιά να πάρουν άδεια απ’ τον ∆ήμο, αλλά έτσι ετσιθελικά
άρχισαν να λειτουργούν τον χώρο, λέγοντας ότι πήραν άδεια απ’ το
∆ασαρχείο ή από οπουδήποτε αλλού. Κάθε φορά έτσι διάφορα πράγματα απ’
το ∆ιομήδειο, μετά απ’ το ∆ασαρχείο, απ’ το Πανεπιστήμιο.
Εμείς όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία αυτό που κάναμε ήταν να στείλουμε
έγγραφα, τα οποία είναι στη διάθεσή σας, επειδή όλος αυτός ο φάκελος και
αυτά εδώ αφορούν το θέμα του ∆ιομήδειου και επειδή αυτές τις μέρες αρκετοί
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∆ημοτικοί Σύμβουλοι και παρατάξεις ήρθαν και πήραν διάφορα έγγραφα, είναι
στη διάθεσή σας ό,τι υλικό θέλετε απ’ τον φάκελο να το πάρετε και
πραγματικά να έχετε μια πλήρη εικόνα για το τι έχει γίνει. Απλά επειδή είπα και
αναλυτικά την προηγούμενη φορά τις ενέργειες θα το παρακάμω, και τις
μηνύσεις και το πόσες φορές πήγε η αστυνομία, ότι παρόλο ότι κλήθηκε
επανειλημμένα πήγε μόνο κάποιες φορές, κάποιες άλλες φορές δεν είδε δήθεν
γιατί ήταν κλειστή η πόρτα, ενώ μέσα υπήρχε κόσμος. Έχουμε το πώς
λειτουργούσε το κατάστημα και τις φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν τα Party
του, το εστιατόριο, τα πιάτα κ.λπ. ∆ηλαδή μιλάμε για εντελώς διαφορετική
κατάσταση.
Εμείς περιμέναμε για να τηρήσουμε τη νομιμότητα ένα έγγραφο που θα μας
έδινε το πάτημα να πάρουμε απόφαση σφράγισης. Την επόμενη μέρα του
τελευταίου ∆ημοτικού Συμβουλίου που έγινε ήρθε αυτό το έγγραφο από το
υγειονομικό της Περιφέρειας και αμέσως μετά πήραμε απόφαση, με απόφαση
∆ημάρχου γιατί αυτό προβλέπει ο νόμος, και το κυλικείο στις 8 Αυγούστου
έπρεπε να σφραγιστεί, πήραμε απόφαση σφράγισης. Οι ενδιαφερόμενοι
έκαναν αίτηση αναστολής της απόφασης. Το δικαστήριο την ημέρα που ήταν
να κλείσει το κυλικείο μας έστειλε απόφαση περί αναστολής εκτέλεσης της
απόφασης, του σφραγίσματος δηλαδή. Άρα δεν έκλεισε το κυλικείο στις 8 του
μήνα. Και έχουμε δύο επίσης εξελίξεις. Έχουμε το έγγραφο του Συνήγορου
του Πολίτη, το οποίο είναι καταπέλτης πραγματικά και αναφέρει ότι... Να σας
διαβάσω λίγο μόνο το δια ταύτα.
«Κατέληξε στο κατωτέρω συμπέρασμα, ότι το ελεγχόμενο κατάστημα υπό την
παρούσα μορφή λειτουργίας του υπερβαίνει τις προβλέψεις της δασικής
νομοθεσίας που επιτρέπει την εγκατάσταση οικίσκου για τη λειτουργία ενός
απλού μικρού κυλικείου που εξυπηρετεί τις ανάγκες των επισκεπτών του
κήπου κατά τη διάρκεια της διημέρευσής του. Το υφιστάμενο αναψυκτήριο
φαίνεται πως φιλοξενεί ενίοτε διάφορες άλλες δραστηριότητες (κοινωνικές,
πολιτιστικές κ.λπ.), λειτουργεί με παρατεταμένο ωράριο πέραν του ωραρίου
λειτουργίας του Κήπου και των προϋποθέσεων της νομοθεσίας, διαθέτει
αμφιλεγόμενες άδειες λειτουργίας και μουσικών οργάνων, από άγνωστο στην
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αρχή φορέα αδειοδότησης, είτε το ΕΚΠΑ, οι οποίες χρήζουν εξέτασης ως προς
το είδος και το περιεχόμενό τους. Εν τέλει συνάγεται ότι το εν λόγω κυλικείο
έχει λάβει τον χαρακτήρα τυπικού ..., δεδομένου μάλιστα κατά την άποψη της
υγειονομικής υπηρεσίας πληροί τις υγειονομικές προϋποθέσεις λειτουργίας ως
μικτής επιχείρησης μαζικής εστίασης, πρόχειρου γεύματος και λιανική διάθεση
τροφίμων και ποτών».
Χθες έγινε η συζήτηση το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας της ουσίας του
θέματος. Εμείς εντίμως παρευρεθήκαμε με την έκθεση αυτή η οποία υπάρχει
εδώ... Σήμερα, συγνώμη. Σήμερα έγινε, 31. Παραστήκαμε με τη Νομική
Σύμβουλο του ∆ήμου, την κα Πετροπούλου, η οποία κατέθεσε αυτή την
έκθεση που είναι αναλυτικότατη. Νομίζω θα κουράσω για να σας πω τώρα
ορισμένα σημεία. Πολλά από αυτά τα είπα, άλλα... Το πήραμε το μεσημέρι, η
Πετροπούλου ήρθε στις 15:00 το μεσημέρι. Θα το μοιράσουμε, ναι. Απλά
επειδή έχω κάνει κάποιες παρατηρήσεις πάνω, έχω γράψει, γι’ αυτό. Γιατί ήρθε
η δικηγόρος μετά το δικαστήριο και στις 15:00 η ώρα μου έφερε αυτό το
κείμενο και κάθισα εγώ τώρα το απόγευμα και το διάβασα για να δω τι γίνεται.
Και περιμένουμε την οριστική απόφαση του δικαστηρίου, που θα κρίνει αν θα
πρέπει να υλοποιηθεί η απόφαση ∆ημάρχου ή όχι.
Εν κατακλείδι να πω το εξής. Ότι για εμάς δεν υπάρχει ζήτημα αμφισβήτησης
ότι αυτό το κυλικείο λειτουργεί παράνομα, έχει παραβεί σε τεράστιο βαθμό
τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπήρχαν για τη λειτουργία του και θα
πρέπει να σφραγιστεί. ∆εν έχουμε κανένα πρόβλημα στο να λειτουργήσει το
κυλικείο με τον χαρακτήρα που έπρεπε σύμφωνα με τη μελέτη διάσωσης του
Κήπου, όπως επίσης και με τις προϋποθέσεις που ορίζονταν στον διαγωνισμό ο
οποίος βγήκε. Επειδή ακούγονται, λέγονται, γράφονται πάρα πολλά το
τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι καλό είναι ο καθένας, τουλάχιστον σε
επίπεδο ∆ημοτικού Συμβουλίου, αλλά και απ’ τους κατοίκους έχει ο καθένας το
δικαίωμα και εμείς είμαστε ανοιχτοί ως ∆ημοτικό Συμβούλιο να πει τη γνώμη
του, ό,τι θέλει δηλαδή γύρω από αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι εδώ σήμερα
πρέπει να έχουμε την ειλικρίνεια να τοποθετηθούμε ο καθένας επί του
θέματος και να πάρει απόφαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο αν εγκρίνει την
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ενέργεια αυτή του ∆ημάρχου ή όχι. Αν πρέπει δηλαδή να συνεχίσει να
λειτουργεί το κυλικείο όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα, ή αν θα πρέπει να
σφραγιστεί και να πάρει άδεια κανονικά, όπως παίρνουν όλα τα καταστήματα,
ανάλογα με το είδος και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για το καθένα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις συνάδελφοι. Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην προηγούμενη συνεδρίαση
του ∆ημοτικού Συμβουλίου είχε πει ο ∆ήμαρχος ότι δεν είναι αρμοδιότητα του
∆ήμου η αδειοδότηση του συγκεκριμένου κυλικείου. Τι άλλαξε; Έτσι είχα
ακούσει. Μισό λεπτό. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Νομίζω ότι αυτό είχε
ειπωθεί σε αυτή την αίθουσα και ήταν μάλιστα μία από τις αιτίες των
αντεγκλήσεων την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συνεδρίαση, και
θα κάνω και ένα ερώτημα γι’ αυτό, γιατί την προηγούμενη φορά δεν
συζητήσαμε και δεν τοποθετηθήκαμε όλες οι παρατάξεις απ’ αυτού. Έγινε μια
πολύ μεγάλη φασαρία ανάμεσα στην παράταξη του ∆ημάρχου και σε
συγκεκριμένη παράταξη και αποχωρήσαμε τέσσερις παρατάξεις αν θυμάμαι
από τη συνεδρίαση. Και νομίζω ότι επειδή σε εκείνη τη συνεδρίαση
δεσμεύτηκε η ∆ιοίκηση, όπως και πράγματι έγινε, ότι στο αμέσως επόμενο
Συμβούλιο θα συζητηθεί το θέμα, θα έπρεπε πρώτα να το συζητήσουμε στο
∆ημοτικό Συμβούλιο και μετά να υπάρξει η οποιαδήποτε ενέργεια. Αλλά η
ερώτησή μου, επαναλαμβάνω, είναι η εξής. Τι έχει αλλάξει από την αρχική
τοποθέτηση ότι δεν είναι ο ∆ήμος αρμόδιος και αν έχουμε τη σχετική
νομοθεσία που να φαίνεται με ξεκάθαρο τρόπο ότι αρμόδιος για όλες τις
αδειοδοτήσεις τις αντίστοιχες σε καταστήματα είναι ο ∆ήμος, ή αν υπάρχουν
εξαιρέσεις σε κάποιες περιπτώσεις και το συγκεκριμένο κυλικείο εμπίπτει σε
αυτές τις εξαιρέσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο ερώτημα συνάδελφοι; Ο κ. Καρατζαφέρης.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Εγώ μια διευκρίνιση θέλω. Ίσως οι δικηγόροι, οι νομικοί
που είναι εδώ. Η απόφαση τώρα του δικαστηρίου που θα βγει επί των
ασφαλιστικών θα κρίνει τα τότε ασφαλιστικά μέτρα ή θα κρίνει γενικά αν το
κατάστημα λειτουργεί ως κυλικείου ή ως υγειονομικού ενδιαφέροντος. ∆ηλαδή
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ή απλά θα εκδικαστούν τα τότε ασφαλιστικά μέτρα και εάν έχει προκύψει κάτι
μεταγενέστερο δεν θα κριθεί απ’ το δικαστήριο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φουρλής.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Ακούσαμε εδώ απ’ τον κ. ∆ήμαρχο, υπάρχει απόφαση,
προσωρινή διαταγή, παραστάθηκε η ∆ημοτική Αρχή στην παράσταση; Όχι
σήμερα στα ασφαλιστικά μέτρα, στην προσωρινή διαταγή ήταν και... Α. ∆εν
ήταν ερήμην του ∆ήμου δηλαδή και βγήκε η απόφαση αναστολής, έτσι; Είχαν
παραστεί. Εδώ έχω τα πρακτικά το οποίο αναφέρεται, κ. ∆ήμαρχε, πως «Μα
δεν έχετε καταλάβει κάτι. να σφραγίσουμε τι; Κάτι στο οποίο δεν έχουμε
δώσει άδεια και κάτι το οποίο λειτουργεί σε ένα χώρο που δεν έχει καμία
σχέση με τον ∆ήμο; Θα μας τρελάνετε όλοι απόψε εδώ; Γι’ αυτό έχουμε κάνει
παντού έγγραφα και εγκαλούμε όλες τις υπηρεσίες που έχουν δώσει τις άδειες
και είναι αρμόδιοι να ανακαλέσουν την άδεια που τους δώσανε. Τι να
σφραγίσουμε εμείς κάτι που δεν έχουμε άδεια;». Είχαμε διαφορετική άποψη
δηλαδή νομική απ’ τη Νομική Υπηρεσία, ποιος ήξερε, και μετά προβήκαμε στη
σφράγιση του καταστήματος, ενώ ισχυριζόμασταν ότι δεν έχουμε; Επειδή
αυτό δεν το ξέρω όμως, ενημερωτικά θέλω να το μάθω. Ο ∆ήμαρχος έχει το
δικαίωμα να σφραγίσει νομίζω χωρίς της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κάτω από
ειδική αρμοδιότητα σε ειδικές περιπτώσεις και πρέπει μετά αφού την πάρει να
τη δώσει σε έγκριση; ∆εν χρειάζεται κάτι; Μόνο ο ∆ήμαρχος αυτό; Μόνο αυτό,
χωρίς της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Μια ερωτησούλα τελευταία εγώ τυπική. Αυτό το χαρτί του
υγειονομικού τι έλεγε, ∆ήμαρχε; Παρακαλώ τουλάχιστον στο δια ταύτα, έτσι;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απ’ τους συναδέλφους υπάρχει άλλος που θέλει να ρωτήσει; Απ’
το «Ανυπότακτο Χαϊδάρι».
ΖΩΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κ. ∆ήμαρχε, θα ήθελα εάν είναι εύκολο να
μου πείτε αν στην απόφαση της 8η Αυγούστου, τη δικαστική απόφαση για
αναστολή της σφράγισης, αν υπήρχε σκεπτικό και ποιο ήταν αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ή συμπολίτης που θέλει να ρωτήσει; Ο
συνάδελφος, ο κ. Θεοδωρακόπουλος.
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ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. ∆ήμαρχε, μία ερώτηση
πάνω στα λεγόμενά σου πριν. Κάποια στιγμή στον λόγο σου είπες για τους
εργαζομένους μέσα στο ∆ιομήδειο, οι οποίοι η μειονότητα είναι υπέρ, η
πλειονότητα είναι στο να κλείσει, αν κατάλαβα καλά, και κάπου εκεί αναφέρθη
ότι κάποιοι φοβούνται, οι ποιο πολλοί φοβούνται. Αυτό, επειδή καλό θα είναι
να μην αφήνουμε λέξεις, κουβέντες, να αιωρούνται, θα μπορούσαμε να
έχουμε μια άλλη ενημέρωση; Αν χρειάζεται να κλείσουμε και τα μικρόφωνα.
Ότι φοβούνται οι εργαζόμενοι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και αν
έχουμε, εάν υπάρχει, εάν γνωρίζουμε την ημερομηνία που θα βγει η τελική
απόφαση, στο αν τελικά θα προχωρήσει η απόφαση ∆ημάρχου ή όχι. ∆ηλαδή
περιμένουμε εντός 5, 10 ημερών, ενός μήνα; Αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Μια διευκρίνιση. Είπε ο ∆ήμαρχος ότι συζητήθηκε στην ουσία,
αν συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά, τα ασφαλιστικά δεν συζητούν την ουσία. Η
ουσία θα συζητηθεί σε επόμενο δικαστήριο μετά τα ασφαλιστικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ή συμπολίτης που θέλει να ρωτήσει; Να
δώσουμε τον λόγο στον κ. ∆ήμαρχο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα έγιναν αρκετές ερωτήσεις, τώρα ό,τι πρόλαβα, μάλλον
όλες τις σημείωσα. Εγώ λοιπόν είχα πει στο ∆ημοτικό Συμβούλιο ότι όχι ότι
δεν είναι αρμοδιότητα του ∆ήμου να δοθεί άδεια. Ίσα-ίσα που αυτό λέγαμε
και αυτό συζητιόταν στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, ότι παρακάμφθηκε ο ∆ήμος και
προσπαθούσαν να πάρουν άδεια από αλλού. Είπα ότι απ’ τη στιγμή που έχουν
αδειοδοτηθεί από αλλού δεν μπορεί να πάρει απόφαση ο ∆ήμος να κλείσει κάτι
που δεν έχει αδειοδοτηθεί απ’ τον ∆ήμο, αλλά από κάπου αλλού. Αυτό το
οποίο ήταν σαφές και το οποίο νομίζω και στα πρακτικά μπορείτε να το βρείτε
όποτε θέλετε.
Αν υπάρχουν εξαιρέσεις από πού δίνονται οι άδειες. Είναι σαφές ότι η άδεια
για τον χώρο του συγκεκριμένου, για το ∆ιομήδειο, δίνεται απ’ τον ∆ήμο.
Αυτό μπορώ να σας το βρω, υπάρχει... Μόνο δυο λεπτάκια για να βρίσκω τα
έγγραφα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα. Υπάρχει κατηγοριοποίηση, θα
σας το πω απλά τώρα, για να μην σας διαβάζω όλα εδώ τα κείμενα. Υπάρχει
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κατηγοριοποίηση για το ποιοι δίνουν τις άδειες. Οι δήμοι δίνουν άδειες
παντού, εκτός από τις άδειες που δίνει το Λιμενικό για τους χώρους που είναι
στα λιμάνια και, κάτσε να θυμηθώ και ποιος άλλος δίνει άδειες, και ο ΕΟΤ, ο
οποίος δίνει άδειες στους χώρους που είναι του ΕΟΤ. Σε όλους τους άλλους
χώρους οι άδειες δίνονται απ’ τον ∆ήμο. Μάλιστα επειδή υπάρχουν και πάρα
πολλά θέματα τα οποία έχουν κριθεί και υπάρχει και πολύ μεγάλη νομολογία
γύρω από αυτή, θα σας δώσω και το κείμενο και τα χαρτιά για να μην...
Ας πούμε θα σας πω τώρα μόνο μία περίπτωση. Το Κιάτο θα το ξέρετε όλοι
και τον χώρο που υπάρχει, ένας μεγάλος χώρος δασικός που υπάρχει στην
περιοχή του Κιάτου, παράλληλα με τη θάλασσα. Στο Ξυλόκαστρο. Ο Πευκιάς,
μπράβο. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα αντίστοιχο θέμα. Εκεί κρίθηκε ότι ο ∆ήμος
έπρεπε να δώσει άδεια. Αυτό είναι σας λέω σαφές. ∆εν υπάρχει δηλαδή
αμφισβήτηση ότι πρέπει να δώσει ο ∆ήμος, από όλα τα έγγραφα τα οποία
υπάρχουν. Γιατί είναι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί γίνεται
παρασκευή και διάθεση φαγητών, διανομής φαγητών, γλυκισμάτων, άλλων
παρασκευασμάτων. ∆ηλαδή δεν εξαιρείται. Ας πούμε μπορούν να εξαιρεθούν
ότι είναι καταστήματα μόνο προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό κ.λπ. ∆εν είναι
τέτοιο

κατάστημα.

Είναι

κατάστημα

το

οποίο

προσφέρει

φαγητό,

παρασκευάζει φαγητό, υπάρχουν όλα τα στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό,
και βέβαια σαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να πάρει άδεια
απ’ τον ∆ήμο.
Αν είχαν άδεια. Κοιτάξτε, εμείς επειδή δεν είμαστε ελεγκτικός μηχανισμός,
κάθε φορά έλεγαν ότι έχουν είτε άδεια απ’ το ∆ασαρχείο, είτε απ’ το
Πανεπιστήμιο. Όταν πήγε το Υγειονομικό... Να σας το διαβάσω, αν και το
είχαμε ξαναδιαβάσει αυτό το κείμενο. Λέει «Η Υπηρεσία μας με το Ε σχετικώς
έχει ήδη ενημερώσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαβίβασε το φάκελο στην
Υπηρεσία...». Είναι απάντηση σε έναν συμπολίτη μας ο οποίος είχε κάνει
καταγγελία «...με το οποίο ζητούσε την έγκριση των γενικών υγειονομικών
όρων

της

επιχείρησης

εντός

του

Βοτανικού

Κήπου.

Στη

συνέχεια

γνωστοποίησε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμια ότι η ανωτέρω πληροί
από υγειονομικής πλευράς τους όρους της ∆ σχετικής προκειμένου να
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αδειοδοτηθεί ως επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα ως
μικτή επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, μαζικής εστίασης...».
Καταλαβαίνετε, καμία σχέση με κυλικείο, έτσι; «...παρασκευής και διάθεση
προχείρου

γεύματος,

αναψυχής,

συνολικής

δυναμικότητας

216

εξυπηρετούμενων ατόμων, εκ των οποίων τα 36 άτομα στην ... πελατών και
τα υπόλοιπα 180 στους εξωτερικούς χώρους». Να πούμε εδώ στους
εξωτερικούς χώρους έγιναν πάρα πολλές παρεμβάσεις. «Με την επισήμανση
ότι η γνωμοδότηση χορηγήθηκε για να χρησιμοποιηθεί στην αρμόδια
αδειοδοτούσα αρχή, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». ∆ηλαδή πληροί από
υγειονομικής πλευράς τους όρους, όμως η αδειοδότηση θα πρέπει να δοθεί απ’
την αδειοδοτούσα αρχή, που είναι ο ∆ήμος. Αυτό είναι σαφές.
Το σκεπτικό στην αναβολή της σφράγισης δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αυτό το
έγγραφο το οποίο στάλθηκε, το οποίο δεν έχει σκεπτικό δηλαδή.
Οι εργαζόμενοι στο ∆ιομήδειο αν φοβούνται, εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα.
Ναι, πράγματι φοβούνται. Φοβούνται, γιατί οι σχέσεις εργασίας εκεί είναι
ιδιωτικοί δικαίου, διέπονται από τέτοιες σχέσεις εργασίας, και φοβούνται και
τον ίσκιο τους. Τι να πούμε; Ότι δεν υπάρχει ο φόβος στους εργασιακούς
χώρους; Αμφιβάλλει κανένας; Αμφισβητεί; Και μάλιστα σήμερα που είναι έτσι
η κατάσταση αυτή;
Πότε θα βγει η τελική απόφαση. ∆εν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς,
πάντως η πληροφόρηση που έχω είναι σε έναν με δύο μήνες ότι θα βγει η
τελική απόφαση. ∆ηλαδή από έναν μέχρι δύο μήνες, αυτό το διάστημα.
Και αν συζητήθηκε η ουσία. Βεβαίως συζητήθηκε η ουσία. Ήταν πολύωρη η
συνεδρίαση και έγινε εξέταση. Πρέπει να σας πω ότι η κα Λυμπουσάκη είχε
τρεις δικηγόρους. Παραστάθηκε με τρεις δικηγόρους. Ήταν δύο δικηγόροι της
κα Λυμπουσάκη και ένας του ∆ιομήδειου Κήπου.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Η δικηγόρος ήταν, η οποία είχε συνεννοηθεί μαζί μας και
είχε κάνει αυτή την έκθεση, η οποία είναι αναλυτικότατη. ∆εν μπορεί, δεν
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γίνεται. Μόνο... ∆εν γίνεται εξέταση μαρτύρων. Μόνο με δικηγόρους μπορείς
να παρασταθείς. Αλλά σας λέω και πάλι ότι είναι τόσο αναλυτική η έκθεση η
οποία έγινε σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, η οποία είναι πραγματικά
πιστεύουμε στοιχειοθετεί έναν προς έναν τους λόγους για τους οποίους θα
πρέπει να γίνει δεκτή, και αυτό είναι και το δια ταύτα, γιατί κάποιος είπε και τι
συζητάμε, τι απόφαση θα πάρει. Είναι να αποσυρθεί η αίτηση αναστολής η
οποία είχε γίνει και να παραμείνει σε ισχύ η απόφαση του ∆ημάρχου, περί
σφράγισης του καταστήματος δηλαδή.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Η ουσία δεν λέω ότι δεν συζητήθηκε το θέμα, αλλά τα
ασφαλιστικά μέτρα στην προκειμένη περίπτωση δικάζουν προσωρινή ρύθμιση
της κατάστασης. ∆ηλαδή υπάρχουν διαδοχικά στάδια. Υπάρχει προσωρινή
διαταγή, που είναι το μίνι δικαστήριο που γίνεται στο γραφείο ενός δικαστή.
Τώρα συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά και μετά θα συζητηθεί η ουσία. Ναι, στον
πρώτο βαθμό κιόλας. ∆ηλαδή αυτή η απόφαση που θα ληφθεί τώρα, πάλι θα
ορίζει προσωρινά την κατάσταση, όχι οριστικά. Τώρα επειδή και η
συνάδελφος, εγώ αποκαθιστώ τώρα την κα Πετροπούλου, δεν... Φαντάζομαι
τα ίδια θα λέγαμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, είναι ερώτημα; Είμαστε ακόμα στη διαδικασία των
ερωτήσεων. Ο κ. Τροχίδης.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, γιατί τώρα εσείς οι δικηγόροι πρέπει μερικές φορές
να τα βρίσκετε μεταξύ σας, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές πάντα θέση. Η
Νομική Υπηρεσία που συζήτησα εγώ... Κώστα, μισό λεπτό σε παρακαλώ.
Κώστα, μισό λεπτάκι μόνο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι για σένα, δεν λέω σε σένα.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορείς να το απαντήσεις εσύ αν θέλεις. Γιατί σε βλέπω λίγο...
Βεβαίως. Με ενδιαφέρον θα ακούσω την τοποθέτησή σου, με μεγάλο
ενδιαφέρον.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, ο συνάδελφος ο Τροχίδης θέλει να ρωτήσει.
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ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ: Θέλω να ρωτήσω ένα απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν
καταλαβαίνω οι ερωτήσεις για τι συζητάμε. Αυτή τη στιγμή συζητάμε αν
πρέπει να έχει άδεια ένας ο οποίος έχει καταστρατηγήσει τα πάντα εκεί μέσα ή
όχι, ή συζητάμε τι αποφάσεις θα βγάλουν; Εγώ θέλω να ρωτήσω τον ∆ήμαρχο
τι συζητάμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι συζητάμε. Η
συζήτηση πάει αλλού. Τι συζητάμε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βουλγαρίδης.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ ήμουν σαφής στην πρόταση την οποία έκανα. Τώρα αν
κάποιοι θέλουν να χάσουν το δάσος και να δουν το δέντρο, εντάξει. Αλλά
υπάρχει και μία μέθοδος διαφυγής δια νομικίστικων ας πούμε κόλπων, ή
οποιονδήποτε άλλων κόλπων. Συγνώμη, δεν θίγω τους νομικούς εδώ. Γι’ αυτό
είπα τελειώνοντας ότι θα πρέπει να έχει σήμερα το θάρρος εδώ και την
ευθύνη ο καθένας να πάρει σαφή θέση γύρω απ’ το θέμα. Πρέπει δηλαδή να
συνεχιστεί η λειτουργία του κυλικείου ναι ή όχι;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Βουλγαρίδη μια ερώτηση θέλατε να κάνετε.
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Ναι μία ερώτηση, σε συνέχεια σε αυτό που είπε ο
συνάδελφος, ο κ. Τροχίδης, και ο ∆ήμαρχος. Εγώ ρωτάω το εξής. Το
προηγούμενο κυλικείο είχε άδεια απ’ τον ∆ήμο; Είχε. Ετούτο το κυλικείο, που
δεν είναι κυλικείο, και πάω σε εσάς τώρα και ρωτάω, είσαστε τρεις νομικοί
εδώ και μου κάνει και κατάπληξη που ρωτάτε τον ∆ήμαρχο για νομικά. Εσείς
παιδιά ξέρετε, έκπληξη, ξέρετε καλύτερα από εμάς τα νομικά και ξέρετε εάν
είναι κυλικείο. Είναι κυλικείο; Όλους μας εδώ ρωτάω τώρα. Αν είναι κυλικείο
να τη δώσει την άδεια ο ∆ήμος και δεν κοροϊδεύει η επιχείρηση αυτή τον
∆ήμο και συνέπεια τους δημότες του ∆ήμου. Αυτό ρωτάω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νομίζω ότι η διαδικασία των ερωτήσεων έληξε. Το θέμα που
έβαλε ο ∆ήμαρχος εισηγητικά είναι σαφές. Ζητάει απ’ το ∆ημοτικό Συμβούλιο
εάν εγκρίνει, επικροτεί, τις ενέργειες του ∆ήμου όσο αφορά τη σφράγιση του
καταστήματος. Παρακαλώ τους συναδέλφους να πάρουν τον λόγο... Ναι. Πριν
τοποθετηθούν οι παρατάξεις, αν θέλουν κάποιοι από τους συνδημότες. Ο κ.
Φωτεινάκης.
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Μισό λεπτό. ∆εν είναι έτσι, ∆ήμαρχο. Προηγούνται οι τοποθετήσεις. Αλλά
νομίζω επειδή δεν θα έχει νόημα μετά η τοποθέτηση των δημοτών, εμείς σαν
∆ημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας το τι θα πουν και οι
δημότες για να διαμορφώσουμε μία θέση. Παρακαλώ το Συμβούλιο, αν
συμφωνείτε, να τους δώσουμε τον λόγο πρώτα και μετά να μιλήσουν οι
παρατάξεις και να τοποθετηθούν. Υπάρχει αντίρρηση, συνάδελφοι;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως αυτή η διαδικασία ακολουθείται πάντα στο Συμβούλιο
της πόλης. Προηγούνται οι δημότες... Όχι, όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φωτεινάκης έχει το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ: Αν κάτι έχει να προβάλει ο ∆ήμος μεταξύ της ιστορικής
κληρονομιάς που έχουμε, τον πολιτισμό κ.λπ., είναι αυτό ακριβώς, ότι δίνει τη
δυνατότητα, τουλάχιστον 30-35 χρόνια που παρακολουθώ τα ∆ημοτικά
Συμβούλια, ότι δίνει τη δυνατότητα στους δημότες με άνεση να εκφράσουν
τις απόψεις τους.
Το θέμα του Βοτανικού Κήπου είναι τεράστιο. Έχει τουλάχιστον τέσσερις
πλευρές, σε τίτλους θα αναφέρω μόνο και θα συγκεντρωθώ μόνο σε μία.
Η πρώτη πλευρά έχει να κάνει με τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ίδια
την αντιμετώπιση των πολιτών. Αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που βγήκε το
κυλικείο για να ενοικιαστεί, γιατί άλλοι όροι κατατέθηκαν στην αρχή και
διαφορετικά λειτουργεί. Μπορεί εγώ να έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το
θέμα του ∆άσους, όμως ως πολίτης δεν μπορώ να μην καταγγείλω αυτή την
αδικία.
Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τη δασική νομοθεσία και θα επανέλθω.
Το τρίτο έχει να κάνει με την αδειοδότηση του ∆ήμου. ∆εν μπορεί ο ∆ήμος να
μην έχει λόγο σε τέτοια μεγάλα καταστήματα. Ο ∆ήμαρχος διάβασε
απόσπασμα και είπε ότι έχει άδεια για 216 άτομα. ∆ηλαδή μπορεί ο καθένας
στον ιδιωτικό του χώρο να κάνει ό,τι θέλει; 216 άτομα, κυλικείο με 216 άτομα
έχετε ακούσει ποτέ εσείς; Εγώ ποτέ δεν το έχω ακούσει αυτό, να εξυπηρετεί
ταυτόχρονα.
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Το τρίτο λοιπόν και το τέταρτο, και το τέταρτο είναι πάρα πολύ σημαντικό και
αυτό πρέπει να το δούμε ιδιαίτερα, και ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο, γιατί αυτό
έχει την ευθύνη. Ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο, που έλεγε ο Καραμανλής.
∆ηλαδή ο Βοτανικός Κήπος εξυπηρετεί το κυλικείο ή το κυλικείο τον Βοτανικό
Κήπο; Πιστεύω ότι ο Βοτανικός Κήπος εξυπηρετεί το κυλικείο. Αυτή είναι η
άποψή μου.
Τώρα, για το θέμα της λειτουργίας βάσει των δασικών νόμων, έχω κάνει δύο
καταγγελίες, υπεύθυνες, με όνομα και όλα τα σχετικά. Υπάρχει μία απάντηση
από το ∆ασαρχείο η οποία λέει «Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής που έλαβε...»
της καταγγελίας δηλαδή «...από την Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι έχουν
γίνει μηνυτήριες αναφορές από το προσωπικό του ∆ασαρχείο. Το αρμόδιο
∆ασονομείο έχει συντάξει σχετική έκθεση αυτοψίας και γενικά για το θέμα
ερευνάτε

από

την

υπηρεσία μας προκειμένου να ολοκληρωθούν

οι

οφειλόμενες ενέργειες». ∆εν λέω ότι είναι μια καλή απάντηση, απλά τη
διαβάζω.
Τώρα στο δια ταύτα. Κατά τη γνώμη μου το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχει
επιδείξει ένα υπέρμετρο τσαμπουκά. Έχει αδιαφορήσει, έχει έρθει σε αντίθεση
με την τοπική κοινωνία, με τον ∆ήμο, τους πολίτες, τους Συλλόγους, και δεν
έχει δείξει καμία διάθεση συνεργασίας. Γιατί άλλο θέμα είναι οι ευθύνες που
μπορεί να έχει κάποιος επιχειρηματίας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση
είναι συνυπεύθυνο και το Πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Κ. ∆ήμαρχε, διαβάσατε αποσπάσματα από την έκθεση του Συνήγορου του
Πολίτη, δεν διαβάσατε όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό, θα το διαβάσω εγώ
αυτό, είναι πολύ μεγάλη η έκθεση. Θα επαναλάβω ένα σημείο μόνο, ότι, λέει ο
Συνήγορος του Πολίτη «Λειτουργεί με παρατεταμένο ωράριο, πέραν του
ωραρίου λειτουργίας του Κήπου και των προϋποθέσεων της νομοθεσίας.
∆ιαθέτει αμφιλεγόμενες άδειες.» το διαβάσατε αυτό. Τι δεν διαβάσατε. «Ως εκ
τούτου, το εν λόγω κυλικείο-αναψυκτήριο θα πρέπει να επανέλθει στη μορφή
λειτουργίας που επιτρέπει η δασική νομοθεσία, ήτοι να λειτουργεί ως
εγκατάσταση μικρού κυλικείου απλής διάθεσης αναψυκτικών και σάντουιτς».
Τι θέλω να πω δηλαδή. ∆εν αρκεί μόνο να δοθεί η άδεια από τον ∆ήμο. Πρέπει
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να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και με τις προϋποθέσεις της δασικής
νομοθεσίας. Τι σημαίνει αυτό; Λουκέτο με τη δύση του ηλίου. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συμπολίτης που θα ήθελε να τοποθετηθεί; Αν
είναι τώρα, συμπολίτες, γιατί μετά θα πάρει τον λόγο το ∆ημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Έχω γράψει τόσα πολλά, έχω σημειώσει τόσα πολλά που δεν
ξέρω από πού θα αρχίσω, γιατί φοβάμαι μήπως είναι... Έχω πάρα πολλά
πράγματα σημειώσει και φοβάμαι μήπως είναι ανακόλουθα αυτά που θα πω.
∆ηλαδή θα πετάγομαι από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί ήρθαν όλα ξέρετε...
Ναι.
Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω πώς επανήλθε αυτό το θέμα,
αφού το εξαντλήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Σίγουρα αυτό το θέμα
έχει απασχολήσει έναν Αύγουστο ολόκληρο όλα τα media που δεν είχαν υλικό
να βάλουν. Πουλάει, είναι «πιασάρικο» το θέμα και όλη οι ανήσυχοι και οι
ενεργοί πολίτες μας, συμπολίτες μας, έχουν καταπιαστεί με αυτό το θέμα, με
ανακοινώσεις, με καταγγελίες, με το ένα και με το άλλο.
Αυτό που με εξέπληξε λίγο στον ∆ήμαρχο σήμερα ήταν ότι σε πολλά σημεία
υπερέβαλλε. Έκανε μια εισαγωγή 10 λεπτών και ασχοληθήκαμε αντί για τα
216 τραπεζοκαθίσματα, ασχοληθήκαμε με τον Σκαραμαγκά 500 στρέμματα, με
το... Πώς το λέμε εκείνο; Τις υδροτσουλήθρες 50 στρέμματα. Με την τρύπα
του ΟΣΕ, όλα αυτά για να καταλήξουμε πού; Ότι τα 65τ.μ. έγιναν 130, 120,
140, χωρίς να επηρεαστεί ούτε ένα πεύκο, παρόλα ταύτα μπήκαν και άλλα
πεύκα και ελιές και το ένα και το άλλο, εκσυγχρονίστηκε ο παιδότοπος ο
οποίος είχε αιτηθεί το 1983 απ’ τον Κυριάκο Ντηνιακό να δημιουργηθεί εκεί.
Παρευρέθηκε σε μία συνάντηση που είχε η ∆ιοικούσα Επιτροπή το 1983 και
ζήτησε δύο αιτήματα σαν ένας καινούργιος ανήσυχος ∆ήμαρχος. Να φτιαχτεί
ένας παιδότοπος, που αντ’ αυτού έφτιαξαν δυο ψευτοκούνιες και μια
τσουλήθρα, άκρως επικίνδυνες για τα παιδιά, εκεί κατάντησαν το 2015-2016,
και την ίδια στιγμή ζήτησε στην ίδια συνεδρίαση, έχω και πρακτικά να τα
δείτε, στην ίδια συνεδρίαση ζήτησε επιτέλους να διευρυνθεί το ωράριο και να
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καταργηθεί το άβατο του ∆ιομηδείου Κήπου, να γίνει προσπελάσιμο και
επισκέψιμο στον κόσμο, και λόγω Ιεράς Οδού και λόγω όλων των
ευαισθησιών που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ξεσηκωθεί και
μονοπωλούν το ενδιαφέρον για τη φύση, το περιβάλλον και για τις
κουκουβάγιες και για τις μπεκάτσες.
Μας είπε ο ∆ήμαρχος ότι έγιναν πολλές εξωτερικές παρεμβάσεις στον χώρο
φιλοξενίας των πελατών. Λίγο πολύ οι περισσότεροι έχουμε πάει εκεί και το
έχουμε δει. Η παρέμβαση είναι κακό πράγμα; Για να καταλάβουμε δηλαδή. Η
παρέμβαση τι είναι; Επέμβαση; Τι κάνουμε; Απόβαση; Ποιο είναι το
παράνομο; Λοιπόν, ακούστε, στις τοποθετήσεις σας ο καθένας.
Κυλικείο και όχι μεγάλο κατάστημα κ.λπ., γιατί έχει 216 καθίσματα, τα οποία
216 καθίσματα είναι αυτά που δηλώνουν, υποδηλώνουν το μεγάλο εύρος
κύκλου εργασιών και είναι παράνομα τα 216 καθίσματα. Θα τολμήσω να το
πω, γιατί ξέρετε ότι δεν έχω κρυφτεί πίσω απ’ το δάχτυλό μου ποτέ και έχω
συμπαραταχθεί και έχω συμπλεύσει με πολλές αποφάσεις και με πολλές
κινήσεις της ∆ημοτικής Αρχής, αλλά μερικά πράγματα δεν μπορώ να μην τα
αναφέρω. Έχουμε ένα κυλικείο στον ∆ήμο Χαϊδαρίου στο ∆ημαρχείο.
Μπορείτε να μου πείτε πόσα εξωτερικά καθίσματα έχει και αν αυτό προβλέπει
να είναι κυλικείο; Αν το κυλικείο αυτό μπορεί να φτιάχνει μερίδες και ποικιλίες
και ουζάκια και τσιπουράκια και να μην μπορεί να τα φτιάξει το άλλο το
κατάστημα εκεί. Στα υπ’ όψιν και αυτό.
Είπε ο Κώστας ότι το ΕΚΠΑ έδειξε μεγάλη δόση τσαμπουκά. Ξέρετε ότι ο
∆ιομήδειος Κήπος είναι ένα κληροδότημα, είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου και θέλουμε δεν θέλουμε αυτό έτσι είναι ρε παιδιά. Τι να κάνουμε; ∆εν
μπορούμε σήμερα να το ανατρέψουμε, ίσως με ένα αποτέλεσμα άλλης
επανάστασης μπορέσουμε να το ανατρέψουμε. Είναι ιδιωτικός χώρος το
δάσος αυτό, όσο και να μην μας αρέσει. Εάν μιλάμε τώρα προσγειωμένα και
πατάμε στο έδαφος, αυτός ο χώρος είναι ιδιωτικός. Η διοίκηση αυτού του
χώρου και η διαχείριση γίνεται από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Μία
στο εκατομμύριο να υπήρχε μια αμυδρά χαραμάδα που να λέει ότι μπορεί να
είναι και δημόσιο, σας υπογράφω, θα ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
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Με ό,τι έχει μεσολαβήσει από τη μεταπολίτευση και μετά στη δημόσια
διοίκηση, αυτός ο χώρος δεν θα ήταν ιδιωτικού δικαίου εάν υπήρχε ένα ίχνος
δημοσίου χαρακτήρα. Θα μου πείτε ότι όλα τα δάση είναι του κόσμου, του
λαού, των δημοτών και αυτά. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, γι’ αυτό
μαλώνουμε και τσακωνόμαστε και αγωνιζόμαστε, αλλά να πρέπει να δούμε και
τα πράγματα όπως έχουν.
Και ένα τελευταίο. Ειπώθηκε ότι το ΕΚΠΑ ήρθε εδώ και κατέθεσε χαρτιά ό,τι
ήθελε και όπως τα ήθελε. Κοντολογίς ειπώθηκε ότι μας σνόμπαρε και δεν
ζήτησε συνεργασία κ.λπ. κ.λπ. και γι’ αυτό θυμώσαμε. Έχουν κατατεθεί στην
αρμόδια

Υπηρεσία

άδεια

Υγειονομικού,

άδεια

Πυροσβεστικής,

άδεια

∆ασαρχείου. Η μόνη εκκρεμότητα που δημιούργησε όλη αυτή τη ρήξη ήταν η
πολεοδομική άδεια και από εκεί αρχίζει όλο το κακό. Για ποιο λόγο η
πολεοδομία δεν δίνει άδεια, με χαρτί το οποίο κατέθεσε υπάλληλος του ΕΚΠΑ,
του ∆ιομηδείου, που λέει ότι η Πολεοδομία Αιγάλεω πιστοποιεί ότι είναι
αναρμόδια. Άρα δεν πέταξε δύο χαρτιά και έφυγε, ούτε ότι δεν ήρθε σε
επικοινωνία συνεργασίας με τον ∆ήμο. Και γιατί να μην έρθει; Τι έχει να
κρύψει; Το ότι δεν είναι κυλικείο και είναι καφετέρια; Το ότι βγάζει μία μερίδα
για μπύρα; Εδώ βγάζουν τα καφενεία που απαγορεύεται. Εδώ ψήνουν στους
δρόμους έξω. Γιατί αυτά δεν τα κοιτάμε; Τα έχουμε στο σπίτι μας μέσα, εδώ
από κάτω. Εδώ από κάτω έχουμε το ίδιο γεγονός.
Είναι πιασάρικο το θέμα και να επανέλθω με κάθε επιφύλαξη για ποιο λόγο
συζητάμε αυτό το πράγμα, όταν σήμερα συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα.
Τι να πούμε; Να βγάλουμε όλοι και να πούμε «Θάνατος στον ιδιώτη, τον
εγκληματία που καταστρατηγεί το ωράριο και τα πουλάκια στεναχωριούνται
και φεύγουν, πάνε 20μ. πιο κει κοιμούνται» όταν την ίδια στιγμή στις ∆άφνες,
νυν γιορτή, που είναι δικιά μας διαχείριση, εκμετάλλευση μάλλον, συγνώμη,
με αμφισβητούμενες άδειες λειτουργίας, με αμφισβητούμενες πολεοδομικές
άδειες, αλλά όταν παίρνουμε τα 4.000-5.000 τον μήνα από εκεί, δεν ξέρω
πόσα παίρνουμε σήμερα με τις μειώσεις που προβλέπονται λόγω κρίσης κ.λπ.
και καλά κάναμε και τις μειώσαμε για να μπορεί να βιοποριστεί η
επιχειρησούλα, με καταγγελίες από τους απέναντι καταστηματάρχες και
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κατοίκους του ∆αφνιού ότι στις 3:00 η ώρα το πρωί χορεύουν το τάδε συρτό
και το τάδε καλαματιανό και το τσιφτετέλι λόγω του γάμου που φιλοξενεί
εκείνη την ώρα. Αυτό δεν έχουμε κάνει καταγγελία. Αυτό δεν το έχουμε πάρει
ποτέ στα χέρια μας να το εξετάσουμε. Αυτό δεν κινδυνεύει η χλωρίδα και η
πανίδα. Αυτό είναι μόνο 200μ. από αυτό το αναψυκτήριο.
Θέλω να δω δηλαδή με μια κουβέντα που είναι το πρόβλημα ειλικρινά όμως.
Ίσως και αυτός είναι ο λόγος που μας χωρίζει ιδεολογικοκοινωνικοπολιτικό
μεταξύ μας έχουμε αυτή την απόσταση. Ο ένας λέει ότι πρέπει να σεβόμαστε
τα μεν, ο άλλος λέει τα δε. Αλλά θέλω να δω τι εξής. Ποιος φταίει για όλα
αυτά. Το ΕΚΠΑ; Η διαχειρίστρια της δραστηριότητας αυτής; Με ποιον τα
έχουμε αυτή τη στιγμή; Γιατί εάν ανατρέξουμε στον φάκελο, λείπει και ο
Αντιδήμαρχος που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, υπήρχαν
όλα τα χαρτιά και το χαρτί της Πολεοδομίας που λέει ότι είναι ειδικός χώρος.
∆εν είναι Ξυλόκαστρο, ∆ήμαρχε. Το Ξυλόκαστρο είναι ένα περβαζάκι. Το
Ξυλόκαστρο όλοι έχουμε πάει, είναι δημοτικό. ∆εν είναι ούτε καν την ∆ΕΚΕ,
είναι μία ιδιωτική δραστηριότητα που είναι επόπτης και ιδιοκτήτης ο ∆ήμος. Ο
∆ήμος. Ιδιοκτήτης του χώρου είναι ο ∆ήμος. Όπως είμαστε ιδιοκτήτες χωρίς
κυριότητα, μόνο με διαχείριση, στις ∆άφνες. Όπως ήμασταν στο Πάρκο
Νεολαίας, που και αυτό το θεαθήναι ήταν τόσο πρόχειρα στημένη όλη η
ιστορία, αλλά επειδή ήταν κρατικό όλοι σε κοίταγαν στραβά και σφύριζαν
διαφορετικά όταν έβαζαν την υπογραφή για τη λειτουργία του, και σήμερα
δεν μπορεί να ξαναφτιαχτεί, να ξαναλειτουργήσει. ∆εν μπορεί να μπει ούτε
ένα καρφί σε ένα ξύλο. ∆εν λέμε τώρα για το ιστορικό, δεν λέμε για τον λόγο
κ.λπ. Όλα αυτά όμως, επειδή αποφέρουν απευθείας χρήματα και έσοδα στον
∆ήμο, τα βλέπουμε κάπως διαφορετικά.
Γενικότερα ψαχτήκαμε πολύ για να βρούμε αυτή την ενημέρωση. Εδώ θέλω
να καταμαρτυρήσω ότι υπήρχε μια δυσκολία και μια δυστοκία από μέρους, όχι
της ∆ημοτικής Αρχής, των Υπηρεσιών για οποιοδήποτε χαρτί που ζήταγαν
κ.λπ. Το ένα μας ήρθε με e-mail σκαναρισμένο, το άλλο ήρθαμε από εδώ, δεν
το είχαμε, λείπει η κα Πετροπούλου, λείπει ο Τάδε Ταδόπουλος, να μην λέμε
και ονόματα. Και φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε τώρα για τον καταπέλτη
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Συνήγορο του Πολίτη. Καταπέλτης. Ποιο είναι το πρόβλημά μας; Που δεν τους
έχουμε δώσει άδεια. Μην κρυβόμαστε. Και ο καταπέλτης αυτός δεν λέει τίποτα
για την άδεια, ποιος πρέπει να του δώσει την άδεια. Λέει τι ωραία που πρέπει
να ξαναγυρίσουν, να τα βρουν μεταξύ τους οι άνθρωποι, να κάνουν, να
ράνουν, αυτό δεν το διάβασε κανείς, ούτε ο κ. Φωτεινάκης, ούτε ο ∆ήμαρχος,
και ότι πρέπει μεταξύ τους όλα τα μέρη να τα βρουν. Άλλωστε ο Συνήγορος
του Πολίτη είναι γνωμοδοτικό, δεν είναι κάτι που έχει άμεση σχέση με την
πράξη. Απλά λέει τις σκέψεις τους και από εκεί ορμώμενοι εμείς τα
χρησιμοποιούμε σε ένδικα μέσα άλλα κ.λπ.
∆εν κάναμε, δεν παρευρεθήκαμε, δεν παρασταθήκαμε στις 8 του μήνα στο
δικαστήριο. Εδώ είχαμε τόσο καημό να τους κλείσουμε και δεν βρεθήκαμε να
υπερασπίσουμε τη θέση μας. Ίσως ελπίζοντας... Συγνώμη;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Σήμερα; Στις 8 λέω Αυγούστου.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Εγώ συνάδελφοι εμμένω να γραφτεί στα πρακτικά ότι στις 8 του
μήνα δεν υπήρξε εκπρόσωπος του ∆ήμου. Τώρα από εκεί και ύστερα ό,τι
θέλετε πέστε τα εσείς να γραφτεί. Εντάξει ∆ήμαρχε, εντάξει. Άστο, θα το
δούμε παιδιά, θα αποδειχτεί.
Εδώ πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει και με τα έσοδα του
∆ήμου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι. Συνάδελφοι, να σεβαστούμε λίγο τον ομιλητή.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Θα έπρεπε να δούμε τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά και να
κοιτάγαμε εάν και εφόσον μπορούσαμε να βρούμε τρόπο για την είσπραξη
του 0,2%. Είναι ένα ικανό ποσοστό. Μειώθηκε από τα παλιά χρόνια που
είχαμε 2 κ.λπ. Και αυτό στην προσπάθεια για να ενισχυθεί η ιδιωτική
πρωτοβουλία από άλλες κυβερνήσεις και άλλες διοικήσεις. Όμως επειδή
ανέτρεξα σε κάποια αρχεία, αυτά τα καταστήματα, ακριβώς επειδή δεν
αδειοδοτούνται από τον ∆ήμο, απ’ τους δήμους, αυτού του ειδικού
καθεστώτος της ζώνης Ζ3, Ζ2 κ.λπ., το 0,2% κατατίθεται στην πρώην
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∆ιεύθυνση ∆ασών, νυν Πράσινο Ταμείο. Το Πράσινο λοιπόν Ταμείο είναι σε
ευθεία γραμμή και επικοινωνία και υποστήριξη όλων των ∆ήμων της χώρας,
και των 325, γιατί βγάζει προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την
πράσινη ανάπτυξη των ∆ήμων. Στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τις
ηλεκτροδοτήσεις κ.λπ. θα συζητήσουμε και την περίπτωση αν μπορούμε να
χρηματοδοτηθούμε και απ’ το Πράσινο Ταμείο ή τα επιχορηγηθούμε
τουλάχιστον για να μειώσουμε το κόστος.
∆εν ξέρω. Αυτά είχα να πω σε πρώτη φάση. Τώρα κάτι ηχορυπάνσεις και αυτά
και εκείνα και τα άλλα, για να είμαστε πρακτικά ρεαλιστές ξέρετε ότι δεν
ισχύουν,

γιατί

υπάρχουν

δύο

μέτρα

και

δύο

σταθμά.

Ο

καθένας

ευαισθητοποιείται για το δάσος και για τον αιγιαλό και για το ένα και για το
άλλο ανάλογα και με τις ιδεολογικές του καταβολές αλλά και με άλλα θέματα.
∆ημιουργήσαμε ένα θέμα απ’ το... το οποίο είναι ένα της καθημερινότητας.
Γιατί δεν λέμε σήμερα ποιους κλείσαμε που είπε ο ∆ήμαρχος. Ρώτησε κανείς
ποιους κλείσαμε; ∆εν σας ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει
να κλείσει εκεί το αναψυκτήριο. Ρωτήσαμε γιατί έχουν σταματήσει μερικά
μαγαζιά στο κέντρο του Χαϊδαρίου; Στο κέντρο, που δεν ξέρεις που να
παρκάρεις, που δεν ξέρεις αν θα περάσεις απέναντι την Αγωνιστών
Στρατοπέδου Χαϊδαρίου και τη Στρατάρχου Καραϊσκάκη και δεν θα σε κόψει
το αυτοκίνητο, που δεν ξέρεις τι ώρα θα πέσει η μπόμπα στις 3:00 η ώρα το
πρωί, που δεν ξέρεις, που δεν ξέρεις. Να μας πείτε τελικά γιατί αυτά τα
φαινόμενα κάποιων που έχουμε κάνει, που τους έχουμε αφαιρέσει την
προέγκριση ή που τους έχουμε σταματήσει τη δουλειά τους να κάνουν κ.λπ.
για να επενδύσουν δεν τα συζητάμε σήμερα και συζητάμε μόνο αυτό. Γιατί, τι
φοβόμαστε δηλαδή; Ποιον φοβόμαστε; Τι είναι αυτό δηλαδή που μας χωρίζει;
Μήπως αυτό το θέμα είναι τόσο δημοτικό, δημοσιοαυτό, πιασάρικο, που θα
μπορούσε κάλλιστα να αποπροσανατολιστούμε και λίγο απ’ τα προβληματάκια
μας και έναν Αύγουστο ολόκληρο ο καθένας για τον εαυτό του και για τα
συμφέροντά του, και ο νοών νοείτω. Και μην, βλέπω πολλά δυσαρεστημένα
πρόσωπα, αλλά κάποια στιγμή θα τα δούμε τα πράγματα με το πώς είναι
σήμερα και όχι το πώς θα θέλαμε να είναι. Μήπως αυτά τα άτομα για το ο
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καθένας για τον δικό του λόγο τροφοδότησαν αυτό το μήλο της
επικαιρότητας για να περάσει ευχάριστα και να διαβάζουν κάποιοι στις σεζ
λονγκ και στις ξαπλώστρες της αμμουδιάς τα blogs και να περνάει ευχάριστα η
ώρα τους με το long drink και με τον καφέ τους; ∆εν ξέρω πόσο κακός ήμουν,
αυτά όμως βγαίνουν μέσα απ’ την καρδιά μου. Αυτός είναι και ο λόγος που
μας χωρίζει ιδεολογικά κάποια θέματα και εγώ εμμένω σε αυτή τη θέση, όπως
τοποθετήθηκα και την πρώτη φορά. Έλεος πια. ∆εν μπορεί κάθε ενέργεια ενός
ιδιώτη να είναι το έγκλημα του αιώνα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, πριν πάρει τον λόγο ο κ. Ντηνιακός, να πω ότι η
συζήτηση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο είχαμε δεσμευθεί από το προηγούμενο ότι
θα γίνει. Οπότε όλα αυτά περί πιασάρικων δεν αφορούν το Προεδρείο και τη
∆ημοτική Αρχή. Έτσι συνάδελφοι; Τα είπαμε... Είπαμε την προηγούμενη φορά
παρουσία όλων των παρατάξεων, πριν αποχωρήσουν κάποιες παρατάξεις,
ότι...
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Είπα λοιπόν συνάδελφοι και Πρόεδρε, ότι δεν καταλαβαίνω
ρητορικά γιατί να μιλάμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε τότε και
την ώρα που σήμερα, περιμένουμε από σήμερα και μετά για ένα, ενάμιση, δύο
μήνες, όπως λένε οι έγκριτοι νομικοί εδώ συνάδελφοι, περιμένουμε δικαστική
απόφαση. Εγώ σε μία τέτοια περίπτωση αφού δικάζαμε σήμερα θα σας
πρότεινα...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Εγώ δεν μίλησα... Όχι, όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, απ’ την πλευρά του Προεδρείου ήμασταν σαφείς. Ο
κ. Ντηνιακός έχει τον λόγο.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εγώ θα είμαι σύντομος ιδιαίτερα, γιατί τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά την παράταξή μας ήμασταν ξεκάθαροι εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα
σε σχέση με τη θέση μας για το ∆ιομήδειο. Και εμένα μου κάνει εντύπωση,
εγώ θυμάμαι ότι δεν είπαμε ότι θα το συζητήσουμε, ότι θα πάρουμε μια
απόφαση εδώ... Άλλες φορές λέμε να πάρουμε μια απόφαση ή να
συζητήσουμε; ∆εν έχω καταλάβει. Και απόφαση τι θα πάρουμε; Εάν ο ∆ήμος
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θεωρεί ότι κινείται με τον νόμιμο τρόπο και υπάρχει η αρμόδια δικαιοσύνη να
αποφασίσει ας πούμε, εμείς τι κάνουμε; Επικυρώνουμε μεταγενέστερα τις
δικαστικές ενέργειες του ∆ήμου; Και εν πάση περιπτώσει εάν ήταν να
αναλάβουμε αυτή την απόφαση για να ενισχύσουμε ενδεχομένως τις ενέργειες
του ∆ημάρχου, για ποιο λόγο μπήκε στη διαδικασία να σφραγίσει το ∆ιομήδειο
εκείνη την περίοδο, δεδομένου ότι κατά την γνώμη μου και θα εξηγήσω την
όλη πορεία και τους λάθος χειρισμούς που έχουν γίνει σε αυτή την ιστορία,
είναι λογικό να δόθηκε προσωρινή διαταγή στην άλλη πλευρά, γιατί και να μην
κληθεί η άλλη πλευρά, δηλαδή ο ∆ήμος, γιατί αν μία Πρόεδρος, όπως λέει και
ο ∆ήμαρχος και εδώ τονίζουν όλοι ότι είναι δεδομένο ότι εμείς δίνουμε την
άδεια. Καλά ρε παιδιά, αφού είναι δεδομένο ότι δίνετε την άδεια, δώσατε την
προέγκριση τον Απρίλιο και έρχεστε... Έτσι σκέφτηκε η Πρόεδρος κατά 90%.
Έρχεστε ενάμιση χρόνο μετά να σφραγίσετε ένα συγκεκριμένο χώρο εφόσον
θεωρείτε ότι είναι παράνομο;
Αυτό είναι αποδυνάμωση δικαιώματος. Αυτό είναι non venire contra factum
proprium, έτσι λέμε στα νομικά. Και στη γρήγορη στιγμή μέσα στον Αύγουστο
που λειτουργεί ένα κατάστημα είναι λογικό, εγώ δεν τη θεωρώ σωστή, έχω
πάρει θέση γι’ αυτό το θέμα και θα είμαι πολύ σύντομος γι’ αυτό, γιατί δεν θα
επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα, είναι λογικό μέσα στον Αύγουστο, εφόσον
δεν συζητείται η ουσία, όπως γίνεται και σε άλλου είδους περιπτώσεις, να
πάρει μια σύντομη απόφαση, γιατί θα ήταν δυσμενές για τον επιχειρηματία
εκείνη την περίοδο να σφραγίσει το κατάστημα, σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι βλέπει ότι ο ∆ήμος ουσιαστικά ολιγώρησε ενάμιση χρόνο. Και λέω ότι
ολιγώρησε γιατί μπορεί κάποια έγγραφα να δόθηκαν, να έγιναν, να πήγαν
στην Αστυνομία άνθρωποι, τα έχει δηλώσει εδώ ο κ. Χουδελούδης, αλλά
εφόσον εσείς θεωρείτε ότι είναι σίγουρο ότι εσείς, ο ∆ήμος είναι αρμόδιος για
την άδεια, μα εφόσον δίνετε και προέγκριση εσείς είστε αρμόδιοι να δώσετε
την άδεια, τουλάχιστον με τα μέχρι τότε δεδομένα, γιατί όπως βλέπουμε, και
φαντάζομαι οι νομικοί θα συμφωνήσουν, το δίκαιο εξελίσσεται και η
νομολογία εξελίσσετε, αλλά και το δίκαιο. Υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν
φωτογραφικές διατάξεις. Εδώ λαμβάνεται μια απόφαση σύντομα λένε, ελπίζω
να μην γίνει, ότι οι άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος θα δίδονται όχι απ’
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τους ∆ήμους, αλλά από την Κεντρική Εξουσία. Αυτές οι ενέργειες είναι
αντιφατικές με αυτά που λέγατε ενάμιση χρόνο πριν, ότι είναι παράνομο,
πήγαμε εδώ, έχουμε...
Μάλιστα είναι και, θα συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο
∆ρούλιας,

εδώ

βλέπω

ένα

δημοσίευμα

από

μια

εφημερίδα

«Η Πρώτη», που όντως λέει ο ∆ήμαρχος ναι, τα οποία έχουμε λέει
καταγγείλει, δόθηκε η άδεια, έχουμε κάνει έγγραφα, πιστεύω έπρεπε να τα
έχετε διαβάσει και στο site. ∆όθηκε η άδεια όμως. Είναι και σε εισαγωγικά ότι
δόθηκε η άδεια. Μα ποια άδεια; Η άδεια είναι μία. Αρμόδιος είναι ο ∆ήμος και
καμία άδεια δεν δόθηκε. Επίσης ο κ. Χουδελούδης έλεγε για την κουζίνα, που
μπορώ να πω πιο μεγάλη και από ένα εστιατόρια, για κάτι θέατρα που έγιναν
παλιότερα, λέει μια ιστορία με κάτι θέατρα, στα οποίο δύο χρόνια πριν, 3
χρόνια, βλέπαμε τον ∆ήμαρχο με τον κ. Πελεγρίνη αγκαλιές και φιλιά και
άλλους εκεί. Βέβαια δεν είχε λειτουργήσει, εγώ δεν θα πω ότι έχει καμία
σημασία και ούτε, εκ των προτέρων μιλάω, δεν μπαίνω σε διαδικασίες να
σπιλώσω, να μπω σε θέματα ανεντιμότητας, ανηθικότητας και σκοτεινά
σημεία.

Θα

μιλήσω

όμως

για

βαθύ

ερασιτεχνισμό.

Τουλάχιστον

ερασιτεχνισμός.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη. Όχι, έχω το δικαίωμα να παρέμβω σαν ∆ήμαρχος.
Έχει καμία σχέση μια θεατρική παράσταση που είχε γίνει πριν από 3 χρόνια
απ’ τον ∆ήμο, έχει καμία σχέση...
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ο κ. Χουδελούδης το συσχέτισε. ∆εν μιλάω για εσάς.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ...με τη λειτουργία του κυλικείου που έγινε έτσι;
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Να διαβάσω, εγώ είπα, ξεκίνησα ότι λέω υπάρχει μια
νεφελώδης κατάσταση.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έλεος δηλαδή. Αυτή ήταν μία θεατρική παράσταση που είχε
παρευρεθεί όλο το ∆ημοτικό Συμβούλιο και εκατοντάδες πολίτες. Που είναι οι
αγκαλιές και τα φιλιά που είχα με τον Πελεγρίνη;
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Στον κ. Χουδελούδη αν το πείτε αυτό. Ο κ. Χουδελούδης λέει
και γιατί είναι λέει παραβάσεις διάφορες που περιμένουμε, λέει, θα σας θυμίσω
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ότι είναι παλιά αμαρτία εκεί μέσα με κάποιο καθηγητή πανεπιστημίου εκεί
μέσα που έπαιζε και θέατρο. Τον ειρωνεύεται δηλαδή. Ο κ. Χουδελούδης είναι
φωτογραφία στο συγκεκριμένο... Εγώ θέλω να πω ότι όλες αυτές οι
απαντήσεις, γιατί αυτό προέρχεται από δική μου ερώτηση που έχει γίνει 16
Ιουλίου του 2015, προέρχεται από ερώτηση που έχω κάνει πολύ συγκεκριμένη
για το ωράριο λειτουργίας και για τις χρήσεις, οι οποίες όπως παραδεχθήκατε
ότι ήδη λέτε, πριν στην εισήγησή σας, μετά από λίγες μέρες, τον Απρίλη
δόθηκε η προέγκριση, μετά από λίγες μέρες. λοιπόν, μετά από λίγες μέρες μια
σοβαρή ∆ημοτική Αρχή πηγαίνει και αποφασίζει και σφραγίζει το ∆ιομήδειο,
αυτό κάνει αν θέλει να το κλείσει και έχει την πολιτική βούληση και ενεργεί.
Και μετά, εφόσον, αν υπάρχει αμφισβητούμενο θέμα σχετικά με την άδεια,
συζητείται στο δικαστήριο, παρουσιάζονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία,
πραγματογνώμονες, όλες, ό,τι είναι απαραίτητο, έρχεται το πανεπιστήμιο.
Εδώ για τους δικηγόρους υπάρχουν δύο μέτωπα. Υπάρχει το πανεπιστήμιο,
υπάρχει και ο επιχειρηματίας. Φαντάζομαι είναι δύο οι διάδικοι απ’ την άλλη
πλευρά και ίσως και διαφορετικής κατηγορίας των εννόμων συμφερόντων.
Κινείται μια διαδικασία άμεσα. Όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος κινείται
άμεσα η ∆ημοτική Αρχή. ∆εν περιμένει ενάμιση χρόνο για να δημιουργήσει και
να στέλνει έγγραφα και να απαντήσει. Και αν μη τι άλλο είναι δυσανάλογο με
το μέγεθος της παρανομίας που προβάλετε. Προφανώς μπορεί να θεωρούσατε
ότι δεν είναι τόσο μεγάλη η παρανομία, για να μην ενεργήσετε άμεσα, αλλά να
στείλετε κάποια έγγραφα και όταν απαντήσει ο Συνήγορος του Πολίτη, που
όλοι παραδεχόμαστε ότι αργούν αυτές οι διαδικασίες, τότε εντάξει. Και όπως
βρισκόμαστε εδώ πέρα να λάβουμε και μία απόφαση αφού έχετε ενεργήσει και
έχετε κάνει τις διαδικασίες. Αυτά δεν, επιμένω, δεν θα μπω σε άλλα θέματα,
δεν δείχνουν σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος. Και αυτό θα το
παραλληλίσω κιόλας με ένα θέμα, είχα ακούσει μάλιστα πάλι ο κ. Χουδελούδης
το

είχε

πει

την

άλλη

φορά;

Ότι

θα

πάρουμε

απόφαση

για

τα

τραπεζοκαθίσματα στην Καραϊσκάκη να μην ξαναδώσουμε άδεια σε κανέναν.
∆ηλαδή όποιο μαγαζί ανοίξει δεν θα δώσουμε τραπεζοκαθίσματα, εις βάρος
βέβαια του συγκεκριμένου και υπέρ των άλλων οι οποίοι έχουν ήδη. Κάτι
τέτοια είχαν ακουστεί τότε. Ευτυχώς το πήραν πίσω. Το λέω αυτό γιατί
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βγήκαν και κάποιες πομπώδεις ανακοινώσεις ότι ο ∆ήμος ενήργησε μαχητικά
και το ένα και το άλλο και κάνουμε παραλληλισμούς με τον Σκαραμαγκά κ.λπ.
Λοιπόν, εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Μπορούσε τότε να γίνει
αυτό και δεν έγινε και όσο περνάει το διάστημα αυτό είναι εις βάρος όλων,
είναι εις βάρος και της επιχειρηματικότητας, επανέρχομαι για να θυμίσω ότι
εμείς είμαστε κατά και της χρήσης αργά και του ωραρίου, για να μην πει
κανείς ότι υποστηρίζουμε κάτι, γιατί όταν ένας βλέπει ότι αυτό επιτρέπεται,
αλλά μετά ξέρεις το απαγορεύουμε κιόλας ή σφραγίζουμε ή λέμε να πάρουμε
μία απόφαση τέλη Αυγούστου, αλλά σφραγίσαμε πριν και ερχόμαστε να
επικυρώσουμε στο ∆ημοτικό Συμβούλιο. ∆ηλαδή τι γίνεται εδώ πέρα; Τι
γίνεται; Και βλέπουμε μια εισήγηση... Γιατί εδώ ακριβώς και εγώ λέμε ότι
έγιναν ενέργειες και βλέπουμε εισήγηση ο ∆ήμαρχος. Εδώ έπρεπε να υπάρχει
ένα συγκεκριμένο ιστορικό με τις ενέργειες που έχουν γίνει και όχι να
ανατρέχουμε κάθε φορά στα συγκεκριμένα θέματα. Εδώ, ενέργειες, ποιες
έχουν γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Μένω
στο συγκεκριμένο, ότι μπορούσε να γίνει και ο διάλογος αυτό για το
αμφισβητούμενο, μπορεί τώρα όντως να ψηφιστεί ένας νόμος και να
απαγορευτεί να λαμβάνεται απόφαση απ’ τον ∆ήμο και η Κεντρική Εξουσία να
πει ναι, λέω εγώ. Τι δίκαιο εξελίσσεται. Στη δεδομένη στιγμή δεν ενήργησε ο
∆ήμος όπως θα έπρεπε.
Αυτά ήθελα να πω. Επίσης, την άλλη φορά πάλι είχε τεθεί από κάποιους εδώ
ένα θέμα για τον ιδιώτη. Εμείς είμαστε υπέρ στο να το λειτουργεί κάποιος
ιδιώτης και γενικότερα στην προέγκριση στην οποία είχαμε ψηφίσει, με τους
στοιχειώδης κανόνες και την τήρηση της νομιμότητας, μπορεί να αποσκοπεί
και σε ένα κέρδος, αλλά ο σκοπός του καφέ πρέπει να είναι σίγουρα οι
επισκέπτες του Βοτανικού και εάν είναι και καλός επιχειρηματίας μπορεί οι
επισκέπτες ακριβώς το άκουσμα ενός καφέ να λειτουργήσει και ενθαρρυντικά
σε έναν κόσμο ο οποίος δεν ήξερε τον Βοτανικό Κήπο, είναι πολύς κόσμος
αυτός, και να έρθει να επισκεφθεί τον Βοτανικό. Ναι, το κυλικείο, όπως είπε
και ο κ. Φωτεινάκης, στην υπηρεσία του Κήπου και όχι το αντίθετο.
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Κάτι τελευταίο που θα έλεγα. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση επίσης για τα
χρονικά σημεία που λαμβάνεται αυτή η απόφαση. Είναι ότι κάποια πράγματα
δεν κρύβονται, είχε αναφέρει και η Αθηνά Σκαμπά εδώ, ο συγκεκριμένος
δημοσιογράφος που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα και δεν λέω, προέβαλλε
και τις δικές μας θέσεις, μπορεί να ανατρέξει κανείς ... παρελθόν και εγώ και ο
κ. Τσατσαμπάς φέτος είχαμε αναφερθεί με ερωτήματα. Έχει μία ζέση ιδιαίτερη
στις δικές σας ανακοινώσεις και στα δικά σας δελτία τύπου. Το ίδιο έχει και με
τον κύριο εδώ πέρα, τον κ. Θεοφίλη, βγάζει και τις ανακοινώσεις του ίδιους.
∆εν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτός αυτό. Εμείς δεν θα πούμε ούτε για
πληρωμένα, ούτε για τίποτα. Ο κ. Θεοφίλης και ο κ. Πιτσούνης πριν κάποιο
διάστημα ήταν αγκαλιές και φιλιά με τον επιχειρηματία. Ο κ. Θεοφίλης ήταν
υποψήφιος με την κα Λυμπουσάκη και θυμάμαι τον μπαμπά του μετά από δυο
μέρες στο Πρωτοδικείο που μου έλεγε ότι είχαν μια διαφωνία εκεί με τα... Ναι,
συμβαίνουν αυτά. Εν πάση περιπτώσει η αγάπη, η φιλία, εξελίχθηκε σε κάτι
άλλο ας πούμε.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Βέβαια. Είπα εγώ;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ. Κ. Ντηνιακέ ολοκληρώστε.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ο κ. Θεοφίλης εντάξει, είναι γνωστός ας πούμε. Την άλλη μέρα
μετά τις εκλογές από τη συμμαχία του ας πούμε μετά έγινε εχθρός με την κα
Λυμπουσάκη. Αργότερα και ο κ. Πιτσούνης που ήταν συνέχεια με τον κ.
Λυμπουσάκη ας πούμε, μετά βρέθηκαν εχθροί. Εδώ βλέπω μία ταύτιση τον
τελευταίο καιρό, που έχει την ίδια ζέση με εσάς ο κ. Πιτσούνης και προβάλει
τα δικά σας δελτία τύπου τον τελευταίο καιρό και βλέπω και τον κύριο εδώ,
τον κ. Θεοφίλη, να υποστηρίζει και με ιδιαίτερη θέρμη και εσάς. Υπάρχουν
κάποια τέτοια θέματα που μου δημιουργούν ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτό ήθελα
να κλείσω. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι, για να μην βγεις εσύ για την άλλη...
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ. Κ. Ντηνιακέ ολοκληρώστε. Ολοκληρώσατε; Ο κ.
Σπηλιόπουλος έχει τον λόγο. Παρακαλώ να γίνει ησυχία. Παρακαλώ ο κ.
Σπηλιόπουλος έχει τον λόγο. Κ. Σπηλιόπουλε. Να σεβαστούμε τον ομιλητή.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 17-12-2015 από τα πρακτικά. Ρωτάω τον ∆ήμαρχο «Ένα
ζήτημα που θέλω να απαντήσει ο ∆ήμαρχος και όχι κάποιος άλλος, έχει σχέση
με το καθεστώς λειτουργίας του κυλικείου στον Βοτανικό Κήπο. Εμείς και
άνθρωποι απ’ την παράταξή μας προχώρησαν σε ορισμένες ενέργειες ελέγχου
του καθεστώτος λειτουργίας. Θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι αυτή τη στιγμή...»
ρωτάω τότε στις 17-12-2015 τον ∆εκέμβριο σε ερώτηση που κάνω στον
∆ήμαρχο «...ποιο είναι το καθεστώς λειτουργίας του Κήπου και πόσο έχει
προσαρμοστεί με βάση τις σύννομες διατάξεις και βέβαια με βάση την
απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου. Αναφέρομαι στο ότι υπήρχε μια διαμάχη
όσον αφορά το από πού παίρνει άδεια ή όχι».
Και η απάντηση του ∆ημάρχου εν συντομία είναι ότι δεν έχει πάρει άδεια από
εμάς και σαν ∆ημοτική Αρχή έχουμε καλέσει δεκάδες φορές την Αστυνομία για
να κάνει έλεγχο σε σχέση με το ωράριο λειτουργία. Το λέω αυτό, θέλω να πω
ότι εκείνη την εποχή δεν έδινε κανένας σημασία σε αυτό το ζήτημα, ενώ
υπήρχε μια μεθοδευμένη γιγάντωση θα λέγαμε του κυλικείου σε «κυλικείο»,
όπως γράφω στον τίτλο ενός άρθρου που έγραψα το τελευταίο χρονικό
διάστημα.

Σε

αυτό

το

χρονικό

διάστημα

εμείς

σαν

παράταξη,

παρακολουθώντας αυτό το ζήτημα και με τη βοήθεια του Κώστα Φωτεινάκη,
που είναι και Πρόεδρος των «Φίλων της Φύσης», στο Οικόπολις, ιστορικό
στέλεχος της παράταξης, και όπως σας είπε εν συντομία τις τελευταίες
ενέργειες, παρακολουθήσαμε βήμα προς βήμα την εξέλιξη αυτού του
ζητήματος, που όπως όσοι ασχολούνται με τα δημοτικά ζητήματα και
παλιότεροι από εμένα... ξέρουν ότι είναι διαδικασίες...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, να σε βαστούμε τον ομιλητή.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ιαδικασίες χρονοβόρες από την άποψη της διάθεσης
χρόνου, να πας στις διάφορες Υπηρεσίες, Πυροσβεστική, ∆ασαρχείο κ.λπ.
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Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στη συζήτηση αυτού του πράγματος, και μετά
από ερώτηση που έγινε σε προηγούμενο ∆ημοτικό Συμβούλιο, και στην ουσία
ανοίγει μία συζήτηση, κατά τη γνώμη μου σοβαρή συζήτηση, για το πώς
θέλουμε την πόλη και βεβαίως μπορεί να φάνηκε λίγο περίεργη η αναδρομή
που έκανε ο Σελέκος στο παρελθόν, αλλά το πώς θέλουμε αυτή την πόλη έχει
σχέση και με το πώς στήθηκε αυτή η πόλη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα
προηγούμενα χρόνια λοιπόν σε συνθήκες γιγαντισμού του δικομματισμού, που
η έννοια της αριστεράς ή του Κουμουνιστικού Κόμματος ή των ανθρώπων που
ασχολιόντουσαν με τα οικολογικά ζητήματα ήταν θα έλεγα στην αντίληψη της
κοινής γνώμης κάτι ας πούμε περιθωριακό και παρά τις τεράστιες προσπάθειες
και τα κινήματα που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να πούμε ότι στην
ουσία το κράτος αντί να είναι κράτος δικαίου, εφαρμόστηκε ένα κράτος
επεκτατισμού και γιγαντισμού της οικονομικής ολιγαρχίας, αυτό που ζούμε
στην Αθήνα, να μιλήσουμε για την Αθήνα, στο Χαϊδάρι και τη ∆υτική Αθήνα.
Βέβαια διασώθηκαν κάποιοι χώροι, γιατί πάρα πολλοί από εμάς όλα τα
προηγούμενα χρόνια, είτε ήταν οι περιοχές που αφορούσαν το block 15 και το
Στρατόπεδο, που ήθελαν να γίνουν οικόπεδα και φιλέτο σαν άλλες περιοχές,
όπως οι Θρακομακεδόνες, είτε αφορούσαν ζητήματα ιστορικής μνήμης, και
αυτό έχει να κάνει σχέση με την ανάδειξη από τις διοικήσεις, που υπήρξαν και
τέτοια ζητήματα όσον αφορά το Παλατάκι και άλλους χώρους. Υπήρξε μια
ευαισθησία θα λέγαμε στο σύνολο των Χαϊδαριωτών και έτσι ζητήματα, παρότι
έγινε προσπάθεια να καλλιεργηθεί μια αντίληψη στην κοινή γνώμη ότι
ανάπτυξη σημαίνει υποταγή στο κέρδος, αυτό δεν έγινε δυνατόν.
Σήμερα λοιπόν που βρισκόμαστε; Βρισκόμαστε σε μια απέλπιδα προσπάθεια
σε μια αλλαγή κατάστασης, που δεν είναι αυτή βεβαίως που θα θέλαμε όσον
αφορά την κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε τώρα με αφορμή το ζήτημα της
τηλεόρασης, που δεν πλήρωσαν ποτέ αυτό που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης
σε ό,τι κάνει και ό,τι του αντιστοιχείται, είτε κάνει ενέργειες νομικές, είτε έχει
σχέση με τη δουλειά του ή την εφορία του κ.λπ. Έχει σχέση με την
προσπάθεια που κάνουν οι εργολάβοι και οι μεσάζοντες στον χώρο της υγείας,
να μην περπατήσουν αλλαγές ριζοσπαστικές που αφορούν το σύνολο των
ανθρώπων, είτε που νοσηλεύονται, είτε σαν ανθρώπων που τους εξυπηρετεί.
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Υπάρχουν τα ζητήματα της δημοκρατίας, που το δικαστικό σώμα, όπως
βλέπουμε, σε ζητήματα σημαντικά για τη ζωή των ανθρώπων και της
κοινωνίας, το παραδικαστικό κύκλωμα ζει και βασιλεύει θα λέγαμε, μικρές
ήττες έχει πάθει και γενικότερα θέλω να πω ότι πάλι, με αφορμή και τα
περιβαλλοντικά ζητήματα που υπάρχουν νίκες και ήττες την ίδια στιγμή,
δηλαδή είτε εξαιτίας του μνημονίου όπως είναι με το Ελληνικό, είτε εξαιτίας,
όπως έγραψα ένα σκληρό άρθρο ότι όσο εμείς παίζουμε το παιχνίδι της
κολοκυθιάς ο λύκος θα φάει τα πρόβατα, και εννοώ για το Πάρκο Τρίτση, που
νομίζω ότι έχουμε ευθύνες και σαν δημοτικές παρατάξεις της αριστεράς και
σαν Περιφέρεια και θα έλεγα και σαν κυβέρνηση, ότι σε σημείο που ο
προηγούμενος ∆ήμαρχος, ο κ. Μαραβέλιας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο να
προτείνει να ακολουθηθεί το μοντέλο του Βοτανικού Κήπου, για να κάνω λίγο
και τη διασύνδεση, δηλαδή της ιδιωτικοποίησης, έτσι το περιγράφει αυτός, όχι
εγώ, εκτός εάν ήταν λάθος τα πρακτικά αυτά που δημοσιεύτηκαν, να
ακολουθηθεί και στο Πάρκο Τρίτση για να διασωθεί, με την έννοια δηλαδή να
μπει ιδιωτική πρωτοβουλία και να το χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που
χρησιμοποιεί πάντα η ιδιωτική πρωτοβουλία.
Άρα λοιπόν θέλω να πω, συμφωνώντας στη λογική ότι πρέπει να έχουμε μία
συνολική αντίληψη, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων η ∆ημοτική Αρχή, θέλει δεν
θέλει, με αφορμή αυτό το ζήτημα, γιατί έβαλαν και ερωτήματα κάποιοι άλλοι
συνάδελφοι που μίλησαν πιο πριν, έχει να διαχειριστεί με αφορμή τα ζητήματα
της καθημερινότητας, που μπορεί να είναι τα σκουπίδια και που πρέπει να
πάρει θέση στο ζήτημα αν θα συνεχιστεί η κατάσταση των εργολάβων ή θα
πάμε σε μια μορφή ανακύκλωσης, κομποστο3ποίησης, διαπαιδαγώγησης του
κόσμου σε αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει σχέση με τη λωρίδα εκτάκτου
ανάγκης στον γνωστό πεζόδρομο, που δεν το αγγίζει κανένας αυτό το θέμα
της Καραϊσκάκη. Έχει να κάνει σχέση με την καταπάτηση σε αυτούς που
έχουμε νοικιάσει τα δημοτικά καταστήματα, που και εκεί πέρα αντί για 60 ή
100 θέσεις έχουμε 600 θέσεις. Έχουμε να κάνουμε με την προσπάθεια να
κλείσουμε καταστήματα δημοτικά και που έχουμε μπλέξει ήδη σε δικαστικό
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αγώνα με αφορμή, εννοώ το Icons. Και πάει λέγοντας, μια σειρά τέτοια
ζητήματα που είτε προέκυψαν είτε θα προκύψουν.
Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει σημασία η πολιτική βούληση, πρώτον, και αυτό
είναι το κύριο ζήτημα, πέρα από ταλαντεύσεις, οπισθοχωρήσεις, μεθοδεύσεις,
τακτικισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Και λέω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα
θετικό δρόμο και εμείς το έχουμε ενισχύσει αυτό, που λέει ότι έκλεισε το Κόπα
Κοπάνα. Είναι μια κλασική καραμπινάτη περίπτωση που παρά του δικαστικούς
αγώνες, που εμείς όπως ξέρετε σαν παράταξη τους ξεκινήσαμε και που άλλοτε
κερδίζαμε, άλλοτε χάναμε κ.λπ., μαζί με το κίνημα το συλλογικό θα έλεγα του
Χαϊδαρίου δόθηκαν αγώνες, γι’ αυτό έχει και νόημα ο πολιτικός αγώνας, έχει
νόημα η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει νόημα η θεσμοθέτηση και η οριοθέτηση
και αυτό που λέμε η δημοκρατία να περάσει και στις πόλεις και στα πλαίσια και
της αλλαγής του πλαισίου και Συνταγματικών αλλαγών να ενισχυθεί ακόμα
περισσότερο ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, εδώ που η τοπική εξουσία
απολογείται στους δημότες και βεβαίως και συγκρούεται θα έλεγα και μαζί
τους, γιατί πρέπει να πούμε ότι η διαμόρφωση της κοινής γνώμης γίνεται
πολύπλευρα.
Άρα έκανα αυτή τη γενίκευση για να πω λοιπόν ότι εμείς στηρίζουμε αυτή την
ενέργεια στο πολιτικό της πλαίσιο και στο πολιτικό μήνυμα. ∆εν στέκομαι
στους χειρισμούς. Στους χειρισμούς μπορείς να πεις γιατί έτσι, γιατί αλλιώς,
γιατί νωρίτερα, γιατί αργότερα. Χίλια πράγματα μπορείς να πεις και κυρίως θα
έλεγα ότι πολλές φορές στεκόμαστε λοιπόν στο κύριο ζήτημα γιατί πάρα
πολλοί που στο βασικό ζήτημα, που στον βασικό προσανατολισμό παίρνουν
μια αντίθετη άποψη ή δεν τολμούν να πουν την αντίθετη άποψη, στέκονται σε
μια σειρά ζητήματα, είτε ανεπάρκειες, είτε λάθη, είτε οτιδήποτε άλλο, στην
ουσία για να αναιρέσουν. Το λέω αυτό για να θυμίσω, για να μην έχουμε
κοντή μνήμη, όπως έγινε και με το ζήτημα του προσφυγικού. Που και εκεί
πέρα νομίζω κάποιοι πήραμε σωστή σαφή θέση, για την οποία μίλησε, ήταν
και απ’ τις πρώτες τοποθετήσεις ∆ημάρχων θα έλεγα που εγώ πήρα θέση
ανοιχτά

και

είπα

ότι

τιμώ

την

τοποθέτηση

την

πολιτική

και

τον

προσανατολισμό του Σελέκου, πέρα από άλλα ζητήματα που υπήρξαν πιθανά

60

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

μικρής ή άλλης ήσσονος σημασίας και διαφωνίες όσον αφορά ζητήματα
ιδεολογικού χαρακτήρα με αφορμή τα ζητήματα της ειρήνης και που
προκύπτουν και τα θεωρώ φυσιολογικά. Και εκεί πέρα λοιπόν που κάποιοι
προσπάθησαν να πατήσουν σε δύο βάρκες, με αφορμή την πραγματικότητα
που λέω ότι αυτή τη στιγμή και δεν το σηκώνει κανένας αυτό το θέμα και το
σηκώνω εγώ.
Η κατάσταση λοιπόν είναι χειρότερη από τότε που κουβεντιάζαμε για τους
800, για τους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα. Γιατί δεν το σηκώνει κανένας
αυτό το θέμα; Και τι θα γίνει αύριο με αυτή την κατάσταση; Και πού θα πάει;
Το λέω λοιπόν ότι ορισμένα πράγματα πολλές φορές σηκώνονται σε μια
προσπάθεια αποδόμησης. Ναι, για τον Σκαραμαγκά. Για πού το λέω; Λέω ότι
υπάρχουν δυσκολίες. Και το φέρνω ένα παράδειγμα ότι ορισμένα θέματα που
είναι σοβαρά και που αντέχουν στην κριτική και στη συζήτηση και στα μέτρα
που πρέπει να απαιτήσουμε και στα μέτρα που πρέπει να πάρουμε, και
ανησυχώ που δεν έχει υπάρξει το... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... διότι γνωρίζουμε
τις συγκρούσεις. Ο συγχρονισμός 3.000 ανθρώπων εγκυμονεί κινδύνους κ.λπ.
Και ανεξαρτήτως προθέσεων και των ανθρώπων και της δικής μας παράταξης,
που είναι κάθε Τρίτη εκεί, όπως είναι όλη τη βδομάδα άνθρωποι από όλη τη
∆υτική Αθήνα, που υπηρετούμε αυτό το σχέδιο της αλληλεγγύης. Το κλείνω
αυτό.
Ήθελα να πω λοιπόν κατά τη διαστολή ότι υπάρχουν μια σειρά ζητήματα που
μπορούν να γίνουν πρωτοσέλιδα αντιπαράθεσης. Εμένα με ενδιαφέρει η πόλη
να προχωράει σε σωστή κατεύθυνση. ∆ιαφωνώντας, και το ξέρετε πάρα
πολλές φορές ότι δεν διστάζω είτε να συμφωνήσω και να θεωρηθώ ότι έχω
υιοθετήσει πολλές φορές τη ∆ημοτική Αρχή ή όχι, αλλά και να συγκρουστώ
για ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με τον προσανατολισμό η τη
διαφορετική οπτική. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Στην προηγούμενη
συνεδρίαση έφυγε απ’ το ∆ημοτικό Συμβούλιο γιατί θεώρησα τον εαυτό μου
συνυπεύθυνο αν παρέμενα, και στέκομαι σε αυτό το ζήτημα, ότι θα
συμμετείχα σε μία συζήτηση χωρίς όρους και αρχές. Σε ένα πεδίο που ίσως
κάποιοι το θέλουν, ίσως προκύπτει, εγώ θέλω να είμαι καλός άνθρωπος και
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όταν κάνω τους χαρακτηρισμούς και αφήνω σε όλους μια δεύτερη, και ίσως
κάποιοι θα το επιδιώξουν. Και λέω ότι δεν αρκεί η πρόθεση του Προέδρου του
∆ημοτικού Συμβουλίου, αλλά έχει και την ευθύνη συλλογικά το όργανο του
∆ημοτικού Συμβουλίου στο να περιφρουρήσει αυτό το κλίμα. ∆ιότι ο ∆ήμος
Χαϊδαρίου σαν όργανο, πρέπει να θυμίσω, έχει μια ιστορικότητα σωστών
τοποθετήσεων από άποψη διαδικασιών, από άποψη δημοκρατικών, εξάσκησης
των δημοκρατικών δικαιωμάτων είτε των ∆ημοτικών Συμβούλων είτε των
πολιτών. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Κώστας Φωτεινάκης στην αρχή για την
ιστορικότητα αυτού του πράγματα. Αυτό λοιπόν σήμερα θα έλεγα πολύ
περισσότερο από ποτέ έχουμε υποχρέωση να το περιφρουρήσουμε.
Στέκομαι λοιπόν, ξαναέρχομαι λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα, και θέλω να πω
το εξής με δυο κουβέντες. ∆εν θα σταθώ στα επιμέρους σημεία, ούτε στον
γιγαντισμό, ούτε στο ζήτημα της δημοκρατίας, ούτε στο ζήτημα ότι άλλα
έλεγε ο διαγωνισμός. Αυτά έχουν γραφτεί και στα δελτία τύπου και είναι
γνωστά περίπου στον καθένα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που θα έλεγα με
αφορμή αυτό το θέμα και είναι κρίσιμο, το ∆ημοτικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο να πάρει θέση για το πώς θέλει να σταθεί όχι σε αυτό το τυπικό
ζήτημα, που μερικοί θέλουν να το βάλουν στη νομική του διάσταση. ∆εν με
απασχολεί η νομική του διάσταση. ∆εν σημαίνει ότι αδιαφορώ, γιατί μπορεί
και νομικά να ηττηθείς και θα πρέπει να είσαι έτοιμος και για την επόμενη
μέρα. Αυτό είναι γνωστό ότι μπορείς να ηττηθείς, ανεξαρτήτως πολιτικών
προθέσεων. Λέω γενικότερα λοιπόν ότι επειδή υπάρχουν μια σειρά ζητήματα
σε αυτό που λέμε πώς θέλουμε την πόλη και που ήδη ανοίγονται, ο καθένας
λοιπόν αφού ετάχθη θα έλεγα κρίνεται για τις αποφάσεις είτε που παίρνει σαν
∆ημοτική Αρχή, είτε στηρίζει. Εμείς λοιπόν στο συγκεκριμένο ζήτημα, στον
βασικό προσανατολισμό, στηρίζουμε αυτή την κατεύθυνση, όπως δείξαμε και
σε άλλα θέματα και με αυτή την έννοια λοιπόν τασσόμαστε υπέρ των
ενεργειών του ∆ημάρχου στον βασικό προσανατολισμό της υπεράσπισης του
δημοσίου συμφέροντος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κ. ∆ρούλιας.
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∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Καταρχήν να πω ότι καλώς γίνεται σήμερα η συζήτηση. Η
σημερινή διαδικασία είναι σωστή και όχι αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη
φορά και γι’ αυτό άλλωστε είχαμε ζητήσει να γίνει μία εφ’ όλης της ύλης
συζήτηση πάνω στο θέμα, ούτως ώστε να μπορέσουν όλες οι παρατάξεις να
αναπτύξουν όλες, όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του ζητήματος.
Εγώ θα σταθώ σήμερα σε δύο πτυχές. Θα τοποθετηθώ πάνω σε δύο άξονες.
Ο ένας άξονας είναι η νομιμότητα και ο άλλος άξονας είναι η πολιτική που
θέλουμε να ακολουθήσουμε για την πόλη μας σε σχέση με όλους αυτούς τους
χώρους πρασίνου, τα πάρκα, τους ελεύθερους χώρους και πώς θα πρέπει αυτά
να διαχειρίζονται στις μέρες μας για να έχουμε μία πραγματικά σύγχρονη
πόλη.
Έχω πει από την αρχή και το έχω τηρήσει αυτά τα δύο χρόνια, ότι δεν θέλω
να κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ούτε προσωπικές επιθέσεις,
αιχμηρές προσωπικές επιθέσεις χωρίς αιτία, αλλά σε πολιτικά θέματα που
πιστεύω ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές, ότι η ∆ημοτική Αρχή είναι 100
χρόνια πίσω, 99 για την ακρίβεια, και αυτό λειτουργεί εις βάρος και της
εικόνας της πόλης και την ανάπτυξης της πόλης, αλλά εν τέλει και της
ποιότητας ζωής των πολιτών, εκεί θα είναι ιδιαίτερα αιχμηρός. Νομίζω λοιπόν
ότι στο συγκεκριμένο θέμα η πολιτική που έχετε είναι πραγματικά 99 χρόνια
πίσω. Το δικό σας πρότυπο, το δικό σας μοντέλο είναι το θεαθήναι, είναι το
Πάρκο Τρίτση, το Πεδίο του Άρεως, χώροι οι οποίοι ρημάζουν, δεν έχουν
καμία ανάπτυξη, καμία προοπτική και αποτελούν σκουπιδότοπους και σημεία
που σίγουρα δεν προάγουν την ποιότητα ζωής στην πόλη.
Το δικό μας πρότυπο είναι το Ίδρυμα Νιάρχος στον παλιό ιππόδρομο, είναι η
Μαρίνα του Φλοίσβου, και πιστεύουμε ότι οι χώροι πρασίνου και οι ελεύθεροι
χώροι στις πόλεις, στις σύγχρονες πόλεις του 20ου αιώνα, θα πρέπει να
διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να φέρνουν τον πολίτη κοντά, να
δημιουργούν τις προϋποθέσεις να αγαπηθούν από τους πολίτες και να
αναβαθμίζουν την πόλη, να αναβαθμίζουν την αξία της πόλης, την αξία της
γης και φυσικά έτσι να κερδίζουν και οι πολίτες. Ρωτήστε τους δημότες του
Φαλήρου πόσο έχουν ευνοηθεί από τη δημιουργία μετά των Ολυμπιακών
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Αγώνων από τη Μαρίνα του Φλοίσβου, πόσο θα αναπτυχθεί η περιοχή τώρα
με το Ίδρυμα Νιάρχου. Μακάρι να έχει αναπτυχθεί όλο το παραλιακό μέτωπο
και το Ελληνικό. Αυτό είναι το πρότυπο και αυτό λειτουργεί σωστά σε όλο τον
κόσμο στις μέρες μας. Μέσα από τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
με σωστούς κανόνες, με κέρδος και για τους ∆ήμους και για το ∆ημόσιο αλλά
και για τους δημότες, να μπορούν να αναπτύσσονται οι περιοχές και να
αξιοποιούνται σωστά.
Είχα την ευκαιρία τον τελευταίο χρόνο να βρεθώ σε τρία από τα μεγαλύτερα
πάρκα του κόσμου, στο Hyde Park στο Λονδίνο τα Χριστούγεννα και
πρόσφατα στην Αμερική στο Central Park στη Νέα Υόρκη και στο Golden
State Park στο Σαν Φρανσίσκο. ∆εν μπορείτε να φανταστείτε τι δράσεις
γίνονται. Στο Hyde Park τα Χριστούγεννα είναι μέσα Λούνα Παρκ. Επειδή
λοιπόν... Εντάξει, θα σας πω και για το Central Park τις συναυλίες, για το Σαν
Φρανσίσκο τι κτήρια υπάρχουν μέσα και πώς αξιοποιούνται και πώς είναι...
Μισό λεπτό, μισό λεπτό, θα φτάσω και εκεί που θέλετε λοιπόν. Θα φτάσω και
εκεί που θέλετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, παρακαλώ να σε σεβαστούμε τον ομιλητή.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Επειδή όλα αυτά ξέρω ότι είναι στοιχεία του καπιταλισμού, όπως
θα μου πείτε, σας έχω φέρει και μία φωτογραφία από Gorky Park στη Μόσχα,
όπου θα δείτε εδώ τον κόσμο με τις λίμνες, με τη ρόδα και το Λούνα Παρκ. Αν
οι συνθήκες το επέτρεπαν, οι καιρικές συνθήκες, θα είχε και νεροτσουλήθρες,
κάτι σαν το Κόπα Κοπάνα. Και για να πάμε και λίγο και πιο κοντά, επειδή
έκπληκτος άκουσα στον ∆ήμαρχο να αναφέρεται στο Ξυλόκαστρο, θα πρέπει
να σας πω ∆ήμαρχε ότι στο Ξυλόκαστρο έχει μέσα στο δάσος, μέσα στον
Πευκιά, δύο beach bar που λειτουργούν μέχρι τις 5:00 το πρωί, όταν ήταν
στις δόξες τους βέβαια, γιατί τώρα δεν λειτουργούν φαντάζομαι μέχρι τις 5:00
το πρωί. Έχει ένα μεγάλο εστιατόριο στον Πευκιά μέσα, που έχει και αυτό
beach bar βέβαια και ξαπλώστρες. Και τρία ξενοδοχεία, τα δύο εκ των οποίων
είναι μέσα, έχει γίνει εσοχή στο δάσος για να είναι δύο ξενοδοχεία που έχουν
την αυλή τους στο δάσος, και το τρίτο είναι απ’ την άλλη πλευρά στη Συκιά,
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στις παρυφές, που είναι πάνω στη θάλασσα, με αυλή ουσιαστικά στο δάσος
και έχει...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να μη διακόπτουμε
τον ομιλητή.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: 60€ τη βραδιά έχουν κάποια από αυτά. Και το τρίτο λοιπόν έχει
και το παλιό ιστορικό σπίτι του Σικελιανού μέσα, το οποίο έχει μετατραπεί σε
εστιατόριο. Αφήστε με όμως λίγο, αφήστε με. Εντάξει, είστε...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Ακούστε και την άλλη άποψη. Το ξαναλέω, έχετε κολλήσει στο
1917.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προχωρήστε κ. ∆ρούλια.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Είμαστε στο 2016. Και επειδή μιλάμε και για δάσος τώρα, κάτι
άσχετο. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που
απαγορεύεται η δόμηση σε δασικές εκτάσεις. Στις υπόλοιπες χώρες
επιτρέπεται δόμηση, βέβαια με ξύλινες κατασκευές, με συγκεκριμένους
κανόνες που κανείς δεν μπορεί να τους παραβεί, και έτσι βέβαια κανείς δεν
θέλει να κάψει τα δάση για να τα κάνει οικόπεδα, έτσι; Τα προστατεύουν. Η
αντίληψη που υπάρχει είναι ότι όταν υπάρχει λελογισμένη δόμηση με
σοβαρούς κανόνες μέσα σε δασικές εκτάσεις, ταυτόχρονα προστατεύονται.
Και αυτό γίνεται στις Άλπεις, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά αυτό είναι
μια άλλη κουβέντα και προφανώς δεν θέλω και να παρεξηγηθεί ότι είμαι υπέρ
της δόμησης σε δασικές εκτάσεις. Ειδικά στην Ελλάδα αυτό δεν θα μπορούσε
ποτέ να εφαρμοστεί με το νοοτροπία που έχουμε.
Πηγαίνω λοιπόν τώρα πάλι στο, επανέρχομαι μετά από όλη αυτή τη συζήτηση
για το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο και για το μοντέλο το οποίο θέλουμε, λίγο
στον Βοτανικό Κήπο. Εγώ, επειδή και ο γιος μου είναι λάτρης του Βοτανικού
Κήπου και τον επισκέπτομαι πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν
πρόβλημα για εμάς που έπρεπε 14:00 και 15:00 η ώρα κάθε μέρα με την ψυχή
στο στόμα να φεύγουμε και το έλεγα ότι ο ∆ήμος θα πρέπει να βρει τρόπους
να αξιοποιηθεί περισσότερο, να είναι πιο προσιτό στους πολίτες, προσβάσιμο
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στους πολίτες, να γίνονται πάρα πολλές δράσεις και ενέργειες, πάντα βέβαια
με γνώμονα το όφελος και των δημοτών και του ∆ήμου. Και ο ∆ήμος θα
μπορούσε να κερδίζει από όλες αυτές τις δράσεις. Προφανώς ο χώρος δεν
ανήκει στον ∆ήμο και θα έπρεπε να είχε έρθει η οποιαδήποτε ∆ημοτική Αρχή,
και αυτή και οι προηγούμενες, σε συνεργασία, σε συνεννόηση με τους
ιδιοκτήτες, με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με τη διοίκηση του Βοτανικού
Κήπου, για να ανοίξει ο Κήπος στους δημότες όχι μόνο του Χαϊδαρίου. Τέτοιος
κήπος δεν υπάρχει. Σε οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου θα ήταν διαμάντι,
θα ήταν το must, που θα το επισκέπτονταν όλοι οι τουρίστες. ∆εν μιλάω μόνο
για τους δημότες Χαϊδαρίου. Όλοι οι Αθηναίοι θα έπρεπε, αλλά και πολύς
περισσότερος κόσμος. Ο Κήπος και τα Πάρκα αυτό το νόημα έχουν, να είναι
ανοιχτά και προσβάσιμα στους πολίτες και προφανώς για να τους
προσελκύσεις πρέπει αν υπάρχουν και οι αντίστοιχες δράσεις. Πάντα σας λέω
στο πλαίσιο των συμφερόντων και της τοπικής κοινωνίας και του ∆ήμου και
βέβαια να τηρηθεί η νομιμότητα.
Προφανώς θα υπάρχουν όχι μόνο ένα, πολλά κυλικεία και εγκαταστάσεις,
πολλές δραστηριότητες να γίνονται, όπως είναι και η γιορτή λίγο πιο κάτω και
στη γιορτή πηγαίνω πολύ συχνά και το χαίρομαι και με την παιδική χαρά δίπλα
και πραγματικά είναι ένα σημείο που προάγει την πόλη μας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώμη λίγο Ηρακλή. Παρακαλώ πάρα πολύ να αφήσουμε τον
ομιλητή.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Όπως παλιότερα πήγαινα και στο Θεαθήναι, πριν καταντήσει έτσι
όπως κατάντησε και πραγματικά και εκεί έρχονταν πολίτες από όλη την Αθήνα
και νομίζω ότι ήταν και ένα από τα στοιχεία που είχε συμβάλει στην
αναβάθμιση του Χαϊδαρίου. Έτσι λοιπόν θέλουμε, έτσι ονειρευόμαστε τους
χώρους πρασίνου και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Όχι να ποινικοποιούμε την
επιχειρηματικότητα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω και όλη η
φασαρία γίνεται γιατί πίσω από το συγκεκριμένο κυλικείο υπάρχει ένας
συγκεκριμένος επιχειρηματίας που έχει στενή σχέση και με δημοτική
παράταξη. Με τη δική μου δημοτική παράταξη δεν είχε σχέση, το αντίθετο
μάλιστα. ∆εν το άκουσα αυτό Αντρέα και προφανώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
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Το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να δούμε είναι η νομιμότητα. Εγώ εκεί δεν
έχω πειστεί για το τι γίνεται, γιατί βλέπω κάποιες εγκρίσεις για τις μελέτες που
έχουν γίνει σε παρελθόντα χρόνο. Εγώ αυτό που θέλω όμως είναι από τη
στιγμή που είναι όλα νόμιμα, ο ∆ήμος θα έπρεπε να επιδιώκει να υπάρχουν όχι
ένα, και περισσότερα κυλικεία, και περισσότερες δράσεις και εκεί και σε όλους
τους άλλους χώρους της πόλης μας, τους οποίους τους έχουμε αφήσει να
ρημάζουν. Εκεί λοιπόν διαφωνώ. Πιστεύω ότι έγιναν και λάθη στη διαχείριση
της συγκεκριμένης υπόθεσης. Για μένα δεν έχει σημασία ποιος είναι ο
επιχειρηματίας και τι κρύβεται από πίσω, ποια παράταξη είναι από πίσω και
ποιοι τον στηρίζουν. Θα πρέπει να υπάρχουν ίδιοι κανόνες για όλους,
ανεξάρτητο το ποιος είναι ο επιχειρηματίας. Εκεί που διαφωνώ όμως είναι με
την πολιτική που ακολουθεί η ∆ημοτική Αρχή, που πιστεύω ότι δεν είναι υπέρ
της πόλης και υπέρ της αξιοποίησης των ελευθέρων χώρων και των χώρων
πρασίνου που τόσους πολλούς έχουμε στο Χαϊδάρι και που αν τους
χειριζόμασταν με τον σωστό τρόπο και τους αξιοποιούσαμε, πραγματικά θα
μπορούσαμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο την εικόνα της πόλης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. ∆ρούλια. Ο κ. Θεοδωρακόπουλος.
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά τόση ώρα εδώ δεν
μπορώ να καταλάβω ακόμα τι συζητάμε, γιατί το συζητάμε. Το λέγαμε και
πριν λίγο εδώ με τους διπλανούς, ότι πραγματικά αυτή η κουβέντα δεν ξέρω
γιατί γίνεται σήμερα. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο κατάστημα όπως έχει γίνει,
όπως έγινε. Να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Εάν δεν απατώμαι είναι 14 μήνες
μετά; Εγώ δεν θα πω ενάμιση χρόνο, θα πω ακριβώς. Είναι 14; 14 μήνες μετά
ερχόμαστε να πούμε τι; Συγνώμη κύριοι, σφάλαμε; Κάναμε κάποιο λάθος; 14
μήνες μετά ερχόμαστε να πούμε τι; Στους επιχειρηματίες του Χαϊδαρίου ή
τους πέριξ, ότι ελάτε στο Χαϊδάρι να επιχειρήσετε, θα ανοίξετε ένα μαγαζί και
στις 14, 16, 18, 22 μήνες θα δούμε τι θα κάνετε. ∆εν νομίζω λοιπόν αυτά τα
πράγματα να είναι υπέρ μας. Υπέρ μας, βάζω και εμένα μέσα. Είμαστε
∆ημοτικό Συμβούλιο, ∆ήμαρχε, είμαστε ∆ημοτικό Συμβούλιο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ήμαρχε, συμφωνώ απόλυτα. Με τη δική μου δεν
νομίζω μπορείς να το δεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και λόγοι για τους
οποίους ξέρεις πολύ καλά, ξέρεις πολλά πράγματα και ξέρεις πολλά πράγματα
για τους λόγους που έφυγα από εκεί. ∆εν σημαίνει, ακόμα και εγώ να ήμουν
λοιπόν, αν εγώ έπραξα κάπου λάθος, δεν σημαίνει ότι τα λάθη πρέπει να
επαναλαμβάνονται. Μην ερχόμαστε να πούμε ότι ένα λάθος επειδή το έπραξες
εσύ θα το πράξω και εγώ. Όχι. Και σας λέω, δεν τιμάνε κανένα μας, και βάζω
και εμένα μέσω. Εδώ δεν ερχόμαστε να κάνουμε αντιπαράθεση. Είναι η πόλη
μας. Καλώς, κακώς εδώ είμαστε, για το καλό είμαστε όλοι. το θέμα είναι πώς
προσεγγίζουμε.
∆εν θα πω φοβάμαι, θα πω χαίρομαι που με τον κ. ∆ρούλια, με την εισήγηση
που έκανε, συμφωνώ 99%. ∆ιαφωνώ στην αρχή που είπε ότι χαίρεται για τη
συζήτηση, εγώ λυπάμαι, μόνο σε αυτό. Όλο το άλλο είναι όπως το είπε για
μένα. Αλλά εδώ δεν εξετάζουμε τη δικιά μου οπτική γωνία, τη δικιά μου
αισθητική. Αν θέλετε το συγκεκριμένο κατάστημα με τη δική μου αισθητική
συνάδει. Συνάδει, μου αρέσει. Σας λέω ότι κάνω χρήση του καταστήματος,
πάω τα παιδιά μου. Έχει τρία μικρά παιδιά. ∆εν με προσέβαλε κάπου. ∆εν μου
κάκισε σε κάτι. άρα λοιπόν μπράβο, τι συζητάμε σήμερα. ∆εν συζητάμε τη
δικιά μου αισθητική. Μπορεί να μην αρέσει σε άλλους, προς Θεού. Πάμε
λοιπόν να ξεχωρίσουμε αυτό που ειπώθηκε.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παιδιά, δεν συζητάμε αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ. Παρακαλώ να αφήσουμε τον ομιλητή.
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ... τη νομιμότητα, βάσει νομιμότητας. Τη λέει η
νομιμότητα. Να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Να αποφασίσουμε αν
θέλουμε να έχουμε καταστήματα και επιχειρηματίες δύο, τριών ή έξι
ταχυτήτων. Προκαλώ όποιον θέλετε να πάμε να μου δείξει ένα μαγαζί
υγειονομικού ενδιαφέροντος που είναι ΟΚ σε όλα. Ένα. Μετά να κλείσουμε τα
μικρόφωνα, να φύγουμε από εδώ, να μου πείτε πάμε σε αυτό, θα σου δείξω
εγώ. ∆ιότι ξέρετε πολύ καλά τα ξέρω και εκ των έσω και εκ των έξω τα
καταστήματα όλα, καλύτερα απ’ τον καθένα, για πολλούς και διαφόρους
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λόγους. Πάμε λοιπόν ένα μαγαζί να δείξουμε, να πούμε παιδιά αυτό είναι, να
το, ένα. Και αν υπάρχει... ∆εν έχουμε ένα κατάστημα. Τι θέλουμε να κάνουμε;
Αυτό θα το αποφασίσουμε κάποτε; Τι θέλουμε να κάνουμε; Τα καταστήματα,
τα δημοτικά καταστήματα είναι όλα ΟΚ; Να θυμίσω πόσα χρόνια εδώ μέσα
φωνάζαμε για τον Λόφο Κώστα μου; Ξέρεις πόσο φίλοι είμαστε; ∆εν πάμε σε
αντιπαράθεση. Μην μπερδευόμαστε. ∆εν πάμε σε αντιπαράθεση.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Γι’ αυτό λέω
μην γυρνάμε πίσω τι έγινε. Άλλα λέγαμε. Τι κάνουμε. Για τον Λόφο άμα
κάτσουμε να δούμε πόσες φορές έχει ειπωθεί, για τα τραπεζοκαθίσματα και τα
νούμερα, και τα νούμερα θυμάμαι που λέγαμε, θα θέλαμε ο καθένας μας ένα
24ωρο να διαβάσει τις αναφορές για τον Λόφο. Και τι έγινε δύο χρόνια μετά,
∆ήμαρχε, αφού μου είπες για το δύο χρόνια πριν. ∆εν πάμε σε αυτή την
κουβέντα. Κουβέντα είναι το νόμιμο, ποιο είναι το νόμιμο, τι λέει ο νόμος.
Καλούμαστε εμείς σήμερα να πούμε τι; Εσείς πήγατε σήμερα και σας είπαν
εκεί και περιμένουμε μία απόφαση, είδες και ρώτησα εγώ, λέω παιδιά πότε
βγαίνει αυτή η απόφαση; Φτάσαμε εκεί, σε ένα μήνα, δύο.
Εγώ τι να έρθω να κάνω εδώ; Ο λαός ξέρετε τι λέει; Μη μπλέξεις με γιατρό και
δικηγόρο. Ναι ή όχι; Εγώ έχω τη μία ιδιότητα. Την άλλη την έχω εκ των
δεξιών. Να σας πω ότι φοβάμαι. ∆ίπλα μου τους έχω, τρεις είναι. Φοβάμαι. Τι
να πω εγώ; Τι να πει ο καθένας μας; Γίναμε ξαφνικά όλοι ειδήμονες; Ξαφνικά
όλοι ειδήμονες; ∆εν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι’ αυτό υπάρχουν αρμόδιες
υπηρεσίες. Άλλο το τι πιστεύουμε, άλλο το τι θέλουμε, εκεί είναι άλλη
κουβέντα. Αν αποφασίσουμε να κάνουμε θέλουμε αυτό στο Χαϊδάρι.
Εάν με ρωτάτε αν είμαι ενάντια στο επιχειρείν, όχι, για κανένα λόγο. Εγώ είμαι
λάτρης του επιχειρείν. Λάτρης. Και αν θα μπορούσα, να μου επιτραπεί και
χωρίς παρεξήγηση, κάπου να κάνω, να κλείσω τα μάτια σε μία, δύο
παρατυπίες στο επιχειρείν να βοηθήσω, θα το έκανα. Το ξέρετε, είμαι
απόλυτος σε αυτό που λέω. Όπως κάνουν οι όμοροι δήμοι. Αναρωτηθήκαμε
ποτέ γιατί στους όμορους δήμους δεν έχει πάει μεγάλο trust; Γιατί; Γιατί λέει
όπα. Άμα θα έρθεις εσύ εδώ θα μου κλείσεις τα μικρά. ∆εν σε θέλω.
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Τελειώσαμε. Με αυτό το κατάστημα εγώ δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν
είναι νόμιμο ή όχι. Ήρθαμε σε συνεννόηση; ∆ηλαδή πραγματικά ρωτάω, δεν
κάνω τώρα ούτε υπαινιγμό, ούτε τίποτα. Σε μια συνεννόηση ήρθαμε; Έλα εδώ
επιχειρηματία, είναι αυτό και αυτό. Θέλουμε να είμαστε δίπλα σου, αυτό θα
κάνεις αυτά όμως. Αν πας απέναντι θα έχουμε πρόβλημα. Έγινε αυτό;
Πραγματικά ρωτάω. ∆εν το ξέρω. Αλλά δεν νομίζω να τιμάει κανένα μας η
εικόνα του Θεαθήναι, όπως ειπώθηκε. Επειδή το έχω ζήσει και στις δόξες τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώμη συνάδελφε. Επειδή ρωτάς τώρα και νομίζω ότι η
συζήτηση θα ανακυκλωθεί. Υπήρξε μία διαδικασία προέγκρισης και είπαμε σε
αυτό τον άνθρωπο ότι αν δεν πας στα νόμιμα, γιατί εμένα μου κάνει
εντύπωση, όλο το νόμιμο επικαλούνται εδώ, αλλά ας κάνουμε τα στραβά
μάτια ας πούμε. Είπαμε σε αυτό τον άνθρωπο λοιπόν τα νόμιμα. ∆εν δέχτηκε.
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σίγουρα, κανείς ... του λες κάνε παρανομίες. Αλλά
είπαμε, φτάσαμε 14 μήνες μετά. Τι κάναμε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι να κάνουμε; Και τους νόμους αυτού του κράτους δεν τους
βάλαμε εμείς. Πρόσεξε. Τους νόμους αυτού του κράτους, που λέτε να τους
εφαρμόζουμε και μετά στρίβειν δια του αρραβώνος, δεν τους ψηφίσαμε εμείς.
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ επαναλαμβάνω και το λέω και ξέρετε ότι εγώ
δεν κάνω υπαινιγμούς. Ό,τι είναι να πω, το λέω ευθέως. Ξέρετε πώς μιλάω και
ποιος είμαι. Εδώ δεν ήρθαμε ούτε να υπαινισσόμεθα, ούτε να λέμε άλλα, ούτε
να κατηγορούμε ο δεξιός τον αριστερό. Εννοώ εκ θέσεως, όχι απόψεως,
αντιλήψεως. Εντάξει; Ξεκάθαρες κουβέντες. Εγώ, αν αυτό, που δεν ήρθαμε να
πούμε τι θέλω εγώ, τι δεν θέλω, γι’ αυτό σας λέω μπερδεύτηκε πολύ σήμερα
η κουβέντα. Τι θέλω. Θα ήθελα να λειτουργεί. Ναι, γιατί εμένα δεν με
στεναχωρεί πουθενά. Αν είναι νόμιμο όμως. Το οποίο δεν θα το πω εγώ, δεν
μπορώ να το πω εγώ το αν είναι νόμιμο ή όχι. Και θεωρώ ελάχιστοι εξ ημών.
Αν θέλετε να κάνουμε κουβέντα πάλι στο τι θέλουμε, να την κάνουμε ίσως
μετά, δεν ξέρω τι θέλετε εσείς. Αυτό. Και να κοιτάξουμε λίγο λοιπόν αυτό, να
αποφασίσουμε τι θα κάνουμε γενικότερα. ∆εν μπορεί να έχουμε άλλα θέλουμε
σε αυτό το κατάστημα, άλλα σε εκείνο. Τραβάμε μία γραμμή και λέμε πάμε
εκεί, αυτό είναι. Υπέρ; Υπέρ. Κατά; Κατά του καταστήματος, του επιχειρείν.
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Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Πάμε όμως κάνουμε αυτό. ∆εν πάμε τώρα... Είναι
αυτό που λένε το γινάτι γινάτι, το γινάτι βγάζει μάτι. ∆εν πάμε εκεί. Με
ρώτησες, δεν σε ρώτησα, τι έκανες, δεν κάναμε. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Θεοδωρακόπουλο. Ο κ. Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Κ. συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με ένα ανέκδοτο. Μετά το
σπάσιμο των, είναι και θέμα που θα σας ενδιαφέρει οπωσδήποτε, μετά το
σπάσιμο των σχέσεων του Τίτο με τον Στάλιν, κυκλοφορούσε το εξής
ανέκδοτο. Αν ο Μαρξ είναι ο Θεός και ο Λένιν ο Χρηστός, ο Τίτο ήταν ο πρώτο
αιρετικός. Το λέω αυτό για να πω ότι θα φανεί η τοποθέτησή μου ως αιρετική,
αλλά δυστυχώς δεν είναι αιρετική, είναι μες στην πραγματικότητα έτσι όπως
βγήκε απ’ τις κουβέντες και τις αποψινές και ό,τι έχει γίνει τα προηγούμενα, θα
θυμάστε δε πολύ καλά ότι όσες φορές αυτό το θέμα ήρθε εδώ και συζητιόταν
μονομερώς, και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, υπάρχει και στα πρακτικά
και γι’ αυτό το ζήτησα, την προηγούμενη φορά είπα αν θα κληθούν οι
εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου και του Κήπου και είχα τη διαβεβαίωση του
∆ημάρχου και το δηλώνει στα πρακτικά «Βεβαίως και θα κληθούν». ∆εν τους
είδα απόψε εδώ και ρωτάω κλήθηκαν ή όχι; Εκτός αν η συζήτηση γίνεται μόνο
από εμάς, οπότε εντάξει. Πάντως εγώ το είχα βάλει σαν ερώτημα και
απαντήθηκε απ’ τον ∆ήμαρχο ότι θα είναι εδώ, θα τους καλέσουμε. ∆εν ξέρω
αν έχουν κληθεί ή όχι, εν πάση περιπτώσει εγώ δεν βλέπω κανένα
εκπρόσωπο.
Μπαίνω λοιπόν στο εξής θέμα. Το θέμα μας τυπικά και ουσιαστικά συνέπεσε
με την αίτηση αναστολής που δικάστηκε σήμερα στο δικαστήριο να είναι στις
31 του μήνα, βέβαια ήταν κάτι το οποίο δεν το ήξερε ο ∆ήμος και συνέπεσε.
Γιατί ενδεχόμενα να αναβαλλόταν αυτή η συζήτηση και θα πω γιατί. Το θέμα
μας λοιπόν εδώ και τυπικά και ουσιαστικά είναι η συζήτηση σχετικά με τη
λειτουργία του κυλικείου, αναψυκτηρίου κ.λπ. Πουθενά δεν είδα να λέει και
λήψη απόφασης. Και γιατί το λέω αυτό. Καταλαβαίνετε ότι ο θεσμικός ρόλος ο
δικός μας δεν είναι ρόλος δικαστικός. Ο φυσικός δικαστής και του ∆ήμου και
του συγκεκριμένου επιχειρηματία με το κυλικείο είναι αυτός που δίκασε
σήμερα και αυτός που έδωσε την προσωρινή διαταγή. Άρα δεν δικαιούμαστε
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και θα είναι ατόπημα και νομικό και ουσιαστικό και ηθικό να πάρουμε μια
απόφαση που να πούμε εγκρίνουμε ή δεν εγκρίνουμε τη σφράγιση. Γιατί; Εάν
έρθει μεθαύριο το δικαστήριο και δικαιώσει τον ∆ήμο, ξέρω ποια θα είναι η
απάντηση, η αστική δικαιοσύνη αυτή τη φορά λειτούργησε σωστά. Αν είναι
αρνητική η απάντηση, αστική δικαιοσύνη είναι, τι θα έκανε. Άρα λοιπόν δεν
μου πέφτει λόγος και δεν μπορώ και ως πολίτης αλλά και λόγω της ιδιότητάς
μου του δικηγόρου, περιμένοντας μια δικαστική απόφαση που θα αποφανθεί
γι’ αυτό το κρίσιμο ζήτημα, να παίρνω απόφαση και να ψηφίζω υπέρ ή κατά
της σφράγισης.
Το πολιτικό ζήτημα, θα πω παρακάτω, το πολιτικό ζήτημα είναι ένα άλλο θέμα
το οποίο μπορείτε να βάλετε και να βάλουμε. Αλλά αυτό είναι συγκεκριμένο
και επ’ αυτού δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπέρα. Περιμένουμε την
απόφαση. ∆ιότι αν έρθει μία απόφαση και πει την άδεια δεν τη δίνει ο ∆ήμος,
τη δίνει άλλη Αρχή, και εδώ θα πω μόνο ένα πραγματάκι, γιατί
ενημερωθήκαμε όλοι με σχετικό φάκελο, το Υγειονομικό λέει για το
κατάστημα αυτό, όποιο και αν είναι, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Ξέρω ότι
σε όλα τα καταστήματα τα υπόλοιπα λέει ο αρμόδιος ∆ήμος Χαϊδαρίου. Εδώ
λέει η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Αλλά δεν μπαίνω εκεί, γιατί αυτό θα το
κρίνει το δικαστήριο. Άρα λοιπόν το ξεκαθαρίζουμε ότι εδώ δεν μπαίνει ζήτημα
λήψης απόφασης περί έγκρισης σφράγισης ή όχι. Άλλωστε είναι αποκλειστική
αρμοδιότητα του ∆ημάρχου και δεν καταλαβαίνω γιατί επικουρικά φέρνει μια
απόφαση που να λέει εγκρίνουμε τη σφράγιση ή όχι. Πολιτικά να
τοποθετηθούμε.
Και να πω και κάτι άλλο, γιατί το έχει πει μια φορά στο παρελθόν πάλι ο κ.
∆ήμαρχος, όταν είχαμε ένα θέμα εκεί στην οδό Καλλιθέας με κάποιο κ.
Αποστολάκο, ο οποίος ζήταγε την προσκύρωση κάποιου κομματιού, το είχε
καταλάβει το κομμάτι αυτό και εν πάση περιπτώσει ο ∆ήμος στράφηκε
εναντίων του και εγώ με έναν ιδιώτη γείτονα έκανα παρέμβαση υπέρ του
∆ήμου. Αυτό θεωρήθηκε έγκλημα ... γιατί εγώ παρενέβην υπέρ του ∆ήμου,
όχι εγώ, ο ιδιώτης. Και τότε ξανά είπε τη φράση, γιατί έχω ένα ελάττωμα, έχω
μνήμη ελέφαντα, είπε τη φράση με αυτούς τους νομικισμούς. Για να τελειώνει
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μια για πάντα το θέμα, δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε, νομικισμός είναι
κάτι το οποίο κατασκευάζω. Νομικά είναι αυτό που λέει ο νόμος και η
ερμηνεία που δίνεται και η νομολογία που βγαίνει, που λέει εννοεί αυτό ή
εννοεί εκείνο; Νομικισμός είναι κάτι που κατασκευάζω. Εδώ λοιπόν να μην
ακούγονται τέτοιες λέξεις.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Όχι, σε εσένα αναφέρομαι και έχω και τα πρακτικά τα
οποία μπορώ να σου φέρω. Ξέρω τι λέω. Έχω και τα πρακτικά τα οποία
μπορώ να σου φέρω, που είπες ότι κακώς παρενέβην υπέρ του ∆ήμου. Άλλο
αυτό. Έρχομαι στην ουσία.
Πώς προκαλείται το θέμα. Για την προέγκριση ειλικρινά σας το λέω το έμαθα
τώρα, ότι κάποιος από την πλευρά του κήπου ήρθε εδώ και υπέβαλλε τα
χαρτιά για να πάρει προέγκριση. Στην πορεία, δεν ξέρω για ποιους λόγους,
ενημερώθηκαν, διάβασαν, βρήκαν με τους δικηγόρους τους ότι δεν έχει
δουλειά ο ΟΤΑ, ο ∆ήμος, και νομίζω γι’ αυτό τον λόγο έμειναν στην
προέγκριση, την οποία είχατε δώσει, και συνέχισαν και είπαν ότι δεν θέλουμε
άδεια απ’ τον ∆ήμο. Πώς δημιουργείται λοιπόν το θέμα;
Στις 13/7/15 έχουμε ∆ημοτικό Συμβούλιο και ο κ. ∆ήμαρχος απαντάει και ο κ.
Αντιδήμαρχος, ο κ. Χουδελούδης, απαντάει στον Βαγγέλη Ντηνιακό που κάνει
την ερώτηση. Οι απαντήσεις αυτές αυτούσιες είναι δημοσιευμένες στην
εφημερίδα «Πρώτη» του Περιστερίου, του κ. Πιτσούνη. Λέει λοιπόν ο κ.
∆ήμαρχος «Εμείς θεωρούμε ότι αυτός που έπρεπε να δώσει την άδεια ήταν ο
∆ήμος και με διάφορα τερτίπια δόθηκε η άδεια». Ερώτημα. Εμείς θεωρούμε,
το εμείς θεωρούμε δεν σημαίνει ποτέ, και εδώ είναι ότι άλλα τα νομικά και
άλλα τα νομικίστικα, εμείς θεωρούμε, εμείς λέμε ότι θα έπρεπε. ∆εν λέει ότι
εμείς δίνουμε την άδεια ή εμείς έχουμε αρμοδιότητα. Εμείς θεωρούμε. ... στο
μέλλον ή έπρεπε να την έχουμε. Μπορεί να μην την έχουμε. ∆εν το ξέρω.
∆ήμαρχε να τελειώσω σε παρακαλώ. Και με διάφορα τερτίπια πήραν άδεια.
Ερώτημα. Ποια ήταν τα διάφορα τερτίπια; ∆εν εξήγηση.
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Χουδελούδης στην ίδια συνεδρίαση. «Το ∆ιομήδειο είναι παλιά αμαρτία». Έχω
βάλει ερωτηματικά εδώ. «Εκεί μέσα με κάποιο καθηγητή πανεπιστημίου που
έπαιζε και θέατρο εκεί μέσα». Παλιά αμαρτία και με κάποιο καθηγητή
πανεπιστημίου που έπαιζε και θέατρο εδώ μέσα, ερωτήματα βάζω. ∆ηλαδή ο
καθηγητής πανεπιστημίου ο άγνωστος, είπε ο ∆ήμαρχος ποιος είναι. Ο
άγνωστος καθηγητής πανεπιστημίου που έπαιζε θέατρο εκεί μέσα, δηλαδή
απαγορευόταν ο καθηγητής πανεπιστημίου να παίζει θέατρο εκεί μέσα, που
συνέβαινε τότε να είναι και πρύτανης και που ήμουν στην παράσταση και εγώ
και ο Σπηλιόπουλος και ο Σελέκος και όλοι μας; Και ενώ είδαμε και μια
παράσταση, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, εν πάση περιπτώσει
πάω παρακάτω.
∆ελτίο Τύπου του ∆ήμου Χαϊδαρίου διαβάζω στην εφημερίδα «Το Θριάσιο»
23/8/16. «Οι συγκεκριμένοι εγκάθετοι υποστηρικτές της νομιμότητας, που την
εξαντλούν όταν πρόκειται για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, στην
προκειμένη περίπτωση ή δεν γνωρίζουν τον νόμο, η βλακεία είναι ανίκητη, ή
καλούν τη ∆ημοτική Αρχή να παρανομήσει υπέρ των συμφερόντων που οι
ίδιοι εξυπηρετούν και των πολιτικών εντολοδόχων τους». Αυτό φαντάζομαι,
επειδή έγινε μια συζήτηση στο προηγούμενο Συμβούλιο εδώ, ότι αφορά τον
Βαγγέλη Ντηνιακό, που είπε σε κάποια αποστροφή του λόγου του «Ο
∆ήμαρχος...». Τα λέω γιατί μπορεί αν μην τα θυμούνται κάποιοι. «Ο ∆ήμαρχος
της Βάρης-Βουλιαγμένης, αν και δεν είχε δικαίωμα, πήγε και σφράγισε ένα
μαγαζί εκεί. Να πας να το σφραγίσεις και εσύ. Γιατί δεν πας;». Και άρχισε
συζήτηση περί πολιτικού κόστους. Και ενδεχόμενα ο ∆ήμαρχος σε μια τέτοια
πίεση ευρισκόμενος, επιδεικνύοντας μια ηρωική διάθεση, λέει θα το σφραγίσω
και εγώ το μαγαζί. Αυτό λοιπόν προκλήθηκε από εκεί.
Τώρα να πούμε και για τους εγκάθετους της νομιμότητας, γιατί εγκάθετοι της
νομιμότητας είναι και κάποιοι άλλοι. Θα θυμίσω πάλι εδώ τον αείμνηστο Ηλία
Ηλιού, που όταν ρώτησε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για κάποιο νόμο

Πρόεδρε ψηφίσατε αυτό τον νόμο; Λέει τον ψηφίσαμε. Τον εφαρμόζετε; Λέει
έχεις δίκιο, Πρόεδρε, μάλλον δεν τον εφαρμόζουμε. Θα σας ταράξουμε στη
νομιμότητα. Τη δικιά τους νομιμότητα. Το έλεγε ο Πρόεδρος της Ε∆Α, ο Ηλίας
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Ηλιού. Οι εγκάθετοι λοιπόν του νόμου εδώ, οι εγκάθετοι που υποστηρίζουν
εδώ πέρα για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, δεν θέλω να θεωρήσω ότι εγώ
είμαι ο απόλυτος εκφραστής τους, αλλά νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει
συμπλέω με αυτούς τους ανθρώπους.
Ξέρω ότι υπάρχουν, δεν θα πω δικαιοσύνη, τρεις βαθμοί αυτού που λέγεται
δικαστική εξουσία, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Όταν λοιπόν οι συγκεκριμένοι
προσφεύγουν στο δικαστήριο. Όταν βγει μια απόφαση λοιπόν που
«συμφέρει» τους συγκεκριμένους, τότε λέμε εμείς δεν ασκούμε έφεση ή
ασκούμε ή παραιτούμαστε από αυτήν, άμα δεν συμφέρει κάνουμε έφεση.
∆ηλαδή που προσφεύγουμε; Σε ένα νομοθετημένο δικαστικό σύστημα. Αυτά
λοιπόν που ειπώθηκαν τότε, και γι’ αυτό τοποθετούμαι συνολικά σήμερα, κατά
την άποψή μου, δηλαδή η άποψη του τότε ∆ημάρχου αλλά και η εν συνεχεία
του Ιουλίου του ’16 στις 21, δηλαδή μερικές φορές προβληματίζομαι και λέω
θα μπορούσα να πω σε κάποιον μια πιο ελαφριά φράση, όχι πιο βαριά, τις
θυμάστε και θυμάστε και την κουβέντα που έγινε εδώ μέσα στις 21/7. Εγώ
λοιπόν εν πάση περιπτώσει λέω ότι όλα αυτά χαρακτηρίζονται από μια
εμπάθεια, από μια έλλειψη ευπρέπειας, όχι καθωσπρεπισμού, και απ’ την
πλευρά του ∆ημάρχου και απ’ την πλευρά του Αντιδημάρχου. Και όταν λέω
καθωσπρεπισμού, καθώς πρέπει ο πρώτος που δεν είμαι, είμαι εγώ. Αλλά εν
πάση περιπτώσει θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μία στοιχειώδης ευπρέπεια.
Ποιος ήταν ο καθηγητής που έπαιζε θέατρο; Ήταν ο πρώην Πρύτανης και
Πρόεδρος του Ιδρύματος του Κήπο ο Πελεγρίνης. Το αν είναι Υπουργός
σήμερα λίγο με νοιάζει και δεν μου πέφτει, όχι δεν μου πέφτει λόγος,
διαφωνώ με την υπουργοποίηση του. Αλλά ήταν συγκεκριμένος άνθρωπος,
ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου ο Πελεγρίνης που έπαιζε και θέατρο. Που
σημαίνει να είναι και σκηνοθέτης και σημαίνει μπορεί να είναι και ηθοποιός. Η
φράση ένας επιχειρηματίας και ο παρατρεχάμενός του ο Υπουργός σας
ακούγεται καλά στα αυτιά; Σε ένα ∆ημοτικό Συμβούλιο κ.λπ.; Σε πάνελ στην
τηλεόραση θα το έλεγε ο συγκεκριμένος ή ο οποιοσδήποτε ∆ήμαρχος. Είσαι
παρατρεχάμενος. Μπορεί να του έκανα 500 κριτικές γιατί πήγε και έγινε
Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και αν συνέβη να έχω και μια κουβέντα στο παρελθόν
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μαζί του με τον Γιάννη Μηλιό, τον αποχωρήσαντα πολύ νωρίς. ∆εν θα το
έλεγα ποτέ.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Πάμε λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο είπα
εγώ δεν θα πω αν την άδεια τη δίνουν οι ίδιοι, η ∆ασική Υπηρεσία, ή ο ∆ήμος,
ή... Θα το πει το δικαστήριο. Γιατί θέλουμε... Και έγιναν και ευτράπελα πολλά.
∆ηλαδή για παράδειγμα διαβάζω εκεί στο ρημάδι, εγώ δεν... πώς... δεν ξέρω
αν το ξέρετε, δεν έχω ανακαλύψει το Γουτεμβέργιο ακόμα. Λέω στη γυναίκα
μου μπες μέσα να διαβάσω ορισμένα πράγματα και μπαίνει μέσα ας πούμε άμα
έχει όρεξη, άμα θέλει. Και διάβασα μέσα ότι πήρε μία κυρία και είπε εγώ θέλω

να κάνω τον γάμο της κόρης μου και μου ζήτησαν 2.000 και κατάλαβα τώρα
ποιος είναι, είναι αυτός που έχει τα μαγαζιά στο Χαϊδάρι, για άλλον εννοούσε
προφανώς, και λέω τώρα ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του ας πούμε,
δημιουργήθηκε δηλαδή ένας τραγέλαφος με αυτό το θέμα.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά αγνοούμε προκλητικά, να τα λέμε όλα, έτσι; Και
εγώ δεν λέω ποτέ κλείστε το μικρόφωνο, το σκιάχτρο Θεαθήναι. Έγινε λοιπόν
σε ένα δασικό πάρκο μέσα, που απαγορευόταν να γίνει, είναι αυθαίρετο και
εξακολουθεί να υπάρχει εκεί ως πάρκο. Η αιτιολογία που υπήρξε τότε ξέρετε
ποια ήταν; Τι να κάνουμε; Τι κάναμε και το νοικιάσαμε για να έχουμε λεφτά
για τη ∆ημοτική Συγκοινωνία. Πάντα υπήρχε μία αιτιολογία. Προσκυρώνουμε
ρέματα για να έχουμε κάποια έσοδα. Αν πνιγόταν βέβαια κανένας, θα έβγαινε
όπως ο άλλος στην Πάτρα και θα έλεγε που έχτισε στο ∆ιαβολόρεμα εκεί πώς
το λένε, στο ∆ιακονιάρη, και θα έλεγε γιατί με αφήσατε και έχτισα εδώ πάνω.
Εντάξει; Έχουμε τις ∆άφνες σε δημόσιο δάσος, δημόσιο, όχι ιδιωτικό, το οποίο
αύριο, τελειώνει αν θυμάμαι καλά η παραχώρηση στον ∆ήμο, μπορεί να το
πάρουν πίσω, όχι μπορεί, θα το πάρουν τα Τουριστικά Ακίνητα, θα το δώσουν
στο ΤΑΙΠΕ∆ και στο Υπερταμείο και αυτό να το δείτε αύριο το πρωί ας πούμε
να ανήκει στο τάδε σεΐχη που βρίσκεται και στην οξιά απέναντι απ’ την
Κεφαλονιά. Λέω εγώ. Εκεί λοιπόν δουλεύει με ωράριο μέχρι το πρωί, γίνονται
γάμοι, γίνονται βαφτίσεις, υπάρχει ξυλόφουρνος απ’ ό,τι ξέρω, ψήνει και
ψωμί, και δεν κατάλαβα και δεν είδα, γιατί πάω εκεί μέσα και πίνω κανένα
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καφέ, δεν είδα που είναι εκείνα τα σουβλάκια που ψήνουν στο ∆ιομήδειο μέσα
στο κυλικείο. Υπάρχουν ψησταριές και ψήνουν σουβλάκια κ.λπ. Ειλικρινά πήγα
και έκανα λίγο τον πράκτορα. Εγώ δεν είδα ψησταριές, δεν είδα σουβλάκια
κ.λπ.
Είπα δύο ενδεικτικά. Και να πούμε και για τα άλλα κτήρια. Τα κτήρια του
∆ήμου, αυτά, το αίθριο κ.λπ. Ξέρετε να είναι με κάποια άδεια της
Πολεοδομίας; Θα σας πω δε για ενημέρωσή σας ότι η Πολεοδομία είχε πάει
όταν ξεκίνησαν για το κυλικείο πολύ παλιότερα, το πρώτο, και δεν ήξερε η
Πολεοδομία

ότι

εξαιρούνται των

πολεοδομικών

διατάξεων

αυτά που

κατασκευάζονται μέσα στο ∆άσος. Για την ιστορία το λέω αυτό.
Κλείνω. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο και βέβαιο είναι ότι η ανάληψη της
διοίκησης του ∆ήμου έγινε με εκλογές. ∆ηλαδή ο κ. σημερινός κ. ∆ήμαρχος
και τότε υποψήφιος συμμετείχε με ένα θεσμικό πλαίσιο που λεγόταν
Καλλικράτης και εξελέγη ∆ήμαρχος. Εάν είχε γίνει με κατάληψη χειμερινών
ανακτόρων, η σημερινή ∆ημοτική Αρχή είχε καταλάβει απ’ την αρχή έτσι, τότε
συζητάγαμε τα πάντα. Κάνω αυτό γιατί εν πάση περιπτώσει κατέλαβα έτσι
στην αρχή. Υπάρχει λοιπόν ένα θεσμικό πλαίσιο και το ξέρει πολύ καλύτερα
από εμένα. Για να πληρώσει μισθούς δεν δίνει τα 1.500€ που έλεγε το ΚΚΕ
κάποτε ελάχιστος μισθός. ∆ίνει αυτά που εγκρίνει ο Επίτροπος. ∆ίνει αυτά που
λέει ο Προϋπολογισμός. Για να κάνει δαπάνες, όταν λέω να κάνει ο ∆ήμαρχος
εννοώ όλοι μας, να κάνει δαπάνες, κάνει ό,τι λέει ο προϋπολογισμός. Κάνει
ό,τι λένε οι νόμοι. Αν λοιπόν θέλει ή θέλετε να λειτουργήσετε με αυτό τον
τρόπο, θα λειτουργήσετε συνολικά. Όταν

έχετε

θέση για μόνιμους

εργαζόμενους, θα έχετε θέση για μόνιμους εργαζόμενους. ∆εν θα λειτουργείτε
αποσπασματικά. ∆ιότι εγώ πάντα το έλεγα ότι θα παίρναμε τα τρίμηνα και τα
πεντάμηνα και επί Μαραβέλια εγώ αυτό έλεγα. Ρε παιδιά, και ανάγκη να
δουλέψουν αυτοί, έστω με αυτά τα πενιχρά δεδομένα, και ανάγκη έχει ο
∆ήμος. ∆ιαφορετικά κλείνουμε τις δομές όλες.
Όταν λοιπόν θα είσαι σε παύλες μέσα απόλυτος, θα είσαι απόλυτος σε όλα και
θα ακολουθείς αυτή τη γραμμή. Θες να το κάνεις Γαλατικό Χωριό; Μαζί σου.
Θες να βάλεις πολιτικά το ζήτημα του ∆ιομήδειου Κήπου; Γνωρίζει ο κ.
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∆ήμαρχος και γνωρίζουμε όλοι μας ότι για να απαλλοτριώσουμε ιδιωτικό χώρο
ξέρετε τις οφειλές ποιες είναι που έρχονται καθημερινά για τους χώρους που
είναι δεσμευμένοι και θα αποδεσμευτούν κ.λπ. Θέλει πολιτικά να το βάλει το
ζήτημα εδώ; Ας το βάλει. Το ∆άσος, το ∆ιομήδειο ∆άσος να περάσει στα χέρια
του ∆ήμου. Το οποίο είναι ιδιωτικό, το οποίο βέβαια με το Σύνταγμα που
ισχύει σήμερα και τους νόμους σήμερα θα πληρωθεί, δεν γίνεται δημόσιο σαν
την Καισαριανή, παραχωρήθηκαν τα 464 στρέμματα όπως διάβαζα χθεςπροχθές.
Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα νομίζω ότι κακώς αυτό το θέμα σηκώθηκε και
ανοίχθηκε τόσο πολύ και δυστυχώς κάποιοι, αν υπάρξει μια απόφασης η οποία
θα είναι αρνητική σε σχέση με τη σφράγιση, θα πουν ρε παιδιά τι να κάνουμε;
Γιατί εγώ σαν δικηγόρος και ο Ντηνιακός και ο Φουρλής το μόνο που
μπορούμε να κάναμε εκεί είναι να λέγαμε την άποψή μας, αν τη δίνει ο ∆ήμος
ή τη δίνει το ίδιο το ∆ασαρχείο κ.λπ. Τίποτα άλλα παραπέρα. Αυτό που θα
είναι το θέσφατο θα είναι η απόφαση επί της αναστολής, και δυο λόγια γι’
αυτό και κλείνω. Η ανατολή για να πει δίνει άδεια ο ∆ήμος ή δεν δίνει άδεια ο
∆ήμος, δεν είναι αρμόδιος, πιθανολογεί κάποια πράγματα, τα οποία είναι
ουσιαστικά και αυτά. Ακούστηκε κάπου στην αρχή εδώ ότι αυτή είναι
πιθανολόγηση. Πιθανολογώ γι’ αυτό κ.λπ. Και η προσφυγή; Η απόφαση επί
της προσφυγής θα είναι πλέον η οριστική. Αλλά η πιθανολόγηση αυτή θα είναι
ένα βασικό χαρτί που θα κρίνει μετά παραπέρα και την προσφυγή. Αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Φουρλής.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Επειδή ο εξ... δικηγόρος άρχισε την τοποθέτησή του με κάτι Τίτο
και Λένιν, εγώ θα πω ένα πραγματικό έτσι για να χαλαρώσουμε και θα πω και
εγώ ορισμένα θέματα. Πριν από κανένα χρόνο περίπου είχα ένα δικαστήριο
στο Τριμελές και πριν από εμένα ήταν αυτός ο τύπος εδώ πέρα. Είχε ένα
δικαστήριο, ναι, και εκδικαζόταν μια υπόθεση του φίλου μου του Μελισσανίδη,
φίλος γιατί είμαι ΑΕΚτζής, όχι είμαι φίλος, γιατί κάποιοι παίζαν στοίχημα σε ένα
καφενείο και ήταν ένας ταλαίπωρος εκεί πέρα που τον έβαλε κάποιος άλλος
σαν υπεύθυνο και είχε έδρα λέει ο Γιβραλτάρ αυτή η εταιρεία και δεν ήθελε ο
δικηγόρος του Μελισσανίδη έγκριτοι εκεί πέρα τι θα μας φέρεις εμάς τώρα
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εδώ πέρα αυτό το θέμα; Και το λέω εγώ αυτό γιατί θυμάμαι που είχε πει,
κέρδισε

την

υπόθεση

αυτός,

γιατί

το

δικαστήριο

έκανε

αυτοτελείς

ισχυρισμούς, θα εξηγήσω στον κ. Τροχίδης γιατί είπε για τον ∆ήμαρχο για τα
νομικά, γιατί του λέει τι μας φέρνεις να διαβάσουμε εδώ πέρα κύριε τώρα; Και
του λέει μα κύριε δεν ανακάλυψα τον Γουτεμβέργιο, εγώ γράφω με το χέρι
ακόμα. Αλλά είχε πει το εξής ... με το ... ο δικηγόρος, ότι κύριε τι να κάνουμε;
Θα κάνουμε σε έναν Υπουργό του ΠΑΣΟΚ; Όταν ήταν να γίνει ελεύθερη η
τηλεόραση με τους δορυφόρους ήταν ένας Υπουργός του ΠΑΣΟΚ ο οποίος δεν
ήθελε. Ενδεχομένως ήθελε να είναι υποδειγμένη όλη η ενημέρωση και λέει θα
γκρεμίσουμε τους δορυφόρους. Κάτσε ρε φίλε. Είσαι μέσα στην ΕΟΚ, το
θυμάσαι φαντάζομαι, πρέπει να μαρτυρήσεις κάποιους νόμους μέσα εδώ πέρα.
Γιατί το λέω εγώ αυτό; Ότι πρέπει να τηρήσουμε τη νομιμότητα. Τα πολιτικά
θέματα τι θέλουμε να κάνουμε, δυστυχώς διάβασα σήμερα που είπε ένας ότι
τους ∆ημάρχους και τους ∆ημοτικούς Συμβούλους ενδεχομένως μας θέλουν
μόνο για να καθαρίζουμε τα σκουπίδια και όχι να παίρνουμε άλλες αποφάσεις
και εκεί μας οδηγούν. Και απ’ ό,τι βλέπετε αυτό το αρ. 20 το καινούργιο που
θέλει να πάει τώρα ο Κουρουμπλής, δεν θα έχουμε και δικαίωμα
αδειοδότησης, γιατί, όπως είπε και ο κ. Ντηνιακός, το δίκαιο εξελίσσεται
δυστυχώς και δεν είναι εύκολο θέμα αυτό. Βέβαια εγώ πάντα προσπαθώ να
λέω το δίκαιο και να έχω μία πολιτική άποψη και δεν με συμφέρει αν
υποστηρίζω την αρχή ή τον κ. Μποζίκα, τον κ. Ντηνιακό, πάντα αυτά που
πιστεύω.
Λέει εδώ πέρα κάπου ότι ο ∆ήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα,
κατευθύνει τις δράσεις του ∆ήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης,
διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντα με
γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, καθώς επίσης
όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία
των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο
∆ήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα
της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γι’ αυτό είχα
κάνει την ερώτηση τότε αν μπορείτε. Πράγματι και ενδεχομένως που είδατε
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αυτό, επειδή θέλετε να προασπίσετε τα τοπικά συμφέροντα όπως επιτάσσει η
συνείδησή σας και η χρηστή άσκηση των καθηκόντων σας, ενδεχομένως απ’
την πίεση, διότι υπάρχει όχι κοινωνική ειρήνη, δεδομένου ότι στα social media
που έλεγε και ο κ. Μποζίκας βλέπαμε καθημερινώς ότι κάτι γίνεται ή έγιναν και
τοποθετήσεις εδώ πέρα και θέματα από παράταξη ή πολλούς πολίτες,
κινητοποιήθηκε ο ∆ήμαρχος, συμμεριζόμενος ενδεχομένως την κοινή γνώμη,
και προέβη σε αυτή την απόφαση. Απόφαση ποια; Τη σφράγιση.
Τώρα με αυτή νομίζω σαν τακτική δεν έχει τα ευεπίφορα αποτελέσματα τα
οποία θα θέλαμε και εμείς, θα θέλατε, γιατί; Γιατί τώρα είμαστε δέσμιοι μιας
δικαστικής απόφασης. Εάν δεν είχαμε σφραγίσει, δεν είχατε σφραγίσει,
ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πάρουμε μία απόφαση σύμφωνα με τη
συνείδηση μας, σύμφωνα με αυτά που κατέχει ο καθένας ή πώς τα βλέπει, όχι
από ιδεολογικοπολιτική σκοπιά, που είπε μόνο ο κ. Μποζίκας, αλλά και από
άποψη σε νομικά. Έχω την εντύπωση ∆ήμαρχε, επειδή σας παρακολουθώ,
πριν από κανένα χρόνο που τέθηκε από κάποιον κάποια ερώτηση ότι είχατε
πει ναι δεν έχουμε, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θα ψάξουμε και θα το
βρούμε, ότι είχατε την άποψη, συμμεριζόμενος και υποβοηθούμενος απ’ τους
νομικούς, ότι δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να δώσουμε άδεια. Το θυμάμαι.
Μπορεί να κάνω λάθος. Θα το δούμε όμως αυτό.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΦΟΥΡΛΗΣ: Είναι λάθος; Μπορεί να το λέω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΦΟΥΡΛΗΣ: Θα ψάξω να το βρω.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΦΟΥΡΛΗΣ: Ναι. Το δέχομαι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Αν δεν είχατε αυτή την
άποψη, κακώς που αργήσαμε τόσο πολύ, ∆ήμαρχε. Κακώς που αργήσαμε
τόσο πολύ να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό. Μπορώ να κάνω παρέμβαση, σαν ∆ήμαρχος
δικαιούμαι. ∆εν έχετε καταλάβει όλοι το εξής, ότι για να κλείσει ο ∆ήμαρχος
ένα κατάστημα πρέπει να υπάρχει έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα που του

80

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ζητάει να πάρει μέτρα. Αν δεν πάρει μέτρα εντός 15 ημερών, τότε είναι
υπόλογος και εγκαλείται για παράβαση καθήκοντος. Αν κάνει ο ∆ήμαρχος,
τώρα λοιπόν όταν ήρθε το έγγραφο από το Υγειονομικό, πήραμε αμέσως την
απόφαση μέσα σε 15 μέρες. Αν ο ∆ήμαρχος πάρει απόφαση... Μισό λεπτό. Αν
το ∆ήμαρχος πάρει απόφαση χωρίς να υπάρχει κάποιου είδους έγγραφο, τότε
εγκαλείται γιατί υπερέβη τα εσκαμμένα, δηλαδή έκανε μια πράξη χωρίς να
υπάρχει ένα έγγραφο, μια καταγγελία, οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτό είναι
σαφέστατο, το είπα απ’ την αρχή και όποιος δεν θέλει να το καταλάβει ή το
παραποιεί, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος. Αν
δεν ξέρουμε και αυτά, είναι βασικά στοιχεία δηλαδή της λειτουργίας του
∆ήμου.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Καμία παραποίηση λοιπόν. Ωστόσο όμως αν άργησε τόσο πολύ
το Υγειονομικό να στείλει τέτοιο έγγραφο, τότε έκανε παράβαση το
Υγειονομικό, κ. ∆ήμαρχο. Αν το Υγειονομικό πήγαινε και έκανε έλεγχο και
έστελνε μετά από ενάμιση χρόνο ένα έγγραφο το οποίο έλεγε ότι δεν έχει
άδεια, τότε παρακαλώ το Υγειονομικό πλημμελώς άσκησε τα καθήκοντά του.
Ωστόσο όμως εγώ έχω διαφορετική άποψη εδώ πέρα, ότι κακώς εμείς δεν
κάναμε, ότι εμείς πρέπει να ενεργούμε προληπτικά λέει ο νομοθέτης και όχι
κατασταλτικά μετά άμα θα πάρουμε έγγραφο. ∆ηλαδή αν το Υγειονομικό δεν
έστελνε ποτέ έγγραφο, ή κάποια άλλη Αστυνομία που ενδεχομένως τη
στείλατε 10 φορές είπατε, 20 φορές και καλά κάνατε, δεν έστειλε, ποτέ δεν
έκανε έγγραφο αυτή ότι ... Αστυνομία; Αυτοί που πήγαιναν 10, 20 φορές η
Αστυνομία, τα έβλεπε όλα ρολόι και δεν έκανε ποτέ έγγραφο;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κώστα συγνώμη. Ή δεν καταλαβαίνουμε τώρα τι λέμε εδώ
μέσα... Αν είχε πάρει άδεια από εμάς, τότε θα είχαμε κάθε δικαίωμα,
ανεξάρτητα από αυτή τη διαδικασία, να το σφραγίσουμε. ∆εν είχε άδεια από
εμάς. Το καταλαβαίνετε; ∆εν είχε άδεια απ’ τον ∆ήμο.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Το καταλαβαίνουμε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Η προέγκριση είχε λήξει τον πρώτο μήνα.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Καμία σχέση, ναι.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Παιδιά, δηλαδή...
ΦΟΥΡΛΗΣ: Εσείς προβήκατε στην ενέργεια αυτή και το καταλαβαίνω γιατί
πήρατε ένα έγγραφο απ’ το Υγειονομικό και προβήκατε. Έτσι δεν μας λέτε;
Ότι δεν έχει άδεια. Γι’ αυτό το κλείσατε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσατε.
Και κακώς το Υγειονομικό που άργησε τόσο πολύ. Αλλά και Αστυνομία που
στέλνατε, και καλώς που στέλνατε εσείς, κακώς που δεν έστελνε ένα έγγραφο
για να έχετε και εσείς λυμένα τα χέρια, σύμφωνα με αυτά που λέτε, να κάνετε
αυτές τις ενέργειες. Καταλάβατε; Αυτό εννοώ, αυτό προσπαθώ να κάνω. Έτσι
δεν είναι; Τέλος πάντων. Το έγγραφο είπε ο κύριος, εγώ δεν το έχω δει αυτό
το έγγραφο του Υγειονομικού, λέει ο κ. Ασπρογέρακας ότι αναφέρει απ’ την...
δεν έχει αδειοδότηση απ’ την αδειοδοτούσα αρχή, ενδεχομένως δεν λέει απ’
τον ΟΤΑ.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μιλάει για την αδειοδοτούσα αρχή και για να καταλαβαινόμαστε
όλοι, και εδώ γι’ αυτό είπα ότι πρέπει να πάρουμε θέση, πρέπει να πούμε ποια
είναι η αδειοδοτούσα αρχή και να μην παίζουμε τώρα με τις λέξεις ότι δεν
ξέρουμε. Ήρθαμε σήμερα να συζητήσουμε ένα θέμα που ξέρουμε, είναι η
άδεια λειτουργία ή όχι του συγκεκριμένου κυλικείου, Φώτη. Και θα τα πω
μετά. Έχω σημειώσει πάρα πολλά εδώ. ∆εν μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει
τώρα την... να μην πω ας πούμε, την αθώα περιστέρα εδώ μέσα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Φουρλή ολοκληρώστε.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Άποψη δική μου ποια θα ήταν; Ότι ό,τι έχει σχέση... Ό,τι έχει
σχέση σε έναν γεωγραφικό χώρο δεν έπρεπε να δίνει άδεια ούτε το Λιμενικό,
ούτε ο ΕΟΤ, ούτε η ∆ασική Υπηρεσία, έπρεπε να το δίνει ο ∆ήμος. Άποψή
μου. Ωστόσο όμως υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις. Και αυτές τις εξαιρέσεις έχω
ένα έγγραφο, κάποιοι νομικοί, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους λέει, κάποιοι
άλλοι απ’ το ΥΠΕΚΑ, ότι ερώτημα Βοτανικού Κήπου, Ιουλίας Αλεξάνδρου
∆ιομήδους κ.λπ., .... «Σε απάντησή σας στο ανωτέρω σχετικό σας γνωρίζουμε
ότι σύμφωνα με την 66102/70 απόφαση Υπουργού Γεωργίας...» ΦΕΚ κ.λπ.
«...για την οργάνωση χώρων διημέρευσης σε δάση και δασικές εκτάσεις που
ανήκουν στην κυριότητα νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
δεν προβλέπεται η διαδικασία αδειοδότησης απ’ τον οικείο ΟΤΑ, καθότι η
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οργάνωση των χώρων διημέρευσης και ... αναψυχής σε δάση, δασικές
εκτάσεις, νομικά πρόσωπα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα». Αυτό είναι ένα
έγγραφο...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι από πού κ. Φουρλή;
ΦΟΥΡΛΗΣ: Απ’ το ΥΠΕΚΑ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Αν θέλετε ημερομηνία 25-5-2015 και αρ. πρωτ. 125137/1543. Το
έχουν, το έχουν εκεί πέρα. Αυτό κοινοποιείται προς Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βοτανικός Κήπος, Ελληνική ∆ημοκρατία, Υπουργείο
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος.
Ένα άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ένα από την Αποκεντρωμένη
νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ελληνική ∆ημοκρατία, Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση,
αυτό είναι λέει 11-7-2016, ότι σε αυτό εκεί πέρα υπάρχει ειδικό καθεστώς και
τα έργα αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί και πολλά άλλα, ότι δεν
χρειάζεται άδεια μέσα, διότι αυτό που ζητούσαμε εμείς σαν ∆ήμος χρειαζόταν
μια πολεοδομική άδεια για να βγει αυτή η άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος,
το οποίο η Πολεοδομία δεν μπορούσε να δώσει, γιατί υπάρχει ειδικό
καθεστώς.
Για να αναλυθεί, κ. συνάδελφοι, αυτό το θέμα, αυτό εδώ υπάρχει ένα ειδικό
καθεστώς με Βασιλικό ∆ιάταγμα απ’ το 1952. Το οποίο αυτό Βασιλικό
∆ιάταγμα παρακαλά κατισχύει των γενικών διατάξεων, ακούστε ακούστε γιατί
είναι Βασιλικό ∆ιάταγμα αυτό. Σε κάποια στιγμή ο κύριος που απουσιάζει εδώ
πέρα, ο κ. Σπηλιόπουλος. Εδώ είστε; Τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν είναι ένα
τόσο εύκολο θέμα. ∆εν είναι τόσο εύκολο να βγάζουμε και να κάνουμε.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κ. Φουρλή ολοκληρώστε, είναι και άλλοι
συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν. Παρακαλώ κ. Μοσχοβούδη, παρακαλώ.
Παρακαλώ κ. Φουρλή ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ πολύ. Κ. Φουρλή
ολοκληρώστε.
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ΦΟΥΡΛΗΣ: Συγνώμη, δεν κατάλαβα τώρα.... Η αντιδικία σε τι συνίσταται;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Φουρλή ολοκληρώστε παρακαλώ, γιατί υπάρχουν και άλλοι
συνάδελφοι.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Εγώ διάβασα αυτό, ωστόσο όμως δεν ξέρω και την αντίθετη,
επειδή δεν είμαι πολυπράγμων και δεν θα υποκαταστήσω τον φυσικό δικαστή
και δεν ξέρω τι αναφέρει και η δικηγόρος...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Μοσχοβούδη, εμποδίζετε το ∆ημοτικό
Συμβούλιο. Παρακαλώ κ. Φουρλή.
ΦΟΥΡΛΗΣ: ∆εν θυμάμαι τώρα τι ήταν... Τι ήθελα να πω; Το ξέχασα.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΦΟΥΡΛΗΣ: Ότι αν πάρουμε την ιστορία από αυτό το κληροδότημα
προφανώς θέλω να σας πω... Έλεγα για τον κ. Σπηλιόπουλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι παρακαλώ.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κ. Πρόεδρε, θερμή παράκληση το ακροατήριο να σέβεται τους
ομιλητές ό,τι και να λένε, τους αρέσει, δεν τους αρέσει, τους χαϊδεύει τα αυτιά
ή όχι, και οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νομίζω κ. Μποζίκα ότι παρενέβη γι’ αυτό. Κ. Φουρλή.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Ξέρετε πριν από κάνα δυο συνεδριάσεις ήταν κάποιος πολίτης
που ερχόταν να... ένα θέμα το οποίο είχαμε στην Αφαία αν θα γίνει
συμψηφισμός...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώμη λίγο. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ συμπολίτες από
το κοινό αφήστε να διεξαχθεί το ∆ημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ. Συνάδελφε
Φώτη δεν έχει νόημα τώρα αυτό. ∆εν έχει νόημα. Αν θέλετε να τα πείτε
μεταξύ σας... πηγαίνετε... Ναι. Παρακαλώ σεβαστείτε το ∆ημοτικό Συμβούλιο.
Σας παρακαλώ. Κ. Φουρλή συνεχίστε. Παρακαλώ πολύ να μην ξαναδιακόψει
κανένας. Συνεχίστε κ. Φουρλή, γιατί είναι και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να
μιλήσουν. Παρακαλώ. Κ. Φουρλή έχετε τον λόγο.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλεις να διαβάσω τώρα το έγγραφο, Κώστα, το οποίο...
Κώστα, το έγγραφο με ημερομηνίας 21/7/16. Λέει λοιπόν ότι «Οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ απάντησαν με τον αριθμό πρωτοκόλλου τάδε εγγράφου
τους, σύμφωνο με το οποίο για την οργάνωση χώρων διημέρευσης σε δάση
και δασικές εκτάσεις που ανήκουν στην κυριότητα νομικών προσώπων
δημοσίου ιδιωτικού δικαίου δεν προβλέπεται διαδικασία αδειοδότησης απ’ τον
οικείο ΟΤΑ, καθότι η οργάνωση των χώρων διημέρευσης και υπαίθριας
αναψυχής σε δάση και δασικές εκτάσεις από νομικά πρόσωπα είναι στην
αρμοδιότητα των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης». Εδώ μιλάει για την
οργάνωση των χώρων και όχι για την αδειοδότηση. Είναι το λεπτό σημείο το
οποίο κάποιοι παραβλέπουν και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Είναι άλλο
πράγμα η αδειοδότηση καταστήματος μέσα στον οργανωμένο χώρο. Και
σαφώς αναφέρεται στο έγγραφο που σας διάβασα και προηγουμένως, που
αναφέρει τη μελέτη διαχείρισης του χώρου εκεί τι ακριβώς επιτρέπεται. 64τ.μ.,
συγκεκριμένες χρήσεις, μέχρι τη δύση του ήλιου. Είναι σαφέστατο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Φουρλή. Όχι κ. Ντηνιακέ, όχι. Περιμένουν ένα
σωρό συνάδελφοι. Να με συγχωρείτε, περιμένουν ένα σωρό συνάδελφοι να
μιλήσουν. Παρακαλώ κ. Φουρλή ολοκληρώστε. Υπάρχουν και άλλοι ∆ημοτικοί
Σύμβουλοι.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Μισό λεπτό, νομικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι κ. Ντηνιακέ, όχι. Κ. Ντηνιακέ όχι. Σας παρακαλώ πολύ.
Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν. Επιτέλους ας τους
σεβαστούμε. Κ. Φουρλή ολοκληρώστε παρακαλώ.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μία τελευταία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ώστε το μικρόφωνο κ. Ντηνιακέ. Κ. Φουρλή παρακαλώ
ολοκληρώστε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό να πω το εξής. Ότι συγνώμη που παρέμβηκα,
Κώστα. Πραγματικά το έκανα με αγάπη για σένα. Είδες δεν διέκοψα άλλον
ομιλητή, έχω υπομονή, σημειώνω εδώ και θα τα πω. Αλλά πραγματικά επειδή
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σου έχω μια εκτίμηση γι’ αυτό έκανα αυτές τις παρεμβάσεις, γιατί πιθανόν και
εσύ να μην είχες κατανοήσει τι ακριβώς γίνεται.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Καλά έκανες. Μα δεν διεκδικώ αυθεντία σε αυτό το θέμα και δεν
μπορώ να εκφέρω και τόσο εύκολα απόφαση και γι’ αυτό σας έχω πει ότι εδώ
πέρα αυτό αρχίζει απ’ το ’52 και αναφέρθηκα στον κ. Σπηλιόπουλο για ποιο
λόγο; Όταν είχαμε πριν από δυο συνεδρίες με έναν φίλο συμπολίτη εδώ πέρα
με ένα θέμα που έπρεπε να συμψηφίσουμε που δεν ξέραμε, τον φέραμε
δεύτερη που έπρεπε να συμβιβαστεί, μετά από ίστρο ο κ. Σπηλιόπουλος, και
κατόπιν παρέμβασης του κ. Χονδρογιάννη που μας είπε μετά ότι επιβάλλεται
να το κάνετε αυτό, έκανε ένα λογύδριο και είπε και είχε δίκιο ότι πρέπει να
κάνουμε και να φτιάξουμε και να ράνουμε. Και του λέω μα έχουμε δικαίωμα
να κάνουμε; Είχε δίκιο σε αυτό, ότι πρέπει να αλλάξει όλη η νομοθεσία εδώ
πέρα και πράγματι έχουμε δεμένα τα χέρια και δεν μπορούμε να κάνουμε
τίποτα. Αυτό είναι το θέμα που δεν μπορούμε. Και πράγματι εδώ πέρα εσείς
ισχυρίζεστε αυτό. Θα βγει η απόφαση και θα δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων.
Εγώ, καθότι αυτές τις ώρες εδώ πέρα τώρα... Επιμένω λοιπόν ότι ήταν λάθος,
εμείς... Είδα και το έγγραφο του κ. Φωτεινάκη, το οποίο έλεγε αυτά που
έλεγε, ωστόσο όμως δεν διαφωνούσε, ενδεχομένως και εσείς ή όλοι μας δεν
διαφωνούμε το να υπάρχει ένα αναψυκτήριο εκεί πέρα. Εδώ προφανώς
αμφισβητούμε όσον αφορά ότι κάποιες επεμβάσεις αν κατάλαβα καλά. Είναι
έτσι ∆ήμαρχε ή δεν κατάλαβα καλά; Ίσως αυτό είναι τώρα το σημείο το οποίο
αν υπερβαίνει την κείμενη νομική, τη ∆ασική Υπηρεσία που αυτή είναι εκεί ή
κάποιες άλλες παραβάσεις και γι’ αυτό εμείς προβήκαμε και κάναμε αυτό το
θέμα. Τέλος πάντων. Είναι θέμα το οποίο θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εμείς
ό,τι και να πούμε εδώ πέρα πλέον δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση και
είμαστε υποχρεωμένοι τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι τι θα πει η δικαιοσύνη,
ωστόσο όμως, στη σύγχυση μέσα.
Για την επιχειρηματικότητα, την οποία ανέπτυξαν οι κ. συνάδελφοι, εγώ
συμφωνώ όπως και εσείς συμφωνείτε, δεν έχετε καμία αντίθετη γνώμη σε
αυτό. Τώρα αυτά εδώ πέρα προφανώς, δεν είναι ο κ. Ντηνιακός, εγώ δεν
επισκέφθηκα ποτέ, είναι εκεί πάνω ο κ. Ντηνιακός, δεν επισκέφτηκα ποτέ την
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πλατφόρμα αυτή την οποία έχει, δεν ξέρω και να τα χειρίζομαι αυτά τα
θέματα, γιατί ενδεχομένως είμαι ... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ... σε αυτά τα
θέματα, αλλά δεν είδα, έχετε τίποτα παράπονα απ’ τη δημιουργία οτιδήποτε;
Βέβαια δεν είναι λόγος αυτός. Όλα αυτά επιχειρηματικότητα είναι προς τέρψη,
σύμφωνα πάντα να είμαστε με τους κανόνες δικαίου που υπάρχουν και να μην
παραβαίνουμε και να είμαστε στη νομιμότητα, όπως λέγατε και εσείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν; Να το δηλώσουν
τώρα. Να ξεκινήσουμε. Ο κ. Κουβαράς.
ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Έχει περάσει η ώρα. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός όσο
γίνεται. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία των τοποθετήσεων της αντιπολίτευσης δεν
τοποθετήθηκε στην ουσία. Έθεσε ένα καίριο ερώτημα ο κ. Θεοδωρακόπουλος,
τι συζητάμε και γιατί συζητάμε. ∆εν συζητάμε αν θέλουμε να δούμε την
ουσία, τα νομικίστικα στα οποία στάθηκαν οι περισσότεροι. Τα οποία δεν είναι
ότι δεν έχουν αξία, αλλά δεν είναι το κύριο. ∆εν συζητάμε αυτά τα οποία
ακούστηκαν από τον Ανδρέα, είναι τόσα ή όχι τα τετραγωνικά, υπάρχουν και
κάπου αλλού ή όχι. Την ουσία του θέματος την έπιασε μόνο η Ηρακλής
∆ρούλιας, ο οποίος με θάρρος βγήκε και είπε ποιο είναι το όραμά του, το τι
θέλει να γίνεται στους δημόσιους χώρους, πώς αυτοί να διαχειρίζονται. Και ο
άνθρωπος βγήκε ξεκάθαρα και είπε ιδιώτες παντού. Ίνδαλμα μου είναι το
Central Park, το Gorky, το Ίδρυμα Νιάρχου, αυτό είναι το δικό μου ίδρυμα,
έτσι θέλω τους δημόσιους χώρους, να μπαίνει ο ιδιώτης μέσα, αυτός να τα
αξιοποιεί και αυτό είναι σε εναντίωση με το δικό μας όραμα που είναι να είναι
δημόσιο, να το χαίρεται ο πολίτης δωρεάν και πάει λέγοντας. Και εκεί είναι
που δεν τοποθετήθηκε κανείς άλλος, εκτός του κ. Σπηλιόπουλου. Και εκεί δεν
τοποθετήθηκε κανείς, γιατί κανείς δεν θέλει να μιλήσει για την ουσία.
Εγώ λοιπόν θα τοποθετηθώ όσο περιληπτικά γίνεται, αντιπαρατιθέμενος στην
αξιοσέβαστη άποψη του Ηρακλή, με την οποία διαφωνώ πλήρως. Για εμάς
προφανώς δεν είναι όραμα ούτε το Πάρκο Τρίτση, ούτε το Πάρκο του Πεδίου
του Άρεως, ούτε το Θεαθήναι. Αυτά είναι αποτελέσματα της αγοράς. Αυτά
είναι αποτελέσματα των ιδιωτών. Αυτά είναι αποτελέσματα αυτού του
κράτους που υπερασπίζεσαι Ηρακλή μου, του καπιταλιστικού. Το οποίο λέει
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εκεί που βγάζει κέρδος ο ιδιώτης το προχωράω, εκεί που δεν βγάζει το κάνει
γης μαδιάμ. Το Θεαθήναι δεν το διέλυσε κανένας δημόσιος φορέας. Ο ιδιώτης
το παράτησε και ρήμαξε. Το Πάρκο Τρίτση, το Πεδίο του Άρεως, αυτή η
αστική κοινωνία που υπερασπίζεται το έφτασε εκεί που το έφτασε.
Εμείς λέμε, λες μάλλον εσύ πριν από λίγο ότι ξέρει κάτι; στις Ηνωμένες
Πολιτείες μπαίνουν ιδιώτες παντού, χωρίς κανένα περιορισμό και γι’ αυτό δεν
γίνονται πυρκαγιές. ∆εν ζούμε στον κόσμο; ∆εν ακούς συνέχεια τις πυρκαγιές
που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες; Που έχει γίνει γης μαδιάμ από την
Καλιφόρνια μέχρι το Όρεγκον; Τι είναι εκεί; Τι έχουν εκεί; Σοσιαλισμό έχουν
εκεί;
Μας λέει ο κ. ∆ρούλιας ότι πρέπει να μπαίνει ο ιδιώτης μέσα και αυτός να
καθορίζει τα πάντα. Όταν ο ιδιώτης μπει οπουδήποτε θα μπει με ένα μοναδικό
κριτήριο, το κριτήριο του να βγάλει κέρδος. ∆εν τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες
του Χαϊδαριώτη. Βγάζει κέρδος 10%; Πάει καλά. Βγάζει 20%; Θα κάνει κάτι
πολύ πιο έντονο. Βγάζει 100%; ∆εν θα διστάσει μπροστά σε οτιδήποτε, και να
βάλει και ψησταριές, να βάλει και οτιδήποτε, και να γίνει γης μαδιάμ
οπουδήποτε, αρκεί να βγάζει κέρδος. Εμείς λοιπόν με αυτή τη λογική είμαστε
κάθετα μα κάθετα αντίθετοι. Το δικό μας το όραμα δεν είναι σήμερα μπαίνει ο
ιδιώτης, βάζουμε τον ιδιώτη, ανοίγει την καντίνα, την οποία καντίνα την κάνει
ταβέρνα, μετά μπαίνει ο άλλος οπουδήποτε, μπαίνει και άλλος, μπαίνει και
άλλος και μετά από λίγο βάζουμε και ένα εισιτήριο μέσα στους Χαϊδαριώτες για
να μπουν στον ∆ιομήδειο Κήπο. Γιατί εκεί πάει η δουλειά. Εκεί πάει η δουλειά.
Ο ιδιώτης να βγάζει κέρδος και ο πολίτης να χαίρεται αυτά τα πράγματα μόνο
όταν πληρώνει. Και όταν δεν βαστάει η τσέπη του να πληρώνει να μην τα
χαίρεται και να τα κοιτάει απ’ έξω.
Και εκεί είναι το διαφορετικό το δικό μας το όραμα. Το δικό μας το όραμα το
οποίο ναι, πραγματικά έγινε πράξη πριν από 99 χρόνια και σήμερα σε ετούτη
εδώ την Ελλάδα 99 χρόνια δεν μπορεί να γίνει. Έγινε πράξη πριν από 99
χρόνια σε εκείνη τη Σοβιετική Ένωση όπου δόθηκαν πάρκα στον κόσμο. Ποιος
είχε πάει στη Σοβιετική Ένωση τότε ή στις Ανατολικές Χώρες και δεν θαύμαζε
για το πράσινο το οποίο είχαν, το οποίο το γεύονταν δωρεάν όλοι οι πελάτες;
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Και μέσα σε εκείνο το πράσινο δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να μπουν και
διάφορες κατασκευές για να τις χαίρεται ο πολίτης, όχι όμως να κερδοσκοπεί ο
οποιοσδήποτε ιδιώτης. Να τις χαίρεται ο πολίτης δωρεάν.
Και εκεί είναι η δικιά μας η ριζική διαφορά και εκεί είναι το δικό μας το όραμα
και γι’ αυτό εμείς βάζουμε αυτό το θέμα εδώ. Εμείς θέλουμε ένα ∆ιομήδειο
Κήπο στον οποίο να μπορεί να μπαίνει ελεύθερα ο Χαϊδαριώτης, να τον
χαίρεται και να μην είναι αυτή η αρχή, η ύπαρξη του συγκεκριμένου κτίσματος
με τις επεκτάσεις του, για να προχωρήσουμε σε εντελώς δυσάρεστες
καταστάσεις, που τις έχουμε δει σε μια σειρά άλλους χώρους. Γιατί ποτέ δεν
ξεκινάει το κράτος απ’ την αρχή να σου κάνει το 100% αυτού που θέλει. Σε
ξεκινάει με το 10, συνηθίζεις με αυτό, σου βάζει το 20% και σε πάει
παραπέρα. Και δεν μπαίνει ζήτημα εδώ πέρα επίθεση σε χειμερινά ανάκτορα,
που μας έλεγε ο Κώστας, ή δεν ξέρω εγώ τι. Εμείς ούτε στα χειμερινά
ανάκτορα μπήκαμε, γιατί δυστυχώς δεν έχει φτάσει ο λαός μας να
συνειδητοποιηθεί σε αυτό τον τρόπο, μέχρι σε αυτό το βαθμό.
Και αν εμείς είχαμε τη λογική ότι έχουμε πάρει την εξουσία με τα χειμερινά
ανάκτορα, θα είχαμε πάει να το κλείσουμε μόνοι μας, Κώστα. Εμείς δεν
πήγαμε να κάνουμε κανένα τέτοιο τσαμπουκά. Εμείς στα πλαίσια αυτού του
αστικού κράτους διαχειριζόμενοι, γιατί διαχείριση κάνουμε, μέσα στα πλαίσια
αυτού του κράτους εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε να
παρέμβουμε για να προασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον και σας καλούμε να
τοποθετηθείτε μαζί μας ή όχι και την κάνετε όλοι γαργάρα, πλην του Ηρακλή.
Επιτέλους τοποθετηθείτε. Τι είναι αυτό που θέλετε; Θέλετε μέσα τους ιδιώτες
να αλωνίζουν ναι ή όχι; Ή θέλετε ένα καθαρά δημόσιο χώρο που να τον
χαίρονται οι Χαϊδαριώτες; Σε αυτό τοποθετηθείτε. Αφήστε τις κουβεντούλες
για τα νομικίστικα, για το αργά, για το έτσι, για το αλλιώτικο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τσατσαμπάς.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Μια κουβέντα, μισό λεπτό.
ΦΟΥΡΛΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Φουρλή, με όλο το σεβασμό, έχουν ζητήσει 7 συνάδελφοι...
Με συγχωρείτε, υπάρχουν εκπρόσωποι και άλλοι της παράταξής σας κ.
∆ρούλια. Μπορείτε να απαντήσετε. Σας παρακαλώ.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Απλά μίλησα για συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εγώ.
Όχι ... ιδιωτικοποιήσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Περιμένουν με υπομονή οι συνάδελφοι να
τοποθετηθούν. Σας παρακαλώ. Ας τους δώσουμε τη δυνατότητα.
ΦΟΥΡΛΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... ∆εν ξέρω αν έλαθε της προσοχής του κ.
συναδέλφου, εγώ είπα προσωπικά δεν έπρεπε να παίρνουν ούτε απ’ το
Λιμενικό, ούτε απ’ τον ΕΟΤ, ούτε δεν ξέρω από οποιονδήποτε. Σε γεωγραφικό
χώρο έπρεπε να παίρναν όλοι απ’ τον ΟΤΑ. Αλλά εγώ λέω ποια είναι η κείμενη
νομοθεσία, να μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήσασταν σαφής κ. Φουρλή. Ήσασταν σαφής. Λοιπόν,
παρακαλώ, ο κ. Τσατσαμπάς.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Αν εξαιρέσουμε ορισμένους τελευταίους διαπλικτισμούς, που
και αυτοί νομίζω ήταν σε κόσμιο επίπεδο, νομίζω ότι σήμερα γίνεται πράγματι
μια πολύ ωραία κουβέντα, πολύ ουσιαστική κουβέντα, για το συγκεκριμένο
ζήτημα και θα ήθελα εδώ να πω ότι σε αυτό έχει συμβάλλει ουσιαστικά ο
∆ήμαρχος προσωπικά, καθώς σήμερα, τουλάχιστον στην εισήγησή του και
στην πρώτη τοποθέτησή του, δεν έκανε αυτό που συνηθίζει να κάνει, δηλαδή
διάφορους χαρακτηρισμούς, να αφήνει διάφορα υπονοούμενα, να κάνει
καταγγελίες

έτσι

γενικού

και

αόριστου

περιεχομένου

ή

και

κάποιες

παραποιήσεις σε ορισμένα ζητήματα. Αυτά τα οποία συνέβαιναν οδηγούσαν σε
αντιπαραθέσεις σκληρές, σε εκρήξεις, οι οποίες σίγουρα δεν βοηθούσαν στον
διάλογο προκειμένου να συζητούνται τα ζητήματα πολύ ουσιαστικά και σε
βάθος. Και να μπορούμε έτσι να οδηγούμαστε και σε αποτέλεσμα.
Νομίζω ότι είναι κατανοητό προς όλους τι εννοώ και αν θέλετε να το κάνω και
πιο ξεκάθαρα, σύντομα πολύ όμως γιατί είναι περασμένη η ώρα και κατανοώ
ότι δεν υπάρχει και μεγάλη υπομονή και στους συναδέλφους και στο
ακροατήριο, θα ήθελα να πω ότι όταν βάζει κάποια ζητήματα, τουλάχιστον
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που αφορούν προηγούμενες περιόδους και μάλιστα την περίοδο που είχα την
τιμή να ήμουνα στη διοίκηση του ∆ήμου, θα ήθελα να είναι πολύ ξεκάθαρος,
πολύ σαφής, πολύ συγκεκριμένος και αν υπάρχουν ζητήματα παρατυπιών ή
παρανομιών, αυτά τα ζητήματα και να τα αναφέρει, αλλά ταυτόχρονα και να
τα βάλει στα όργανα τα πειθαρχικά, τα διοικητικά τα οποία προβλέπονται,
προκειμένου να υπάρξουν ζητήματα. ∆ιαφορετικά θα τον παρακαλέσω ξανά
να μην παίζει αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων με τα διάφορα υπονοούμενα,
τους χαρακτηρισμούς και τα άλλα τα οποία ανέφερα.
Πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα θέλω να πω ότι η θέση μου είναι ξεκάθαρη
και στο ∆ημοτικό Συμβούλιο και δημόσια την έχω διατυπώσει. Νομίζω ότι και
από πλευράς του Βαγγέλη Ντηνιακού στην τοποθέτησή του αυτό ξεκαθάρισε,
όπως και σε προηγούμενες τοποθετήσεις. Νομίζω ότι κάτι που δεν ακούστηκε
και θέλω να το επισημάνω και θα ήθελα να το επιβεβαιώσει ο ∆ήμαρχος αν
όντως έτσι είναι, έχουμε και τη θέση, την εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήμου,
η οποία νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη και λέει ότι η αρμοδιότητα είναι στον ∆ήμο
για την έκδοση της άδειας. Είναι έτσι ή όχι, γιατί δεν ακούστηκε μέχρι τώρα.
Μπορείς κ. ∆ήμαρχε να το επιβεβαιώσεις ή όχι; Υπάρχει κάποιο τέτοιο
έγγραφο από τη δικηγόρο του ∆ήμου; ∆εν υπάρχει; Νομίζω ότι είδα ένα
κείμενο στο οποίο έκανε κάποια τέτοια αναφορά. Μπορεί να κάνω λάθος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν έχω δει. Έχω όλο τον φάκελο εδώ, τώρα θα τον ελέγξω και
θα δω αν υπάρχει.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αλλά δεν είναι θέμα, δεν είναι θέση, αυτό εξηγώ τώρα,
αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι τα κείμενα της δικηγόρου είναι κείμενα που
διαμορφώθηκαν σε συνεργασία δική μας με τη δικηγόρο. Εκφράζει δηλαδή η
θέση της δικηγόρου την άποψη της διοίκησης του ∆ήμου. ∆εν είναι δικά της
κείμενα δηλαδή, για να σας το πω έτσι απλά τώρα.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Υποστηρίζει όμως η δικηγόρος, υποστηρίζει αυτή τη θέση.
Νομίζω ότι μάλλον αυτό είναι το ίδιο πράγμα, δεν ξέρω. ∆ηλαδή το γεγονός
ότι υποστηρίζει αυτή τη θέση η δικηγόρος σημαίνει ότι είναι και άποψή της ως
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Εντάξει.

Αυτό λοιπόν ήθελα να
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το

επισημάνουμε και νομίζω ότι από πλευράς της διοίκησης του ∆ήμου και από τη
στιγμή που και η Νομική Υπηρεσία, η δικηγόρος του ∆ήμου, ξεκαθαρίζει ότι ο
∆ήμος έχει την αρμοδιότητα της αδειοδότησης...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ να κάνουμε ησυχία. Ελάτε κ. Τσατσαμπά.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Θεωρώ ότι το ζήτημα τουλάχιστον σε πρώτη φάση είναι
λυμένο. ∆ηλαδή ο επιχειρηματίας έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει τα
δικαιώματά του μέσα από τη νομική οδό και όπως κάνει και πολύ καλά κάνει
και νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να του στερήσει αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο
όμως και ο ∆ήμος με βάση τις αρμοδιότητές του, νομίζω ότι οφείλει, έχει
χρέος, υποχρέωση απέναντι στον νόμο αλλά και απέναντι στους πολίτες,
στους δημότες, να ασκήσει τα καθήκοντά του και να εφαρμόσει τον νόμο.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ θα επαναλάβω πολύ γρήγορα, δεν
χρειάζεται να λέμε τα ίδια, νομίζω ότι το θέμα δεν θα είχε φτάσει εδώ και δεν
θα γίνονταν τέτοιες συζητήσει αν ο ∆ήμος είχε ενεργήσει έγκαιρα. Και η
έγκαιρη ενέργεια του ∆ήμου είχε να κάνει στο ξεκίνημα αυτού του ζητήματος
που προέκυψε, όπου απ’ τη μια ζητήθηκε προέγκριση και αμέσως την
επομένη, όπως και ο ∆ήμαρχος ανέφερε, άρχισαν να γίνονται εργασίες οι
οποίες δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές για τις οποίες είχε ζητηθεί η
αδειοδότηση.
Και θα ολοκληρώσω, γιατί είπα θα είμαι πολύ σύντομος, θέλω να πω ότι
υπάρχει το ζήτημα της αδειοδότησης και νομίζω ότι έγινα ξεκάθαρος γι’ αυτό
το θέμα, ωστόσο θα βάλω και μια άλλη διάσταση. Και αν πούμε, που δεν είναι
προσωπική μου θέση αλλά και της παράταξης, η αδειοδότηση τελικά δεν
αφορά τον ∆ήμο και αφορά έναν άλλο οργανισμό, όπως διεκδικεί να αποδείξει
ο επιχειρηματίας, τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ακόμα και μέσα από αυτή την
αδειοδότηση, μια άλλη αδειοδότηση, ο επιχειρηματίας είναι ασύδοτος να
παραβεί τους όποιους όρους; Και εάν αυτό συμβαίνει και παραβαίνει τους
όρους μέσα απ’ τους οποίους πρέπει να λειτουργεί, ποιο όργανο είναι εκείνο
το οποίο θα τον επαναφέρει στην τάξη να λειτουργήσει σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται;
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Κλείνω λέγοντας ότι νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το ∆ημοτικό μας Συμβούλιο
είναι διοικητικό και ηθικό ζήτημα να είναι ξεκάθαρο στη θέση του. Και γιατί
λέω και διοικητικό και ηθικό. ∆ιοικητικό νομίζω ότι με βάση τις διατυπώσεις και
των νόμων αλλά και της νομικής συμβούλου του ∆ήμου είναι ξεκάθαρο,
μπορεί να τις αμφισβητήσει ο οποιοσδήποτε για τους δικούς του λόγους και τα
δικά του συμφέροντα, ωστόσο είναι ξεκάθαρο, αλλά είναι και ηθικό γιατί; Γιατί
στο ζήτημα αυτό εμπλέκεται και ένα μέλος του ∆ημοτικού μας Συμβουλίου και
νομίζω ότι τα πράγματα θα πρέπει να είναι πολύ διάφανα και πολύ ξεκάθαρα
και αυτό το έχουμε χρέος πάνω απ’ όλα στην κοινή γνώμη της πόλης, που
πολύ καλά κάνει και μας παρακολουθεί και πολύ καλά κάνει και είναι αυστηρή
μαζί μας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι και εμείς θα πρέπει να είμαστε διάφανοι και
ξεκάθαροι και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα,
ανεξαρτήτως ποιος βρίσκεται πίσω ή μπροστά από τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα και ανεξαρτήτως των προβλημάτων ή των δυσκολιών που
υπάρχουν αρμόδια όργανα για να τα επιλύσουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά. Ο κ. Τροχίδης.
ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ: Έχω μπερδευτεί λίγο βέβαια με τις ομιλίες εδώ των συναδέλφων
με τα νομικά κ.λπ., για ένα ζήτημα που πιστεύω είναι καθαρά καθαρό. Εάν
πρέπει ή όχι να πάρει άδεια το συγκεκριμένο μαγαζί με τις παραβάσεις τις
οποίες έχει κάνει. Και έχει κάνει μηχανολογικές, πολεοδομικές, υγειονομικές,
στο ∆ασαρχείο κ.λπ. Όλες αυτές τις παραβάσεις τις έχει κάνει. Έχουν μπει και
συγκεκριμένοι άνθρωποι που είχαν σχέση με το Κόπα Καμπάνα κ.λπ. να
διεκπεραιώσουν τα συγκεκριμένα πράγματα, με σκοπό να προχωρήσουν
καλύτερα τη διαδικασία, για να μπορούν καλύτερα και από καλύτερες θέσεις
να πάρουν την άδεια και να προχωρήσουν σε αυτό που πρέπει.
Άκουσα τον κ. Φωτεινάκη προηγουμένως που είπε ότι έγιναν κάποιες
παραβάσεις πάνω στο καταστατικό εκεί του κυλικείου για να παρθούν...
Έγιναν κάποιες παρατυπίες όσον αφορά το αρχικό σκέλος. Βέβαια, εντάξει,
δεν είναι παράξενο αυτό. Τώρα θα τα μπλέξω λίγο τα πράγματα. Άκουσα τον
κ. Ντηνιακό προηγουμένως που είπε ότι ο ∆ήμαρχος πήγε και καθόταν εκεί με
τον κ. Πελεγρίνη, είπε για τον Αντιδήμαρχο τον Μόσχο ότι είπε ότι ήταν κάτι
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παρατρεχάμενοι κ.λπ. με κάποιον ηθοποιό. Βέβαια ο κ. Πελεγρίνης δικαίωμά
του είναι να είναι ηθοποιός, να είναι συγγραφέας, να εκδίδει βιβλία σε
ανάλογες περιπτώσεις, μετά από κάποιες, δεν ξέρω, διασυνδέσεις που είχε.
∆εν του αφαιρεί κανένας το δικαίωμα αυτό. Και ο καθένας να βάλει τη σκέψη
του να δει υπό κάποιες συνθήκες έγιναν αυτά τα πράγματα. Και βέβαια ο
καθένας έχει δικαίωμα να πηγαίνει και να κάνει όπου θέλει και τη βόλτα του,
όπως ο ∆ήμαρχος πήγε με τον κ. Πελεγρίνη, έτσι και ο κ. Λυμπουσάκης εκεί...
ναι, εκεί... έτσι και ο κ. Λυμπουσάκης και ο Καμπάκης έναν βόλτες μαζί στη
Χίο και ήτανε μαζί. Τώρα πώς συνδέεται αυτό το πράγμα... Και απ’ έξω ήταν
και ο κ. Σκουρλέτης, δεν ξέρω τι έκανε βέβαια εκεί πέρα.
Εμείς βέβαια θέλουμε, εμείς βέβαια όπως είπε ο ∆ήμαρχος και όπως είπε και ο
Παναγιώτης θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα πώς θέλουμε εμείς να είναι το
κάθε κυλικείο και το κάθε μαγαζί που δουλεύει σε συγκεκριμένο... Θέλω να
είναι από κάτω από συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις όπως λέει ο νόμος. Καθαρά
τα πράγματα. Τώρα αν κάποιοι... ∆εν τους έχουμε βάλει. Αν κάποιοι νομίζουν
ότι αυτά τα πράγματα που τα δέχονται κ.λπ. δεν πρέπει να τα... τους νόμους
αυτούς δεν πρέπει να τους έχουν, να μας το πουν καθαρά τώρα, που δεν
είπαν τίποτα. Και εμείς είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας, και εμείς
είμαστε υπέρ του να βγάζουν οι άνθρωποι τα λεφτά τους κ.λπ. Όμως
κάποιους νόμους έχουμε. Τόσα χρόνια ήμουν στην Επιτροπή Εκδόσεων
Αδειών. Οι νόμοι αυτοί, με αυτούς τους νόμους προχώραγαν. Τώρα να τους
αντιπαρέλθουμε εμείς σαν ∆ημοτική Αρχή;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Σκαμπά.
ΣΚΑΜΠΑ: Παρότι στην προηγούμενη συνεδρίαση τοποθετήθηκα με μεγάλη
σαφήνεια και επί της ουσίας, συνάδελφε, άρα... δεν το θυμάσαι πιθανόν, όπως
και με την ανακοίνωση της «Λαϊκής Ενότητας» με την οποία ταυτίζομαι, επί
της ουσίας, και η ουσία είναι αυτή που διατύπωσες, σήμερα οφείλω να
αναφερθώ σε κάποια πράγματα που ακούστηκαν, που ακούγονται και
γράφονται στον τύπο όλο αυτό το διάστημα, και που κάποιοι διαλέγουν να
παραλείπουν ή να τονίζουν ή να αναπαράγουν κάποια επιχειρήματα, νομίζω
όχι τυχαία. Από το γιατί συζητάμε σήμερα αυτό, που μου κάνει εντύπωση που

94

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ξεχάστηκε απ’ την προηγούμενη συνεδρίαση μέχρι τώρα γιατί το συζητάμε
σήμερα αυτό, μέχρι γιατί σφραγίστηκε το κατάστημα τότε που σφραγίστηκε
κ.λπ., πράγματα που είναι γνωστά και που εγώ νομίζω ότι κάποιοι θέλουν να
τα παραβλέπουν ή να τα ξεχνάνε.
Ακούσαμε

για

παράδειγμα...

Μάλλον

το

αφήνω

αυτό.

Ένα

πολύ

χαρακτηριστικό πράγμα που ακούγεται όλο αυτό το διάστημα είναι η
παραπομπή στη Γιορτή, που βρίσκεται δίπλα στον Βοτανικό Κήπο, όπως είναι
επίσης η λογική που έβαλε ο κ. Μποζίκας για το κυλικείο του ∆ήμου, για το τι
προσφέρει και πώς συμπεριφέρεται. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία, δεν θα
απαντήσω επί της ουσίας και νομίζω ότι δεν πρέπει να το συζητάμε, είναι το
πέταγμα της μπάλας στην εξέδρα ακριβώς για να μην συζητάμε το θέμα.
∆εύτερον, ιδιωτικός ή δημόσιος χώρος. ∆ιαμαρτυρήθηκες γιατί διακόπτουν και
κάνεις ακριβώς το ίδιο.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Μποζίκα. Κα Σκαμπά συνεχίστε.
ΣΚΑΜΠΑ: Ιδιωτικός ή δημόσιος χώρος. Να εξαντληθούμε στο αν είναι
ιδιωτικός ή δημόσιος ο Βοτανικός Κήπος. Εγώ δεν θα πάρω θέση αν είναι
ιδιωτικός ή δημόσιος και να καθόμαστε να σφαζόμαστε στην ερμηνεία της
παραγράφου κ.λπ. Θα πω το εξής. Πώς δημιουργήθηκε αυτός ο κήπος; ∆εν
δημιουργήθηκε με παραχώρηση μιας τεράστιας δημόσιας έκτασης για
συγκεκριμένο σκοπό; Πού παραχωρήθηκε αυτός ο κήπος και απ’ το
κληροδότημα αφού δημιουργήθηκε, αλλά και εκ των προτέρων απ’ την
έκταση; ∆εν παραχωρήθηκε στο ∆ημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο; Ευτυχώς
ακόμα είναι ∆ημόσιο το Ελληνικό Πανεπιστήμιο; Στεκόμαστε λοιπόν πίσω από
το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που είναι ο διαχειριστής αυτού του
κήπου, για να επικαλούμαστε ότι είναι ιδιωτικό. Και τι σημαίνει ιδιωτικό; Ότι
δεν υπάρχουν καθόλου κανόνες; Η δασική νομοθεσία, για τους γνωρίζοντες
στα νομικά, κάνει διακρίσεις ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό δάσος;
Ισχύει άλλο επίπεδο προστασίας για το δημόσιο και άλλο για το ιδιωτικό
δάσος; Άρα επί της ουσίας τι σημαίνει ιδιωτικός χώρος; Οι άνθρωποι που
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ανοίγουν μαγαζιά στο Χαϊδάρι και αδειοδοτούνται, ανοίγουν μαγαζιά σε
δημόσιο χώρο; ∆εν είναι ιδιωτικά τα καταστήματα στην Καραϊσκάκη;
Ο Συνήγορος του Πολίτη, που είναι απλά ένα γνωμοδοτικό κ.λπ. κ.λπ. Εγώ
ρωτάω. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρνητικός θεσμός; Ένας πολίτης
σήμερα που θίγεται και που δεν έχει να πληρώσει τρεις δικηγόρους δεν πρέπει
να καταφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη; Και άρα σε αυτόν δεν πρέπει να τον
αξιολογούμε και να τον σπουδαιολογούμε περισσότερο και από έναν δικηγόρο,
όταν υπερασπίζεται έναν πολίτη που ψάχνει να βρει το δίκιο του απέναντι σε
κράτος και διάφορους ιδιώτες που έχουν τα μέσα να το κάνουν με καλύτερο
και πιο εύκολο τρόπο σε αυτή την κοινωνία;
Οι λόγοι, γιατί το ακούω και αυτό από ανθρώπους που είναι πέρα από τη
λογική τους, όπως ο κ. Μποζίκας. Οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι εγείρουν
το θέμα. Και εγώ ρωτάω. Εάν εγώ είμαι επιχειρηματίας ο οποίος ασχολούμαι
με τον χώρο της εστίασης, εντάξει; Και είδα μια ωραία προκήρυξη που έλεγε
64τ.μ., σάντουιτς και νερά, 700€ τον μήνα, θα κατέβαινα; ∆εν θα κατέβαινα.
Όμως ο κύριος που πήρε αυτό το κυλικείο, και δεν με νοιάζει πώς λέγεται η
κυρία, κατέβηκε και το παραβίαση πλήρως. Πείτε μου λοιπόν γιατί ένας
επιχειρηματίας δεν θίγεται από αυτό και γιατί δεν έχει δικαίωμα για το
προσωπικό του συμφέρον να προσφύγει και να κυνηγάει αυτή την ιστορία;
∆εν

είναι

αθέμιτος

ανταγωνισμός

αυτό;

Εσείς

υπερασπίζεστε

τον

ανταγωνισμό.
Εάν ένας πολίτης θέλει να περπατάει στο δάσος και βλέπει στο δάσος να
εξαπλώνονται σιγά-σιγά διαφόρων ειδών πράγματα, που δεν είναι δασός
σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, δεν θίγεται; Αν κάποιος θέλει να μπαίνει
στον Βοτανικό Κήπο και να επισκέπτεται τον Κήπο και η πόρτα είναι ανοιχτή
μόνο αν κάτσει και πληρώσει, γιατί μετά από κάποια ώρα έτσι είναι, δεν
θίγεται; Συμφέρον του είναι, ή δικαίωμά του αλλιώς. Έτσι είναι. Όλοι
κινούμαστε σε αυτόν τον κόσμο για τα συμφέροντά μας. Απλά κάποια
συμφέροντα είναι κοινά για πολύ κόσμο και κάποια για λίγο. Αυτή είναι η
διαφοροποίηση. Όλοι για τα συμφέροντά μας κινούμαστε. ∆εν το κάνει κανείς
για τη ψυχή της μάνας του.
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Γιατί οι ενέργειες του ∆ήμου στις αρχές Αυγούστου και δεν περίμενε αυτό το
∆ημοτικό Συμβούλιο. Γιατί κύριοι υπήρξε ελεγκτικός μηχανικός που έλεγξε και
δημοσιεύτηκε και σε εφημερίδα το αποτέλεσμα του ελέγχου. ∆ιαπίστωσε ότι
δεν έχει άδεια και ο ∆ήμος είναι υποχρεωμένος εντός δεκαπενθημέρου να
σφραγίσει. Γι’ αυτό σφράγισε ο ∆ήμος. ∆εν το γνωρίζετε. Επιλεκτικό.
Η

νομιμότητα

και

αν

μπορούμε

να

τοποθετούμαστε

ή

πρέπει

αν

τοποθετηθούμε στην ουσία. Εγώ την προηγούμενη φορά είπα ότι το ζήτημα
είναι η ουσία και είναι ανησυχητική η ουσία και η ουσία είναι η τοποθέτηση
του κ. ∆ρούλια. Εγώ τον παρακολουθώ πάντα πολύ προσεκτικά. Ήταν
εξαιρετική η τοποθέτησή του, άσχετα από το αν είμαι στην απέναντι πλευρά,
και μπήκε στην ουσία. Όμως τι σημαίνει δεν μιλάμε για τη νομιμότητα και θα
τα κρίνει ο ∆ικαστής; Εμείς εδώ τι ρόλο παίζουμε, το ∆ημοτικό Συμβούλιο, η
αντιπολίτευση; ∆εν ελέγχουμε τον ∆ήμο εάν είναι σωστός; Μπορούμε να το
κάνουμε αυτό αν δεν γνωρίζουμε τους νόμους και τις υποχρεώσεις του; Άρα
πώς δεν θα μιλήσουμε για νομιμότητα; Εγώ δεν πρέπει να ελέγξω τον ∆ήμο
γιατί ενάμιση χρόνο λειτουργεί μια επιχείρηση, που έχω πάρα πολλές
αμφιβολίες, έκανε τα δέοντα; Ποιος θα τον ελέγξει; Άρα θα μιλήσουμε και για
νομιμότητα,

γιατί

είμαστε

υποχρεωμένοι

να

μιλήσουμε,

και

δεν

θα

περιμένουμε τον ∆ικαστή. Αλλιώς ας έχουμε κάνει ενέργειες για να πάει στο
δικαστήριο.
Και εδώ θα μπω στο τελευταίο θέμα, που δεν το έπιασα την προηγούμενη
φορά. Γιατί τόσο καιρό μετά; Γιατί τόσο καιρό μετά από όλους; Γιατί το
Υγειονομικό ελέγχει μετά τη δεύτερη σεζόν; Γιατί η Αστυνομία καταγράφει και
δεν καταγράφει ακριβώς; Γιατί οι μηνυτήριες αναφορές τόσων ∆ασονόμων
έχουν πάει άπατες; Γιατί ο ∆ήμος δεν έχει σφραγίσει μέχρι τώρα; Ρωτάω. Εγώ
δεν έχω πάρει πειστικές απαντήσεις γιατί κινήθηκε τόσο αργά το πράγμα. Και
εγώ λέω το εξής, ότι τα δημοσιεύματα στον τύπο και οι τοποθετήσεις των
διαφόρων παρατάξεων, και μην μου επικαλείστε ότι έκανα μια ερώτηση πριν
ενάμιση χρόνο για το ωράριο και άρα έχω ασχοληθεί με το θέμα, εκτός αν
είναι πειστικό αυτό για κάποιους, για μένα δεν είναι.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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ΣΚΑΜΠΑ: Ναι. Μου χάλασες τον ειρμό Βαγγέλη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ να μην επεμβαίνετε και μην παρεμβαίνετε στους
συναδέλφους. Περιμένουν τόση ώρα. Το λέω ειδικά για τους επικεφαλής.
Νομίζω ότι....
ΣΚΑΜΠΑ: Επίσης λοιπόν ενώ είναι γνωστό, γιατί σε όλα τα έγγραφα που θα
δείτε κρεμασμένα στο διαδίκτυο αναφέρεται ένα όνομα, υπάρχει ένας πολίτης
ο οποίος το κυνηγάει από την πρώτη μέρα και έχει καταφύγει στον Συνήγορο
του Πολίτη. Και όταν καρποφορούν τα ερωτήματα του Συνηγόρου του Πολίτη
και οι έλεγχοι που κάνει στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και αρχίζουν να
βγαίνουν στη δημοσιότητα, τότε έχουμε τοποθετήσεις. Άρα είμαστε όλοι
αργοπορημένοι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, κατά ένα τουλάχιστον χρόνο.
Και εγώ δεν έχω πάρει πειστικές απαντήσεις από κανέναν και όχι μόνο από τις
παρατάξεις, που σήμερα φάνηκε τι είπαν. Και αυτή είναι η αξία της σημερινής
συζήτησης, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Προφανώς δεν μπορούμε να
πάρουμε κάποιου είδους διοικητική απόφαση. Αυτό που έπρεπε να γίνει
διοικητικά, έγινε. Αλλά πολύ περισσότερο από τις ∆ημόσιες Αρχές, οι οποίες
δεν έχουν κάνει τις διοικητικές πράξεις που όφειλαν να κάνουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελείωσες συναδέλφισσα; Ο κ. Καραγιάννης.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι πολύ σύντομος. Πρώτα
για τα τυπικά. Νομίζω ότι επειδή εγώ δεν έχω εμπειρία στην αυτοδιοικητική,
όπως λένε κάποιοι, πολλών ετών, οι γνωρίζοντες όμως και οι παροικούντες
στην Ιερουσαλήμ, όπως κάποιοι άλλοι έχουν πει πολλές φορές στο παρελθόν
και πολλά χρόνια ∆ημοτικοί Σύμβουλοι γνωρίζουν, ότι όταν υπάρχει επίσημη
καταγγελία

από

αρχή

ότι

δεν

πληροί

ένα

υγειονομικό

κατάστημα

συγκεκριμένα, όπως αναφέρονται από το νόμο, και δεν αναφέρονται από τον
νόμο προχθές, αλλά από τον νόμο που υπάρχει απ’ το ΦΕΚ του ’99 αν δεν
κάνω

λάθος,

εφόσον

υπάρχει

αντίστοιχη

καταγγελία

και

ο

∆ήμος,

προεξάρχοντος του ∆ημάρχου, δεν πάρει απόφαση ο ίδιος, που ο ίδιος μόνο
μπορεί να την πάρει, να κλείσει το κατάστημα, διώκεται ποινικά σε τέτοιο
βαθμό που μπορεί να καταλήξει όχι απλά να σέρνεται στα δικαστήρια, αλλά
και να καταδικαστεί και όχι μόνο με ένα αδίκημα, αλλά με πέραν του ενός.
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∆ηλαδή ότι έχει κάνει ζημιά στο δημόσιο, ότι δεν έχει κάνει ως όφειλε, δεν
έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του ως ∆ήμαρχος κ.λπ. Πρώτο κρατούμενο.
∆εύτερον. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δεν
είναι μυστική και σε κανέναν ντουλάπι και περιμένει πότε θα δημοσιευτεί. Έχει
δημοσιευτεί και σε site επίσημα που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση, έχει
δημοσιευτεί σε πάμπολλα site, έχει δημοσιευτεί, δεν ξέρω αν έχει... τέλος
πάντων σε τι άλλο επίσημο έγγραφο μπορεί να έχει δημοσιευθεί. Νομίζω όμως
ότι ως οφείλει κάποιος που ασχολείται με την πολιτική, ειδικά με τα
αυτοδιοικητικά, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ, του
Συμβουλίου Επικρατείας, που λέει συγκεκριμένα ότι «Μια εγκύκλιος για την
ενιαία αντιμετώπιση του θέματος σε όλη την Επικράτεια». 29 Αυγούστου η
απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. «Σύμφωνα με την πάγια νομολογία
του Συμβουλίου της Επικρατείας οι ∆ήμοι της χώρας, όταν πρόκειται για την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενεργούν κατά κανόνα, κατά δέσμια
αρμοδιότητα...» Και λέει τις αποφάσεις του ΣΤΕ «...και δεν καταλείπετε σε
αυτούς διακριτική ευχέρεια στην επιμέτρηση και επιβολή της κύρωσης».
Συνεχίζει «Με τις διατάξεις του άρ. τάδε, τάδε, τάδε, προβλέπεται ότι τα άνευ
αδείας λειτουργούντα καταστήματα κλείνονται από τις Αστυνομικές Αρχές σε
παράγραφο σήμερα ∆ήμου αυτεπαγγέλτως». Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της
νομιμότητας, τότε εδώ πέρα... Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, αλλά οι δικηγόροι
μάλλον δεν ξέρουν καλά τα νομικά. Ένα το κρατούμενο. Μάλλον.
∆εύτερον. Είναι λυπηρό να κάνουν κάποιοι τοποθετήσεις εικοσάλεπτες,
εικοσιπεντάλεπτες και μισάωρες, να κατηγορούν απ’ τον ∆ήμαρχο, τον
Αντιδήμαρχο, Συμβούλους, αυτά, και να μην ψελλίζουν μία κουβέντα για την
ουσία του θέματος. Είναι λυπηρό. Θέλουμε να υπάρχει δημόσιο πάρκο λαϊκή
περιουσία που να μπορεί να επισκέπτεται ο κάθε δημότης; Θέλουμε να
υπάρχει εκεί πέρα κυλικείο που να λειτουργεί με βάση αυτά που προβλέπονται
και να μπορεί προφανώς ο καθένας να παίρνει τον καφέ του; Γιατί και εγώ
είμαι με τον σοσιαλισμό, και εγώ στο ΚΚΕ είμαι, αλλά και εγώ πάω στον
Βοτανικό. ∆εν καταλαβαίνω γιατί ο άλλος πρέπει να είναι με τον καπιταλισμό
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για να επισκέπτεται τα πάρκα. ∆εν το αντιλαμβάνομαι πραγματικά. Και επειδή
επικαλούνται οι κάτοικοι, στο τέλος θα βγούμε και τρελοί.
Αυτό που είπε ο Κουβαράς νομίζω ότι είναι το πιο απλό. Μπορεί κάποιος να
αμφισβητήσει, ανεξάρτητα αν διαφωνεί πολιτικά με τις θέσεις μας, μπορεί
κάποιος να αμφισβητήσει σε ποια κατάσταση ήταν τα πάρκα, σε ποια
κατάσταση ήταν οι δημόσιοι χώροι, σε ποια κατάσταση ήταν η δημόσια
περιουσία στον σοσιαλισμό, στη Σοβιετική Ένωση και στις υπόλοιπες
Ανατολικές Χώρες; Αν είναι δυνατόν. Και μάλιστα εδώ πέρα χρειάζεται να
πούμε και το εξής, ότι ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή η κατάσταση στις
ανατολικές χώρες και ο καπιταλισμός και οι δυτικές χώρες επέλεξαν να έχουν
αυτή την τακτική. Γιατί δεν μπορούσαν στον σοσιαλισμό να είναι ελεύθερη η
πρόσβαση σε όλους αυτούς τους χώρους και στον καπιταλισμό, ενώ
ανταγωνίζονταν αυτά τα δύο συστήματα, να υπήρχε εισιτήριο.
Και επειδή και εμείς είμαστε κοσμογυρισμένοι, να σας πω και εγώ λοιπόν την
εμπειρία μου απ’ την Ισπανία, απ’ τη Γαλλία, απ’ την Ιταλία, που για να πας σε
δημόσιους χώρους και να μπεις μέσα χρειάζεται ένα πενηντάευρω. Ένα
πενηντάευρω και άλλα δεκαπέντε ευρώ με το που θα μπεις το κυλικείο, που
δεν είναι κυλικείο, είναι Super Market. Γιατί και η Disneyland αισθητικά ωραία
είναι και πάρκο αναψυχής είναι, αλλά αν δεν έχεις 100€ στο πορτοφόλι σου
δεν μπαίνεις. Τι να κάνουμε τώρα; Να σας πω και για άλλα πάρκα στην
Ισπανία; Πόσο ωραία πάρκα έχει ο καθένας την ευκαιρία να μπει μέσα; Αυτό
είναι το πρότυπο που θέλουμε σήμερα για τον ∆ιομήδειο Κήπο; Γιατί εκεί πάει
η δουλειά. Αυτό καταγγέλλουμε τόσο καιρό.
Αυτό λέμε. Ότι είναι οδηγός αυτό το κυλικείο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση
του Πάρκου. Και ποιο είναι το επιχείρημα; Αυτό που είπε ο κ. Μαραβέλιας στο
Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι με οδηγό τον ∆ιομήδειο Κήπο, να λειτουργήσει
έτσι και το Πάρκο Τρίτση. Και επειδή κάποιοι έχουν κοντή μνήμη να τους
θυμίσουμε. Το Πάρκο Τρίτση καθαρίστηκε προχθές από τους ΚΝίτες και τις
ΚΝίτισες από όλη την Αθήνα, που πήραν από το πρωί του Σαββάτου και την
Κυριακή στα χέρια τους την υπόθεση για να υπερασπιστούν τον δημόσιο
χαρακτήρα του Πάρκου, γιατί με αυτές τις αηδίες, το αν το πάρκο είναι στον
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ένα φορέα ή στον άλλο, το Πάρκο Τρίτση στέρεψε μέχρι και η λίμνη.
Μαλώνοντας η Περιφέρεια με τον Φορέα ποιανού είναι η δικαιοδοσία, έχοντας
μείνει το Πάρκο με δύο υπαλλήλους και στην κατάσταση που είναι. Και θα
έρθουν πολύ ωραία μια μέρα και θα πουν επειδή το Πάρκο Τρίτση δεν μπορεί
να συνεχιστεί να είναι σε αυτή την κατάσταση, ας το δώσουμε σε έναν υγιή
επιχειρηματία να τελειώνει η υπόθεση. Αυτό ακριβώς που είπε ο Ηρακλής
∆ρούλιας. Πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση δεν γίνεται να κάνει κάποιος.
Τρίτο ζήτημα, πολύ επίσης σοβαρό. Το ότι κάποιοι δεν κάνουν σαφή
τοποθέτηση δεν είναι γιατί δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να μάθουν, είναι γιατί
τους συμφέρει, για να μην κόψουν τις γέφυρες και τις επαφές που έχουν με
συγκεκριμένα συμφέροντα, να εκτεθούν πολιτικά. Και εκτίθεμαι πολιτικά είναι
ότι παίρνω σαφή θέση, ανεξάρτητα αν υπάρχει ο τάδε νόμος ή ο άλλος νόμος.
Γιατί αλλιώς ας κάνει μια διοίκηση πρωτοδικείου η εκάστοτε κυβέρνηση ή το
εκάστοτε δικαστήριο να λέει ότι για τον ∆ήμο Χαϊδαρίου είναι καλός ο τάδε
δικαστής. ∆εν χρειαζόμαστε τον Σελέκο για ∆ήμαρχο που εκλέγεται. Να
επιβάλλει ένα δικαστή που αν ξέρει τους νόμους, εμείς να μαζευόμαστε στα
καφενεία να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση και με βάση τους νόμους να
υπάρχει εδώ πέρα ο δικαστής και να λέει τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, τόσο το
λαδόξιδο. Υπάρχει νόμος, υπάρχει νομολογία, υπάρχει το ένα, υπάρχει το
άλλο, τελειώσαμε. Αν ήταν αυτό έτσι όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους
εδώ και πολλά χρόνια και στο σπίτι μας με εισιτήριο θα μπαίναμε. Και ευτυχώς
που δεν είναι έτσι, γιατί πραγματικά αυτή θα ήταν σήμερα η κατάσταση. Πάμε
παρακάτω.
Να κάνω και εγώ κάποια ρητορικά ερωτήματα. Αφού δεν είναι κακές οι
παρεμβάσεις και πρέπει πρώτα να βλέπουμε τις παρεμβάσεις που κάνει
κάποιος σε ένα χώρο και οι επενδύσεις των υγειών επιχειρηματιών είναι καλές.
Ωραία. Ας έρθει αύριο ένας επιχειρηματίας και να πει αφού το ∆ημοτικό
Συμβούλιο του Χαϊδαρίου είναι τόσο large, και εγώ θα πάρω μία άδεια για ένα
κατάστημα ιδιωτικό, θα το πληρώσω σε αυτόν που ανήκει, στην Πλατεία
Ηρώων 60τ.μ., θα κλείσω εγώ όλη την Πλατεία Ηρώων, και επειδή είμαι υγιής
επιχειρηματίας και κάνω μια επένδυση, να μην έρθει κανένας να με κλείσει.
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Γιατί να με κλείσει; Ανεξάρτητα αν εγώ έχω πάρει για 5 ή για 10τ.μ. Εγώ υγιής
επιχειρηματίας είμαι. Σοβαρά; Έτσι πάει; Αυτό είναι το παράδειγμα που θα
δώσει το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Χαϊδαρίου; Ότι ο οποιοσδήποτε
επιχειρηματίας επειδή βάζει τα λεφτά του θα πρέπει να ξεπερνάει τους
νόμους, να ξεπερνάει τον ∆ήμο, να ξεπερνάει το λαϊκό συμφέρον και να κάνει
ό,τι γουστάρει; Πάμε παρακάτω.
Αλήθεια, το ζήτημα είναι αν θα βουλώσουμε το στόμα μας για το 0,2% που
θα πάρουμε ή για τι άλλα λεφτά θα πάρουμε απ’ τα τραπεζοκαθίσματα;
Σοβαρά; Έχει τιμή δηλαδή η λαϊκή περιουσία και η πολιτική άποψη; Γιατί αν
έχει, πάλι δεν έχει σημασία αυτό το όργανο που είναι πολιτικό και παίρνει
πολιτικές αποφάσεις, και αντί να σταθεί ομόφωνα το ∆ημοτικό Συμβούλιο και
οι παρατάξεις στην προσπάθεια που κάνει η ∆ημοτική Αρχή να υπερασπιστεί
αυτό τον χαρακτήρα που έχει το συγκεκριμένο πάρκο, κάνουμε ορισμένοι σαν
να μην γνωρίζουμε τίποτα και σαν να βρεθήκαμε χθες σε αυτόν εδώ τον τόπο.
Τρίτο ρητορικό ερώτημα. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, όπως διαγωνισμό
δημοσίου κάνει και ο ∆ήμος, έρθει ένας επιχειρηματίας για ένα κυλικείο
σχολείου και συμμετάσχει για ένα κυλικείο σχολείου 12τ.μ. και ο ∆ήμος κλείσει
τα μάτια και το κυλικείο αυτό γίνει 60τ.μ. και λειτουργεί και μετά το πέρας του
σχολείου και λειτουργεί και το βράδυ και κάνει και party, γιατί είναι ωραίο το
προαύλιο, είναι μεγάλο, και δίνει και κάτι παραπάνω μωρέ για να μαζεύονται
και τα έσοδα του ∆ήμου, θα είναι εντάξει; Οι υπόλοιποι μικροί επαγγελματίες
που θα έχουν συμμετάσχει σε αυτό τον διαγωνισμό δεν θα θεωρούνται
κορόιδα γιατί και οι ίδιοι δεν το έκαναν; Ή και αυτοί που έχουν συμμετάσχει
στον διαγωνισμό με την ίδια λογική δεν θα τους ανοίξει η όρεξη και θα πουν
«Ωπ, εδώ πέρα ευκαιρία παιδιά, να επενδύσουμε». Γιατί κάποιος που ξέρει ότι
θα βγάλει κέρδος είναι προφανές ότι θα επενδύσει όσα εκατομμύρια και αν
χρειαστεί. Αυτός που δεν επενδύει είναι αυτός που ξέρει ότι θα έχει ζημιά. Και
αν ένας που πάει να πάρει ένα κυλικείο γνωρίζει ότι θα βγάλει ένα μεροκάματο
με τα συγκεκριμένα δεδομένα, θα πάει για να βγάλει ένα μεροκάματο. Αν
κάποιος γνωρίζει ότι θα έχει την πολιτική υποστήριξη Υφυπουργών,
Πρυτάνεων, Πολιτικών Παρατάξεων κ.λπ., παίρνει ένα κυλικείο με ένα
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διαγωνισμό,

που

μιλάει

με

συγκεκριμένους

όρους,

σε

συγκεκριμένα τετραγωνικά, για συγκεκριμένη χρήση, και αλωνίζει στον χώρο
και κάνει ό,τι καταλαβαίνει.
Γι’ αυτό κιόλας τα γραπτά μένουν και εμείς σαφώς είχαμε τοποθετηθεί και
είπαμε στην ανακοίνωση ότι «Οι συγκεκριμένοι εγκάθετοι υποστηρικτές της
νομιμότητας, που την εξαντλούν όταν πρόκειται για τα εργατικά λαϊκά
συμφέροντα, στην προκειμένη περίπτωση ή δεν γνωρίζουν ή καλούν τη
∆ημοτική Αρχή να παρανομήσει». Είναι απλό το θέμα. Και κάτω-κάτω έγραφε,
στην ανακοίνωση αυτή που βγάλαμε, ότι «Η ∆ημοτική Αρχή δεν έχει εμπάθεια
με κανέναν. Και μάλιστα όχι απλά δεν έχει εμπάθεια με κανέναν και
προσωπικά, αλλά είναι κρίμα που κάποιοι για να μην τοποθετηθούν σαφώς
πολιτικά, χρησιμοποιούν αντικομουνισμό, συζητήσεις κάτω απ’ το τραπέζι,
βρωμιές, λάσπη, δήθεν συνεννοήσεις, δήθεν και αφήνουν υπονοούμενα ότι η
∆ημοτική Αρχή με κάποια συμφέροντα έχει σχέση, με άλλα δεν έχει, με
δημοσιογραφικά συμφέροντα κ.λπ. Αλήθεια, το να παίζει κάποιος τα ∆ελτία
Τύπου σου χωρίς να διαλέγει αν θα παίξει τα μισά ή αυτά που τον συμφέρουν,
παραβαίνει κάποια αρχή της δημοσιογραφίας; Γιατί τόσο καιρό το αντίθετο
συμβαίνει σε αυτήν εδώ την πόλη. Παρόλο που καμία ∆ημοτική Αρχή μέχρι
στιγμής δεν είχε δεχθεί τόσο πόλεμο από συγκεκριμένα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης. Και αν μπορεί κανείς να πει το αντίθετο, ας το επικαλεστεί.
Τελειώνοντας, επειδή κάποιοι είναι και μέλη του Εμπορικού Συλλόγου
Χαϊδαρίου. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν για τα μικρομάγαζα, που δεν βγαίνουν
σήμερα, που κάνουν μια προσπάθεια με νύχια και με δόντια οι μικροί
επαγγελματίες της πόλης μας, που τους φορολογεί το κράτος άδικα και τους
παίρνει μέχρι και αυτά που δεν έχουν, που είναι δεδομένο ότι έτσι όπως πάει η
κατάσταση θα βρεθούν στον δρόμο, και μάλιστα θα βρεθούν στον δρόμο
τώρα που η κυβέρνηση το επίδομα ανεργίας το χαρίζει στους επιχειρηματίες,
στα μονοπώλια, για να τους επιδοτεί κιόλας και να πηγαίνει ο άλλος και να
δουλεύει τσάμπα. Αλήθεια, αυτούς τους επαγγελματίες που κάθε μήνα στις 31
του μήνα δεν ξέρουν αν θα πληρώσουν το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, δεν
ξέρουν αν θα έχουν υγειονομική περίθαλψη, αυτούς τους επιχειρηματίες που
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με νύχια και με δόντια κοιτάνε να σταθούν και που αν πάει το ΙΚΑ, η Εφορία,
ο ένας, ο άλλος, θα τους κλείσει την ίδια στιγμή ή θα τους βάλει ένα πρόστιμο
το οποίο δεν μπορούν να αντέξουν, αλήθεια είναι δίκαιο για αυτούς να μην
υπάρχει καμία υποστήριξη, αλλά να θυμόμαστε αυτούς που και να κλείσει
αυτό το μαγαζί δεν θα βρεθούν στον δρόμο να πεινάσουν τα παιδιά τους. Και
αν δεν είναι έτσι, πάλι ας με διορθώσει κάποιος.
Τέταρτο ζήτημα, πέμπτο μάλλον, έκτος, δεν ξέρω, τα έχω χάσει κιόλας και να
τελειώνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκλήρωσε Αντιδήμαρχε.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Θα ολοκληρώσω. Η κριτική που κάνουν ορισμένοι, για να
πω και εγώ ένα ανέκδοτο, είναι σαν το ανέκδοτο με τον κουβά, συγνώμη για
την έκφραση, με τα σκατά, που τον πετάει κάποιος ψηλά και κοιτάει να δει
πού θα πάει. Η κριτική που γίνεται σε αυτή τη ∆ημοτική Αρχή για το
Θεαθήναι, το Ιστορικό, τη Γιορτή κ.λπ., είναι πραγματικά για τις καλένδες
μόνο. Αν κάποιος μπορεί να επικαλεστεί σοβαρά ότι αυτή η ∆ημοτική Αρχή
έχει ευθύνη για το πού κατάντησε το Θεαθήναι, τι να πω; Αν κάποιος μπορεί
να επικαλεστεί σοβαρά το πού έφτασε η κατάσταση και ποιος έκανε σύμβαση
εικοσαετίας με διάφορα μαγαζιά, ας το πει σοβαρά και κριθεί απ’ τον
Χαϊδαριώτικο λαό. Αν κάποιος λέει ότι το Κόπα Κοπάνα ήταν υγιής
επιχειρηματική δράση, που έθαψε στην κυριολεξία τάφους χιλιάδων χρόνων,
πραγματικά τι να πω; Που αν πάει κάποιος εκεί πέρα και το δει, γιατί εγώ έχω
πάει και το έχω δει, και μάλιστα ήταν στην αρχή-αρχή που είχαμε αναλάβει,
ανατριχιάζει. Να είναι η πισίνα των λουόμενων για να βγάζει κάποιος και να
κονομάει πάνω απ’ τους τάφους. Και στους τάφους να είναι γεμάτο κόπρανα
και βρωμιές, γιατί ήταν τα αποδυτήρια των λουόμενων και ήταν εκεί που
άλλαζαν οι εργαζόμενοι του υγιούς επιχειρηματία. Και ο συγκεκριμένος είναι
υγιής επιχειρηματίας, που δεν σεβάστηκε ούτε τα αρχαιολογικά ευρήματα, που
δεν ανήκουν σε αυτόν, ανήκουν σε εμάς, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και
σε όποιον άνθρωπο θα πατήσει εδώ αυτόν τον τόπο, που είναι γεμάτος
αρχαία. Και αυτόν τον βαφτίζουμε υγιή επιχειρηματία, επειδή λέει έκανε μία
επένδυση.
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Τέλος, όσο κάποιοι και αν προσπαθούν να το παίξουν αντιπολίτευση εδώ
μέσα, έχουν ευθύνη. Ανεξάρτητα αν προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο να κρυφτούν πίσω στη δήθεν αντιπολιτευτική τους ρητορεία. Πρώτον,
για τον Σκαραμαγκά δεν έχει ξεχαστεί καθόλου το ζήτημα. Σήμερα, και το λέω
εντός μικροφώνου, σήμερα είναι μες στο καλοκαίρι, μπορεί να είναι και η
εικοστή φορά που πάει κλιμάκιο του ∆ήμου επίσκεψη και βάζει συγκεκριμένα
ζητήματα για τον συγκεκριμένο χώρο. ∆εν θα πω κάτι άλλο. ∆εν θα πω κάτι
άλλο. Είναι πραγματικά τόσο επικίνδυνα τα πράγματα εκεί πέρα, που μακάρι
πραγματικά να μην θρηνήσουμε θύματα. Αλλά δυστυχώς κάποιοι που έχουν
συγκεκριμένη

πολιτική,

που

εκφράζουν

συγκεκριμένη

πολιτική,

που

υπηρετούν συγκεκριμένη πολιτική, θα έχουν ευθύνη. Και όχι επειδή το βάζουν
και το λένε ή τοποθετούνται, θα κρυφτούν πίσω από αυτή τους την ευθύνη.
∆εύτερον. Υπάρχει σαφής ευθύνη της Κυβέρνησης, σαφής ευθύνη της
Κυβέρνησης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κύριος που λέμε, που τον
περιέγραψε ο Αντιδήμαρχος Μόσχος έτσι όπως τον περιέγραψε και τον
ονομάτιζε ο ∆ήμαρχος συγκεκριμένα, ο κ. Πελεγρίνης, είναι Υφυπουργός της
Κυβέρνησης. ∆εν είναι κάποιος τυχαίος ο οποίος πέρναγε και είδε φως και
μπήκε. Ο κύριος ο συγκεκριμένος είχε πάει, όπως σας ανέφερε ο ∆ήμαρχος το
ιστορικό, να παραδώσει σε μεγαλύτερα συμφέροντα από αυτά που
παραδίδονται τώρα, πριν δύο, τρία χρόνια, το συγκεκριμένο Πάρκο για
ιδιωτικοποίηση. Και ο συγκεκριμένος είναι αυτός ο οποίος προφανώς βάζει το
χεράκι του.
∆εύτερον. Ποιος τώρα έχει βγάλει για διαβούλευση την αλλαγή της ρύθμισης
για το ποιος θα δίνει άδειες στα μαγαζιά; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν
περνάει νομολογία για να αλλάξει αυτό το ζήτημα;
Και τρίτον, υπάρχουν συγκεκριμένοι εποπτικοί φορείς του κράτους. Οι
συγκεκριμένοι εποπτικοί φορείς του κράτους και αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει
τα μάτια, αλλά και αυτοί οι οποίοι πάνε εκεί πέρα και δεν αναγνωρίζουν ποια
είναι η αρμόδια αρχή, γιατί δεν μπορεί μια ολόκληρη υπηρεσία, που έχει
βγάλει χιλιάδες έγγραφα, να μην ξέρει ποια είναι η αρμόδια αδειοδοτούσα
αρχή. ∆εν μπορεί το Πανεπιστήμιο να μην γνωρίζει ότι εφόσον είναι Ελληνικό
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Πανεπιστήμιο, που ευτυχώς το 2016 δεν έχουμε φτάσει ακόμα να τα
ξεπουλήσουμε και αυτά, υπόκειται σε συγκεκριμένο δίκαιο. Και το κυλικείο
ενός Πανεπιστημίου...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αντιδήμαρχε...
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. Το κυλικείο ενός Πανεπιστημίου παίρνει άδεια, όπως
παίρνουν όλα τα κυλικεία όλων των Πανεπιστημίων, και του Παντείου, και της
ΑΣΟΕΕ, και της Νομικής, και του Πολυτεχνείου, από τον ∆ήμο στον οποίο
εδράζονται. Άρα λοιπόν δεν κάνουν κάποιοι, μάλλον δεν είναι ότι κάποιοι δεν
γνωρίζουν. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Ή κάποιοι γνωρίζουν και δεν θέλουν
να πάρουν θέση, ή κάποιοι γνωρίζουν και κάνουν τις πάπιες, γιατί θέλουν να
εκφράσουν συγκεκριμένα συμφέροντα, ή πολύ χειρότερα κάποιοι έχουν και
εξυπηρετούν γραμμάτεα για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο τον Καρατζαφέρη. Να πω
και εγώ ένα ανέκδοτο. Κώστα, να πω και εγώ ένα ανέκδοτο. Ένας κοινός μας
γνωστός Ε∆Αΐτης μου είπε ότι επειδή τους τάραξε ο Ηλιού στη νομιμότητα, γι’
αυτό τους έπιασαν με τις πιτζάμες στις 21 Απρίλη. Έτσι; Λοιπόν, ο κ.
Καρατζαφέρης.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Μοσχοβούδη, παρακαλώ. Παρακαλώ υπάρχει ομιλητής. Κ.
Καρατζαφέρη.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Τώρα να εκφράσω και εγώ την άποψή μου. Τώρα να πω
ότι δεν έχω καλυφθεί, δεν έχουν αναφερθεί, θα είναι ψέμα, αλλά επειδή
πρέπει να καταγραφούν οι προτάσεις μας ∆ήμαρχε. Τώρα κάποιοι ανέφεραν
ότι δεν καταλαβαίνουν τι συζητάμε τόση ώρα. Νομίζω ότι υπεκφεύγουν της
συζήτησης, μέχρι βέβαια τότε που μίλησε ο κ. Κουβαράς, ο οποίος
ομολογουμένως με μπέρδεψε, εκτός και αν εδώ συζητάμε, γιατί η πρόταση
του ∆ημάρχου νομίζω ήταν άλλη, αν συζητάμε να πάμε να διώξουμε τον
ιδιώτη, το κυλικείο και να ανοιχτεί ο ∆ιομήδειος Κήπος στον λαό δωρεάν και
να πάμε να κάνουμε ένα αυτοδιαχειριζόμενο στέκι, εντάξει. Άρα λοιπόν
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συνεχίζω με την πρόταση του ∆ημάρχου και θέλω να πω ότι η απουσία της
Νομικού Συμβούλου, γενικώς δηλαδή η απουσία του Νομικού Συμβούλου και
των εκπροσώπων θεωρώ ότι δεν είναι «¨σωστή», για να μην χρησιμοποιήσω
πιο... εκφράσεις.
Η άποψη του ∆ημάρχου ότι για τη σφράγιση δεν μπορούσε να γίνει, γιατί δεν
το είχε αδειοδοτήσει αυτός, εντάξει, δηλαδή αν ανοίξει κάποιος ένα
κατάστημα και δεν αδειοδοτηθεί από κανέναν, το ανοίξει αυθαίρετα και δεν
πάρει προέγκριση, δεν έχει δικαίωμα ο ∆ήμαρχος να πάει να το σφραγίσει;
Ρωτάω εγώ. Ή τέλος πάντων σε αντίστοιχες, σε άλλες περιπτώσεις ο
∆ήμαρχος, ∆ήμαρχε έχεις δείξει περισσότερη θέρμη με τις αρμόδιες υπηρεσίες
και μπορείς νομίζω, μπορεί νομίζω ο ∆ήμαρχος να πιάσει την αρμόδια
υπηρεσία από το αφτί, το Υγειονομικό, το ∆ασαρχείο, και το έχει κάνει.
Νομίζω το έχεις κάνει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το έχεις κάνει. Ο
ενάμισης χρόνος ως καθυστέρηση για μένα είναι... Εντάξει, δεν είναι
ηθελημένος, αλλά είναι πολύς. Τώρα και αλλού έχεις δείξει και μεγαλύτερη
μαχητικότητα. Τώρα πιάσαμε, ο κ. Καραγιάννης νομίζω, για τις ποινικές
ευθύνες του ∆ημάρχου, ο ∆ήμαρχος σε άλλες περιπτώσεις δεν έχει τηρήσει
τον νόμο, έχει πει ότι το αστικό κράτος έχει αυτούς τους νόμους, αλλά τους
αγνοούμε, και έχει δείξει μεγαλύτερη μαχητικότητα και τολμηρότητα.
Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε απ’ τον κ. ∆ρούλια το όφελος των δημοτών, η
προσβασιμότητα

στο

Central

Park.

Νομίζω

ότι

αυτό

τώρα

είναι

αποπροσανατολισμός. Αυτές είναι άλλες περιπτώσεις, δεν αφορούν εμάς. Και
ανέφερε ο κ. ∆ρούλιας τους ίδιους κανόνες για όλους, νομίζω ο κ. ∆ρούλιας.
Αυτό για μένα είναι το κύριο. Ίδιοι κανόνες για όλους, τους οποίους θα
αναλύσουμε παρακάτω. Στη συνέχεια ο κ. Φωτεινάκης μίλησε για τη ∆ασική
Νομοθεσία, και πολύ καλά έκανε, γιατί με αυτό ασχολείται ο άνθρωπος όλη
του ζωή.
Εγώ λοιπόν θα εστιάσω στη νομιμότητα. Για μένα η νομιμότητα είναι το παν
με ποια έννοια; Εδώ υπάρχει ένα ΦΕΚ. Το ΦΕΚ έχει κάποιες ασάφειες. Έχει
ορίσει κάποιες χρήσεις, οι οποίες για μένα μπορούν να εκσυγχρονιστούν με
κάποιες δραστηριότητες που ανέφεραν κάποιοι, που θα τις συμφωνήσουμε
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όλοι μαζί ή δεν θα τις συζητήσουμε. Εντάξει. ∆εν είμαι δογματικός. Μπορούν
να προστεθούν δραστηριότητες, μπορεί να μην προστεθούν. Αυτός όμως είναι
ο νόμος αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ΦΕΚ. Π.χ. το ΦΕΚ αναφέρει την
καθαρά

επιχειρηματική

επιχειρηματική

βάση

βάση
και

και

άλλη

αναρωτιέμαι
η

είναι

επιχειρηματική

άλλη
βάση;

η

καθαρά

∆ηλαδή

ο

επιχειρηματίας είναι επιχειρηματίας. Έχει σκοπό το κέρδος. Αλλά ο κάθε
επιχειρηματίας, εδώ με έχει καλύψει η κα Σκαμπά, ίσως επειδή είμαστε
μηχανικοί, δεν ξέρω τώρα τι σύμπνοια υπάρχει, ο κάθε επιχειρηματίας πρέπει
να δρα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και σύμφωνα με τη σύμβαση. Και
εδώ έγινε μια σύμβαση. Και αυτό για μένα είναι όλη η ουσία. Υπήρχε μια
σύμβαση με συγκεκριμένους όρους και πρέπει να τηρηθεί η ισοτιμία και η
δημοκρατία.
Πολύ καλά είπε ο κ. Καραγιάννης, ότι ένας φτωχός, ένας που δεν έχει
προσβάσεις ή ένας που δεν θέλει να έχει προσβάσεις, δεν κατέβηκε σε αυτή
τη σύμβαση, σε αυτό τον διαγωνισμό, και δεν έδωσε αυξημένο τίμημα, γιατί
το τίμημα αφορούσε το κυλικείο. Άρα λοιπόν δεν έχει δικαίωμα ο
επιχειρηματίας να παραβιάζει τη σύμβαση και υπάρχουν και νομικές συνέπειες.
Όταν παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης έχει ευθύνη και η επιτροπή, η
επιτροπή του διαγωνισμού. ∆εν μπορεί εδώ να κωφεύουν όλοι. Εμένα εδώ
είναι η παθογένεια του ελληνικού ζητήματος. Εδώ, αν θέλουμε να μιλάμε για
δημοκρατία, για αστική δημοκρατία και για ό,τι άλλο θέλει να μιλάει ο
καθένας, πρέπει όλοι να τηρήσουμε την ισότητα και τη δημοκρατία των
πολιτών. Αυτό και ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να δώσουμε τον λόγο στον ∆ήμαρχο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λίγα πράγματα θα πω, γιατί, εντάξει, και κουρασμένοι είμαστε,
αλλά νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα. Να πω μόνο ένα σχόλιο, γιατί
ακούστηκε κάτι για την Ιερά Οδό και τα αρχαία, που πολύ σωστά μπήκε όπως
μπήκε το θέμα. Πριν από λίγες μέρες ήρθε ο Σπύρος Μερκούρης στον ∆ήμο
μια επίσκεψη και θέλουν να κάνουν κάποια εκδήλωση για την ανάδειξη του
συνόλου της αρχαίας Ιεράς Οδού. Και να δούμε οι πέντε ∆ήμοι απ’ τους
οποίους περνάει η Ιερά Οδός, να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις τέλος πάντων,
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κάποιες παρεμβάσεις. Και όταν του είπα και του έδειξα και κάποιες
φωτογραφίες και του είπα να πάει να επισκεφθεί τον χώρο για το τι
καταστροφή έχει επέλθει εκεί στον χώρο του Κόπα Κοπάνα έπαθε πλάκα ο
άνθρωπος. ∆ηλαδή πραγματικά η έκπληξή του ήταν τόσο μεγάλη, που λέει

καλά, δεν υπήρχε κάποιος που να τους εμποδίσει;
Και βέβαια πώς να υπάρχει κάποιος να τους εμποδίσει, όταν το κέρδος
καθορίζει

δυστυχώς

τους

νόμους

λειτουργίας

τέτοιων

επιχειρήσεων,

καταστημάτων, κυλικείων, οτιδήποτε άλλο. Και δυστυχώς και όταν βρίσκονται
άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτή την πολιτική. Όταν βρίσκονται άνθρωποι
από οποιαδήποτε θέση, απ’ τη θέση του ∆ημοτικού Συμβουλίου μέχρι την
Υπουργική θέση, οι οποίοι βάζουν αβάντα, βάζουν πλάτη. Και λυπάμαι αυτό
που το λέω με αυτό τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι έρχεται κάποια στιγμή που ο
καθένας πρέπει να πει στη ζωή του το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Και με
αυτό που θα πει διαγράφεται δυστυχώς και μια πορεία την οποία είχε τα
προηγούμενα χρόνια. Και θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, να κοιταχτεί
στον καθρέπτη και να ντραπεί γι’ αυτό το πράγμα.
Πρέπει να σας πω, επειδή μπήκαν ορισμένα ζητήματα, επί τροχάδην θα πω
μόνο κάποια. ∆εν λειτουργούν τα καταστήματα της πόλης μας παράνομα.
∆εν... Γιατί... Όχι. Ειπώθηκε πριν και μου αρέσει αυτό που λες τώρα, που
ανακαλείς, Αντρέα.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια είναι τα τάδε και τα τάδε;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εσύ είπες για καταστήματα της πόλης που λειτουργούν αυτή τη
στιγμή παράνομα. Τέλος πάντων. Το είπε και άλλος, δεν το είπες μόνο εσύ.
Ωραία, εντάξει. Μου αρέσει να ανακαλούνται πράγματα που ειπώθηκαν που
δεν έχουν καμία βάση.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, εντάξει.
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∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι μόνο αυτό. Είπε πολλά. ∆εν είπε μόνο αυτό. Είπε για την
Καραϊσκάκη κ.λπ. Τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν, για να μην υπάρχει καμία
παρεξήγηση, ότι όταν εντοπίζουμε οποιοδήποτε παράβαση γίνεται σε
καταστήματα, υπάρχουν και πρόστιμα και μπορείτε να έρθετε στις Υπηρεσίες
και στα έσοδα και στις αδειοδοτήσεις των καταστημάτων να δείτε και τα
πρόστιμα τα οποία μπαίνουν και το κλείσιμο των καταστημάτων. Και υπάρχει
και μηχανισμός ελεγκτικός του ∆ήμου, αφού δεν υπάρχει ∆ημοτική Αστυνομία,
που έχει συγκροτηθεί από υπαλλήλους του ∆ήμου που κάνουν τον έλεγχο,
μετράνε και έτσι και υπάρχει παράβαση των τετραγωνικών των οποίων έχουν
πάρει ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση μπαίνει πρόστιμο και βέβαια μπαίνουν
στα τετραγωνικά στα οποία πρέπει να είναι αυτά τα καταστήματα. Άρα λοιπόν
να μην συμπαρασύρεται η προσπάθεια δικαιολόγησης της λειτουργίας αυτού
του κυλικείου και να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα, γιατί δεν υπάρχει αναρχία,
δεν υπάρχει στην πόλη αυτή η κατάσταση η οποία ειπώθηκε προηγουμένως.]
Ο Συνήγορος του Πολίτης στη σελ. 7 αναφέρει σαφώς ότι «Εν τέλει συνάγεται
ότι το εν λόγω κυλικείο έχει λάβει τον χαρακτήρα τυπικού ΚΥΕ, δεδομένου
μάλιστα ότι κατά την άποψη της Υγειονομική Υπηρεσίας πληροί στις
υγειονομικές προϋποθέσεις λειτουργίας ως μικτής επιχείρησης μαζικής
εστίασης προχείρου γεύματος και λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών». Το
είπαμε και πάλι και το ξαναλέω και πάλι ότι έχει αλλάξει ο χαρακτήρας και από
κυλικείο είναι μικτή επιχείρηση μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος κ.λπ.
Αυτό είναι σαφέστατο και βλέπετε ότι παντού αναφέρεται.
∆εύτερο, ότι «Ως εκ τούτου το εν λόγω κυλικείο-αναψυκτήριο θα πρέπει να
επανέλθει στη μορφή λειτουργίας που επιτρέπει...» κ.λπ. Ειπώθηκε εδώ και σε
σχέση αν θέλετε και με τα κορόιδα τα οποία δεν γνώριζαν τους νόμους της
αγοράς και έδωσαν 50 ή 100€ λιγότερα, ενώ θα μπορούσαν, αν γνώριζαν ή αν
είχαν την αβάντα ή το πάρε δώσε ας πούμε με τον ∆ιομήδειο Κήπο ή με το
Πανεπιστήμιο, αν ήταν δηλαδή ευνοούμενοι αυτοί, να δώσουν 200€
παραπάνω και να κάνουν μια επιχείρηση κυλικείο με 23 άτομα. Γιατί το
επιχείρημα σήμερα που επικαλέστηκαν στο Πρωτοδικείο είναι ότι τι να
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κάνουμε με τους 23 ανθρώπους που εργάζονται. Και βέβαια ο Πρόεδρος
ρώτησε ότι καλά, σε κυλικείο εργάζονται 23 άτομα; Σας λέω κάποια απ’ τα
παρεπόμενα αυτού που έγινε σήμερα.
Και να πούμε, επειδή ειπώθηκε πάλι, ότι ο ∆ήμος με τη Νομική Υπηρεσία είχαν
μια άριστη συνεργασία. Στοιχειοθέτησαν κατά τον καλύτερο τρόπο και στην
πρώτη φάση στις 6 Αυγούστου, όταν έγινε η αίτηση αναστολής όταν
συζητήθηκε και σήμερα, πιστεύω κατά τον καλύτερα τρόπο όλα ένα προς ένα
τα ζητήματα τα οποία μπήκαν και ο καθένας μπορεί να πάρει πιστεύω και αυτά
τα κείμενα, από αύριο δηλαδή θα είναι στη διάθεσή του, γιατί σας λέω σήμερα
το μεσημέρι ήρθε, και έτσι θα μπορεί να δει και ποια είναι η θέση της Νομικής
Υπηρεσίας και του ∆ήμου.
Μια κουβέντα να πω για τον νόμο για την αφαίρεση της αρμοδιότητας, που
είναι ένα επικίνδυνο βήμα αυτό. ∆ηλαδή να δίνει τη δυνατότητα να ανοίγει ένα
κατάστημα και αφού πια κάνει κάποια έξοδα ο επιχειρηματίας, ανοιχτεί, κάνει
οτιδήποτε ας πούμε, να έρθει εκ των υστέρων σαν ελεγκτικός μηχανισμός ο
∆ήμος και να του πει ότι στο κλείνω μετά από καταγγελίες κ.λπ. και αφού θα
έχει ανοίξει και θα έχει λειτουργήσει. Παλιότερα είχαν δώσει την αρμοδιότητα
στην Αστυνομία και είχε δοθεί μάχη τότε να μη φύγει αυτή η αρμοδιότητα απ’
τους δήμους, που πολύ καλύτερα, με τον τρόπο αυτό που συζητάμε σήμερα
στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, όπου πραγματικά μπορούν να έρθουν και οι
διάφορες απόψεις και να υπάρχουν αντιρρήσεις, να υπάρχουν κάτοικοι ή
ενδιαφερόμενοι που να βάλουν τα ζητήματα, να συζητηθεί πραγματικά μέσα
από ένα πλούσιο διάλογο, όπως γίνεται σήμερα, και να παρθούν αποφάσεις, οι
οποίες αποφάσεις βέβαια όταν παίρνονται είτε απ’ την Αστυνομία είτε εκ των
υστέρων καταλαβαίνετε τι προβλήματα θα δημιουργήσουν στην πορεία και τι
χάος πρόκειται να συμβεί με τη λειτουργία αυτών των καταστημάτων.
Τώρα για το μοντέλο όπως το είπε, δεν θα πω τώρα, γιατί πραγματικά οι
απαντήσεις που δόθηκαν ήταν πολύ σημαντικές.
Αυτό τώρα, το είπα και πριν, τι λέει η νομιμότητα. Κάποιοι συνάδελφοι, και
δεν είναι μόνο ένας, αρκετοί συνάδελφοι κουνώντας τα χέρια έλεγαν τι λέει η
νομιμότητα. Μα είναι σαφέστατο και αλίμονο αν υπάρχει ∆ημοτικός
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Σύμβουλος που να αμφισβητεί ότι ο ∆ήμος είναι υπεύθυνος για να δώσει τη
συγκεκριμένη άδεια. Τότε να σηκώσουμε τα χέρια, να πούμε ότι παιδιά δεν
κάνουμε τίποτα και να πάμε στα σπίτια μας. Είναι σαφέστατο, υπάρχει και
νομολογία και τα πάντα. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία, που αν κάποιος είχε
καθίσει πριν και κάποιοι συνάδελφοι το έκαναν, ήρθαν εδώ, πήραν όλα τα
έγγραφα, ενημερώθηκαν, θα μπορούσαν λοιπόν να το κάνουν αυτό και
τουλάχιστον να μην έχουν σήμερα αυτή τη δικαιολογία, ότι δεν γνωρίζω και
δεν ξέρω τι λέει η νομιμότητα. Και θα κριθεί η νομιμότητα στα δικαστήρια και
όχι εδώ στο πολιτικό όργανο που είναι το ∆ημοτικό Συμβούλιο; ∆ηλαδή εμείς
να το κλείσουμε τότε. Να το κλείσουμε, αν περιμένουμε τις αποφάσεις των
δικαστηρίων τι θα πουν.
Για το... Τι είπες; Εντάξει, εγώ θα παρακάμψω, γιατί το είπε και ο Νίκος, σε
σχέση με τη σχέση με τον Πιτσούνη ή οποιονδήποτε άλλο. Είναι το ελάχιστον
που γίνεται αυτή τη στιγμή και από λίγα μέσα δυστυχώς, είναι να μπαίνουν οι
ανακοινώσεις του ∆ήμου. Όταν σε όλες τις δημοτικές περιόδους δεν υπήρχε
ανακοίνωση, δραστηριότητα ή οτιδήποτε έκανε ένας ∆ήμος, συνεντεύξεις του
∆ημάρχου. Έχετε δει πουθενά συνεντεύξεις δικές μου; Ανατρέξτε λίγο
παλιότερα να δείτε τι γινόταν στον τοπικό τύπο. Ολοσέλιδες συνεντεύξεις και
σε κάθε φύλλο επαναλαμβανόμενες. Όχι λοιπόν να ειπωθεί τώρα ότι έχουμε
ευνοϊκή μεταχείριση από μέσα, αλίμονο. Και ο πόλεμος που μας γίνεται από
συγκεκριμένα μέσα είναι τρομερός. Οι οποίοι βέβαια δεν παρευρίσκονται και
εδώ. ∆εν υπάρχει κανένας εδώ μέσα από αυτούς τους λεγόμενους, αυτούς
τουλάχιστον που γράφουν τα στοιχεία τους, ότι είναι δημοσιογράφοι της τάδε
εφημερίδας. Και λασπολογούν και γράφουν ό,τι κακοήθεια μπορείτε να
φανταστείτε.
Το αν υπάρχει εμπάθεια, έλλειψη καθωσπρεπισμού ή οτιδήποτε, νομίζω ότι...
ευπρέπεια κ.λπ., νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά
του. Εμείς δεν έχουμε οτιδήποτε και κανένα πρόβλημα με κανέναν
επιχειρηματία και πολύ περισσότερο με τον συγκεκριμένο. Απλά όμως το να
επιδιώκουμε, να θέλουμε να εφαρμοστεί ακριβώς το τι προβλέπεται απ’ τον
νόμο και το τι είναι υποχρεωμένος να κάνει ο ∆ήμος, νομίζω ότι αυτό δεν
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παραβαίνει κανένα όριο καθωσπρεπισμού, ευπρέπειας, εμπάθειας ή οτιδήποτε
άλλο.
Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί μπήκαν πάρα πολλά ζητήματα
και θα μπορούμε να μιλάμε για ώρες εδώ.
Η πρόταση λοιπόν είναι η εξής, για να καταλήξω και πάλι, που ήταν σαφής
στην αρχή η πρόταση την οποία κάνουμε. Για εμάς το ∆ημοτικό Συμβούλιο,
ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να παίρνει θέση. Πιθανόν να είχε
πάρει το δικαστήριο, εγώ σας λέω ότι να έβγαινε δικαστική απόφαση που να
δικαίωνε τον επιχειρηματία. Εμείς σαν ∆ημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να
κλείσουμε τα μάτια και να πούμε συμφωνούμε με την απόφαση αυτή; Πόσες
φορές έχουμε αμφισβητήσει και μάλιστα οι συνάδελφοι οι οποίοι σήμερα λένε
να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και μετά. Οι ίδιοι συνάδελφοι
πόσες φορές σε αυτό το ∆ημοτικό Συμβούλιο και διαχρονικά, γιατί εγώ
θυμάμαι πολύ καλά, μπορεί να μην θυμάμαι τέλεια ή να μην έχει μνήμη
ελέφαντα, όπως έχουν κάποιοι άλλοι, αλλά τουλάχιστον μέσα στην
εικοσιπενταετή πορεία μου εδώ μέσα θυμάμαι πάρα πολύ καλά την ιστορία
του καθενός. Και δεν είναι δυνατόν εκεί που χθες κάποιοι έπαιρναν, να μην πω
κάτι άλλο, αυτή την απόφαση, σήμερα να την αλλάζουν και να επικαλούνται
διαφορετικές απόψεις.
Η πρότασή μας είναι ότι σήμερα θα πρέπει να πάρουμε θέση ο καθένας εδώ,
γι’ αυτό σας είπα ότι να είμαστε ειλικρινείς απ’ την αρχή της συζήτησης όταν
άρχιζε, απ’ την αρχή της κουβέντα, με ειλικρίνεια να πούμε ο καθένας τι
πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να λειτουργεί έτσι το κυλικείο; Θα
πρέπει να κλείσει; Θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο; Η θέση η δική μας είναι
λοιπόν ότι ορθώς πάρθηκε η απόφαση για τη σφράγιση του κυλικείου και αν
θέλουν οι ιδιοκτήτες να επανέλθουν και να πάρουν άδεια σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νομίζω ότι οι απόψεις καταγράφηκαν. Να προχωρήσουμε τη
θεματολογία, ε; Θα ψηφίσουμε; Θα ψηφίσουμε λοιπόν. Ποιοι συνάδελφοι, με
ανάταση...
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ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Συγνώμη Πρόεδρε, για να συνεννοούμαστε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Και να μην παρεξηγούμαστε. Σήμερα κάνουμε μια συζήτηση γι’
αυτό το θέμα που υπάρχει στην Ημερήσια ∆ιάταξη και ψήφιση απόφασης
κ.λπ. ή τώρα εισηγείστε εσείς αυτή την αλλαγή;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το πρότεινε ο ∆ήμαρχος εισηγητικά.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Αν το πρότεινε ο ∆ήμαρχος μπορεί να μπει σε ψηφοφορία αυτή
η πρόταση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το πρότεινε εισηγητικά ο ∆ήμαρχος.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Οπότε έχετε δεδομένη την πλειοψηφία και δεν ρωτάτε το Σώμα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, ρωτάμε. ∆εν θέλουμε να περάσουμε κατά πλειοψηφία.
Θέλουμε τις απόψεις όλου του ∆ημοτικού Συμβουλίου.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Να ρωτήσουμε όμως αν θα πρέπει να ψηφίσουμε ή όχι, αν
συμφωνούμε ή όχι. Αλλάζει η θεματολογία του ∆ημοτικού Συμβουλίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Ποιοι συνάδελφοι συμφωνούν να μπει σε ψηφοφορία η
έγκριση της ενέργειας της ∆ημοτικής Αρχής, η σφράγιση του καταστήματος.
Νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία.
Ποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι ορθώς λειτούργησε η ∆ημοτική Αρχή,
συμφωνούν με τη σφράγιση.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούν με τη σφράγιση...
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Ντηνιακές, το ∆ημοτικό Συμβούλιο ψήφισε και ψηφίσατε και
εσείς να μπει σε ψηφοφορία. Τώρα τι λέτε... Αποφασίστε τι θέλετε. Σας
παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ είναι ∆ημοτικό Συμβούλιο, παίρνει πολιτικές
αποφάσεις και δεν είναι δικαστήριο. Ποιοι θεωρούν...
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρόβλημά σας. Ποιοι θεωρούν ότι η ∆ημοτική Αρχή ορθώς
προέβη σε αυτές της ενέργειες. Υπέρ. Κατά.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Εγώ δεν είμαι κατά κ. Πρόεδρε, είμαι με την τοποθέτηση
που έκανα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λευκό.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Όχι λευκό. ∆εν θα ψηφίσετε εσείς για μένα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, ρωτάω. Κ. Ασπρογέρακα ρωτάω. Ρωτάω αν υπάρχει
συνάδελφος που ψηφίζει λευκό. Αυτό ρώτησα. ∆εν σας ερμήνευσα.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Συγνώμη, εντάξει. Ωραία.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Και εμείς εκφραστήκαμε με την τοποθέτησή μας νομίζω.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Παρομοίως. Με τη νομιμότητα είμαστε, να ισχύει αυτό... και αυτό
που θεωρούμε.

2ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος χορήγησης δανείου προς
το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επειδή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών είχε κάποιο πρόβλημα
προσωπικό, ο ∆ήμαρχος να εισηγηθεί.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή είναι αναλυτική η εισήγηση, η εισήγηση η οποία υπάρχει
και στο εισηγητικό είναι νομίζω αναλυτική. Απλά θα πω κάποια στοιχεία μόνο.
Έχουμε έρθει σε επαφή σαν ∆ήμος και η διοίκηση και διοικητικοί υπάλληλοι με
το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και με δεδομένο ότι υπάρχουν
σοβαρότατα προβλήματα στον μηχανολογικό εξοπλισμό του ∆ήμου αλλά και
στον φωτισμό της πόλης, προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από το
ότι δεν έχει ανανεωθεί ο στόλος εδώ και περίπου μία εικοσαετία, από το 1997,
με δεδομένο να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά μηχανήματα στον
∆ήμο, όπως απορριμματοφόρα, σκούπα, πλυντήριο κάδων. Γενικά να υπάρχει

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14Η

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

115

μια κατάσταση της οποίας τα αποτελέσματα τα βιώνουν οι κάτοικοι της πόλης
μας.
Απ’ την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε προσπαθήσαμε να λύσουμε αυτό το
πρόβλημα. Αγοράσαμε ένα φορτωτή πριν από ένα χρόνο και σε ένα, δύο
μήνες, αφού τελείωσε ο διαγωνισμός, είμαστε στη διαδικασία να πάρουμε
ακόμα ένα φορτηγό και ένα ανυψωτικό. Αυτά όμως σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να καλύψουν, όπως σας είπα, τις τεράστιες ανάγκες και έχουμε
φτάσει στο σημείο να προσπαθούμε να δανειστούμε αυτοκίνητα από άλλους
∆ήμους, να βάζουμε τα αυτοκίνητα να δουλεύουν διπλή βάρδια, με άλλους
βέβαια οδηγούς εννοείται, τα οποία όμως καταπονούνται, αλλά δεν μπορούν
να βγουν εννιά περιοχές του ∆ήμου με τρία και τέσσερα αυτοκίνητα τα οποία
μπορούν να κυκλοφορήσουν αυτή τη στιγμή απορριμματοφόρα. Και πρέπει να
σας πω ότι το κόστος συντήρησης και ανταλλακτικών κάθε χρόνο ανέρχεται
σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, που σημαίνει ότι η αιμορραγία για τον
∆ήμο είναι πολύ μεγάλη, χωρίς βέβαια να υπάρχουν και τα αποτελέσματα που
πρέπει να υπάρχουν για τον καθαρισμό της πόλης.
Επίσης σε σχέση με τον φωτισμό, βλέπετε όλοι ότι ο φωτισμός στο σύνολο
της πόλης είναι ανεπαρκής. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι σκοτεινά. Είναι
πεπαλαιωμένος ο φωτισμός της πόλης. Και η πρότασή μας είναι να συνάψουμε
ένα δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την αγορά τριών
απορριμματοφόρων, ενός πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων, μιας σκούπας,
ενός φορτωτή, ενός φορτηγού και δύο αυτοκινήτων τύπου pick up, δηλαδή
αυτά τα αγροτικά όπως λέμε, που θα είναι για την Τεχνική Υπηρεσία και την
Καθαριότητα. Ένα δάνειο λοιπόν το οποίο... γι’ αυτά τα είδη. Και επίσης ένα
δάνειο για την ανανέωση του φωτισμού, αυτό θα ανέλθει στα 781.000€
περίπου.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, είναι δύο διαφορετικά. Αυτή να σας πω τώρα ότι είναι μία
καταρχήν απόφαση την οποία θα πάρουμε σήμερα. ∆εν είναι δεσμευτική
ακριβώς ως προς το ποσό, τον χρόνο αποπληρωμής, όπως επίσης ακόμη αν
θέλετε και τα μηχανήματα τα οποία θα αγοράσουμε.
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όλα αυτά θα συζητηθούν στην επόμενη φάση. Το επιτόκιο, ναι,
το ξέρουμε. Είναι 3,55%, είναι 3,35%. Η αποπληρωμή είναι από 10 μέχρι 25
χρόνια και κυμαίνεται ανάλογα. Και μετά πρέπει να γίνουν μια σειρά πάλι
διαδικασίες. Αν εγκριθεί... Πάντως αυτή τη στιγμή έχει ελέγξει το Ταμείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων τα οικονομικά του ∆ήμου, γιατί είναι δεδομένο
ότι πολλοί δήμοι είναι αυτή τη στιγμή στα πρόθυρα της χρεωκοπίας και δεν
μπορούν ούτε καν δανεισμό να κάνουν. Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό τον
δανεισμό, ο οποίος σας λέω και πάλι θα είναι για να βελτιωθεί η κατάσταση
στην πόλη και στην καθαριότητα και στον φωτισμό. Αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ο κ. Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Η αναγκαιότητα είναι δεδομένη για μένα, ειδικά για το
θέμα της προμήθειας μέσων για την καθαριότητα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα
να ρωτήσω είναι, μάλλον εκείνα που ήθελα να ρωτήσω είναι δύο πράγματα.
Υπάρχει από πλευράς Οικονομικής Υπηρεσίας κάποια οικονομικοτεχνική μελέτη
για τη δυνατότητα αποπληρωμής των δόσεων που θα συμφωνηθούν εν πάση
περιπτώσει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. ∆ηλαδή επειδή
ξέρουμε ότι τα χρέη τα οποία έχουμε και οι αγωγές που εκκρεμούν κ.λπ.
ανέρχονται σε κάποια εκατομμύρια, υπάρχει ένα ζήτημα αυτό. Αν έχει λοιπόν
ερευνηθεί αυτό, για να μην πέσουμε σε βαθειά νερά αμέσως. Το ένα ερώτημα.
Και το δεύτερο. ∆εν υπάρχει δυνατότητα για το θέμα του ηλεκτροφωτισμού
με χρηματοδότηση απ’ το ΕΣΠΑ;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Αυτό ήθελα να πω και εγώ και απ’ ό,τι θυμάμαι στο
προηγούμενο ∆ημοτικό Συμβούλιο ή στο προπροηγούμενο που φέρατε το
Κοινωνικό Παντοπωλείο από ΕΣΠΑ, μάλλον ο Παναγιώτης Μοσχονάς είπε ότι
Σ∆ΙΤ δεν πρόκειται να φέρετε προς ψήφιση. Ειδικά για τον ηλεκτροφωτισμό
JESSICA ή Σ∆ΙΤ θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση με καλύτερους
όρους απ’ ότι η δανειοδότηση. Το έχουμε ψάξει αυτό ή είμαστε αντίθετοι
πολιτικά, οπότε δεν πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία;
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο ερώτημα; ∆ήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σχετικά με τις Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, εννοείται ότι
έχουμε συζητήσει. Κάθε χρόνο θα είναι ανάλογα το αν κάνουμε συμφωνία με
10 χρόνια, η ετήσια δόση θα είναι 130.000€ και στα 25 χρόνια θα είναι...
Συγνώμη 258.000€. Και θα είναι 130.000€ στα 25 χρόνια. Τα έχουμε
υπολογίσει. Βγαίνουν αυτή τη στιγμή. ∆ηλαδή έχουμε αυτή την ευχέρεια να
κάνουμε αυτή τη σύναψη του δανείου.
Για το δεύτερο ζήτημα, σας είπα και πριν ότι αυτή είναι μία καταρχήν
απόφαση. Ψάχνουμε το αν θα υπάρξει χρηματοδότηση απ’ το ΕΣΠΑ για τον
φωτισμό της πόλης, γιατί τουλάχιστον συζητιέται γενικά και αιωρείται ότι
πιθανόν να υπάρχει χρηματοδότηση των ∆ήμων για τη βελτίωση του
φωτισμού των πόλεων. Το παρακολουθούμε. Σε περίπτωση που υπάρχει ο
οποιοσδήποτε τρόπος να μπούμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, εννοείται ότι δεν
θα πάρουμε το δάνειο, αλλά θα πάμε μέσω ΕΣΠΑ ή οποιουδήποτε άλλου
τρόπου.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σ∆ΙΤ όχι. Είναι εντελώς διαφορετικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάτι άλλο συνάδελφοι ως ερώτηση; Να τοποθετηθούμε.
Κ. Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος. Άλλωστε δεν αντέχει πολύ μεγάλης
ανάλυσης αυτό το θέμα. Εγώ πρώτα απ’ όλα χαιρετίζω την απόφαση που πήρε
ο ∆ήμος να βρεθεί να διαπραγματευτεί με κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, πράγμα
το οποίο το προτείνουμε από πολύ καιρό εμείς, ότι πρέπει να βγούμε στην
ελεύθερη συναλλασσόμενη οικονομία, στα πιστωτικά ιδρύματα, γιατί είναι
μεγαλύτερη η ζημιά που παθαίνει η πόλη μας με την επιβάρυνση που έχει
στην έλλειψη καθαριότητας, παρά στο να βρεθεί ένας τρόπος να καθαριστεί η
πόλη και να λειτουργούν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να λειτουργούν και
όπως λειτουργούσαν στο παρελθόν.
Κάποια στιγμή και ο καημένος ο φίλος μου ο ∆ημήτρης Τσατσαμπάς και το
καημένος το λέω στα πλαίσια της φιλίας που έχουμε τόσα χρόνια, είχε
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προτείνει κάτι τις να κάνουμε πρόσκαιρα για κανένα μήνα και το κάναμε
θυμάμαι τώρα ότι μπήκαν ιδιώτες στο μαντρί.
Συμφωνούμε. Αργήσαμε και εδώ, αλλά συμφωνούμε, γιατί το καλό της πόλης
επιβάλλει να συμφωνήσουμε. Κάποτε, όταν ήταν επενδυτικά πράγματα και
δάνεια εσείς ∆ήμαρχε και η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν δεχόσασταν δάνεια και
να υποθηκεύουμε το μέλλον της πατρίδος και του έθνους και του ∆ήμου κ.λπ.
παρόλα ταύτα το δεχόμαστε και το ψηφίζουμε. Θα μπορούσαμε να δούμε και
χαμηλότερα επιτόκια, αν δεν ήταν όμως το Παρακαταθηκών και ∆ανείων και
ήταν κάποιοι άλλοι οργανισμοί.
Για το θέμα του ηλεκτροφωτισμού έχει απόλυτη ανάγκη η πόλη. Έχουμε μια
σκοτεινή πόλη και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο απ’ τους ιστούς και τα στοιχεία
τα φωτιστικά, αλλά έχει να κάνει και με την αδυναμία μας να κλαδεύουμε, να
κάνουμε τα δέντρα κ.λπ. Είναι μέσα στα πλαίσια απ’ το ζόρι που περνάει για
θέματα στελέχωσης ο ∆ήμος μας και δεν έχει δηλαδή τα χέρια που πρέπει να
έχει γι’ αυτή την έκταση ο ∆ήμος μας.
∆είτε το ΕΣΠΑ και αφού παρακάτω συζητάμε και για συνεργασία με το
Πράσινο Ταμείο, που τρέχει τώρα το θέμα με τα διατηρητέα, δείτε μήπως
υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για φωτοβολταϊκά κ.λπ. Μην ξεχνάτε ότι στο
Πάρκο Τρίτσης υπάρχουν 120 φωτοβολταϊκά στοιχεί, τα οποία τα είδα πάρει ο
ΑΣ∆Α τότε, επιχορήγηση 100% από τα Πράσινο Ταμείο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Και εγώ τα δύο θέματα, έστω και καθυστερημένα μετά από
δύο χρόνια, είναι τα δύο θέματα τα βασικά που πονάει η πόλη περισσότερο
από όλα. ∆ηλαδή και εμείς δεχόμαστε. Μπορεί αν μην αρέσουν οι ερωτήσεις
που κάνουμε ή αυτά που φέρνουν πολλές φορές οι δημότες, αλλά είναι οι δύο
βασικοί πυλώνες που πονάει περισσότερο η πόλη.
Για το δάνειο για τα απορριμματοφόρα θα το ψηφίσουμε σίγουρα. Για το
άλλο, μετά από αυτή την απάντηση του ∆ημάρχου με το Σ∆ΙΤ, επειδή
πιστεύω και ήθελα να το συζητήσω και με τον Παναγιώτη, αλλά να το δούμε
κιόλας, για τον ηλεκτροφωτισμό πιστεύω ότι είναι εύκολο να εξασφαλιστεί μια
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χρηματοδότηση και ΕΣΠΑ, αλλά εγώ επιμένω και με το Σ∆ΙΤ και JESSICA. ∆εν
λέω ότι δεν πονάει η πόλη σε αυτό.
Κρατάμε μια επιφύλαξη αν είναι να επανέλθει και να έχουμε περισσότερα
στοιχεία στο αν γίνεται ή δεν γίνεται αυτό. Εσείς βέβαια ιδεολογικά είπατε ότι
είστε κατά έτσι και αλλιώς. Τα απορριμματοφόρα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε
να γίνει με αυτό τον τρόπο έτσι και αλλιώς και προέχει η καθαριότητα και από
τον φωτισμό πιστεύουμε, οπότε ψηφίζουμε το ένα από τα δύο δάνεια.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τα ψηφίζω. ∆εν είναι η ώρα τώρα για κουβέντες. Νομίζω
ότι είναι ένα άλμα στον τρόπο λειτουργίας θα έλεγα την πλειοψηφίας. Εγώ τον
Γενάρη έκανα μια ομιλία 36 λεπτά, που από μερικούς χαρακτηρίστηκε σαν
διαχειριστική, που εκτός απ’ τη γενική κριτική και σε ορισμένα πράγματα και
το τι πρέπει αν διεκδικηθεί, στάθηκα πάρα πολύ στον τρόπο λειτουργίας,
παίρνοντας υπόψη την πραγματικότητα και την εμπειρία όσο μπορώ να έχω
από τους υπόλοιπους ∆ήμους τις ίδιες συνθήκες, στην ίδια κατάσταση. Νομίζω
λοιπόν ότι είμαστε σε σωστό δρόμο σαν ∆ήμος και θα ήθελα όμως, εκτός από
αυτή τη γενική συμφωνία, να προετοιμάσουμε μία καλύτερη συζήτηση πάνω
στο τι και στο πως, παίρνοντας υπόψη π.χ. και αυτό που είπε ο κ. Μποζίκας
όσον αφορά...
∆ηλαδή θέλω να σας πω και για το ζήτημα των απορριμμάτων πρέπει να
πάρουμε υπόψη την επόμενη δεκαετία του τρόπου διαχείρισης των
απορριμμάτων, που έτσι και αλλιώς πάμε σε διαφορετικού τύπου απ’ την
συγκομιδή όλων των υλικών και πέταμα. Άρα πρέπει και τα υλικά, εννοώ τα
εργασία

που

θα

πάρουμε,

θα

πρέπει

οι

υπερκατασκευές

να

είναι

προσαρμοσμένες και να αντιστοιχούν σε πολλαπλές χρήσεις, ανεξαρτήτως
κόστους, και όχι στο μοντέλο δεν είχαμε ποτέ απορριμματοφόρα, να πάρουμε
απορριμματοφόρα που να είναι μόνο για έναν τύπο, δηλαδή να μαζεύουμε τα
πάντα. Λέω πρέπει να το πάρουμε υπόψη και αυτό και θα ήθελα να κάνουμε
μία συζήτηση, γιατί έτσι και αλλιώς, θέλουμε δεν θέλουμε, η ανακύκλωση θα
περπατήσει. Ανεξαρτήτως ποιος θα το διαχειριστεί στο τέλος, δεν είναι της
ώρας να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. νομίζω ότι θα εφαρμοστούν τα σχέδια
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αυτά που δεν θα είναι πάλι το μεγάλο κεφάλαιο που θα κερδίζει ασύστολα και
με τον τρόπο που το διαχειρίζεται, θα περπατήσει η κοινωνία στην
κατεύθυνση αυτή που θέλουμε όλοι και που το έχουμε κουβεντιάσει.
Και το άλλο όσον αφορά τον φωτισμό της πόλης, και αυτό θέλει μια
συνολικότερη μελέτη θα έλεγα, στην ώρα του αν το κάνουμε. Και όχι απλώς
στην καταγραφή μιας πραγματικότητας. ∆ηλαδή θέλω να πω και δήμοι που
ήταν μπροστά στον ηλεκτροφωτισμό, πάνε ένα κλικ ακόμα πιο μπροστά στις
σημερινές συνθήκες. ∆ηλαδή να βάλω και ένα ερώτημα που δεν είναι τώρα
αυτής της στιγμής. Αν καταφέρουμε να έχουμε, βάλουμε ένα ζήτημα
ενεργειακής ας πούμε οικονομίας και πούμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα
οι ταράτσες των δημοτικών κτηρίων που αντέχουν, και νομίζω ότι αντέχουν,
με εξαίρεση λίγα κτήρια, θα μπορέσουμε να πάμε σε ένα πρόγραμμα
αυτονομίας ενέργειας, αν το δούμε και αυτό μαζί. Θέλω να πω να το δούμε
πακέτο και όχι σήμερα απλώς να αλλάξουμε λάμπες, να κάνουμε αυτό.
∆ηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα και αν το σύστημα των πυλώνων ας το πούμε.
Πυλώνες τους λέμε; Τέλος πάντων, κολώνες τέλος πάντων κ.λπ. θα μείνουμε
στον ίδιο τρόπο; Θα πάμε σε κάτι άλλο; Και αυτό χρειάζεται. Γιατί αλλού
φωτίζουν από πάνω προς τα κάτω και αλλού βλέπουμε φωτίζουν από κάτω
προς τα πάνω, υποδαπέδια συστήματα που είναι ίσως πιο εύκολα στη χρήση,
πιο εύκολα στη συντήρηση, πιο εύκολα σε μια σειρά πράγματα, με λιγότερο
κόστος κ.λπ. ∆εν μπορούμε να το κάνουμε παντού αυτό, αλλά ίσως στους
κεντρικούς δρόμους... Και αυτό έχει σχέση και με την ανακατασκευή όπως
λέω εγώ της πόλης, τουλάχιστον με μια λογική σχεδίου. Αυτά, να μη
μακρηγορούμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Λόγω της αναγκαιότητας θα τα ψηφίσουμε. Βέβαια έχω κάποιες
επιφυλάξεις για το αν είναι ο προσφορότερος τρόπος, ο καλύτερος τρόπος, η
δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Έχω την
εντύπωση ότι ο ∆ήμος Μενεμένης και για τον στόλο των απορριμματοφόρων
που πήρε πέρσι, με καινούργια μηχανήματα, χρησιμοποίησε επιχορήγηση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια για τον ηλεκτροφωτισμό πιστεύω ότι
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υπάρχει, υπήρχε μέχρι τώρα το JESSICA. Αυτό έκλεισε νομίζω, δεν το έχουμε
προλάβει. Από εδώ και πέρα ίσως υπάρχει τρόπος με το ΕΣΠΑ και σίγουρα
υπάρχει και μέσω Σ∆ΙΤ. Πέρα από την επέκταση που είναι απαραίτητη... Ναι,
έχει κλείσει.
Πέρα από την επέκταση του ηλεκτροφωτισμού σε σημεία που πράγματι έχει
ανάγκη η πόλη και είναι σκοτεινή, επιδοτείται και υπάρχει τρόπος και μέσω
Σ∆ΙΤ και με πρόγραμμα η αλλαγή των λαμπτήρων, έτσι ώστε να έχουν πολύ
χαμηλή κατανάλωση. Μιλάμε για μείωση της τάξης του 80%, για τεράστια
νούμερα. Τέλος πάντων, εμείς το ψηφίζουμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να
γίνει μία διερεύνηση. Όπως επίσης και στο θέμα του δανείου, η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων δίνει με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, αν υπάρχει
δυνατότητα βέβαια να έρθουμε σε επαφή εμείς ως ∆ήμος. Το έχει κάνει με
μεγάλους ∆ήμους μέχρι τώρα, Θεσσαλονίκη και κάνα δυο άλλους ∆ήμους. ∆εν
ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Αυτό το δάνειο είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
επενδύσεων. Οκ. Και είναι αυτό το επιτόκιο; Εντάξει. Γιατί στον ΟΣΚ εμείς
είχαμε χαμηλότερο επιτόκιο, γι’ αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ασπρογέρακας;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνείτε. Κ. Φουρλή;
ΦΟΥΡΛΗΣ: Ναι, το ψηφίζουμε. Η αναγκαιότητα είναι δεδομένη. Άλλωστε είπε
ο κ. ∆ήμαρχος έχουν 20 χρόνια πλέον, αλλά επειδή στην αρχή είχα κάνει μια
ερώτηση, όσον αφορά με την Περιφέρεια, με τα σκουπίδια, και επειδή
ενσωματώθηκε μια κοινοτική οδηγία απ’ το 2009 ότι πρέπει να μειωθεί ο όγκος
στο 50%, δείτε και αυτά, ότι να είναι πρόσφορα αυτά. Να μην πάρουμε τα
δεδομένα. Τι μέλλει γενέσθαι δηλαδή, πώς θα είναι η διαχείριση. Θα γίνεται
εδώ πέρα; Θα γίνεται κάπου αλλού; Μην πάρουμε κάποια τα οποία είναι της
παλιάς τεχνολογίας, καινούργια μεν, αλλά αν θα αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης
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αποκομιδής στερεών αποβλήτων. Αυτό θα το δείτε φαντάζομαι όλα με όλες τις
επισημάνσεις που έκαναν οι συνάδελφοι, που είμαι βέβαιος ότι θα τα δείτε,
όπως είπατε και στον κ. ∆ρούλια με το χαμηλότερο επιτόκιο απ’ την Τράπεζα
Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. Συμφωνώ λοιπόν και...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆υο λόγια μόνο να πω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώμη Φώτη.
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνούμε, Πρόεδρε, ∆ήμαρχε, συμφωνούμε.
Απλά να δούμε λίγο τους όρους. Απλά εκεί ό,τι μπορούμε να κάνουμε, αν
μπορεί να αλλάξει με τους όρους. Κατά τ’ άλλα συμφωνούμε, γιατί δυστυχώς
αλλιώς δεν γίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω δυο τρία πράγματα, έτσι για να ξέρουμε όλοι
δηλαδή. Πρώτον, κάναμε μία προσπάθεια εδώ και πάνω από ένα χρόνο τώρα,
όταν δηλαδή απ’ τις αρχές όταν πήραμε τη διοίκηση του ∆ήμου και
εντοπίσαμε τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν. Κάναμε μία προσπάθεια
να πάρουμε μέσω leasing αυτό τον στόλο, αλλά δυστυχώς με τις εξελίξεις που
υπήρχαν δεν μπορέσαμε να βρούμε καμία τράπεζα που να το δεχτεί.
∆εύτερο. Προσπαθήσαμε με τα χρήματα που υπήρχαν στον προϋπολογισμό
να αγοράσουμε αυτά τα μηχανήματα, τα οποία σας λέω πήραμε τον φορτωτή
και τώρα είμαστε στη διαδικασία να πάρουμε, δηλαδή σε ένα, δύο μήνες θα
μας έρθουν, γιατί ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ένα φορτηγό και ένα
ανυψωτικό.
Και τρίτο, ότι στη συμφωνία με το Παρακαταθηκών και ∆ανείων και στις
επαφές που υπήρχαν, που πρέπει να σας πω ότι συνολικά και μέσω της ΚΕ∆Ε
υπάρχει αυτή η συμφωνία ας πούμε, να πάνε οι ∆ήμοι με αυτό τον δανεισμό,
γιατί υπάρχει και μια δέσμευση κάποιων ανταποδοτικών που θα μας δώσει τα
Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε υλικά κ.λπ. ∆εν είναι τώρα της ώρας
να τα πούμε. Που θα είναι έτσι ένα πλεονέκτημα για τον ∆ήμο.
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Και ένα τέταρτο ζήτημα είναι ότι τα απορριμματοφόρα είναι τα ίδια και για τα
σκουπίδια και για τα ανακυκλώσιμα. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια αυτή τη
στιγμή μέσω της Εταιρείας Ανακύκλωσης που συνεργαζόμαστε για την
αποκομιδή των σκουπιδιών, να πάρουμε ένα καινούργιο απορριμματοφόρο.
Αυτό που κάνουν σε αυτή τη φάση είναι να μας επισκευάσουν τα δύο
απορριμματοφόρα, γι’ αυτό και το ένα είναι εκτός λειτουργίας τώρα της
ανακύκλωσης, γιατί όλα αυτά είναι πολύ παλιά και παθαίνουν πολύ μεγάλες
ζημιές. Είναι τώρα στο γκαράζ αρκετό καιρό. Η πίεσή μας λοιπόν είναι να μας
δώσουν ένα καινούργιο απορριμματοφόρο στην ανακύκλωση. Και με τα τρία
που θα πάρουμε, πιστεύουμε ότι εντάξει, δεν θα είναι τέλεια η κατάσταση,
αλλά σίγουρα θα είμαστε σε ένα ποσοστό κατά 90% καλυμμένοι σε αυτή τη
φάση τουλάχιστον.
Η Εταιρεία Ανακύκλωσης, κάνουμε ενέργειες, έχουμε κάνει και έγγραφα και
πιέζουμε...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπαμε είναι ομόφωνα ως προς το πρώτο σκέλος και κατά
πλειοψηφία- με επιφύλαξη- ως προς το ζήτημα του φωτισμού.

3ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της ∆ράσης: « Απόκτηση ∆ιατηρητέου
κτιρίου επί της οδού Κύπρου 32», Αποδοχή χρηματοδότησης από το
Πράσινο Ταμείο, Αποδοχή ορισμού του ∆ήμου Χαϊδαρίου ως
δικαιούχου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές ∆ράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» (Άξονας Προτεραιότητας 3 Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης ∆ιατηρητέων Κτιρίων),
Έγκριση απευθείας αγοράς του διατηρητέου»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό έχει μια ιστορία. Πρώτον είναι κεντροβαρικό. ∆ηλαδή είναι
σε ένα σημείο στο κέντρο των Κουνελίων και σίγουρα εξυπηρετεί πολύ
καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο, το οποίο είναι...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, όχι, δεν... Μισό λεπτό. Στο Κουνέλια «υπάρχει» ένα στην
Κύπρου, το οποίο όμως δεν είναι κτήριο. ∆εν είναι, είναι μόνο η πρόσοψη. ∆εν
υπάρχει κτήριο πίσω. Είναι ένα γκρεμισμένο μισό σπίτι πίσω. ∆εν υπάρχει
δηλαδή κτήριο πίσω. Αυτό που... Και εμείς αυτή την εντύπωση είχαμε στην
αρχή, ότι είναι κτήριο. Βέβαια, είχε καταρρεύσει. Ήταν ένα κτήριο το οποίο
ήταν μισό, είναι μισό, είναι κομμένο στη μέση. ∆ηλαδή μόνο η πρόσοψη είναι
σωστή. Όλο το άλλο... Ηλία πες τους...
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, είμαστε σίγουροι. Να σας πω τώρα εισηγητικά. Ναι, έχει
συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης. Κοιτάξτε, αυτό έχει μια ιστορία...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακούστε συνάδελφοι, να ακούσετε την ιστορία τώρα του
κτηρίου για να βγουν και τα συμπεράσματα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Με δυο λόγια να σας πω. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να πούμε ότι
αυτό το κτήριο, και πρέπει να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα, σώθηκε μετά
από παρέμβαση του Γιάννη Ιγγλέση. Γιατί είχε μπει κυριολεκτικά ο γερανός και
την ώρα που κατέβαινε, και μάλιστα είναι και πληγωμένο στην πίσω πλευρά,
την ώρα που κατέβαινε για να το γκρεμίσει, γιατί τι συζητάγαμε πριν ας
πούμε, κάποιοι, παρόλο ότι ήταν διατηρητέο το κτήριο, είχαν τέλος πάντων το
μέσον, τη δυνατότητα, να προχωρήσουν σε έκδοση αδειών ή οτιδήποτε άλλο.
Παρέμβηκε λοιπόν ο Γιάννης Ιγγλέσης και με την Πολεοδομία τότε, σταμάτησε
το γκρέμισμα, δεν έγινε δηλαδή το γκρέμισμα, έχει μια πληγή σας λέω και
πάλι. Χαρακτηρίστηκε, είναι χαρακτηρισμένο διατηρητέο. Τον Γενάρη του ’15
βγήκε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για όποιοι ∆ήμοι ενδιαφέρονται για να
μπουν σε ένα πρόγραμμα «∆ιατηρητέα Κτήρια». Εμείς προλάβαμε, ήμασταν
14 δήμοι...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Μόνο για διατηρητέα. Ήμασταν 14 δήμοι οι οποίοι κάναμε
αίτηση και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, σε συνεδρίασή
του στις 11 Αυγούστου, τώρα δηλαδή, ενέταξε τους 9 ∆ήμου και
απορρίφθηκαν τα αιτήματα των 5 δήμων. Είναι να μας εγκρίνουν 260.000€. Οι
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επαφές που είχαν γίνει τότε είναι σε αυτή την τιμή. ∆ηλαδή δεν θα χρειαστεί
προφανώς...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 260.000€ μας δίνουν. Είναι πάρα πολύ καλό το σημείο εκεί που
είναι. Σας λέω, είναι, όποιο δεν το ξέρετε, το νεοκλασικό εκεί στην Πλατεία
Κύπρου, στα Κουνέλια. Και εντάξει, θα χρειαστούν κάποιες επισκευές βέβαια
τις οποίες θα κάνουμε με την Αυτεπιστασία και θα δούμε τώρα αν μπει και
κάποιος μέσα. Αλλά το θέμα είναι να γίνει η απόκτηση του κτηρίου και μετά
να προχωρήσουμε και να δούμε βέβαια, θα συζητήσουμε και για τη χρήση
του, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί δηλαδή καλύτερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. ∆ρούλια.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις. Το ψηφίζουμε βέβαια, το είχαμε
ψηφίσει και την πρώτη φορά, σε σχέση όμως με τις προτεραιότητες που
βάζουμε για το Πράσινο Ταμείο. ∆ηλαδή είχαμε συζητήσει στο παρελθόν για
τα οικόπεδα στην Πατρόκλου, που απεντάχθηκαν απ’ το Πράσινο Ταμείο.
Υπάρχει το... Ναι, θα πω και για το διατηρητέο. Ξέρουμε την ιστορία με το
Χριστοδούλειο, εδώ τη μεγάλη έκταση, που νομίζω αυτά είναι σε μεγαλύτερη
προτεραιότητα σε σχέση και με την περιοχή, όπου δεν ήξερα τη λεπτομέρεια
αυτή για το κτήριο στα Κουνέλια, αλλά πάντως στα Κουνέλια έχουμε και άλλες
ιδιοκτησίες που ίσως θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους συγκεκριμένους
σκοπούς.
Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι μεγάλη η τιμή. ∆ηλαδή για
ένα οικόπεδο που έχει μέσα διατηρητέο, δηλαδή θέλω να πω έτσι και αλλιώς
δεν μπορεί ούτε να χτιστεί πολυκατοικία, ούτε τίποτα, οι 260.000 με τη
σημερινή κατάσταση είναι μάλλον σαν δώρο για τον ιδιοκτήτη η τιμή αυτή.
∆εν ξέρω αν εκεί υπάρχει περιθώριο να διαπραγματευτούμε και να... ∆ηλαδή
ούτε στο Άνω ∆άσος δεν κοστίζουν τόσο τα οικόπεδα.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Ναι, αλλά άμα είναι να έχουμε 260.000, θα μπορούσαμε και κάτι
άλλο στο Πράσινο Ταμείο.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο συνάδελφος; Συμφωνούμε όλοι; Ομόφωνα λοιπόν;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω μόνο κάτι. Ηρακλή, είπα και πριν ότι ήταν συγκεκριμένη
η πρόσκληση για διατηρητέα κτήρια. Μην μπερδεύεις τώρα... Ακριβώς, ήταν
συγκεκριμένο για διατηρητέα κτήρια. ∆εν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε
πρόταση για οτιδήποτε άλλο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι διατηρητέο είναι. Το έχουμε πάρει αυτό. Αλλά αυτό, οι
260.000... Ηρακλή, σε περίπτωση που το πάρουμε 220.000, θα δούμε μετά με
το Πράσινο Ταμείο αν μπορούμε να πάρουμε τη διαφορά για να κάνουμε τις
επισκευές ας πούμε. ∆ηλαδή θα το διαπραγματευτούμε αυτό. ∆εν θα πάμε
πάρε 260.000. Έτσι δεν είναι Ηλία;

4ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου μας,
οικονομικού έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήμαρχε. Όλα θα τα εισηγηθείς σήμερα. Ελλείψει του Υπουργού
Οικονομικών.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν ξέρω αν το έχετε πάρει το εισηγητικό... Λοιπόν, το έχετε το
εισηγητικό; Να πούμε δυο πράγματα εδώ και σε σχέση με αυτό που ξεκίνησα
να λέω στην αρχή για τις μονώσεις, κεραμοσκεπές κ.λπ., γιατί είναι και στην
εισήγηση.
Ανοίγουμε λοιπόν, δημιουργούμε ένα κωδικό για την επισκευή των
κεραμοσκεπών στα δύο σχολεία, το 7ο Γυμνάσιο και το 1ο ∆ημοτικό, όπου
υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, δηλαδή οι Σύλλογοι Γονέων, οι καθηγητές, οι
διευθυντές μας βάζουν πάντα αυτό το θέμα. Ξέρετε όλοι ότι υπάρχει
πρόβλημα εκεί. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το συζητήσαμε αρκετά για το ποια
θα πρέπει να είναι η παρέμβαση. Αν δηλαδή θα γίνει μια παρέμβαση μπάλωμα,
σε ένα μικρό ας πούμε βαθμό, για να καλυφθεί που θα μπορούσε για 6 μήνες,
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ένα χρόνο, δύο χρόνια να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά στην πορεία πάλι θα
υπήρχε πρόβλημα, και σε μία πιο ριζική παρέμβαση.
Πρέπει να σας πω ότι ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς, και εδώ και
συνάδελφοι και Αντιδήμαρχοι και ο Ηλίας που ήταν πριν και ο Βορέας τώρα
και άλλοι συνάδελφοι, με ανθρώπους κεραμοσκεπάδες, που έχουν τέλος
πάντων μια εμπειρία, και ο Μανώλης Τροχίδης το ίδιο, δηλαδή πάρα πολλοί
από τη ∆ιοίκηση και βέβαια απ’ την Τεχνική Υπηρεσία. Εκεί που καταλήξαμε
είναι ότι... Και βέβαια κάτω απ’ την εισήγηση που έγινε απ’ την Τεχνική
Υπηρεσία και τον μελετητή, ο οποίος είναι ο κ. Τράνη. Ότι η καλύτερη λύση, η
πιο ριζική λύση, είναι σύμφωνα με τη μελέτη που έκανε να προβλέψει το
σύνολο των εργασιών που πρέπει να γίνουν, βλέποντας ο εργολάβος,
μπαίνοντας δηλαδή μέσα και βλέποντας τις ζημιές οι οποίες υπάρχουν στις
κεραμοσκεπές. Άρα λοιπόν κάνει μία πρόταση με τις τιμές βέβαια που
υπάρχουν απ’ το Υπουργείο, γιατί αυτές οι τιμές, εσύ Ηρακλή ξέρεις πάρα
πολύ καλά, με ΦΠΑ μέσα κ.λπ., απρόβλεπτα τα οποία είναι ένα ποσοστό, και
βγήκε αυτό το ποσό, το οποίο φαντάζει μεγάλο, αλλά με δεδομένο ότι το
ποσοστό εκπτώσεων θα είναι πολύ υψηλό, βλέπετε τι γίνεται και πώς
χτυπιούνται τώρα οι δουλειές, θα πάει στις 40.000 με 45.000, σύμφωνα με το
ποσοστό εκπτώσεων.
Επίσης σε περίπτωση που, επειδή θα υπάρχει και μηχανικός που θα
παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων. Σε περίπτωση που δεν χρειαστεί να
γίνουν τόσο μεγάλες παρεμβάσεις στις κεραμοσκεπές, τότε ο υπολογισμός, οι
επιμετρήσεις, θα μας φέρουν και στο πραγματικό ποσό, το οποίο μπορεί να
είναι και λιγότερο απ’ το ποσό το οποίο θα δοθεί μέσω του διαγωνισμού. Εμείς
λόγω του κατεπείγοντος ότι θα πρέπει να προλάβουμε τις... τέλος πάντων όσο
μπορούμε να προλάβουμε τον καιρό τώρα, κάνουμε αυτή την πρόταση. Θα
γίνει διαγωνισμός, δεν μπορεί αν γίνει διαφορετικά... Τώρα να σας πω γιατί
πρέπει να... Εμείς τουλάχιστον τα... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
Για το 4ο Γυμνάσιο θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό. Το ποσό είναι 23.200€,
οπότε θα προχωρήσουμε άμεσα, πολύ γρήγορα. Περιμένουμε τη διαδικασία,
δηλαδή την απόφαση να πάει για έγκριση και όταν έρθει η έγκριση πάμε
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αμέσως στον πρόχειρο διαγωνισμό. Και το 9ο ∆ημοτικό, το οποίο έχει πολύ
μικρότερες ζημιές βέβαια. Είναι πολύ μικρότερες οι παρεμβάσεις εκεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε συνάδελφοι; Ομόφωνα.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας εξηγήσω παιδιά, μισό λεπτό. Θοδωρή να σου εξηγήσω.
Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να πάρουμε δύο mini bus απ’ το ΨΝΑ.
Ήδη το ένα έχει εγκριθεί, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και είμαστε στο να
πάρουμε τις πινακίδες. ∆ηλαδή μέσα στις επόμενες μέρες παίρνουμε τις
πινακίδες. Και το δεύτερο... Μάλιστα ήρθαμε σε επαφή και με την καινούργια
διοικήτρια του ΨΝΑ και με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και με το Σωματείο
Εργαζομένων. Συμφωνούν. Γιατί αυτά ξέρετε είναι και ανταποδοτικά. Σαν
∆ήμος βοηθάμε πάρα πολύ μέσα στις πλημμύρες, στις μάντρες, στην
καθαριότητα, στο κλάδεμα. Οπότε τα δύο αυτοκίνητα, τα δύο mini bus, θα τα
πάρουμε απ’ το ΨΝΑ. Θα μας τα χαρίσουν, ναι.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μετά από αυτά τα δεδομένα, Θοδωρή. Ομόφωνα. Ηρακλή.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Εμείς καταψηφίζουμε όλες τις τροποποιήσεις φέτος, όλες τις
αναμορφώσεις. Το συγκεκριμένο λόγω του επείγοντος των εργασιών που
πρέπει να γίνουν στα σχολεία θα το ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν.

5ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ∆ήμου
έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προκύπτει από τον προϋπολογισμό. Νομίζω ομόφωνα.
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6ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος ∆ράσης
∆ήμου έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επίσης προκύπτει απ’ την αναμόρφωση. ∆εν νομίζω να υπάρχει
αντίρρηση. Συμφωνούμε.

7ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τροποποίησης του Εσωτερικού
Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου
Χαϊδαρίου (σχετ.: 39/2016 Ο.Ε Απ. ΚΕ∆Χ).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Βουλγαρίδη.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιο; Ναι, απλά... Λεωνίδα σύντομα. Έλα Πρόεδρε, σύντομα.
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Μιλήσατε εσείς παιδιά σήμερα, μιλήσατε πολύ και φτάσαμε
2:00 το πρωί. ∆εν ακούω, δεν ακούω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Τίποτα. Τροποποιούμε γιατί μια υπάλληλος να την πω, ναι,
έτσι υπάλληλος, που ήταν συμβασιούχα την κάναμε την κοπέλα αορίστου
χρόνου.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό. Λεωνίδα πες ακριβώς τι είναι. Είναι ΑμεΑ με το
3+1.
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: ∆εν ήθελα να το πω έτσι.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και υπάρχει δυνατότητα να γίνει αορίστου χρόνου.
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Είναι ΑμεΑ η οποία είναι η δεύτερη φορά που είχε γίνει 3+1
και έγινε αορίστου... Έχει βγει απόφαση και την έχουμε αναρτήσει.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. ∆ιαφωνεί κανένας, συνάδελφοι; Ομόφωνα. Αφού απέχει.
Κ. Μποζίκα;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Συμφωνούμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, αυτό λέω. Ρώτησα αν διαφωνείτε.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: ΑμεΑ και δεν θα συμφωνήσουμε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν.
Ναι. Η αποχή είναι άρνηση ψήφου. Άρα η απόφαση είναι κατά πλειοψηφία,
έτσι;
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αποχώρησε η παράταξη του κ. ∆ρούλια πριν τη συζήτηση.

8ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
και της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήμου, οικον. έτους 2016 (σχετ.: 41/2016 Απ. ΚΕ∆Χ).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε το εισηγητικό. Υπάρχει διαφωνία;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Συμφωνούμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για την ΚΕ∆Ε. Υπάρχει διαφωνία;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Συμφωνούμε.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει διαφωνία με την αναμόρφωση;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ουδεμία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν.
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9ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματος ∆ράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήμου,
οικον. έτους 2016 (σχετ.: 42/2016 Απ. ΚΕ∆Χ).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προκύπτει απ’ την αναμόρφωση προϋπολογισμού της.
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

10ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί διαμόρφωσης χώρου ελεύθερης πρόσβασης σε
οικία διαμενόντων με προβλήματα υγείας (Παπαφλέσσα 5α), βάσει
της αριθμ. 71/2016 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για διαγράμμιση
μπροστά στην είσοδο ενός σπιτιού, που οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν.
Έχουν προβλήματα και... Συμφωνούμε, έτσι; Ομόφωνα. ∆ιαγράμμιση είναι,
δεν είναι θέση πάρκινγκ.

11ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί προστασίας νησίδας στον άξονα της Ιεράς
Οδού (είσοδος ΝΨΑ), βάσει της αριθμ. 72/2016 απόφασηςεισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη νησίδα
που βρίσκεται απέναντι από την παλιά πύλη του ∆ρομοκαϊτείου. Το γνωρίζετε.
Συμφωνούμε.
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12ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί αποδοχής επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ Κατανομή και έγκριση διάθεσης- στις Σχολικές Επιτροπές
Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου μας, για
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ΄ κατανομή) έτους 2016 (σχετ.
η 8/2016 Απ. ∆ΕΠ).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε ομόφωνα.

13ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί διόρθωσης της υπ΄αριθμ. 144/16 Απόφασης
∆ημ. Σ/λίου με θέμα: Έγκριση διοργάνωσης και διάθεσης διαφόρων
πιστώσεων, για την υλοποίηση Πολιτιστικών & Αθλητικών
Εκδηλώσεων, του ∆ήμου μας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το έχετε... νομίζω είστε γνώστες, συνάδελφοι. Συμφωνούμε;
Συμφωνούμε λοιπόν.
14ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί διαγραφή τιμολογίου, λόγω παραίτησης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε. Ποιο; Μισό λεπτό, δεν έχει έρθει.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχει έρθει σου λέμε.
Πάμε στο Εκτός Ημερησίας.
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1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας και καθορισμού τρόπου
εκτέλεσης για «Επισκευή Κεραμοσκεπών σε Σχολικά Συγκροτήματα»
του ∆ήμου μας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Υπάρχει

ερώτημα

Ομόφωνα λοιπόν. Καλό σας βράδυ.

συνάδελφοι;

∆ιαφωνία;

Συμφωνούμε.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

∆ΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (απών)

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (απών)

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
(απών)

ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ (απούσα)

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (απούσα)

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
(απούσα)
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ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΕΙΡΗΝΗ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ

∆ΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών)

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ

12,70,116

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ

....................................................................................

ΒΟΡΕΑΣ

16

ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ

41

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ

....................................................................................

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

14,35,105

∆ΑΟΥΑΧΕΡ

....................................................................................

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

19,27,37,81,84,109,114,117,122,124,126

∆ΗΜΟΥΛΑ

....................................................................................

∆ΡΟΥΛΙΑΣ

11,35,62,120,125

ΖΕΡΒΑ

....................................................................................

ΖΩΤΟΣ

....................................................................................

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

37,66

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

....................................................................................

ΘΕΡΜΟΥ

....................................................................................

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

15,97,103

ΚΕΝΤΡΗΣ

....................................................................................

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

....................................................................................

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

....................................................................................

ΜΟΣΧΟΝΑΣ

....................................................................................

ΜΠΟΖΙΚΑΣ

9,44,117

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

10,26,40,50,55,116,118

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

....................................................................................

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

41,86

ΣΚΑΜΠΑ

93

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

56,119

ΣΤΑΘΑΣ

....................................................................................

ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η

....................................................................................

ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ

41,92

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ

15,89,90

ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

....................................................................................

ΦΟΥΡΛΗΣ

12,36,77,81,85,121

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ

....................................................................................

ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ

....................................................................................

