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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Συνεδρίαση 15Η
Της 19ης Σεπτεμβρίου 2016
Ημέρα: ∆ευτέρα και ώρα: 20:00

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καραγιάννης Νικόλαος
∆αουάχερ Ναουάφ
Θερμού Ελένη
Βορέας Κωνσταντίνος
Μοσχονάς Παναγιώτης
Ζώτος Ιωάννης
Χατζηστεργίου Στέλλα
Χουδελούδης Μόσχος
Βουλγαρίδης Λεωνίδας
∆ημουλά Μαρία
Ζέρβα Γιαννούλα
Παναγοπούλου - Γεωργοπούλου Αλεξία
Τσουκνίδας Κωνσταντίνος
Θεοδώρου ∆ημήτριος
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Τροχίδης Εμμανουήλ
Μποζίκας Ανδρέας
Τοκατλίδη Ελευθερία
Λυμπουσάκη - Γεωργιάδη Ειρήνη
Ντηνιακός Ευάγγελος
Τσατσαμπάς ∆ημήτρης
Σπηλιόπουλος Θεόδωρος
∆ρούλιας Ηρακλής
Γκανά - Ρηγάκη Αγγελική
Θεοδωρακόπουλος Φώτιος
Κεντρής Ιωάννης
Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος
Φουρλής Κωνσταντίνος (Κώστας)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σταθάς Κωνσταντίνος
Βαρυτιμιάδης Ηλίας
Κουβαράς Παναγιώτης
Σκαμπά Αθηνά
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

ΣΕΛΙ∆Α

Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης του δήμου
με το ΣΜΑ Σχιστού.

2.

68,134

Ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο
πλαίσιο

του

προγράμματος

συγχρηματοδοτούμενου
«Εναρμόνιση

ευρωπαϊκού

οικογενειακής

135

και

επαγγελματικής ζωής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

ΣΕΛΙ∆Α

Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
∆ήμου μας, οικονομικού έτους 2016.

2.

Λήψη

απόφασης

περί

τροποποίησης

Τεχνικού

τροποποίησης

Ετήσιου

Προγράμματος ∆ήμου 2016.
3.

Λήψη

απόφασης

περί

Προγράμματος ∆ράσης ∆ήμου έτους 2016.
4.

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων
του ∆ήμου μας (σχετ.: 30/2016 Απ. Ε.Π.Ζ.)

5.

69
78
82
82

Ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του ∆ήμου Χαϊδαρίου
της λειτουργίας της συντήρησης των δύο εναέριων
πεζογεφυρών επί της Λεωφόρου Αθηνών α) στο ύψος
του κτιρίου ΠΑΛΑΤΑΚΙ και β) στο ύψος των σχολών
Προβατά, στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Π.Ε.Π.

121

«Αττική» 2014-2020 βάσει της αριθ. πρωτ. 2059/02-062016 Πρόσκλησης της Περιφέρειας

Αττικής / Ειδική

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης/ Ε.Π. Περιφέρεια Αττικής.
6.

Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης του κυλικείου στο ∆ημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου «ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ».

7.

Έγκριση έκτακτης οικονομικής στήριξης κατοίκων του

128
130

8

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

∆ήμου Χαϊδαρίου.
8.

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006

130

(∆ημοτικός Κώδικας).
9.

Ορισμός

μελών

νέου

∆ιοικητικού

Συμβουλίου

της

επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση

130

∆ήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε.∆.Χ.).
10.

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 93/2016 Απ.
∆.Σ. με θέμα «Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού

132

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ∆ήμου Χαϊδαρίου.
11.

Λήψη

απόφασης

περί

τροποποίησης

της

αριθμ.

181/2015 Απ. ∆.Σ. με θέμα «Έγκριση δυναμικότητας
των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών ∆ήμου

132

Χαϊδαρίου.
12.

Έγκριση διενέργειας και καθορισμός εκτέλεσης έργωνεργασιών Τεχνικής Υπηρεσίας.

134
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Συνάδελφοι,

καλώς

ήλθατε

9

και

οι

συμπολίτες

που

παρακολουθούν. Ο συνάδελφος ο Καρατζαφέρης να πάρει παρουσίες.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Καλησπέρα. Να πάρουμε παρουσίες να ξεκινήσουμε.
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
Παναγιώτης, Παναγοπούλου Αλεξία, Τσουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου
∆ημήτριος, Τροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τοκατλίδη Ελευθερία,
Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη

Ειρήνη,

Ντηνιακός

Ευάγγελος,

Τσατσαμπάς

∆ημήτρης, Καρατζαφέρης Βασίλειος, Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά,
∆ρούλιας Ηρακλής, Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική, Θεοδωρακόπουλος Φώτιος,
Κέντρης Ιωάννης, Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία των ερωτήσεων.
Πριν από λίγες μέρες χάσαμε έναν συμπολίτη μας με παρουσία και προσφορά
στο δημοτικό συμβούλιο και στα… σε όλα τα ζητήματα της πόλης μας, τον
Στέλιο τον Σάββα. Να δώσουμε το λόγο στον δήμαρχο να πει δύο λόγια για
τον συμπολίτη μας και στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Να
δώσουμε το λόγο στον δήμαρχο. Παρακαλώ συνάδελφοι και συμπολίτες να
καθίσουμε….
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Σε ένδειξη μνήμης και τιμής για τον
Στέλιο τον Σάββα θα ήθελα να πω δυο λόγια. Νομίζω ότι πρέπει να τον
τιμήσουμε στο δημοτικό συμβούλιο γιατί ο Στέλιος υπηρέτησε από την θέση
του δημοτικού συμβούλου, του αντιδημάρχου, του προέδρου των ΚΑΠΗ,
μέλους πολλών επιτροπών, πάρα πολλά χρόνια στο δήμο μας – από το 1983
μέχρι το 2006 – και αν μη τι άλλο άφησε το ίχνος του σε αυτή την πόλη.
Ήτανε… Είχε μια σοβαρή παρουσία και στο δημοτικό συμβούλιο και βέβαια
στην κοινωνική ζωή της πόλης μας.
Ο Στέλιος ήρθε … κατάγονταν από την Μικρά Ασία και οι δυο γονείς του –
ήτανε Νεοφωκαείς πρόσφυγες – έζησαν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες,
καταλαβαίνετε

τότε

στο

Χαϊδάρι

και

γενικότερα

πως

ήταν

η

ζωή.

10

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προσπάθησαν να χτίσουν από την αρχή έτσι τη ζωή τους. Αγαπούσε πάρα
πολύ τη Νέα Φώκαια και ήταν ενεργό μέλος του συνδέσμου Νεοφωκαέων
Χαϊδαρίου. Ασχολήθηκε με τις κατασκευές επαγγελματικά και πρέπει να πούμε
ότι ήταν και καταξιωμένος έτσι και στον χώρο αυτό τον εργασιακό. Ήταν πολύ
δραστήριος…
Στο δημοτικό συμβούλιο εγώ είχα την τύχη να είμαι μαζί του όλα αυτά τα
χρόνια που ήταν και ο Στέλιος. Πρέπει να πω ότι κράτησε μία στάση στο
δημοτικό συμβούλιο που άρμοζε σε κάποιον άνθρωπο που είχε μεν αυτό το
λεβέντικο – συνολικά – που εκπορεύονταν από την παρουσία του αλλά
παράλληλα ήταν πολύ συναινετικός, διαλλακτικός, συνεργάσιμος αλλά αυτό δε
σήμαινε ότι όταν διαφωνούσε με κάτι δεν έπαιρνε θέση. ∆εν συμβιβάζονταν
και γι’ αυτό αρκετές φορές είχε διαχωρίσει τη θέση του και στο δημοτικό
συμβούλιο αλλά και αργότερα σε επιλογές ως προς τις εκλογές με το ποιο
συνδυασμό θα κατέβαινε. Προσπαθούσε πάντα να ρίχνει τους τόνους - εγώ
και στον επικήδειο που ήμασταν έτσι αρκετοί από το δημοτικό συμβούλιο είχα
φέρει ένα παράδειγμα το οποίο έλεγε αρκετά συχνά στο δημοτικό συμβούλιο πάντα ήθελε να βοηθάει τους συμπολίτες μας και ας ήτανε στα όρια ας πούμε
της νομιμότητας ή όχι. Γι’ αυτό έλεγε πολλές φορές ελάτε ρε παιδιά τώρα ας

τον βοηθήσουμε τον ανθρωπάκο, θυμάται ο Αντρέας εδώ οι πιο παλιοί, ας τον
βοηθήσουμε λίγο, δεν πειράζει τώρα, εντάξει δεν… ∆ηλαδή αυτό έδειχνε ας
πούμε την καλή διάθεση την οποία είχε.
Πιστεύω ότι θα πρέπει έτσι σαν δημοτικό συμβούλιο – όπως είπα πριν – και με
την σημερινή βέβαια αναφορά την οποία… η οποία γίνεται να τονίσουμε για
μια ακόμη φορά την σημαντική παρουσία που είχε στην πόλη μας. Η
οικογένειά του νομίζω ότι είναι περήφανη και τα παιδιά του και τα εγγόνια του
που είχαν έναν πατέρα και παππού έτσι που στάθηκε πραγματικά άξιος της
εμπιστοσύνης των πολιτών και θα ήθελα να… έτσι τιμώντας την μνήμη του να
κρατήσουμε και ενός λεπτού σιγή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στον κ. Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Καλησπέρα και από εμάς. Αυτά που ακούστηκαν από τον
δήμαρχο δεν αντέχουν επανάληψης. Ήταν όλα εύστοχα, σκιαγράφησε τον
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χαρακτήρα, τον αδέσμευτο χαρακτήρα, την ποιότητα και την ηθική υπόσταση
του Στέλιου του Σάββα.
Ο Στέλιος ο Σάββας, θα περιοριστώ εγώ μόνο σε δυο-τρία λόγια για να μην
κουράσουμε την υπόθεση, αφού τα είπε όλα ο δήμαρχος. Θα μιλήσω σε
προσωπικό επίπεδο, γιατί ο Στέλιος ο Σάββας είναι απ’ τους πιο προκομμένους,
απ’ τους πιο επιτυχημένους, απ’ τους πιο δραστήριους, απ’ τους πιο
δημοκράτες πρόσφυγες των 56 οικογενειών που ήρθανε το 1922 στο Χαϊδάρι
και δημιουργήθηκε το πρώτο κύτταρο αυτής της πόλης. Και από δύο γονείς
πρόσφυγες ξεκίνησε, αγωνίστηκε, διαχειρίστηκε σωστά όλα του τα κεκτημένα,
έφτιαξε

μικρές

αλλά

επιτυχημένες

σε

επιλογή

επιχειρήσεις.

Από

κατασκευαστής από καμίνι στην Ελευσίνα, ασβεστόλιθου κ.λπ. και θα σας πω
μόνο τούτο. Ήτανε… Πρώτη φορά στη ζωή μου μπήκα σε αυτοκίνητο στου
Στέλιου του Σάββα. ∆εν είχα ξαναμπεί ποτέ σε αυτοκίνητο. Μέναμε 150
μέτρα… 100μ. είναι η απόσταση που μας χώριζε τα πατρικά μας και θα μείνω
σε άλλο ένα σημείο μόνο του δημάρχου και κλείνω. Το γεγονός του υψηλού
φρονήματος δικαιοσύνης που είχε ο άνθρωπος και ανθρωπιάς που πολλές
φορές δεν συνέπλεε αν δεν το θεωρούσε δίκαιο και σωστό με τις αποφάσεις
που παίρναμε σαν πλειοψηφία τότε – αν θυμάστε δήμαρχε κ.λπ. – είχαμε
έρθει πολλές φορές σε αντιπαλότητες και… δηλαδή δεν θέλω να πω
συγκρούσεις, ούτε αντιθέσεις.
Πιστεύω ότι είναι πιο φτωχό το Χαϊδάρι σήμερα χωρίς τον Στέλιο τον Σάββα
και περισσότερο και για μας γιατί έτσι θέλω τυπικά να το πω. Ήτανε τον
Ιούλιο του 2013 όταν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας του
«Ενώνουμε το Χαϊδάρι» δήμαρχε, ήταν η πρώτη υπογραφή που έβαλε στο
κείμενο, ήταν ο Στέλιος ο Σάββας. Αιωνία του η μνήμη, άριστος
οικογενειάρχης, τα παιδιά του να είναι υπερήφανα για τον πατέρα τους. Να
είστε καλά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Κι εγώ θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην
οικογένειά του, τα έχω εκφράσει ήδη. Βρέθηκα στην κηδεία, όπως είπε και ο
παπά-Γιώργης και η ποσότητα αλλά και η ποιότητα του κόσμου που
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βρισκότανε εκείνη τη μέρα καταδεικνύει έτσι την προσωπικότητα και τη… του
συγκεκριμένου ανθρώπου και την προσφορά του στην πόλη. Τι να πω;
Εγώ δεν τον πρόλαβα στα δημοτικά συμβούλια, ωστόσο και γνωρίζω από
ιστορίες-διηγήσεις και από την οικογένειά του την μαχητικότητά του στο να
βρεθεί αποτέλεσμα σε προβλήματα που δημιουργούνταν κατά καιρούς και
αφορούσαν την πόλη. Το πείσμα του έφερνε συγκεκριμένες λύσεις για την
πόλη. Εκείνες τις παλιότερες, τις ίσως πιο αγνές εποχές που ίσως η
γραφειοκρατία ήτανε λιγότερη και μπορούσανε… μπορούσαν πιο ευέλικτα να
κινηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες παρατάξεις, κάποιες δημοτικές αρχές.
∆ημιούργησε μια πολύ ωραία οικογένεια, παιδιά, εγγόνια και αν μη τι άλλο
ένωσε με τη σύζυγό του η οποία μάλιστα πρόσφατα είχε αποβιώσει, δύο
ιστορικές οικογένειες του Χαϊδαρίου. Θεωρώ λόγω αυτής της ιστορίας και της
προσφοράς τους ότι ίσως πρέπει να σκεφτούμε αν μπορούμε και βρούμε και
κάποιον άλλο τρόπο να τον τιμήσουμε εδώ ως δημοτικό συμβούλιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω ότι ο δήμαρχος στον επικήδειο ήταν πάρα
πολύ καλός και εύστοχος και απέδωσε θα λέγαμε το κοινό αίσθημα όσο
αναφορά το πρόσωπο του Στέλιου του Σάββα σαν πρόσωπο και σαν
προσωπικότητα. Απέδωσε την τιμή εκ μέρους όλων μας στο δημοτικό
συμβούλιο και θα έλεγα ότι παίρνοντας υπόψη αυτή την τοποθέτηση, μαζί με
ό,τι άλλο πούμε εδώ μέσα, το γραφείο τύπου να βγάλει ένας…. Πώς το λέμε;
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ανακοίνωση.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ανακοίνωση. Γιατί; Γιατί νομίζω… εκεί αυτό θέλω να
τονίσω ότι ο Στέλιος ο Σάββας στα πλαίσια της πολιτικής που υπηρέτησε στον
δήμο περισσότερο ενεργούσε και λιγότερο μιλούσε για το δημόσιο συμφέρον.
Αυτό το είπατε και εσείς που τον ζήσατε αλλά και αυτή είναι και η αίσθηση και
η πεποίθηση μου και στα δύσκολα χρόνια της πολιτικής αντιπαράθεσης που
ήταν υψηλοί οι τόνοι, προσπαθούσε πάντα με την δική του θυμοσοφία να
συμβάλει στην κοινή γλώσσα που είναι απαραίτητη στους ανθρώπους μιας
πόλης ανεξαρτήτως των διαφορετικών πολιτικών και ιδεολογικών διαφορών,
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είναι απαραίτητη όταν θέλουν να συμβάλουν στο να υπάρξει έργο για αυτή
την πόλη.
Με αυτή την έννοια λοιπόν εγώ θέλω να πω ότι είναι να έχει την αγαθή τύχη
το δημοτικό συμβούλιο, όταν κάνει επικήδειους για στελέχη που πέρασαν την
τοπική αυτοδιοίκηση – το βάζω δηλαδή σαν μέτρο – να μπορεί να λέει από
καρδιάς και όχι τυπικά τα ζεστά θερμά λόγια για ανθρώπους που προσέφεραν
– εκτός όλων των άλλων, γιατί τα είπατε όλα τα άλλα για την οικογένειά του –
να … σαν σημείο αναφοράς για ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την τοπική
αυτοδιοίκηση και προσέφεραν. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω, τα συλλυπητήρια
στην οικογένειά του για άλλη μια φορά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Ο Στέλιος ο Σάββας ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας του
Χαϊδαρίου, ήτανε από τους λίγους εναπομείναντες που είχαν ασχοληθεί με τα
κοινά, που είχαν γεννηθεί εδώ στο Χαϊδάρι εκείνα τα πρώτα χρόνια ουσιαστικά
που δημιουργήθηκε η πόλη. Έζησε όλα… όλα τα χρόνια της ζωής του εδώ.
Συμμετείχε ενεργά στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης μας για δεκαετίες και
νομίζω ότι ήταν από τους ανθρώπους που ανεξάρτητα από το… σε ποια
παράταξη ανήκε έχαιρε εκτίμησης και η οικογένειά του χαίρει εκτίμησης από
όλες ανεξαιρέτως τις παρατάξεις και από όλους ανεξαιρέτως στο Χαϊδάρι.
Χαίρομαι που και ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο – και ο δήμαρχος
στον επικήδειο – και σήμερα το δημοτικό συμβούλιο αποτιμά τον Στέλιο τον
Σάββα. Θερμά συλλυπητήρια και στην πραγματικά πολύ όμορφη οικογένειά
του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και νομίζω ότι θα μπορούσαμε ίσως και σε
μια μεγαλύτερη ένδειξη τιμής… Εγώ θα πρότεινα η αίθουσα του δημοτικού
συμβουλίου να πάρει το όνομα του … η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου
να πάρει το όνομα του Στέλιου του Σάββα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. ∆ρούλια. Ο κ. Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: ∆εν ήθελα να… ∆εν θέλω μάλλον να βγάλω κάποιο
δικανικό. Εκείνο που θέλω να πω βρεθήκαμε για αρκετά χρόνια με τον Στέλιο
τον Σάββα από αντίπαλες βέβαια πολιτικές και δημοτικές παρατάξεις σε αυτή
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την αίθουσα – μάλλον στην άλλη αίθουσα - την παλαιά. Έχει σημασία ότι αν
και ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα έφυγε πλήρης ημερών θεωρώ.
Αξιόλογος

υπήρξε

και

ως

οικογενειάρχης

και

ως

άνθρωπος.

Ήτανε

συμβιβαστική πάντα και επιβοηθητική μάλλον η στάση του στα δημοτικά
συμβούλια και από τη θέση του αντιδημάρχου και εν πάση περιπτώσει
γενικότερα.
Αυτό που θέλω να πω το οποίο βέβαια δε θα… θα το αναφέρω έτσι ως
ανέκδοτο κατά κάποιον τρόπο, είναι το ’98 είχε επιχειρηθεί και είχε και από
την πλευρά του δηλαδή για να βρεθούμε για πρώτη φορά σε κάποια
συνεργασία και αυτό έδειξε μια εντιμότητα - έδειξε σε αυτό μια εντιμότητα διότι όταν όπως θυμάστε τότε κατέβηκε ο Κυριάκος ο Ντηνιακός, με πήρε
τηλέφωνο και μου είπε Κώστα είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Βέβαια –γι’ αυτό
το αποκαλύπτω – ντρέπομαι που στο λέω τώρα γιατί ήδη στο είχα υποσχεθεί
αλλά είμαι σε δύσκολη θέση. Και για ένα ικανό διάστημα θέλω να πω –
ακριβώς γιατί θεωρώ ότι έκανε κάτι το οποίο ενδεχόμενα να το σκέφτηκε έτσι
πολύ πρόχειρα στην αρχή – έτσι, ήταν πολύ μαγκωμένος, γενικά απέναντί
μου. Πράγμα που δείχνει δηλαδή συστολή του ανδρός. Άρα με αυτά τα
δεδομένα θεωρώ ότι καλά κάνουμε και αποτίουμε φόρο τιμής – πέρα από την
ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου – αλλά ευρύτερα είχε μια συμβολή και
μια συμμετοχή συνολικότερα στο Χαϊδάρι. Αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Μήπως κάποιος άλλος
συνάδελφος θα ήθελε; Ο κ. Κέντρης.
ΚΕΝΤΡΗΣ: Κι εγώ θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στην
οικογένεια του εκλιπόντος. Μένει ως πάντοτε στην προσωπικότητα. Η
προσωπικότητα του ανδρός μετράει από τις πράξεις και οι πράξεις αυτές
καταδεικνύουν το περιεχόμενο του ήθους του καθενός ανθρώπου. ∆εν είχα
την τιμή να γνωρίσω τον Στέλιο τον Σάββα στον πολιτικό χώρο του δημοτικού
συμβουλίου, ήταν όμως πατριώτης μαζί με την οικογένειά μου όταν ήρθαν και
εγκαταστάθηκαν πρώτοι στο Χαϊδάρι, εξαιρετικού ήθους, άνθρωπος όχι των
άκρων, της μέσης οδού, δεν έβαζε πάνω απ’ όλα την πολιτική. Πάνω απ’ όλα
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επεξηγούσε τον ανθρωπισμό σε όλη του τη διάσταση και θα ήθελα να πω
αιωνία η μνήμη του ανδρός.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κέντρη. Άλλος συνάδελφος; Ο κ.
Τσατσαμπάς.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Συνεργάστηκα με τον Στέλιο τον Σάββα στη διοίκηση του
δήμου πριν κάποια χρόνια όπως γνωρίζετε και θέλω να πω ότι όλα όσα
ειπώθηκαν πράγματι απηχούν την πραγματικότητα. Άριστος οικογενειάρχης,
πάρα πολύ καλός επαγγελματίας αλλά και πάρα πολύ καλός αυτοδιοικητικός
στον αγώνα εδώ που έδωσε στην τοπική κοινωνία.
Εγώ θα πω δυο παραδείγματα έτσι πολύ σύντομα. Το ένα το έχω ακούσει από
παλαιότερους – δεν ήμουν εκείνη την περίοδο στο δημοτικό συμβούλιο –
ωστόσο ο Στέλιος ο Σάββας ήταν το πρόσωπο που βρήκε τον καταλληλότερο
χώρο για να λειτουργήσουνε οι υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου. Είναι η
περιοχή που τις φιλοξενεί ακόμα στον χώρο του Σκαραμαγκά που
καταλαβαίνετε ότι είναι μια ευαίσθητη υπηρεσία η οποία δημιουργούσε
προβλήματα μέσα στον αστικό χώρο. Ο Στέλιος ο Σάββας ήταν το πρόσωπο
που εμπνεύστηκε αυτή την περιοχή, αυτή την τοποθεσία και μάλιστα χωρίς
κόστος για το δήμο.
Κι άλλο ένα παράδειγμα που ήταν την περίοδο που ήμασταν μαζί στη διοίκηση
του δήμου. Ήταν όταν είχε οξυνθεί πολύ το πρόβλημα με τα αδέσποτα όπου
τα παράπονα των κατοίκων ήταν πολύ έντονα και έτσι με μια ορμητικότητα
που την είχε όταν χρειάζονταν να ληφθούν αποφάσεις που να αντιμετωπίσουν
προβλήματα, με δική του πρωτοβουλία έφτιαξε ένα χώρο στην περιοχή του
∆αφνιού όπου για κάποιο διάστημα φιλοξένησε πολλά αδέσποτα και
αντιμετώπισε τουλάχιστον προσωρινά το πρόβλημα μέχρι να υπάρξει η
συνεργασία με το ∆ΙΚΕΠΑΖ και να αντιμετωπιστούν στα συνέχεια τα
προβλήματα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ λίγη ησυχία να ακούμε τον ομιλητή.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Θέλω λοιπόν να πω ότι και στην προσπάθειά του την
αυτοδιοικητική ήτανε ένας πάρα πολύ καλός και επιτυχημένος αυτοδιοικητικός
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και πρόσφερε σημαντικά στην πόλη. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και
νομίζω ότι το δημοτικό συμβούλιο πρέπει κάποια στιγμή να τιμήσει την
παρουσία του αυτή στην πόλη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά. Ο κ. Φουρλής.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Ναι για τον εκλιπόντα θα ήθελα κι εγώ. Φαντάζομαι άκουσα και
από τον δήμαρχο στην κηδεία αυτά που είπε τα οποία απηχούσαν την
πραγματικότητα. Τίμησε και τίμησε το Χαϊδάρι και τον τίμησε παράλληλα το
Χαϊδάρι νομίζω. Ήταν ένα αξιόλογο πρόσωπο, ο οποίος αγόγγυστα προσέφερε
και είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην αλληλεγγύη και χαρακτηριστικό ήταν
αυτό που είπε ο δήμαρχος ότι ένα θέμα που έπρεπε να λυθεί, ελάτε ρε παιδιά

τώρα, δείξτε λίγο κατανόηση και τελειώνετε.
Σε αυτά τα οποία άκουσα στον ∆ημήτρη – φαντάζομαι κι άλλοι συνάδελφοι θα
είπαν όλο το δύο εδώ πέρα – ότι βρήκε τον χώρο στον Σκαραμαγκά. Εγώ θα
πω λίγο ένα μακάβριο, στα ύστερά του χρόνια που ακόμη η αγάπη του για
τους Φωκαείς και αυτά, ήταν που έψαχνε για να βρει χώρο για νεκροταφείο
και μου έκανε εντύπωση. ∆εν ξέρω που πρέπει να το πω εδώ πέρα - και μου
έκανε εντύπωση, λέω ρε άνθρωπος τι ψάχνει να τώρα να βρει. Έτσι δεν είναι
κ. Μποζίκα; Συμφωνώ με τον κ. Τσατσαμπά, φαντάζομαι και τους άλλους ότι
πρέπει να τον τιμήσουμε κ. δήμαρχε. Ήταν ένα αξιόλογο πρόσωπο, σημαντικό
πρόσωπο που έχει βοηθήσει εδώ πέρα την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Χουδελούδης.
ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ: Θα ήθελα να πω δυο-τρία λόγια για τον φίλο Στέλιο – γιατί
εγώ τον έζησα από το ’83 - σαν «εργοδότη». Βέβαια να σας θυμίσω ότι αν
ήταν άλλες εποχές που παιρνόταν κάποιες αποφάσεις που ο δήμος και σαν
τοπική αυτοδιοίκηση υπήρχε σε άλλη βάση και δεν υπήρχαν από πάνω τα
κάγκελα ή η υποβολή νόμων και παιρνόταν κάποιες αποφάσεις και με την
θέληση και με την καλοσύνη κάποιων ανθρώπων.
Εγώ δυο λόγια θα πω γιατί τον είχα δει και τελευταία – είχα περάσει από το
σπίτι – τέλος πάντων, να μην τα λέμε κι όλα. Η ντομπροσύνη αυτού του
ανθρώπου και ήταν τίμιος σε κάποια πράγματα σαν άνθρωπος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15Η

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

17

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ.
ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ: Γιατί περάσανε από την τοπική αυτοδιοίκηση λογιώνλογιών ανθρώπους. Ήταν ντόμπρος. Αυτά που σου έλεγε, τα έλεγε, τα
κατανοούσε και τα έφτιαχνε, ενώ άλλοι λέγανε, άλλα λέγανε, άλλα εννοούσαν
και άλλα έπρατταν. Το λέω έτσι γιατί και τελευταίες… τελευταία που τον είχα
δει που ήταν πιο καλά και συζητάγαμε μου θύμιζε κάποια πράγματα και με τον
συγχωρεμένο τον Θανόπουλο, που θύμισε κάποια πολλά πράγματα που με
συγκίνησαν. Ας είναι καλά η οικογένειά του και ας τον τιμήσουμε πρέπων και
εμείς σαν δημοτικό συμβούλιο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν να περάσουμε….
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό να πω κάτι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, ο δήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε σε σχέση με το πώς θα τον τιμήσουμε - επειδή
υπάρχει μια σκέψη - δεν την ανακοινώνουμε σήμερα, θα δούμε γιατί πρέπει
σε συνεννόηση με την οικογένεια, υπάρχει πιθανόν και μία επιθυμία οπότε γι’
αυτό και δεν ανέφερα εισηγητικά έτσι σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι να περάσουμε σε ερωτήσεις-ανακοινώσεις. Ο κ.
Μποζίκας.
-

Ερωτήσεις και Ανακοινώσεις.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ρωτήσω για το 11ο θέμα, θα το
πλατειάσουμε λίγο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις και θα χρειαστούμε κάποιες
ενημερώσεις για το πώς κινήθηκε, πως κινείται το καθεστώς με τους παιδικούς
σταθμούς. ∆ηλαδή πού βρισκόμαστε; Τι γίνεται; ∆ιάφορα ακούγονται αλλά
πριν αρχίσουμε να τα λέμε τι ακούγονται θέλουμε να ακούσουμε πρώτα τι; Τη
σωστή και την επίσημη θέση της δημοτικής αρχής για να μην γίνονται
παρερμηνείες και ράδιο…. Και μην διοχετεύουμε ράδιο αρβύλες.
Ένα θεματάκι έχουμε να ρωτήσουμε για το 4ο δημοτικό σχολείο. Αυτό το 4ο
και πέρυσι το ολοήμερο το έφτασε να το υλοποιήσει και να το ενεργοποιήσει
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περί τον Φεβρουάριο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αν
γνωρίζει ή την επιτροπή παιδείας τι γίνεται φέτος, που απ’ ότι δεχόμαστε
πληροφορίες και παράπονα από δημότες πάει προς τα εκεί πάλι και φέτος, ενώ
όλα τα άλλα σχολειά είναι… δουλεύουνε ήδη.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: 4ο. Για την ενημέρωση για τους παιδικούς σταθμούς θα το
συζητήσουμε προφανώς στο 11ο θέμα θα το πλατειάσουμε, μην το βάλουμε
τώρα θέμα.
Ένα θέμα που η δημοτική αρχή πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήτανε στην
αρχή του προβλήματος, βρήκε αμέσως… Όχι στην αρχή του προβλήματος,
μόλις εγκαταστάθηκε βρήκε άμεσα μια λύση για να ικανοποιήσει εν τω
πρόβλημα με τον πεζόδρομο του δάσους Χαϊδαρίου. Παρ’ όλη την καλή
πρόθεση που έχει ο δήμος – θέλω να πιστεύω, το απέδειξε με τις άμεσες
ενέργειες – γίνανε λάθος χειρισμοί κατά τη γνώμη μας. Ενώ τοποθετήθηκε
κατευθείαν η … αυτή η….
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι υπάρχει μια…. Συγνώμη κ. Μποζίκα. Να ακούμε λίγο
τον ομιλητή. Παρακαλώ κ. Μποζίκα έχετε το λόγο.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ:

Ενώ

τοποθετήθηκε

αυτή

η

υδραυλική

θύρα,

ξαφνικά

μαθαίνουμε ότι δόθηκαν τηλεχειριστήρια σε όλο τον κόσμο εκεί. Με
αποτέλεσμα ο κάθε – εκτός από τους κατοίκους και τους διαμένοντες – ο κάθε
επαγγελματίας να μην το χρησιμοποιεί μόνο την ώρα του ανεφοδιασμού ή της
τροφοδοσίας της επιχείρησης του μαγαζιού τους αλλά να το ανοίγουνε για να
περάσει ο καλός πελάτης να παρκάρει το αυτοκίνητό του απέναντι από το
μαγαζί του, το άλλος το ένα, ο άλλος το άλλο και ου το καθεξής. Η συνέχεια
αυτού του προβλήματος… πιο πέρα από εκεί γεωγραφικά υπάρχει αυτή η
γάγγραινα που υπήρχε τόσα χρόνια με το παλιό σιντριβάνι.
Το παλιό σιντριβάνι θεώρησε καλό – και με την υποστήριξή μας και με τη
συναίνεσή μας – η δημοτική αρχή να το κλείσει και να το κάνει ένα
εμβληματικό με ένα πλάτανο κ.λπ. ο οποίος έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω
του. Όμως υπάρχουν παράπονα και πρέπει να το δούμε επί τόπου με αυτοψία,
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οι γωνίες των σχημάτων του πολυσχημικού αυτού… σχηματικού αυτού
κατασκευής που έχει γίνει εκεί, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να
ομαλοποιηθούν ή να γίνουνε, να στρογγυλέψουν λίγο οι γωνίες, να το
γλυκάνουμε λίγο το θέμα γιατί υπάρχει πρόβλημα σοβαρό με τα παιδιά. Και
δεν το λέω… εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε κάνε μου αυτό δήμαρχε γιατί
θα σκοτωθούν τα παιδιά, το λέω πραγματικά. Είμαι κατά αυτό που προβάλλει
ο κόσμος τα παιδιά αλλά εκεί είναι… έχει καταντήσει παιδότοπος, παιδιά.
∆ηλαδή προτιμότερο ήταν να βάζαμε μια σύγχρονη παιδική χαρά εκεί αντί για
σιντριβάνια και για τέτοια, περισσότερο θα απολάμβαναν οι δημότες μας παρά
ξέρετε. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Πρέπει να το δούμε και αυτό.
∆υστυχώς η παραβατικότητα στο Χαϊδάρι επανήλθε. Και επανήλθε αγαπητοί
συνάδελφοι και συναδέλφισσες – ήμουνα μάρτυρας εχτές, το Σάββατο – μόλις
έφυγα από εδώ από την εκδήλωση που είχανε την επιτυχημένη οι ηπειρώτες
και μετά το χορό που έκανα με το δήμαρχο, πέρασα μπροστά από την παιδική
χαρά στο… στην…. πού;
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Στο Καραβάκι.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Στο Καραβάκι ξέρω εγώ, στην Στρατάρχη Καραϊσκάκη κ.λπ.. 1015 άτομα – θα αναγκαστώ να το πω γιατί το μαρτυρώ – Ρομά επιτέθηκαν σε
ένα ζευγάρι και τον άνθρωπο τον σαπίσανε στο ξύλο. Ο λόγος; Τον
προκαλούσανε γιατί πάρκαρε δίπλα στο μηχανάκι τους κ.λπ.. Το τραγικότερο
είναι ότι όταν πήγα εκεί και είχανε φύγει όλοι ξέρω εγώ και ήρθανε οι ∆ΙΑΣ
κ.λπ., τους ρώτησα, λέω παιδιά τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, μου λέει κάθε

Σάββατο έχουμε αυτό το πρόβλημα απ’ τη συγκεκριμένη παρέα, αυτούς… τα
όργανα τους είπαν αλλιώς. Εγώ δεν τους χαρακτηρίζω όπως το είπαν. Η παρέα
αυτή των μετεφήβων Ρομά κ.λπ.. Και το Ρομά το λέω για να προσδιορίσουμε
από πού μπορεί να προέρχονται ως προς την διαμονή κ.λπ. έτσι; Όχι από
άποψη άλλη.
Πριν δυο βδομάδες δυο κορίτσια δεχθήκανε πάλι από την ίδια παρέα με
μαχαίρια παρενόχληση και τους πήραν τα τέτοια, τα κινητά και ό,τι είχαν
επάνω τους.
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Λοιπόν για να τελειώνουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ, θα παρακαλέσω πολύ να
γίνει μια οργανωμένη κίνηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.λπ.
και να απαιτήσουμε, να απαιτήσουμε περισσότερη αστυνόμευση στο Χαϊδάρι.
Ξέρω ότι τα αποτελέσματα δε θα είναι όπως τα φανταζόμαστε ή όπως τα
περιμένουμε αλλά τουλάχιστον έχουμε την ηθική υποχρέωση απέναντι στα
παιδιά

μας,

απέναντι

στον

κόσμο,

απέναντι

στη

νεολαία

μας

να

περιφρουρήσουμε όσο μπορούμε αυτά τα πράγματα.
Και ένα τελευταίο το οποίο θα σηκώσει μεγάλη συζήτηση είναι η τελευταία
απόφαση, είδηση που πήραμε ότι βρέθηκε επιτέλους από πού προήλθε αυτή η
οβίδα, η σφαίρα, το βλήμα. Ακούστε πρέπει αυτή την εποχή τα ψέματα να
τελειώνουνε. Έχουμε έναν αναπληρωτή υπουργό εθνικής άμυνας, ο οποίος
στην δημοτική του ενασχόληση και στην προσφορά του εδώ στην πόλη ήταν
από τα πρώτα και που είχε κάνει και σημαία αιτήματα και διεκδικήσεις που είχε
ο άνθρωπος αυτός για το στρατόπεδο. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος
όλοι μαζί σύσσωμοι, μόνος σου δήμαρχε, όλοι μαζί, έντιμα να πάμε πάνω από
το τραπέζι – αν θέλετε και παρασκηνιακά οι συνοδοιπόροι του υπουργού – να
κάτσουνε κάτω και να βρούμε μια λύση όχι μόνο για το στρατόπ… για το
σκοπευτήριο του στρατοπέδου αλλά για ολόκληρο το στρατόπεδο. Νομίζω
ωρίμασε αυτό και είμαι ευτυχής γιατί… και νιώθω υπέρμετρη έτσι ευχαρίστηση
όταν διαβάζω και το Θόδωρο το Σπηλιόπουλο να γράφει ότι ήρθε η ώρα να
βρεθεί λύση για το στρατόπεδο.
Λοιπόν εγώ σε αυτό το επίπεδο θα πρότεινα να βρισκότανε μία λύση να γίνει
μία παράσταση στο υπουργείο τυπικά – ξε-τυπικά απλά να υπάρχει ότι
σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο, οι επικεφαλής δεν ξέρω τι – όπως έγινε
προχτές θυμάσαι δήμαρχε η ... στο υπουργείο εσωτερικών να βρεθούμε στο
υπουργείο εθνικής άμυνας και να κάνουμε αυτό το αίτημα στον υπουργόσυντοπίτη μας. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα…
Αν θυμάμαι καλά είχε γίνει και θέμα από τα πρώτα θέματα της πλατφόρμας,
συνέπιπτε χρονικά και με την περίοδο που ξεκίνησε η πλατφόρμα και το
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είχαμε φέρει στο δημοτικό συμβούλιο. Ωστόσο πριν ακόμα ξεσπάσει, γίνει
αυτό το συμβάν – το ομολογουμένως ιδιαίτερα επικίνδυνο εφόσον προκύπτει
ότι η σφαίρα τελικά προέρχεται από το πεδίο βολής. Έχουμε ζητήσει κατ’
επανάληψη…
Καταρχήν έχουνε γίνει οι συγκεκριμένες έτσι ενέργειες με αποκορύφωμα την
απόφαση του Περιφερειακού συμβούλιου για το ίδιο το στρατόπεδο αλλά και
για το πεδίο, για την σκοποβολή, για το χώρο σκοποβολής αλλεπάλληλα
έχουμε κάνει ερωτήσεις για το θέμα και η βούληση της δικής μας παράταξης
είναι αυτός… το πεδίο αυτό να απομακρυνθεί.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που μετά τα αποτελέσματα της εξέτασης η δημοτική αρχή
έλαβε την συγκεκριμένη από… έβγαλε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση για το
συγκεκριμένο θέμα και πιστεύω ότι όντως όλοι πρέπει να προχωρήσουμε
στους δύο αυτούς πυλώνες με σκοπό την απομάκρυνση καταρχήν του χώρου
σκοποβολής και από εκεί και πέρα την… του στρατοπέδου του ίδιου την
κήρυξη ως ιστορικού τόπου από την κεντρική εξουσία.
Τώρα σε σχέση με δύο θέματα… δύο ή τρία. Ένα θέμα το οποίο το πήρα με
αφορμή από την πλατφόρμα αφορά στην σηματοδότηση της πόλης και την
άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σηματοδότηση. ∆ε θα επαναφέρω
το θέμα της καθαριότητας. Εμείς ψηφίσαμε την προηγούμενη… στο
προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο να αγοραστούν, να πάρουμε, να χορηγηθεί
δάνειο και να αγοραστούν τα συγκεκριμένα απορριμματοφόρα και άλλα
μηχανήματα. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχει πρόβλημα, ωστόσο όπως είχαμε
αναφέρει για το θέμα του δημαρχείου, κάποια θέματα χρίζουνε σημειολογίας.
Λοιπόν, η εικόνα που αποκομίζει κάποιος από το σήμα – αυτό το όμορφο σήμα
– που εκπροσωπεί το Χαϊδάρι που είναι στο δρόμο από το Σχιστό, η άσχημη
αυτή εικόνα δε νομίζω ότι χρειάζονται τόσα πολλά χρήματα στα σημεία αυτά
που κάποτε υπήρχαν και στα άλλα δύο σημεία, να υπάρχει ένα ωραίο σήμα και
να συντηρείται επαρκώς.
Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, σίγουρα δεν μπορεί να λυθεί
το θέμα της καθαριότητας ολόκληρο αλλά κάποια πράγματα έχουν τη σημασία
τους και δίνουν και τον τόνο τους ακόμα και σε επίπεδο πρόληψης. Όταν
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κάποια συγκεκριμένα σημεία εμβληματικά προστατεύονται και φυλάσσονται ο
κόσμος θεωρώ ότι – δε λέω ότι δεν πετάει σκουπίδια ή οτιδήποτε – είναι πιο
…. Προφυλάσσεται περισσότερο ακόμα έστω και ασυνείδητα εγώ πιστεύω.
Ένα άλλο θέμα που αφορά …. Ναι, με αφορμή την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, πάλι ένα θέμα από την πλατφόρμα, παίρνω αυτές τις τρεις γραμμές,
το υπόλοιπο κείμενο δεν το υιοθετώ, αναφέρεται για τη λειτουργία σχολείου
με εθελοντική συμμετοχή και αυτοργάνωση των ίδιων των προσφύγων που
λειτουργεί στον Πειραιά. Αν υπάρχει ενημέρωση από εσάς και αν υπάρχει
πρόθεση να γίνει κάτι αντίστοιχο στο Χαϊδάρι, ώστε αυτά τα παιδιά να έχουνε
τη δυνατότητα να βρούνε σχολική στέγη και εδώ.
Και ένα τελευταίο θέμα, με αφορμή την πρόσφατη παραίτηση του προέδρου
του…. της ομάδας του δάσους. Επανέρχεται το θέμα γιατί από τις
πληροφορίες που έχω η κύρια αιτία ήτανε οι ώρες, το φετινό πρόγραμμα
ωρών προπόνησης της ομάδας. Θα ήθελα έτσι μια πληροφόρηση ως προς το
ωράριο και τις ώρες οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ομάδα. Σχετικά με το
συγκεκριμένο θέμα εγώ θα πρότεινα να συσταθεί μια παραταξιακή επιτροπή
από του χρόνου έστω για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνομαι και
εσάς και όλους μας μάς πιάνουνε τα σωματεία, μας λένε όλοι είναι αδικημένοι,
γήπεδα δεν υπάρχουνε.
Ωστόσο για το συγκεκριμένο θέμα εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά μαζί είμαστε
στην πίτα του ∆άσους και είναι και γνωστό ότι η ομάδα τους ∆άσους είναι πιο
αδικημένη, θεωρείται η πιο αδικημένη απ’ όλες τις υπόλοιπες. Αν αυτό
ειπώθηκε από τον ίδιο τον δήμαρχο τον Γενάρη, τον Φλεβάρη, στην κοπή της
πίτας, η εγνωσμένη αδικία της ομάδας οδηγεί στην χειρότερη χορήγηση ωρών
για την συγκεκριμένη ομάδα; Γιατί το να οδηγείται κάποιος σε παραίτηση με
κύριο αίτημα αυτό… ∆εν ξέρω, κάπως πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε στον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, εγώ έχω αρκετές ερωτήσεις, θα βάλω μόνο τους
τίτλους. Το ότι δεν θα σχολιάσω και δε θα αναπτύξω ορισμένα πράγματα, το
κάνω και για λόγους οικονομίας και γιατί για ορισμένα από αυτά έχω βγάλει
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ανακοινώσεις ή θα βγάλω ανακοινώσεις. Αυτό δεν το λέω για λόγους – ότι δεν
έχω να επιχειρηματολογήσω ιδεολογικά ή πολιτικά – αλλά για λόγους
οικονομίας.
Πρώτον, όσο αναφορά το “Μπλοκ 15”. Αυτή τη στιγμή και με αφορμή τη
συζήτηση που έγινε – που ξεκίνησε δηλαδή, έτσι προέκυψε το ζήτημα, και
πήρα χαμπάρι – το “Μπλοκ 15” έχει περπατήσει όσο αναφορά την
ανακατασκευή από το υπουργείο εθνικής άμυνας με όρους υπουργείου
πολιτισμού. Το ζήτημα λοιπόν του στρατοπέδου νομίζω ότι εκτός από
ερωτήσεις-απαντήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια οργανωμένη
συζήτηση συμφωνώντας με αυτό που λέει ο Αντρέας. Και να καθορίσουμε
έναν οδικό χάρτη που ανάμεσα σε αυτά μπορεί να είναι και επίσκεψη και άλλα
πράγματα. Γιατί ακόμα και αν υποθέσουμε ότι συμφωνούμε αύριο το πρωί –
από το να παραχωρηθεί μέχρι το να γίνει…. Τι έγινε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, από το να παραχωρηθεί μέχρι το να γίνει όπως
έχουμε διαπιστώσει για μια σειρά πράγματα έχουμε δρόμο.
Για το παλιό δημαρχείο πρέπει να σας πω ότι έκανα μια επαφή και για αυτό
είχα μια… τέλος πάντων. Για το παλιό δημαρχείο πρέπει να σας πω ότι έκανα
μια επαφή με τον Γιώργο τον Τερζάκη που είναι πρόεδρος του ΕΤΑ∆.
Απαιτείται – δηλαδή είχαν κάποιες απορίες με αφορμή κάποια ζητήματα – δεν
ήξερα ότι είχαν γίνει τρεις επισκέψεις – πρέπει να σας πω από την τεχνική
υπηρεσία που δεν μπορέσανε τα κάνουν καταγραφή. Το λέω αυτό. ∆εν το
ήξερα, δεν μου έχει έρθει σαν ζήτημα. Νομίζω ότι χρειάζεται – αυτό είπε ο
Γιώργος ο Τερζάκης – να επικοινωνήσει ο δήμαρχος, μια καινούρια
επικαιροποίηση της απόφασης ότι αυτό θα γίνει ανακατασκευή και ότι έχει
εγκριθεί για να διευκολυνθεί. ∆εν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Νομίζω… ∆ε
βάζω

ζήτημα

αν

χάθηκαν

χρόνοι

κ.λπ.,

έχει

αλλάξει

το

καθεστώς

παραχώρησης. Αυτό δήμαρχε στο λέω, από εκεί και πέρα όταν θα έρθεις σε
επαφή θα δεις ότι είναι λίγο διαφορετικό το νομικό καθεστώς και πρέπει να
βρούμε τη φόρμα. Το λέω, είναι κάτι αντίστοιχο όπως έγινε με τον
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χλοοτάπητα που για ένα ζήτημα τυχαίο, διαδικαστικό παραλίγο να χάσουμε,
επειδή έτυχε να βοηθήσω…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ λίγο, γίνεται μια…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τι συμβαίνει σήμερα; Τι συμβαίνει;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Υπάρχει

μια

ανησυχία.

Μιλάει

ο

συνάδελφος,

ας

τον

σεβαστούμε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν παραλίγο να χάσουμε – ας πούμε - το ζήτημα της
κατασκευής στο «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η» για ζήτημα πιστεύω ούτε από πρόθεση,
ούτε τίποτα. Είναι καθαρά γραφειοκρατικό-διαδικαστικό, ήταν ζήτημα
ερμηνείας και παραλίγο να βρεθούμε εκτός.
Θα ήθελα τη συνδρομή του δημάρχου στο ζήτημα της συγκοινωνίας bypass
Μετρό-Αττικό-Μετρό. Υπάρχει μια απάντηση στο Αττικό νοσοκομείο – δεν την
έχω αυτή τη στιγμή να σας τη δώσω - η οποία είναι αρνητική και περιγράφει
ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες κ.λπ.. Εγώ προσωπικά με τον πρόεδρο του
ΟΑΣΑ που είχα μιλήσει, του είχα ζητήσει να εξετάσει, να κάνει μια προμελέτημελέτη για το ζήτημα αυτό που έχω περιγράψει κι άλλες φορές – δεν το
αναλύω αυτή τη στιγμή – θα στείλω στον δήμαρχο την απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του Αττικού που έχει έρθει απάντηση… ∆εν ξέρω αν
έχει έρθει και εδώ πέρα. Όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σημαντικό, θα μας λύσει
τα χέρια, μαζί με κάποια – μην το αναλύσω ξανά – κάθετες διαδρομές από το
δάσος ή ∆αφνί προς αυτή τη γραμμή κ.λπ.. ∆εν είναι ανακαλύπτουμε την
Αμερική, είναι μια… πως το λένε; Κάτι εύκολο.
Όσο αναφορά τους επαγγελματοβιοτέχνες και το ζήτημα της πλαστικής
σακούλας. Εγώ θέλω… Θα ήθελα αφού το μελετήσει ο δήμαρχος να μιμηθεί το
δήμο της Χίου που έχει ξεκινήσει μια καμπάνια «Όχι στην πλαστική σακούλα».
Εμείς σαν παράταξη στο μέτρο των δυνάμεων μας για τα δύο αυτά ζητήματα
και τους ΕΒΕ, για το μεν ένα εκτός από επικοινωνιακά βγάλαμε και ένα… μια
αφίσα τέλος πάντων. Νομίζω ότι πέρα από τα άλλα μέτρα της γενικής
πολιτικής που θα μου απαντήσει για άλλη μια φορά ο αντιδήμαρχος
Καραγιάννης, υπάρχουν και συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να
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κάνουμε. Θέλω να πω ότι είμαι ανοιχτός και σε μια τέτοια συζήτηση αλλά
κάνω οικονομία χρόνου. Ανάλογα το τι θα μου απαντήσει, θα δω τι θα γράψω
μετά για να το διευκολύνω δηλαδή στο τι… από τώρα.
Για την πλαστική σακούλα νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλία
επειδή έχουμε πολλά super market και να οργανώσουμε μια καμπάνια
μπροστά στη γενικότερη κρίση – ας πούμε – την οικολογική, δεν είναι τίποτα
αλλά είναι κάτι και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε.
Και θα ήθελα ο δήμαρχος – επειδή έχει ωριμάσει ο καιρός με τις αποφάσεις
του ΤΤΙΡ στη Θεσσαλονίκη και ήταν και ο πρόεδρος των Φίλων της Φύσης
που τυχαίνει να είναι και Χαϊδαριώτης που δραστηριοποιείται από το 2013 και
έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό ο Κώστας ο Φωτεινάκης. Νομίζω ότι
μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση ακόμα και αν διαφωνήσουμε –
διαφορετικού στυλ από το δημοτικό συμβούλιο – σε συνεννόηση… δεν έχω
συνεννοηθεί μαζί του, να σας πω την αλήθεια αλλά θεωρώ ότι ωρίμασε ο
καιρός, υπάρχουν πόλεις που λέμε ότι ενάντια στην ΤΤΙΡ κ.λπ., κ.λπ.. Ίσως
και με διαφορετικές πολιτικές πλατφόρμες μπορούμε να καταλήξουμε σε μία
κοινή απόφαση.
Και μία ερώτηση ακόμα, δύο. Για τις 100 προσλήψεις για τα ναυπηγεία θα
ήθελα να ενημερώσει ο δήμαρχος, πόσοι έχουνε έρθει; Τι γίνεται; Πώς τους
απασχολούμε και με ποιο καθεστώς; ∆ε βάζω κρίση.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για το hotspot στα ναυπηγεία;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Στο hotspot στα ναυπηγεία, ρε παιδιά το καταλάβατε,
είπα… εντάξει. Όλοι καταλάβατε. Για τα ναυπηγεία θα κάνουμε άλλη ώρα
δηλώσεις. Ετοιμάζονται.
Για τα ΚΑΠΗ θα ήθελα να ξέρω – εκτός από τα τηλέφωνα κ.λπ. – μου έχει
έρθει ας πούμε μια κατάσταση δυσλειτουργίας. Θα ήθελα – ας πούμε – τη
γνώμη σας και τι σκοπεύετε να κάνετε. Το περιέγραψα σαν τίτλος. Συγνώμη
σήμερα που έκανα πολλές ερωτήσεις αλλά έπρεπε να γίνουνε με την έννοια
ότι έχω πάρει και για μερικά θέσεις. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κ. ∆ρούλιας.
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∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Επειδή νομίζω ήδη έχουνε γίνει πάρα πολλές ερωτήσεις, εγώ θα
περιορίσω τον αριθμό των ερωτήσεων. Μία όμως θα ήθελα να την κάνω. Έχει
να κάνει με τους παιδικούς σταθμούς. Είδα ότι σήμερα το έχουμε και σαν
θέμα. Θυμάμαι το Χαϊδάρι τα προηγούμενα χρόνια ήταν από τους δήμους που
είχε αρκετά έσοδα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς. Θα
ήθελα να ρωτήσω πόσο είναι φέτος. Πόσα είναι τα χρήματα που έχουν
εγκριθεί από το ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς και επειδή έχουμε ήδη
κάνει και αρκετές συμβάσεις που υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτηθούν μέσω
του ΕΣΠΑ, αν τα χρήματα αυτά επαρκούν για να χρηματοδοτήσουν όλες αυτές
τις συμβάσεις.
Το δεύτερο θέμα δεν είναι ερώτηση. Έχει να κάνει με όλα τα σχολεία του
Χαϊδαρίου και με αφορμή την έναρξη της σχολικής περιόδου. Σαν παράταξη
επισκεφθήκαμε όλα τα σχολεία και τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια
μάλλον - όχι τα νηπιαγωγεία - καταγράψαμε τα προβλήματα που υπάρχουν
και θα θέλαμε να καταθέσουμε ένα χαρτί είτε προς το δήμαρχο, είτε στον
αρμόδιο αντιδήμαρχο, είτε στις σχολικές επιτροπές, την Πρωτοβάθμια και τη
∆ευτεροβάθμια ή τη δημοτική επιτροπή παιδείας όποιος τέλος πάντων μπορεί
σε συνεργασία βέβαια και με εμάς και με την τεχνική υπηρεσία να δούμε και
να επιληφθούμε όλων αυτών των θεμάτων και των ζητημάτων. Νομίζω ότι η
παιδεία αλλά και η κατάσταση των σχολείων του Χαϊδαρίου που είναι βέβαια
ως επί το πλείστον σε καλή κατάσταση – πολύ πάνω από το μέσο όρο – θα
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το δήμο και τη δημοτική αρχή και
νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε εκεί με κάποιες μικρές παρεμβάσεις την
καθημερινότητα και των δασκάλων, των καθηγητών αλλά και των μαθητών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. ∆ρούλια. Ο κ. Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: 3.000 ερωτήσεις έχουμε. Τι να κάνουμε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στους αντιδημάρχους.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώμη, ναι. Άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κ. Τσατσαμπάς,
ναι.
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ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Θα είμαι σύντομος γιατί πράγματι… Πράγματι έχουνε υπάρξει
πολλές ερωτήσεις, ωστόσο όμως επειδή κυκλοφορώ στην πόλη και ακόμη
περισσότερο στη γειτονιά μου, υπάρχουν δημότες οι οποίοι βάζουνε συνέχεια
ερωτήματα και περιμένουνε και απαντήσεις, οπότε θα ήθελα έτσι να
γνωρίζουμε τη θέση της δημοτικής αρχής και τις ενέργειές της. Είναι ζητήματα
που έχουν ακουστεί.
Αφορά την Φλούτζη η οποία βρίσκεται πλέον σε μαρασμό. Οι επαγγελματίες
έχουν ελαχιστοποιηθεί και αυτοί αγωνιούν για το πόσο θα αντέξουν. Έχει
τεθεί το ερώτημα και το αίτημα σε σχέση με τη ροή του δρόμου. Νομίζω και η
θέση της δημοτικής αρχής είναι ότι πρέπει να αλλάξει, ωστόσο όμως έχει
κυλήσει πάρα πολύς χρόνος χωρίς να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Θέλω να
ρωτήσω τελικά αυτή η κοινή θέση απ’ ότι φαίνεται του δημοτικού συμβουλίου
θα υλοποιηθεί και πότε; Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο είχε τεθεί και από τον Ηρακλή τον ∆ρούλια. Μεταξύ του 4ου
∆ημοτικού και του 4ου Γυμνασίου-Λυκείου είναι πλέον ένας χώρος ο οποίος
είναι επικίνδυνος. Υπάρχει η πρόθεση απ’ ότι είχε ειπωθεί από την δημοτική
αρχή να υπάρξει κάποια διαμόρφωση και να τακτοποιηθεί. Επειδή ξεκίνησε η
σχολική χρονιά – εάν αυτό πρόκειται να γίνει σύντομα – αν δεν πρόκειται,
τουλάχιστον να υπάρξουνε κάποιες διορθώσεις, διότι υπάρχει πολύ μεγάλος
κίνδυνος να υπάρξει ατύχημα εκεί με τις πλάκες που λείπουνε και με διάφορες
άλλες έτσι ανωμαλίες που υπάρχουνε στον πέριξ χώρο.
Και ένα τελευταίο το οποίο έχει και μια σημειολογία, αφορά το τρίγωνο στην
Φαβιέρου και στην Λεωφόρο Αθηνών – απέναντι από το αστυνομικό τμήμα –
όπου πλέον έχει εξελιχθεί σε έναν χώρο parking όπου πρώτη η αστυνομία, το
αστυνομικό τμήμα έχει τοποθετήσει πλέον μόνιμα…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι. Κορίνες.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ:

∆ίπλα

σε

ένα

δέντρο

παλιά

μηχανάκια,

χαλασμένα,

εγκαταλειμμένα και κατασχεμένα προφανώς αλλά και διάφοροι άλλοι προς
εξυπηρέτησή τους παρκάρουν μέσα μονίμως και έχω την αίσθηση ότι και το
διπλανό πλυντήριο πλένει τα αυτοκίνητά του και τα παρκάρει μέχρι να
στεγνώσουν στο τρίγωνο. Είναι επί μακρού χρόνου αυτό το πρόβλημα και δεν
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ξέρω αν το έχει αντιληφθεί η δημοτική αρχή κι αν πρόκειται να κάνει κάποια
ενέργεια προκειμένου να αντιμετωπιστεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά. Υπάρχει άλλος συνάδελφος
που θα ήθελε; Κα Λυμπουσάκη.
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: Καλησπέρα κι από μένα. Παρόλο που το ένα θέμα ετέθη ήδη
από τον κ. Σπηλιόπουλο αλλά οφείλω να το ρωτήσω κι εγώ σχετικά με το Α΄
ΚΑΠΗ όπου δεν υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση το γνωρίζετε. ∆εν υπάρχει
υπάλληλος για τις απογευματινές ώρες – τις καθημερινές τουλάχιστον – κάτι
που ενδιαφέρει τους επισκέπτες των ΚΑΠΗ. Επίσης ρωτάνε ο υπεύθυνος από
τον δήμο πότε θα κανονίσει τις… Θα επισπεύσει τις εκλογές για να
δημιουργηθεί η ανάδειξη της επιτρο… για να επιδειχθεί η επιτροπή όπου θα
ασχολείται και θα προωθεί τα προβλήματα των ΚΑΠΗ.
Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω για κάποιες άδεις σχετικά με…. Άδειες
λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου που
έχουν ζητηθεί από ορισμένους δημότες μας. Σε ποιο σημείο βρίσκονται; Εάν
έχετε συζητήσει ή αν έχετε πάρει κάποια απόφαση ή αν θα δοθούνε κάποιοι
χώροι.
Μια άλλη ερώτησή μου είναι όσο αναφορά τον καθαρισμό των φρεατίων –
μιας και δεν ξέρουμε πότε θα κάνει δυνατή βροχή και θα πλημμυρίσουν – και
συγκεκριμένα αναφέρομαι στο φρεάτιο που βρίσκεται έξω ακριβώς απ’ το 2ο
∆ημοτικό, όπου ήδη έχουν λιμνάσει τα νερά και η δυσοσμία είναι πολύ έντονη.
Είναι μπροστά ακριβώς…
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: Στο 2ο δημοτικό, στην Παναγίτσα. Χθες πέρασα από εκεί.
Και επί τη ευκαιρία μιας που ακούστηκε και για τα αδέσποτα ζώα και είναι η
αγαπημένη μου. Επειδή θα δοθούνε κάποια λεφτά – για μένα είναι πολύ λίγα
βέβαια – με απόφαση του υπουργού, του αναπληρωτή υπουργού κ. Βαγγέλη
Αποστόλου – εγκρίθηκε ένα ποσό, μία πίστωση ύψους 1.300.000 ευρώ τα
οποία θα δοθούν σε δήμους ή σε συνδέσμους δήμων αλλά απ’ ότι διάβασα
προφανώς, αν και έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε τα αδέσποτα και επειδή
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υπάρχει το πρόβλημα το γνωστό και δημιουργείται καθημερινά και διένεξη
μεταξύ των συνδημοτών μας, αλλά απ’ ότι διάβασα δεν πληρούμε τις
προϋποθέσεις για να ζητήσουμε λεφτά. ∆εν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε
κάτι. Αν μπορούμε να πάρουμε λεφτά από αυτά, τα οποία είναι πολύ λίγα
βέβαια με τόσους δήμους. Επειδή εδώ στο Χαϊδάρι έχουμε μεγάλο πρόβλημα
μπορούμε να συνεργαστούμε και με όμορους δήμους και να κάνουμε από
κοινού ένα καταφύγιο τέλος πάντων και να πάρουμε τα λεφτά μαζί δηλαδή με
κάποιον όμορο δήμο.
Τώρα όσο αφορά τις σακούλες – δε θα το επαναλάβω – με πρόλαβε ο
Θοδωρής. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καρατζαφέρης.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Θα είμαι σύντομος. Εντάξει λίγο πριν έρθω στο δημοτικό
συμβούλιο διάβασα ένα δημοσίευμα και θα ήθελα μια ενημέρωση απ’ το
δήμαρχο, αν υπάρχει πρόταση από τη Βουλή και απ’ την ΕΡΤ για
συνδιοργάνωση για την απελευθέρωση της Αθήνας κάποιων εκδηλώσεων στο
“Μπλοκ 15”; Πραγματικά δεν το γνωρίζω και το είδα το απόγευμα. ∆εν
ξέρω….
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι θα το βάλω σαν ανακοίνωση μετά. Προχώρα, έτσι κι αλλιώς
θα το έλεγα.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Εντάξει, εγώ περίμενα να τεθεί κιόλας ούτως ή άλλως.
Εντάξει, μια ενημέρωση γι’ αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν ο κ. Χουδελούδης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και
πρασίνου.
ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ: Βέβαια δυο ερωτήσεις έτσι είναι που μπαίνουν για μένα και
δεν έχει γίνει διευκρίνιση για το…. που έβαλε ο κ. Ντηνιακός για το Σχιστό δεν
έχει διευκρινιστεί. Ποιος Σχιστό, έχουμε δυο Σχιστά. Τώρα για ποιο Σχιστό
αναφέρεται…;

Γίνονται

κάποιες

προσπάθειες,

είναι

γνωστό

το

θέμα,

καθαρισμός έχει γίνει και με την πυρασφάλεια και σε εβδομαδιαία βάση κάθε
εβδομάδα ότι διαπιστώνουμε, καθαρίζουμε και τα μαζεύουμε. Τώρα αν έχει
κάτι συγκεκριμένο ο κ. Ντηνιακός, ας μας πει για ποιο Σχιστό μιλούσε.
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Ένα δεύτερο για… που μπήκε για τα τρίγωνα. Απ’ ότι έχω σημειώσει εγώ για
τα τρίγωνα που υπάρχουν εδώ και στα Goody’s, υπάρχει μία συζήτηση με το
ΥΠΕΧΩ∆Ε για το θέμα της διαχείρισης ποιος τα έχει. ∆εν έχουμε διευκρινιστεί.
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε υποστηρίζει ότι είναι του δήμου, εμείς αυτά ήτανε του ΥΠΕΧΩ∆Ε
και τα δύο τρίγωνα. Αν διευκρινιστεί θα δούμε τη διαχείριση πως θα την
διεκπεραιώσουμε.
Έχει γίνει παρατήρηση και με την αστυνομία και με το πλυντήριο που βάζει ο
κ. Τσατσαμπάς – έχει γίνει κουβέντα να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα – αυτό
είναι θέμα… εάν έρθει στην δικαιοδοσία τη δικιά μας θα δούμε τι μέτρα θα
πάρουμε για να μη λέμε και πολλά λόγια.
Τόσο από μέρος μου δεν ξέρω… αν κάποια απάντηση που μπήκε… Τώρα για
την πράσινη σακούλα και για τη διαχείριση σε λίγο να δούμε και ποιος θα
πηγαίνει να ψωνίζει και με σακούλα. Εντάξει; Ευχαριστώ.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ: ∆εν πάω καθόλου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βορέας, αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας.
ΒΟΡΕΑΣ: Καταρχήν ας αρχίσω από τον πεζόδρομο. Αύριο ξαναμπαίνει ο
φύλακας που υπήρχε, οπότε το θέμα της φύλαξης του χώρου είναι
τελειωμένο. Όντως υπάρχουν τηλεχειριστήρια που δεν τα έχει δώσει ο δήμος.
Αυτό έχει συμβεί γιατί κάποιοι - με το παρακαλετό δεν ξέρω με τι καταφέρανε και πήγανε και τυπώσανε, ανατυπώσανε τα τηλεχειριστήρια στον
κατασκευαστή. Μεταξύ τους μπορούν αυτό να το κάνουνε χωρίς να μπορούμε
να το ελέγξουμε. ∆εν είναι όμως και δυνατόν κάθε φορά να αλλάζουμε τη
συχνότητα

και

λέμε

στον

κόσμο

φέρτε

εσείς

που

δικαιούστε

τα

τηλεχειριστήρια να τα αλλάξουμε και μετά ξανά-μανά από λίγο καιρό να
γίνεται το ίδιο. Είναι αλήθεια ότι τις μέρες που έλειψε ο φύλακας από εκεί
δημιουργήθηκε θέμα. Άνοιγε η πόρτα, δεν την κλείνανε, βάζανε και οι
επαγγελματίες τα αυτοκίνητά τους μέσα. Κάναμε παρέμβαση με τον
υποφαινόμενο

δυο

φορές

τουλάχιστον,

δυο

φορές

τουλάχιστον.

Θορυβηθήκανε γιατί φοβηθήκανε ότι θα υπάρξει αγωγή από τη μεριά του
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δήμου και γι’ αυτό το λόγο τα έβγαλαν και τα αυτοκίνητά τους μέσα αλλά δεν
μπορεί κανείς να είναι με μια καραμπίνα έξω από τον πεζόδρομο.
Επίσης να ενημερώσω αν και νομίζω ότι έχει φτάσει στα αφτιά ορισμένων ή
των περισσοτέρων ότι το κομμάτι που έχει μπει ο πλάτανος πια, ότι θα
εξομαλυνθεί και στο σημείο από πάνω θα μπούνε εν είδει καθισμάτων, θα μπει
ξύλο που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μαραγκό να κόψει τα
ξύλα. Γιατί δυστυχώς η προϊσταμένη αρχή αρνήθηκε να μας δώσει δέκα
τεχνίτες και έναν μαραγκό από τους δέκα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη
δουλειά μας, λέγοντας ότι αυτοί είναι για πάγιες και διαρκείς ανάγκες και γι’
αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε 8μηνίτες, ούτε μόνιμους μπορούμε να
πάρουμε, ούτε 8μηνίτες. Ένας εργολάβος θα μας έλυνε δηλαδή το πρόβλημα
μαζί με το κέρδος που θα είχε, θα μας στοίχιζε φθηνότερα. Αυτά ως προς
αυτά.
Για την παραβατικότητα έτσι απλά θα σας πω ένα πράγμα ότι υπάρχει
πρόβλημα, είναι όμως θέμα της αστυνομίας. Όταν η αστυνομία δεν μπορεί να
αστυνομεύσει την πόλη και διαθέτει τις οποιεσδήποτε δυνάμεις έχει σε άλλα
σημεία που αυτή αξιολογεί, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω.
Εδώ έχω παρακαλέσει την Τροχαία πάρα πολλές φορές και τηλεφωνικά και ο
αντιδήμαρχος που είναι πρόεδρος της Ποιότητας Ζωής τι θα γίνει με τους
δρόμους – τουλάχιστον που περνάει λεωφορείο – και τι θα γινότανε με τον
πεζόδρομο, φτάσαμε στο σημείο να βάλουμε Πι στον πεζόδρομο για να μην
παρκάρουν τα αυτοκίνητα μέσα και να μην κινδυνεύει ο κόσμος που
περπατάει εκεί. Υπάρχει μια δυσκολία και μια δυστοκία.
Στη σηματοδότηση της πόλης – αν είχατε προσέξει λίγο παραπάνω την
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος θα βλέπατε ότι αυξάνεται κατά
σημαντικό αριθμό το ποσόν το οποίο θα διατεθεί για τη σήμανση. Είναι
σαφέστατο. Είναι δηλαδή σύμπτωση ότι έχει μπει σήμερα.
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: Κ. Βορέα να ρωτήσω κάτι σε αυτό; Όσο αναφορά τη
σήμανση και μέσα σε αυτό είναι και οι καθρέφτες που πρέπει να μπούνε;
ΒΟΡΕΑΣ: Μέσα στη σήμανση είναι όλα. Όσο για την πρόταση του κ.
Ντηνιακού όσο αφορά μόνο το κομμάτι του σήματος του δήμου μας βρίσκει
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σύμφωνους, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και η δυστυχία είναι αυτή που είπα
προηγουμένως. Ότι δυστυχώς οι προηγούμενοι δήμαρχοι δεν πήρανε ποτέ
προσωπικό από τον κ. Σπηλιόπουλο ακόμα – από το 1996 μέχρι σήμερα,
δηλαδή 20 χρόνια πριν – δεν πήρανε, δεν προκηρύξανε ποτέ θέσεις για μόνιμο
ή αορίστου προσωπικό και μόνο με δικαστικές αποφάσεις αυτός ο δήμος
λειτουργεί σήμερα όσοι είναι αορίστου χρόνου, για να λέμε τα πράγματα με το
όνομά τους.
Όσο για την πλαστική σακούλα θα έλεγα ότι πραγματικά υπάρχει δίκιο σε
αυτό. Αλλά όταν για την προστασία του περιβάλλοντος δε διατίθενται τίποτα
και δεν ενισχύει καθόλου η κυβέρνηση τους δήμους για να μπορούν να
πάρουνε τα εργαλεία που θα μαζεύουνε και τα σκουπίδια, θα μαζεύουνε και τα
φύλλα, θα μαζεύουνε και τα ογκώδη, θα καθαρίζουνε την περιοχή να έχουνε
προσωπικό και δεν έφερνε προσχώματα, πραγματικά θα είχαμε μια πολύ
καθαρότερη πόλη γιατί πάλι με αυτή την σακούλα την χάρτινη – που το είδα
και είναι σωστή σαν παρατήρηση – αλλά πάμε στο δεκατεύον ζήτημα όταν
μας λείπει το κύριο που δεν έχουμε το εργαλείο για να μαζέψουμε τα
πράγματα.
Για το 4ο Γυμνάσιο-Λύκειο έχουνε γίνει ορισμένες ενέργειες. Έχουμε μάλιστα
και για την υγρομόνωσή του που υπάρχει πρόβλημα και θα κοιτάξουμε
πράγματι με αυτές τις δυνατότητες που έχουμε δίνουμε πάντα προτεραιότητα
στα σχολεία και το γνωρίζετε. Καλό θα ήτανε αν θέλετε να έρθετε να
ενημερωθείτε και να μου πείτε αν με το προσωπικό που διαθέτει ο δήμος
μπορεί να βγάλει αυτό τον όγκο δουλειάς κι εγώ από μέσα πια είδα
πραγματικά την τιτάνια προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι και δυστυχώς
επειδή κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις σε σχέση με την αυτεπιστασία, αφήνει
την αίσθηση – και το λέω για να υπερασπιστώ τους εργαζόμενους αυτή τη
στιγμή και όχι προσωπικά εμένα ή το δήμαρχο ή τον οποιοδήποτε άλλον
αντιδήμαρχο έχει την ευθύνη – φαίνεται σαν να έχουμε ανθρώπους που
κάθονται σταυροπόδι από το πρωί μέχρι το βράδυ. ∆εν είναι έτσι. Ευτυχώς και
δεν είναι έτσι δηλαδή.
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Και κάτι για το καταφύγ… για τα αδέσποτα και το καταφύγιο. Για το 2ο
∆ημοτικό – αφού πήγες εχθές είδες πραγματικά Ειρήνη ότι γίνεται ένα έργο
εκεί που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το είδες. Γίνεται η ράμπα που δεν έγινε
από κατασκευής. Γιατί ένα σχολείο σύγχρονο, καινούριο που είναι το
τελευταίο που έχει γίνει το 2ο ∆ημοτικό, δεν είχε για ΑμεΑ πρόσβαση για το
σχολείο. Κατασκευάσαμε, κατασκευάσαμε τώρα λοιπόν καινούρια είσοδο,
ανοίξαμε καινούρια πόρτα, βάλαμε τοιχίο για να μην πέφτουν τα νερά μέσα σε
αυτό. Θα διαμορφωθεί αυτός ο χώρος και αυτό που έχει μείνει είναι με την
εργολαβία που υπάρχει για τον καθαρισμό των φρεατίων, θα καθαριστεί και
αυτό το φρεάτιο που είναι στη γωνία.
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: Μπροστά στην είσοδο.
ΒΟΡΕΑΣ: Μπροστά από την είσοδο λέω. Μπροστά από την είσοδο εκεί που
είναι το τοιχίο υπάρχει μία…. Μισό λεπτό. Λοιπόν θα το λύσουμε αυτό.
Για το καταφύγιο των σκύλων τα αδέσποτα να σκεφτείτε ένα πράγμα. Ότι
εδώ στην περιοχή μας επειδή υπάρχουνε αρκετό πράσινο και ανοιχτοί χώροι
έρχονται και εγκαταλείπουν τα σκυλιά τους πολλοί. Φαντάζεστε για το
καταφύγιο τι θα συμβεί; Εμείς δεν χρειαζόμαστε καμία άλλη συνεργασία αυτή
τη στιγμή, εκτός αν θεωρείτε ότι το ∆ΙΚΕΠΑΖ δε φροντίζει τις ανάγκες. Αυτή
τη στιγμή Τρίτη και Παρασκευή εφόσον έχει ειδοποιήσει ο κόσμος και είναι
συγκεκριμένο το σημείο που βρίσκεται το σκυλί και περιμένει άνθρωπος, Τρίτη
και Παρασκευή έρχεται το αυτοκίνητο αυτό που υπάρχει – το βανάκι – και
παίρνει τα σκυλιά.
Όσο για το καταφύγιο, δεν υπάρχει καταφύγιο, κι ούτε ο σύνδεσμος το κάνει,
ούτε γενικότερα γίνεται. Απλά γίνεται θεραπεία όταν είναι άρρωστα. Γίνεται
ιατρικές εξετάσεις, γίνεται θεραπεία, γίνεται στείρωση, γίνεται… του βάζουνε
τσιπάκι και το χαρακτηρίζουνε το σκυλί και ξέρει που βρίσκεται ο καθένας.
Ακόμα το ίδιο γίνεται πια και με τις υιοθεσίες από αυτά τα σκυλιά και με αυτό
τον τρόπο μειώνονται οι γεννήσεις και ηρεμούν και τα ζώα. Αυτό για τα
αδέσποτα.
Μία παρατήρηση μόνο που ακούστηκε, προέκυψε προηγουμένως. Αν θα… Τα
τρίγωνα ανήκουνε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ή όπως λέγεται σήμερα, γιατί πράγματι το
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σχέδιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Ή θα πρέπει να αλλάξει το πολεοδομικό
σχέδιο της διασταύρωσης εκεί – πρέπει να το θυμάται και ο κ. Τσατσαμπάς
που ήτανε τότε στην τεχνική υπηρεσία μια περίοδο – ότι αυτό το κομμάτι δεν
έχει διαμορφωθεί όπως έχει χαρακτηριστεί. Ως εκ τούτου…
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΡΕΑΣ: Ως εκ τούτου ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών.
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: Αναφέρομαι…
ΒΟΡΕΑΣ: Αναφέρομαι για τα τρίγωνα που έρχονται σε επαφή με την εθνική
οδό. Μιλάω δηλαδή για το τρίγωνο που είναι απέναντι…
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: ∆όξης και Λεωφόρος Αθηνών, το ένα. Και από την απέναντι
πλευρά…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆όξης δεν υπάρχει.
ΒΟΡΕΑΣ: ∆όξης και Λεωφόρο Αθηνών δεν υπάρχει.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 25ης Μαρτίου.
ΒΟΡΕΑΣ: Είναι παράλληλη.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 25η Μαρτίου.
ΒΟΡΕΑΣ: Για την 25η Μαρτίου λέτε;
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: Απέναντι η 25ης Μαρτίου από την από εδώ πλευρά…
ΒΟΡΕΑΣ: Ναι, εγώ σας μιλάω μόνο για αυτό εδώ που είναι απέναντι.
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: …. Φαβιέρου.
ΒΟΡΕΑΣ: Γι’ αυτό που είναι απέναντι. Για το άλλο άμα θέλετε να σας
ενημερώσω αύριο το πρωί που θα ενημερωθώ κι εγώ από την τεχνική
υπηρεσία. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα. Τώρα με τις ερωτήσεις που έγιναν νομίζω θα
μπούμε στην ημερήσια διάταξη κατά τις 23:00. Ωστόσο υπάρχουνε σημαντικά
ζητήματα προφανώς. Υπάρχουν και ερωτήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει μια
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προσπάθεια ενώ γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα της πόλης, υπάρχει μια
προσπάθεια να βρεθούνε και τα ζητήματα που θα προκύψει η αντιπολίτευση
γιατί από κάπου πρέπει να προκύψει και η αντιπολίτευση. Άρα νομίζω ότι πέρα
από κάποιες σημαντικές.. κάποια σημαντικά ζητήματα που τέθηκαν, κάποια
άλλα ζητήματα θα μπορούσαν να έχουν απαντηθεί και από τις υπηρεσίες για
να βοηθούσε και τη συζήτηση γιατί καταλαβαίνετε ότι με αυτή τη διαδικασία
δεν μπορεί να προχωρήσει το δημοτικό συμβούλιο, γιατί θα αδυνατίσουν και
τη συζήτηση τα άλλα θέματα.
Το λέω αυτό παίρνοντας αφορμή και χωρίς να θέλω να απαντήσω σε όλα γιατί
φαντάζομαι θα κάνει και μια προσπάθεια ο δήμαρχος. Παίρνοντας αφορμή
όμως αυτό που είπε ο Θοδωρής ο Σπηλιόπουλος, με μία μόνο πρόταση να πω
το εξής για να μην περνάνε και κάποια πράγματα στα ψηλά και στις καλένδες.
Το ζήτημα με τις πλαστικές σακούλες είναι πάρα πολύ σοβαρό και γενικότερα
η οικολογική συνείδηση και το χτίσιμό της είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Όμως δε θα πω εγώ αν είναι δευτερεύων ή τριτεύων ή τεταρτ… ή ξέρω εγώ
σε ποια σειρά μπαίνει, όταν η πολιτική της κυβέρνησης που και ο ίδιος
υπηρετεί γιατί είναι στην ίδια, από την ίδια όχθη του ποταμού και από την ίδια
σκοπιά την αντιλαμβάνεται, έχει φτάσει στο σημείο στο Χαϊδάρι σε πολλούς
δρόμους να είναι έρημη η πόλη κυριολεκτικά, να έχει τσακίσει τους μικρούς
επαγγελματίες και επί της ουσίας γιατί αυτό είναι, έτσι όπως τοποθετήθηκε
κιόλας. Επί της ουσίας, αντί να υπάρχουνε μικροί έμποροι υπάρχουνε μεγάλα
super market. Το Χαϊδάρι έχει γίνει ένας απέραντος χώρος φαγάδικων και
super market και όλα τα μικρά καταστήματα και όλοι οι υπόλοιποι
επαγγελματίες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κ.λπ. δεν μπορούν να καλύψουνε
ούτε τις ασφαλιστικές τους εισφορές με αποτέλεσμα να μην έχουν ούτε
ασφαλιστική κάλυψη.
Άρα για να λύσει το πρόβλημα με την πλαστική σακούλα και με τη χάρτινη –
γιατί εγώ λέω ότι αυτό λύνεται – για να το λύσει αυτό το πρόβλημα πρέπει
πρώτα να λύσεις τη δυνατότητα που έχει αυτή τη στιγμή ο λαός και πολύ
περισσότερο μάλλον οι μικροεπαγγελματίες να υπάρχουνε. Εκτός αν μας
απασχολεί μόνο η κατανάλωση και η σακούλες των super market που αν
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θέλετε επειδή κι αυτοί δεν έχουνε και τίποτα να χαραμίσουνε, γιατί ξέρετε
καμιά φορά και οι μεγαλοαστοί για να δείξουνε και ένα κοινωνικό προφίλ –
τώρα έχουνε βγει και ωραίες λέξεις – λέει το εταιρικό προφίλ, η κοινωνική
εταιρική ευθύνη κ.λπ., είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν στα πλαίσια της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να σου πει καταργώ την πλαστική σακούλα. Και
τι έγινε; Και τι έγινε; Θα ζήσει καμιά οικογένεια καλύτερα; Θα επιβιώσουν οι
επαγγελματίες που αυτή τη στιγμή με τις εισφορές που έρχεται το ρεύμα και
κλειδώνουν το μαγαζί και παραδίδουν τα κλειδιά στην εφορία και στη ∆ΕΗ; ∆ε
νομίζω. Άρα λοιπόν… Άρα λοιπόν εντάξει και αυτά τα ζητήματα αλλά να μας
απασχολήσει πολύ περισσότερο και η ζωή… και η ζωή και του λαού και της…
και των μικρών ΕΒΕ που αυτή τη στιγμή από το κακό πάει στο χειρότερο.
Αυτό μόνο σαν μια σύντομη παρατήρηση.
Για τα σχολεία να πω το εξής. Ευχαρίστως να έρθει η καταγραφή αν και ήδη
υπάρχει με μια πολύμηνη διαδικασία που έκανε η δημοτική αρχή με τον
πρόεδρο της ∆ημοτικής Επιτροπής Παιδείας που επισκέφθηκε όλα τα σχολεία
της πόλης και υπάρχει πλούσια καταγραφή η οποία είναι στη διάθεση όλων
όσων θέλουνε να την δούνε. Υπάρχει πλήρη εικόνα δηλαδή της κατάστασης
όλων των σχολείων και υπάρχει και καθημερινή επικοινωνία με τους
προέδρους των σχολικών επιτροπών και της Πρωτοβάθμιας και της
∆ευτεροβάθμιας που έχουνε λύσει και ζητήματα που «ξεπερνάνε» να το πω
έτσι και τη δική τους αρμοδιότητα, αφού άλλοι φορείς που είναι υπεύθυνοι
όπως το Υπουργείο Παιδείας, η ΚΤΥΠ – ο πρώην ΟΣΚ – κ.λπ. που έχει τη
βασική ευθύνη για να λύσει κτιριακά προβλήματα κυρίως και άλλα ζητήματα
λειτουργίας κ.λπ. δεν έπραξαν ως όφειλαν προκειμένου να λύσουνε υπαρκτά
προβλήματα.
Για την έναρξη της σχολικής χρονιάς να πω ότι παρότι τις δηλώσεις του Φίλη
και του υφυπουργού του κ. Πελεγρίνη από το 11ο ∆ημοτικό σχολείο της πόλης
μας ότι όλα πάνε καλά, μάλλον όλα δεν πάνε καλά. Αλλά ακόμα και όλα καλά
να πηγαίνανε δεν μπορεί το 2016 για τα αυτονόητα κάποιοι να πανηγυρίζουνε.
∆ηλαδή να πανηγυρίζουμε γιατί τα παιδιά μας έχουν τη δυνατότητα να πάνε
σχολείο και να μάθουνε γράμματα και γι’ αυτό το λόγο, ας πούμε, πρέπει να
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πανηγυρίζουμε κιόλας ότι ξεκίνησε λέει η σχολική χρονιά και πήγε ο
πρωθυπουργός και έκανε λέει με τους περιφερειακούς διευθυντές και τι έκανε
εκεί τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν και πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο δικαίωμα
όλων των παιδιών στην παιδεία, στην εκπαίδευση που δεν είναι και αυτονόητο
κιόλας. Γιατί όπως γνωρίζετε πολλές οικογένειες δεν έχουν ούτε αυτή τη
δυνατότητα, πολλά παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο πολύ πιο νωρίς περάσουν
στο λύκειο και οι κατευθύνσεις που υλοποιεί και αυτή η κυβέρνηση – που δεν
είναι βέβαια δικές της εφευρέσεις αλλά έρχονται από πολύ παλιότερα,
Μπολόνια κ.λπ., κ.λπ. – θα οδηγήσουν ακόμα περισσότερα παιδιά εκτός
σχολείου. Τι έκανε λοιπόν το υπουργείο φέτος; Έκανε το εξής φοβερό που θα
ζήλευε και ο Μητσοτάκης. Σου λέει πως θα ξεκινήσουνε τα σχολεία και θα πω
εγώ ότι λειτουργούν εύρυθμα; Θα μειώσουμε τις ώρες. Θα μειώσουμε τις
ώρες των μαθημάτων, θα μειώσουμε και την ώρα που ξεκινάει το ολοήμερο,
θα τραβήξουμε τους καθηγητές και τους δασκάλους που κάνουν ολοήμερο να
καλύψουνε την πρωινή …
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Βάρδια.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Την πρωινή βάρδια και μετά θα πάρουμε αναπληρωτές για
το ολοήμερο. Ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα; Λοιπόν να σας πω τώρα τι
γίνεται. Σαν αποτέλεσμα έχει κανένα ολοήμερο στην πόλη μας ή σχεδόν
κανένα για να είμαι απόλυτος, να μην μπορεί να λειτουργήσει. ∆ηλαδή, επειδή
τραβήξανε το ολοήμερο στη 13:15 να ξεκινάει στη 13:15 – μειώσανε δηλαδή
τις ώρες διδασκαλίας – τώρα το αποτέλεσμα έχει ως εξής. Περισσότερα παιδιά
να πρέπει να ενταχθούν στα ολοήμερα, να έχουνε δηλώσει την διάθεση οι
γονείς να μπούνε στα ολοήμερα και να μην υπάρχουν δάσκαλοι για να
καλύψουν τα κενά. Και λέει στη δεύτερη φάση της αναπλήρωσης των κενών –
δηλαδή ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι – θα έρθουνε λέει αναπληρωτές να
καλύψουνε κι αυτές τις θέσεις.
Και μάλιστα από εκεί που δεν υπήρχαν προβλήματα – όπως είναι το 12ο
Νηπιαγωγείο – που πραγματοποιήσαμε και μια παράσταση διαμαρτυρίας με το
δήμαρχο και το σύλλογο δασκάλων την προηγούμενη βδομάδα, έκαναν το
εξής φαεινότερο. Πήραν ένα δάσκαλο που είχε οργανική θέση στο σχολείο με
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25 παιδιά το νηπιαγωγείο, μεταφέρανε τον ένα δάσκαλο του πρωινού σε ένα
άλλο δημοτικό – σε ένα άλλο νηπιαγωγείο μάλλον – για να καλύψει εκεί το
κενό, έμεινε το σχολείο το 12ο με έναν νηπιαγωγό για 25 παιδάκια και το
ολοήμερο με σχεδόν τα… σχεδόν 20 παιδιά. Και άλλα πέντε παιδιά ορφανά 20
Σεπτέμβρη να ψάχνουν να βρούνε που θα γραφτούνε, σε ποιο σχολείο θα
γραφτούνε. Αυτή είναι η εύρυθμη λειτουργία που όλη την προηγούμενη
εβδομάδα σε όλες τις τηλεοράσεις και ειδικά στην ΕΡΤ ήτανε σε… έπαιζε ας
πούμε 24 ώρες το 24ωρο και όλη περηφανευόντουσαν για το πόσο καλά
λειτουργούν φέτος τα σχολεία.
Για το…. Για τις ώρες των γηπέδων, καλό είναι μερικές φορές πριν υιοθετούμε
άκριτα αντιλήψεις, καλό είναι να υπάρχει μια ενημέρωση απ’ την υπηρεσία. Το
λέω γιατί τώρα έτσι έχει μεταφερθεί στον κ. Ντηνιακό ότι έχει γίνει – όμως η
πραγματικότητα δεν είναι αυτή – και ευτυχώς που υπάρχουνε και τα γραπτά
και υπάρχουνε και μάρτυρες στην όλη διαδικασία, οι οποίοι μπορούν να
αποδείξουν αυτό που θα πω. Φέτος έγινε μια προσπάθεια από τον Ιούνιο με
αλλεπάλληλες κλήσεις από τις υπηρεσίες των υπευθύνων των ομάδων και των
ακαδημιών για να υπάρξει μία συμφωνία για τις ώρες των γηπέδων, να βρεθεί
μια χρυσή τομή, προκειμένου να μην υπάρχει αυτό που υπήρχε τα
προηγούμενα χρόνια και είχε λυθεί σε ένα πολύ βαθμό τα προηγούμενα δύο
χρόνια. ∆ηλαδή μία φοβερή αδικία σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων που
καταλαβαίνετε ότι συνήθως αυτοί που τα είχαν καλά με τις δημοτικές αρχές
παίρνανε τις ώρες φιλέτα – τις καλύτερες ώρες στα γήπεδα – και οι υπόλοιποι
μοιραζόντουσαν αντίστοιχα τις… τα υπολείμματα.
Τα προηγούμενα δύο χρόνια έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια αυτό το
πράγμα να διορθωθεί. Φέτος ειδικά στο ποδόσφαιρο από τον Ιούνιο έγιναν
δεκάδες συναντήσεις. Ειδικά από τα τέλη Αυγούστου και στις αρχές του
Σεπτέμβρη αυτό έφτασε να γίνεται σε καθημερινή βάση και να είναι και
πολύωρο. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με τα σωματεία και εγώ
προσωπικά με τους υπεύθυνους που είχαν ορίσει το κάθε σωματείο για να
παρουσιαστεί το πρόγραμμα, αφού τους είπαμε ότι ήδη έχει γίνει επαφή με τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και φαίνεται ότι οι εργασίες για το γήπεδο
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Αφού

ειπώθηκε

ότι

εντάχθηκε τελικά το έργο στην Περιφέρεια για την κατασκευή του τεχνητού
χλοοτάπητα στο γήπεδο του ∆άσους προκειμένου να έχουμε άλλο ένα γήπεδο
στη διάθεσή μας. Αφού ενημερώθηκαν ότι το Αττικό μπορεί φέτος να δοθεί
για χρήση από τις ομάδες αλλά και από τους απλούς συμπολίτες μας που
θέλουνε να πάνε να παίξουμε ποδόσφαιρο κ.λπ., έγινε και η παρουσίαση του
προγράμματος. Εκεί πραγματικά όλες οι ομάδες τοποθετήθηκαν για το ότι δεν
είναι ευχαριστημένες γιατί είναι μικρή η πίτα όντως και άρα είναι μικρό το
κομμάτι που στον καθένα αναλογεί, αλλά κατά κοινή ομολογία πλην ενός
είπαν ότι είναι ένα πρόγραμμα δίκαιο.
Ο πρόεδρος λοιπόν του ∆άσους βάζοντας την εξής κόκκινη γραμμή έθεσε το
εξής θέμα: Ότι εγώ ή θα πάρω τις ώρες που εγώ ζητάω ή δεν θέλω τίποτα. Θα
σας καταγγείλω, θα κάνω, θα ράνω. Ποιες ώρες ζήταγε και ποιες ώρες του
δώσαμε. Ζήταγε 6 ώρες στο Αττικό και του δώσαμε 11. Αλλά όχι… ήθελε τις
συγκεκριμένες 6 ώρες που αυτός είχε ζητήσει. Ήθελε συγκεκριμένες 4 ώρες
στο «Χαραλαμπίδης», ενώ εμείς του δίναμε 7. Και με απορία όλοι - εδώ ήτανε
κοντά στους 16 συνολικά οι παρευρίσκοντες στη συζήτηση - με απορία όλοι
προσπαθούσαμε να του θέσουμε ότι έχουνε δοθεί παραπάνω ώρες από αυτές
που έχετε ζητήσει. Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί να δημιουργήσετε πρόβλημα σε
ένα πρόγραμμα που όλοι συμφωνούνε; Μέχρι και ο άμεσος συνεργάτης του
που είχαν έρθει μαζί… Χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε κατανόηση του
ζητήματος είπαμε πραγματικά αφού επιμένει σε τέτοιο βαθμό που λέει ότι
είναι κόκκινη γραμμή και ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα κ.λπ., είπαμε να
δώσουμε τις ώρες που επιθυμεί και όντως αυτό πράξαμε. Τις ώρες που
επιζητούσε και δώσαμε. Αν εξαιρέσεις μία ώρα στο Αττικό και μία ώρα στο
«Χαραλαμπίδης», στις οποίες όπως καταλαβαίνετε επειδή πρέπει να πάρεις
υπόψη σου ότι πρέπει να προπονηθούνε και οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες
είναι και σε μεγαλύτερη κατηγορία, γι’ αυτό ακριβώς και η διάθεσή μας ήτανε
να πάρει σε άλλο χρονικό πλαίσιο τις συγκεκριμένες ώρες. ∆εν το
καταλάβαινε, δεν ήθελε να το…
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Και για να μην ταλαιπωρώ και το συμβούλιο φτάσαμε στο σημείο της
παραίτησης η οποία είχε γίνει αφού ο ίδιος ήρθε και ζήτησε να του δώσουμε
και άλλες τρεις ώρες καθημερινά στο γήπεδο του ΚΕΒΟΠ και του τις δώσαμε.
Και μετά από αυτό υπέβαλε την παραίτησή του.
Λοιπόν εντάξει αλλά κάπου και η λογική έχει ένα όριο και οι υπηρεσίες έχουνε
μία συγκεκριμένη δουλειά που πρέπει να επιτελέσουν και ο καθένας μπορεί να
ζητάει ό,τι ακριβώς θέλει. Εμείς …. Και δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό με
ανοιχτή την πόρτα δεκάδες φορές, δε λέω, μη λέω για μία και δύο, είναι
δεκάδες οι φορές που έχουμε δεχθεί αντιπροσώπους απ’ τα αθλητικά
σωματεία – είναι εδώ και ο Πλάτων ο ∆εσάντης και μπορεί να το επιβεβαιώσει
αυτό που λέω – αν υπάρχει σε καθημερινό… σε καθημερινά πλαίσια
συνεργασία και συζήτηση για τη βελτίωση της κατάστασης – όσο περνάει κι
από το δικό μας χέρι – λοιπόν, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κ. Σαφράς
επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να προσφέρει στον αθλητισμό της
πόλης, ο οποίος κατά τη γνώμη μας πρέπει να ξανασκεφτεί και τη
συγκεκριμένη τοποθέτηση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ανακαλέσει την
παραίτησή του γιατί θεωρώ – εγώ θεωρώ – δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια
άλλη πληροφόρηση που έχει κάποιος άλλος που θα την ήθελα κι εγώ. Εγώ
θεωρώ ότι δεν έχει γίνει και για τους σωστούς λόγους ή τέλος πάντων….
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Για άλλους λόγους.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ή τέλος πάντων έχει γίνει για άλλους λόγους. Γιατί δεν έχει
λογική. Άρα με αυτά τα λίγα να πω ότι νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι ό,τι
επιτροπή και τα φτιάξουμε διαπαραταξιακή κ.λπ., κ.λπ. οι υπηρεσίες είναι
αυτές που ούτως ή άλλως έχουνε στην ευθύνη τους την κατάρτιση του
προγράμματος και μετά σε συνεννόηση με τις ομάδες… ∆ηλαδή στο 2ο
κλειστό – για να σας δώσω να καταλάβετε – φέτος εμείς δώσαμε το
πρόγραμμα να το βγάλουν οι ομάδες. Στον Θρίαμβο και στον Πήγασο που
είναι οι ομάδες βόλεϊ τους είπαμε ότι παιδιά αυτές είναι οι ώρες που μπορούμε
να σας διαθέσουμε, πείτε μας ποιες ώρες σε συνεννόηση και έτσι έγινε
δηλαδή.
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Λοιπόν σίγουρα υπάρχουνε προβλήματα, σίγουρα δεν διεκδικεί κανείς το
αλάνθαστο – γι’ αυτό έχουνε γίνει και απανωτές συναντήσεις – αλλά σίγουρα
και αυτή η λογική του ή γίνεται αυτό που εγώ καταλαβαίνω ή τέλος πάντων
απειλώ με αυτό τον τρόπο δεν θα βρει και από εμάς ανταπόκριση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απ’ τους υπόλοιπους συνάδελφους αντιδημάρχους υπάρχει
κάποιος; Ο κ. Μοσχονάς.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το πρόγραμμα είναι στη διάθεση όλων. Αυτό που έχει
ζητήσει δάσος είναι στη διάθεση όλων μέσα.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν μια… Καλησπέρα κι από μένα, απλά μια κουβέντα για το
θέμα των τηλεφώνων στα ΚΑΠΗ επειδή ήδη βρίσκεται στις οικονομικές
υπηρεσίες το ζήτημα. Το συζητήσαμε και στην οικονομική επιτροπή το πρωί,
είχανε κάποιες ενστάσεις η εταιρία… τώρα μην επαναλάβω ακριβώς πώς έχει
γίνει, η απευθείας διαπραγμάτευση με την WIND κ.λπ., κ.λπ., νομίζω ότι είναι
γνωστά από τα προηγούμενα συμβούλια. Έγινε με την νομική της υπηρεσία
μια κουβέντα σχετικά με κάποιους όρους της σύμβασης τους οποίους δε
θέλανε να τους υπογράψουν, εν πάση περιπτώσει καταλήξαμε σε αυτό και
τώρα περιμένουμε να φέρουνε την εγγυητική για να υπογραφτεί η σύμβαση.
Είναι μέχρι τις 22 του μηνός η προθεσμία τους, οπότε νομίζω ότι φέροντας
την εγγυητική άμεσα θα προχωρήσει και το ζήτημα αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν να δώσουμε το λόγο στο δήμαρχο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε η ώρα είναι 21:45 – δηλαδή κοντά στις δύο ώρες
έχουμε – έχουν γίνει 30 ερωτήσεις, καταλαβαίνετε ότι αν πάμε με αυτούς τους
ρυθμούς εγώ για να απαντήσω έτσι επί της ουσίας σε όλες αυτές τις
ερωτήσεις θέλω τουλάχιστον μία ώρα και θα την έχω και θα την πάρω. Αλλά
αν έτσι νομίζετε ότι βοηθάτε στη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου για να
συζητήσει τα θέματα τα εντός ημερήσιας διάταξης, καλώς. Συνεχίστε αυτή την
τακτική. Αλλά πιστεύω ότι όσοι τουλάχιστον ξέρανε τη λειτουργία του
δημοτικού συμβουλίου, ξέρανε πολύ καλά ότι μιλάγαμε και κάναμε ερωτήσεις
πάντα επί της ουσίας. ∆εν κάναμε για λόγους εντυπωσιασμού. Αν πιστεύουν
κάποιοι ότι έτσι επειδή πρέπει να καταγράψουν κάτι για να φανεί ότι έχουνε
μια δραστηριότητα ρε παιδί μου, ότι κάτι κάνουνε σε αυτό τον τόπο - γιατί
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αυτό γίνεται - βγάζουνε ένα δελτίο μετά τύπου και λένε ότι εμείς κάναμε
τρεις-τέσσερις ερωτήσεις. Λένε… ∆ε λένε τις απαντήσεις τις οποίες παίρνουν
βέβαια από τη δημοτική αρχή, έτσι; Γράφουν μόνο τις ερωτήσεις και εντάξει
αυτό είναι, τελειώσαμε, στο επόμενο συμβούλιο θα έχουμε να λέμε στον
κόσμο ότι κάναμε ρε παιδιά, ασχοληθήκαμε και βάλαμε αυτά τα ερωτήματα.
Συνεχίστε έτσι, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος που έρχεται εδώ, αλλά και ο
κόσμος που συζητάμε έξω βγάζει τα συμπεράσματά του. Εγώ θα ήθελα να
πω… γιατί τουλάχιστον εδώ οι παλιότεροι ξέρουν ότι κρατάγαμε ένα επίπεδο
σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Θυμούνται πάρα πολύ καλά ότι οι ερωτήσεις
που κάναμε ήταν συγκεκριμένες επί της ουσίας και δεν τις κάναμε έτσι για να
γίνονται και να επαναλαμβάνουμε κάθε φορά τις ίδιες ερωτήσεις και να
παίρνουν τις ίδιες απαντήσεις μια και δεν υπάρχει και θέμα, αλλά τέλος
πάντων να μπαίνει γιατί πρέπει να μπει, πρέπει να καταγραφεί. ∆ηλαδή οι
ιστορικοί του μέλλοντος που θα διαβάζουνε τα πρακτικά των δημοτικών
συμβούλων θα λένε μα τι ήταν αυτοί εκεί μέσα ρε παιδί μου.
Λοιπόν για το…. θα ήθελα μια ενημέρωση να κάνω πάρα πολύ γρήγορα γιατί
θα μας απασχολήσει σαν θέμα αυτό. Σήμερα είχα συνάντηση με την
διοικήτρια του ΟΑΕ∆ για το γνωστό θέμα του βρεφονηπιακού σταθμού της
Βεργίνας. Επιτέλους καταφέραμε μετά από πολύ καιρό, παραδέχτηκε ότι τέλος
πάντων από λάθος εκεί της γραμματείας δεν είχε γίνει αυτή η συνάντηση που
ζητούσαμε επανειλημμένα. Συζητήσαμε και τουλάχιστον φάνηκε διάθεση έτσι;
Εμείς την έχουμε έτσι κι αλλιώς αυτή τη διάθεση και από την πλευρά του
ΟΑΕ∆ να δούμε πως θα λύσουμε – είναι πολύ περίπλοκο το θέμα – γιατί
υπάρχει αυτός ο περίφημος δρόμος που πρέπει να σηκωθεί τόσα μέτρα για να
υπάρχει η σύνδεση του βρεφονηπιακού σταθμού. Για να μη σας πω τώρα
λεπτομέρειες υπάρχουν και κάποιες προτάσεις που έγιναν από την πλευρά της
διοικήτριας του ΟΑΕ∆, θα έρθουν μηχανικοί του ΟΑΕ∆ εδώ με τους δικούς μας
μηχανικούς, με την τεχνική υπηρεσία να γίνει και μια επιτόπια καταγραφή και
των θεμάτων που υπάρχουν αλλά και του τι υπολείπεται για να ολοκληρωθεί ο
σταθμός, γιατί εκεί υπήρχαν διαφορετικές εκτιμήσεις. Ο σταθμός δεν έχει
παραδοθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η κατασκευή του, υπάρχει μια

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15Η

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

43

διαφορετική εκτίμηση για το μέγεθος που υπολείπεται, το ποσό που
υπολείπεται δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί ο σταθμός και επίσης για το αν θα
πρέπει να ολοκληρωθεί ο σταθμός και να γίνει ο δρόμος ή να γίνει ο δρόμος
και μετά να ολοκληρωθεί ο σταθμός και πως θα χρησιμοποιηθεί βέβαια
αργότερα, από ποιόν κ.λπ.. Εγώ τους απάντησα ότι δεν μπορούμε σε καμία
περίπτωση να πάμε με τη σύμβαση χρησιδανείου την οποία μας είχαν
προτείνει, συμφώνησε και αυτή ότι εντάξει ήταν απαράδεκτη αυτή η σύμβαση
και περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε – αφού γίνει η συνάντηση των
τεχνικών υπηρεσιών – και βέβαια θα εμπλακεί και η νομική και οι νομικές
υπηρεσίες μέσα, να δούμε πως θα προχωρήσει το θέμα.
Επίσης να πω ότι για την παράσταση που έγινε για το 12ο Νηπιαγωγείο που
πήγαμε εγώ, ο αντιδήμαρχος παιδείας και ο σύλλογος δασκάλων και
νηπιαγωγών, είχε θετικό αποτέλεσμα. Εμείς τους είπαμε ότι δεν θα δεχθούμε
σε καμία περίπτωση την κατάργηση τμήματος και μάλιστα ήμασταν απόλυτοι
έτσι σε αυτό το θέμα και τελικά ας πούμε καταφέραμε να μην καταργηθεί το
τμήμα.
Για τους παιδικούς σταθμούς επειδή μπήκε από δυο-τρεις έτσι συναδέλφους.
Βέβαια είχα ενημερώσει και στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ακριβώς
για το τι γίνεται με τους παιδικούς σταθμούς. Λοιπόν, τώρα να πω το εξής με
λίγα λόγια. Ξέρετε πολύ καλά ότι από φέτος έχει αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής
των παιδιών μέσω ΕΣΠΑ. ∆ηλαδή τώρα πια δίνεται το voucher σε κάθε γονιό ο
οποίος πηγαίνει και επιλέγει το σταθμό τον οποίο θέλει είτε δημόσιο, είτε
ιδιωτικό ανεξάρτητα από την περιοχή που μένει – μπορεί να επιλέξει άλλη
περιοχή στον ίδιο δήμο – ή επίσης να έρθει και από άλλο δήμο και να επιλέξει
το δήμο της επιλογής του. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πάρα πολλά
προβλήματα στον σχεδιασμό που πρέπει να κάνεις για το πώς θα κάνεις την
κατανομή και των παιδιών και του προσωπικού και το αν φτάνουνε οι σταθμοί
για να απορροφήσουνε όλα τα παιδιά. ∆ηλαδή είσαι πάντα σε μία εκκρεμότητα
για το τι θα γίνει μέχρι να κατασταλάξουν τα πράγματα και με δεδομένο ότι
πρέπει να πάρεις τις επανεγγραφές, να δεις τι θα γίνει με τα παιδιά τα οποία
πρέπει να πάνε στο προνήπιο, αν υπάρχουν θέσεις στα προνήπια της περιοχής
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που μπορούν να απορροφήσουν τα παιδιά. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά έτσι
παρελκόμενα σε αυτό το θέμα.
Εμείς από την αρχή έχουμε πει ότι θέλουμε να μη μείνει κανένα παιδί εκτός
παιδικών σταθμών και αυτό τουλάχιστον το έχουμε καταφέρει έτσι μέχρι
τώρα και τα προηγούμενα χρόνια και θα το καταφέρουμε και μέχρι τώρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Συγνώμη

δήμαρχε.

Συγνώμη.

Παρακαλώ

συμπολίτες…

Συμπολίτες που βρίσκεστε εκεί και παρακολουθείτε το συμβούλιο, ακούγεστε.
Αν θέλετε να πείτε κάτι, μπορείτε να πάτε λίγο πιο πέρα. Παρακαλώ.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έλεγα λοιπόν ότι στόχος μας είναι να μη μείνει κανένα παιδί
εκτός παιδικών σταθμών. ∆εύτερο, προχωρήσαμε στην κατάργηση των
τροφείων – το ξέρετε μέχρι τις 25.000 – σε κατηγορίες συμπολιτών μας που
έχουν οικονομικά προβλήματα, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες,
απόρους, άνεργους, κ.λπ. και μειώσαμε βέβαια στις πάνω από 25.000 και
τρίτο ανανεώνουμε τις συμβάσεις των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων
στους παιδικούς σταθμούς χωρίς να βάζουμε άλλα κριτήρια. Όπως δηλαδή
γίνονταν παλαιότερα ή όπως γίνεται σε άλλους δήμους, όπου στην ανανέωση
των συμβάσεων παίζουνε ρόλο άλλα κριτήρια (το αν είναι δικοί μας, αν είναι
Χαϊδαριώτες κ.λπ.) και γίνεται αποκλεισμός και πάνε μετά σε άλλη
αναπλήρωση.
Επίσης από την αρχή είπαμε ότι δεν θα ανεχθούμε σε καμία περίπτωση την
δράση Κοιν.Σ.Επ. ή οποιασδήποτε άλλης σχέσης στους παιδικούς σταθμούς
και δεν θα εφαρμόζουμε σε καμία περίπτωση τα 2μηνα, 5μηνα, οτιδήποτε
άλλη σχέση εργασίας από τη στιγμή που θα σταθεροποιηθεί το παιδί όπως
αυτή τη στιγμή έχει σταθεροποιηθεί και έχουμε το προσωπικό για να
λειτουργήσουν σωστά όλοι οι παιδικοί σταθμοί.
Πέρσι είχαμε από τους παιδικούς σταθμούς – είχαμε μέσω ΕΣΠΑ – 350
παιδάκια είχαμε πάρει. Φέτος μέχρι τώρα έχουμε πάρει 248 παιδάκια γιατί
ξέρετε ότι έγινε μείωση των ποσών και των voucher, όπως επίσης έγινε και
μείωση και τους ποσού που δίνεται συνολικά για κάθε παιδί, 5% μείωση.
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Έχουμε 5% μείωση φέτος και 5% μείωση πέρσι, 10% και μείον 100 voucher
μέχρι τώρα, μιλάμε για ένα ποσό περίπου 300.000.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή δέσμευση από την κυβέρνηση, έχουνε πει ότι θα
περάσουν σε τροπολογία, δεν έχει περάσει ακόμα αλλά τουλάχιστον σε όλους
τους τόνους έχει δεσμευτεί. Βγήκε και ανακοίνωση όμως ότι παρατείνεται
επειδή έχουν μείνει αδιάθετα περίπου 12.000 voucher σε περιοχές που δεν
είχανε τις αντίστοιχες υποδομές… Και εδώ να δείτε αυτό που σας έλεγα πριν.
Την προχειρότητα δηλαδή αυτοί που σχεδίασαν φέτος τον τρόπο, ούτε αυτό
δεν υπολόγισαν. ∆ηλαδή δόθηκαν voucher σε περιοχές που δεν υπήρχαν
υποδομές και εδώ στο Χαϊδάρι που είχαμε για να απορροφήσουμε, έτσι, δεν
υπήρχαν. Θα γίνει λοιπόν τώρα, ανακατανομή φέτος των παιδιών που έχουν
μείνει εκτός ΕΣΠΑ και πιθανολογούμε ότι θα πάρουμε περίπου άλλα 40, 50
παιδάκια με αυτό τον τρόπο.
Για τους εργαζόμενους επειδή πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του
προγράμματος και των voucher – δηλαδή το ποσό το οποίο παίρνουμε από το
ΕΣΠΑ – και αυτή τη στιγμή υπολειπόμαστε και επειδή είναι σε γνώση αυτό της
κυβέρνησης, έχουν υποσχεθεί ότι θα περάσουνε τώρα μια τροπολογία που θα
αναφέρει ότι αν οι δήμοι βεβαιώσουν ότι έχουν τη δυνατότητα επιχορήγησης
ως προς το ποσό που υπολείπεται τότε δε θα υπάρχει πρόβλημα με το
προσωπικό. Γι’ αυτό και επειδή περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να γίνει
αυτή, να περάσει αυτή η τροπολογία, θα γίνει και δημοτικό συμβούλιο μέχρι
το τέλος του μήνα, έτσι; Έκτακτο συμβούλιο. Όχι έκτακτο, εντάξει, θα γίνει
πάντως δημοτικό συμβούλιο που θα πάρουμε την απόφαση ανανέωσης των
συμβάσεων που αυτή για εμάς είναι μια πολιτική θέση, θα την κάνουμε έτσι κι
αλλιώς και σε περίπτωση που δεν έχει πάρει και τροπολογία, θα πάρει
απόφαση το δημοτικό συμβούλιο ότι θα καλύψει τη διαφορά αυτή μεταξύ των
vouchers και του προγράμματος…. Και των εργαζόμενων που απασχολούνται.
Του κόστους δηλαδή της μισθοδοσίας.
Αυτά με δυο λόγια. Μέχρι τώρα έχει απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος των
παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και υπάρχει μόνο μία έτσι μικρή
εκκρεμότητα με τις νέες εγγραφές, προκειμένου να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό
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που σας λέω τώρα με το ΕΣΠΑ. Αλλά είναι πολύ λίγα τα παιδιά τα οποία δεν
έχουν απορροφηθεί μέχρι τώρα που έτσι κι αλλιώς επειδή υπάρχει σταδιακή
απορρόφηση των παιδιών και έτσι πρέπει δηλαδή για εκπαιδευτικούς λόγους
να υπάρχει αυτή η απορρόφηση ήταν έτσι κι αλλιώς δηλαδή κάτι το οποίο
συμβαίνει κάθε χρόνο.
Για τον πεζόδρομο του δάσους, κοιτάξτε υπήρχε μια τραγική κατάσταση.
Χαώδης, επικίνδυνη, τη βιώνανε όλοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και όσοι
βέβαια πηγαίναμε στον πεζόδρομο του δάσους. Και δεν μπορεί κανένας να
παραβλέψει ότι με την παρέμβαση αυτή που κάναμε μπήκε μία τάξη, δεν
υπάρχει πια ο κίνδυνος αυτός να παίζουν τα παιδάκια ή να περπατάνε γυναίκες
εκεί, ηλικιωμένοι κ.λπ. και να κινδυνεύουν από αυτοκίνητα. Αυτό δηλαδή σε
ένα ποσοστό 95% έχει λυθεί και πραγματικά όσοι πηγαίνουν – εγώ ήμουνα
προχθές την Κυριακή εκεί στον πεζόδρομο – ήταν μια εικόνα, ήταν κι ο
Γιάννης εδώ ο Ζώτος και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι, ήταν πραγματικά μια
εικόνα που τη χαίρεσαι.
Με το… Με τα τηλεχειριστήρια έχουν δοθεί μόνο σε όσους έχουν παρκινγκ.
∆εν έχει δοθεί σε κανέναν άλλον. Υπήρχαν αιτήματα και από το… και να πω
και ονομαστικά, και από την τράπεζα, και από το βιοχημικό εκεί το
μικροβιολογικό εργαστήριο, και από το βιβλιοπωλείο, και από άλλα
καταστήματα να πάρουν τηλεχειριστήρια για να εξυπηρετούν τέλος πάντων
κάποιες ανάγκες που υπάρχουν. Ήμασταν απόλυτοι σε αυτό γιατί έτσι και
δοθούν τηλεχειριστήρια και σε κάποιους ακόμα το χάσαμε το παιχνίδι. Υπήρχε
ένα πρόβλημα για ένα μικρό διάστημα με την φύλαξη του χώρου γιατί
δυστυχώς… ∆υστυχώς πρέπει να υπάρχει και φύλακας εκεί ο οποίος να
ρυθμίζει για να μην γίνεται χρήση έτσι από κάποιους γιατί μπορεί με το
τηλεχειριστήριο που έχει ένας κάτοικος, να ανοίξει και να μπει μέσα εκείνη την
ώρα και οποιοσδήποτε θέλει. Λύθηκε αυτό το θέμα, έτσι με τη φύλαξη.
∆ηλαδή αυτό υπήρχε για δυο-τρεις μέρες και όχι συνεχόμενα και τώρα είναι
μια χαρά.
Έχεις δίκιο Αντρέα για τις γωνίες εκεί γιατί το έχουμε δει και σαν τεχνική
υπηρεσία και το έχουμε πει αυτό για την ομαλοποίηση των γωνιών. Απ’ τη
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στιγμή που χρησιμοποιείται από τα παιδιά η πλατεία – και αυτό είναι χαρά να
βλέπεις εκεί τα παιδιά να παίζουνε – βέβαια τέτοιες γωνίες υπάρχουνε παντού.
Αν πάρετε και γύρω-γύρω στην πλατεία στις κατασκευές και στις σκάλες και
στα σκαλοπάτια, παντού υπάρχουν γωνίες. ∆ηλαδή δε μπορείς να πεις ότι
αυτές οι γωνίες είναι επικίνδυνες από τη στιγμή που υπάρχουν δεκάδες τέτοιες
γωνίες παντού. Τσιμεντένιες γωνίες στα σκαλοπάτια ας πούμε. Γωνίες
υπάρχουνε.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι υπάρχουνε όμως.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Εντάξει. Πάντως αυτό το θέμα το έχουμε πει – εγώ το έχω
πει επανειλημμένα στην τεχνική υπηρεσία – ειλικρινά πάρα πολλές φορές και
θα δούμε τώρα επειδή θέλουμε να βάλουμε και κάποια παγκάκια, δηλαδή να
κάνουμε και μία διαμόρφωση, με αυτή τη διαμόρφωση θα γίνει και η
ομαλοποίηση αυτή.
Λοιπόν, για την παραβατικότητα. Τώρα είναι φαινόμενα τα οποία υπάρχουν
παντού – όχι στο Χαϊδάρι – σας έχω και σε άλλο συμβούλιο, έτσι; Εμένα έναν
ανιψιό με κάτι άλλα παιδιά από το Χαϊδάρι τα χτυπήσανε στη Νίκαια και πάρα
πολύ άσχημα. Και υπάρχουνε παντού-παντού πολύ χειρότερα φαινόμενα απ’
ότι υπάρχουν στο Χαϊδάρι. ∆ηλαδή αυτές οι – ας πούμε – οι ομάδες των
παιδιών έτσι που γυρνάνε εδώ, που έρχονται ξέρω εγώ από την Αγία
Βαρβάρα, απ’ το Αιγάλεω, απ’ οπουδήποτε, σε άλλες περιοχές είναι ο φόβος
και ο τρόμος κυριολεκτικά. Και αυτό δε σας το λέω τώρα για να δικαιολογήσω
το τι γίνεται στο Χαϊδάρι, γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εδώ επειδή είναι
και μια κοινωνία πιο δεμένη – είναι αυτό που λέμε χωριό – και είναι λίγο-πολύ
και όλοι γνωστοί, δύσκολα εδώ μπορούν να επιβιώσουν τέτοια φαινόμενα ή
επιβιώνουνε σε κάποιες περιοχές. Και σας το λέω γιατί έχω μιλήσει με τους
διοικητές επανειλημμένα και της αστυνομίας και της τροχαίας και της
ασφάλειας και όλοι μου λένε αυτό το πράγμα. Ότι μας λες τώρα για το Χαϊδάρι
και πιο δίπλα δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τίποτα.
Εμείς παρόλα αυτά έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Το τελευταίο
έγγραφο που κάναμε – γιατί το κάνουμε και εγγράφως πια – για να
ενημερώνονται και το υπουργείο προστασίας του πολίτη αλλά και η Γενική

48

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Αστυνομική ∆ιεύθυνση. Ξανακάναμε ένα έγγραφο πριν από δέκα μέρες,
ήρθαμε σε επαφή πάλι με τους διοικητές, ήρθε εδώ υπεύθυνος από το τμήμα
ασφάλειας Πειραιά και ∆υτικής Αθήνας και συζητήσαμε διάφορα θέματα. Όλοι
όμως δηλώνουν αδυναμία λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτό είναι το μότο το
οποίο λένε συνέχεια, ότι δυστυχώς δεν έχουμε προσωπικό για να μπορέσουμε
να αντιμετωπίσουμε αυτή την παραβατικότητα που σας λέω είναι πολύ μικρή
σε σχέση με άλλες περιοχές που δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Να μη πω
τώρα για Ασπρόπυργο, έτσι, Ελευσίνα. Να μη φέρω ακραία παραδείγματα
αλλά όπου και να πάτε δυστυχώς είναι έτσι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση.
Αυτό όμως έχει να κάνει με αυτό και βέβαια εμείς ποτέ δε θα παραβλέψουμε
και θα το λέμε συνέχεια ότι αν δε χτυπήσεις τα αίτια που δημιουργούν το
πρόβλημα τότε δεν πρόκειται να λύσεις τίποτα και δυστυχώς αυτά τα παιδιά
είναι παιδιά φτωχών οικογενειών, ανέργων, βιώνουνε μια τραγική κατάσταση
στα σπίτια τους και προσπαθούν να εκτονωθούν μέσω αυτής της κατάστασης.
Αυτό είναι το πρόβλημα δυστυχώς και όσοι ανέχονται αυτή την κατάσταση
είναι συνένοχοι για εμάς, έτσι; Για το πρόβλημα που υπάρχει.
Για το πεδίο βολής ειπώθηκαν κιόλας. Εμείς έχουμε στηρίξει, έχουμε
παρασταθεί με τον Κώστα τον Τσουκνίδα και στο δικαστήριο για την
απομάκρυνση, κάνουμε ενέργειες για την απομάκρυνση, εδώ πια είναι πολιτική
απόφαση, έτσι; Και νομίζω ότι θα πρέπει να λυθεί και θα κάνουμε και γι’ αυτό
μια συνάντηση. ∆ε διαφωνούμε με το να κάνουμε μια συνάντηση αν θέλετε
και αντιπροσωπεία του δημοτικού συμβουλίου, να το πούμε για μια ακόμη
φορά.
Τώρα για την σηματοδότηση. Το σήμα στο Σχιστό υπάρχει και είναι και
εμφανέστατο αλλά εμένα που κάνει εντύπωση γιατί το σήμα που υπήρχε στον
Σκαραμαγκά και πριν από 15 με 20 χρόνια εξαφανίστηκε, γιατί δεν
αντικαταστάθηκε. Και έχουμε σήμερα ζητήματα από γειτονικό δήμο που λέει
που είναι τα όρια. Γιατί τότε δεν φρόντισαν λοιπόν οι δημοτικές αρχές και οι
αντιδήμαρχοι,

οι

υπεύθυνοι

που

ήταν

τότε

και

οι

δήμαρχοι

να

αντικαταστήσουν ένα σήμα και σήμερα δεν μπορούμε να το βάλουμε σε
εκείνο το σημείο; Για ψαχτείτε όλοι να δείτε τις ευθύνες έτσι που είχανε για
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εκείνο το σήμα. Για το Σχιστό υπάρχει το σήμα, είναι καλή η κατάσταση
γενικά ως προς την καθαριότητα του Σχιστού. Νομίζω ότι όσοι κάνουν αυτό το
δρόμο – εγώ τον έχω κάνει αυτή τη βδομάδα δυο-τρεις φορές – δεν
υπάρχουνε σχεδόν πουθενά ούτε σκουπίδια, ούτε μπάζα.
Για τη σχολική στέγη παιδιών προσφύγων. Τώρα δεν ξέρω η ερώτηση ποια
είναι έννοιά της και δεν μας είπε ο κ. Ντηνιακός πρώτον, αν γνωρίζει πόσα
παιδιά υπάρχουν αυτή τη στιγμή; Είναι 1.500 παιδιά τα οποία φιλοξενούνται
στο Σκαραμαγκά. 1.500 παιδιά. Για εμάς είναι αναγκαίο όλα αυτά τα παιδιά και
τα 1.500 όλων των ηλικιών και όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης –απ’ την
προσχολική δηλαδή εκπαίδευση μέχρι και το λύκειο – να έχουνε πρόσβαση,
είναι δικαίωμα τους να έχουνε πρόσβαση σε σχολεία. Θα πρέπει όμως να
γίνει… Αυτό δεν μπορεί να λυθεί με τα λόγια έτσι, ούτε με μία ερώτηση, ούτε
με τις ενέργειες τις οποίες θα κάνουμε εμείς έτσι κι αλλιώς στο χώρο
φιλοξενίας του Σκαραμαγκά. Αυτό θα πρέπει να λυθεί με ένα κεντρικό
σχεδιασμό, να γίνει… έχουμε κάνει και την καταγραφή αυτή, έτσι πόσα είναι
τα παιδιά ανά ηλικία για να δούμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι σε αυτό το πράγμα
αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει απ’ το Υπουργείο Παιδείας να επιλεγούν τα
σχολεία στα οποία θα πάνε τα παιδιά, να επιλεγούν δάσκαλοι, μεταφραστές,
αυτοκίνητα, λεωφορεία που θα μεταφέρουν τα παιδιά, φύλακες και
καθαρίστριες για τα σχολεία, βιβλία, τετράδια, μολύβια κ.λπ.. Να υπάρχει ένα
πλαίσιο των μαθημάτων τα οποία τα γίνονται στα σχολεία. Θα πρέπει δηλαδή
να υπάρχει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος και βέβαια και
καταμερισμός των σχολείων στους όμορους δήμους που να μπορέσουν να
απορροφήσουνε όλο αυτό το δυναμικό. Εμείς αυτό το πράγμα βάζουμε σαν
δήμος και έχουμε βάλει και πιστεύω ότι κάποια στιγμή… Αν και το ζητούμενο
δεν είναι μόνο να κάνεις αυτό, που θα το κάνεις έτσι κι αλλιώς για να
βοηθήσεις έτσι τα παιδιά για όσο διάστημα μείνουν εδώ. Το θέμα είναι να μην
μονιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση γιατί με αυτό τον τρόπο μονιμοποιείται.
Το θέμα είναι να παλέψουν και οι πρόσφυγες και όλος ο λαός να δοθεί λύση
στο πρόβλημα των προσφύγων. Να δοθεί λύση η οποία θα είναι η επιλογή
των προσφύγων στις χώρες τελικού προορισμού και όσοι επιλέξουν να
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μείνουν στην Ελλάδα να μείνουν αλλά όχι όμως σε τέτοιες συνθήκες μέσα,
έτσι; Εδώ στην καλύτερη περίπτωση έχουμε τα σπιτάκια, τα containers, και σε
άλλες συνθήκες – βέβαια έχουμε και πάρα πολλούς σε σκηνές – και σε άλλους
καταυλισμούς όπως είναι πιο πάνω από εμάς στο Σχιστό να μένουνε μέσα σε
σκηνές που τώρα θα έχουμε χειμώνα σε λίγο. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε
χειμώνα, έτσι; Ήρθανε αρχές καλοκαιριού, τέλος άνοιξης, αρχές καλοκαιριού
οι πρόσφυγες. Στα φαινόμενα αυτά να δούμε πως θα αντιμετωπιστούν με τις
άθλιες συνθήκες οι οποίες θα υπάρχουν.
Για το “Μπλοκ 15” έγινε μια ανακατασκευή πράγματι από το υπουργείο
πολιτισμού. Ήταν 60.000 ο προϋπολογισμός, έγινε με 35.000 αλλά έγινε
εξωτερικά. Η επισκευή αυτή ήτανε στο εξωτερικό μέρος μόνο αλλά βέβαια δεν
κρατήθηκαν… ∆εν ξέρω έγινε βέβαια από το Υπουργείο Πολιτισμού, εγώ είχα
την αίσθηση ότι θα γίνει συντήρηση διατηρώντας τα βασικά στοιχεία που
έπρεπε να υπάρχουνε στο “Μπλοκ 15”. Αυτή τη στιγμή έγινε ένα σοβάντισμα
και νομίζω ότι βλέπεις μια καινούρια οικοδομή. ∆ηλαδή εμένα ειλικρινά δεν
μου άρεσε αυτή η παρέμβαση. Περίμενα από τους μηχανικούς και τους
αρχιτέκτονες του υπουργείου πολιτισμού μια άλλη αντιμετώπιση σε ένα
ιστορικό μνημείο. ∆υστυχώς – ειλικρινά στο λέω Θοδωρή – δεν μου άρεσε
καθόλου το αποτέλεσμα και όχι μόνο σε εμένα αλλά και όσοι… σε όσους
έχουν επισκεφθεί το χώρο. Το καλό είναι ότι –ας πούμε – αντιμετωπίστηκε,
κρατήθηκε λίγο το κτίριο για να μην έχει προβλήματα έτσι κατάρρευσης αλλά
θα μπορούσανε να το δούνε με μια άλλη ευαισθησία αυτό το θέμα.
Για το παλιό δημαρχείο με τον Τερζάκη έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχουμε
κάνει έγγραφο που ζητάμε έτσι να δοθεί ο χώρος…
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να μιλήσεις.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να δοθεί ο χώρος στον δήμο, θα τον ξαναπάρω τώρα.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω περιμένει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
αλλά καλύτερα να μιλήσεις μαζί του.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μιλήσω πάλι εντάξει;
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί κάτι έχει αλλάξει στο καθεστώς.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Για τις συγκοινωνίες Μετρό-Αττικό-Μετρό κ.λπ., είδες
και εσύ από την απάντηση – δεν την έχουμε εμείς αυτή την απάντηση – αλλά
απ’ ότι είπες που σε πιστεύω επικαλούνται αυτό το τεράστιο θέμα έλλειψη
προσωπικού και δεν δημιουργούν νέα δρομολόγια και όχι μόνο αυτό, αλλά
κόβουνε και δρομολόγια, έτσι; Γιατί αν δεν γίνει αναπλήρωση του προσωπικού
που φεύγει με συνταξιοδότηση, έχουμε μείωση δρομολογίων. Αυτή δυστυχώς
είναι η κατάσταση.
Τώρα είπε πάρα πολλά πράγματα ο Νίκος για την πλαστική σακούλα. Εγώ να
πω ότι ήδη αυτές οι καμπάνιες βέβαια τις κάνουνε και άλλοι και τις κάνουνε να
μη σας πω και ποια μέσα κάνουνε την καμπάνια δήθεν, έτσι, «όλοι μαζί
μπορούμε» και καθαρίζουμε από τη μία και από την άλλη ας πούμε παίζουμε
διάφορα παιχνίδια με ΜΚΟ, παίρνουμε έτσι τεράστια ποσά κ.λπ., κ.λπ. Να πω
μόνο ότι η διαλυόμενη σακούλα ήδη ισχύει έτσι με κανονισμό της ευρωπαϊκής
ένωσης που έχει επιβάλει και στην Ευρώπη την χάρτινη και τη διαλυόμενη
σακούλα. Εδώ υπάρχει βέβαια μία διαφορά. Αν έχετε πάει στην Ευρώπη ήδη
πληρώνεται η αγορά της σακούλας, όπως γίνεται και στα super market εδώ
στην Ελλάδα που σου δίνουνε την τσαντούλα αυτή με τη χρέωση. Αλλά εγώ
ένα ζήτημα να βάλω ακόμα ότι να απαιτήσουμε επειδή δε θα πω αυτά που
είπε ο Νίκος έτσι για την κρίση στα μικρομάγαζα κ.λπ.. Ας δούμε απ’ το super
market, να απαιτήσουμε να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων να μπορούνε οι
άνθρωποι να αγοράζουνε πιο φθηνά και κυρίως ποιοτικά προϊόντα. Γιατί
μπαίνει και ένα τεράστιο ζήτημα εδώ ως προς την ποιότητα την οποία δίνουνε.
Για τις 100 προσλήψεις στο κέντρο φιλοξενίας. 100 είναι το νούμερο της
ολοκλήρωσης. ∆υστυχώς μέχρι τώρα έχουν έρθει περίπου 60 και από τους 60
αυτούς αρκετοί δεν θέλουν να αναλάβουνε ή έρχονται και παραιτούνται
επειδή δεν θέλουνε να πάνε στο κέντρο φιλοξενίας. ∆ηλαδή έχουμε περίπου
τους μισούς αυτή τη στιγμή.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 30 έχουμε; 40; Πόσους έχουμε;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουμε γύρω στους 50. Είχαμε 40 και ήρθαν άλλοι 10. Γύρω
στους 50 από τους οποίους όμως – ας πούμε σήμερα ήρθε μια παραίτηση –
έρχονται δυστυχώς παραιτήσεις συνέχεια. Το θέμα είναι το εξής. Ότι έχουμε –
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εκεί για να λειτουργήσει αυτό το προσωπικό και με τις ειδικότητες που δεν
ρωτήθηκαν καν οι δήμοι για το ποιες ειδικότητες χρειάζονται – για να
λειτουργήσει χρειάζεται να υπάρχουνε υποδομές τις οποίες έχουμε ζητήσει,
δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Έχουμε έρθει σε επαφή και με το διοικητή του
στρατοπέδου και με την υπεύθυνη απ’ το Υπουργείο Εργασίας, η οποία
διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι μέσω ΟΑΕ∆. Εμείς εκεί έχουμε
προσωπικό αυτή η τη στιγμή για την καθαριότητα του χώρου μέσα στο
Σκαραμαγκά, έξω από το κέντρο και στις περιοχές της πάνω Αφαίας, κάτω
Αφαίας και του ∆αφνιού που είναι περιοχές που έχουνε πιο άμεση επίπτωση,
έτσι; Γιατί ξέρετε ότι βγαίνουνε έξω οι πρόσφυγες και πετάνε κάτω σκουπίδια,
δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό καθαριότητας και έχουμε και το
κομμάτι της κοινωνικής υπηρεσίας το οποίο αυτή τη στιγμή με την
προϊσταμένη της κοινωνικής υπηρεσίας κάνουνε τον σχεδιασμό για το τι θα
γίνει όταν μπουν τα σπιτάκια για να μπορέσουν να κάνουν τα προγράμματα
και μέχρι τότε διαχειρίζονται το υλικό το οποίο… τα υλικά τα οποία έρχονται
στο δήμο, γιατί έχουμε συνέχεια βοήθεια…. Προχθές ας πούμε – και είναι προς
τιμή τους – οι απολυόμενοι της Χαλυβουργίας που έκαναν και έναν δίχρονο
αγώνα έτσι, αγώνα πραγματικά υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας, έφεραν
φάρμακα, αρκετά φάρμακα, κούτες δηλαδή με φάρμακα και έχουμε και πολύ
μεγάλη βοήθεια από συλλόγους, σωματεία, απλούς πολίτες κ.λπ.. Κάνουν
αυτή την κατανομή και διαχειρίζονται και διοικητικά το πρόγραμμα, γιατί
έχουμε και το διοικητικό κομμάτι.
Για το….
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΠΗ.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Απάντησε για τα ΚΑΠΗ, απλά να πω ότι – απάντησε και ο
Νίκος. Να πω μόνο ότι το θέμα που υπήρχε με τις …. Έχουμε δύο θέματα. Το
ένα με τη βάρδια την απογευματινή οφείλεται όπως ξέρετε όλη σε έλλειψη
προσωπικού. Παρόλα αυτά βάλαμε απογευματινή βάρδια αλλά για κάποιους
λόγους που τέλος πάντων τώρα κι εγώ το άκουσα, το έμαθα από κάποιον
υπάλληλο του ΚΑΠΗ – έτσι, ειπώθηκε να μην πάει συγκεκριμένη υπάλληλος
για να ανοίξει τα απογεύματα. Αυτό όμως αύριο θα λυθεί. ∆ηλαδή δεν έγινε
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αυτό δύο απογεύματα υπήρχε μια δυσλειτουργία που δεν οφείλεται στην
διοίκηση του δήμου που δεν το γνωρίζαμε καν αλλά σε παρέμβαση υπαλλήλου
των ΚΑΠΗ.
Και για τις εκλογές. Οι εκλογές…. Τις εκλογές τις ορίζει η διοίκηση του δήμου
σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ – δεν τις κάνουνε μόνοι τους – ορίζεται το πότε θα
γίνουν οι εκλογές. Υπάρχουνε αυτή τη στιγμή εκλεγμένοι αντιπρόσωποι,
επειδή όμως υπάρχουν διάφορα προβλήματα – γιατί σε ένα ΚΑΠΗ δεν είχαν
εκλεγεί, εκλέχτηκε μόνο ένας, σε ένα άλλο θέλουν να αλλάξουνε κάποιοι κ.λπ.
– θα πάμε σε εκλογές, το έχουμε συζητήσει ήδη και με την υπεύθυνη, την
εντεταλμένη σύμβουλο των ΚΑΠΗ την κα ∆ημουλά και τις επόμενες μέρες θα
οριστεί και η ημερομηνία των εκλογών για να βγούνε οι αντιπρόσωποι οι
οποίοι πραγματικά θα βάζουν τα ζητήματα και θα τα συζητάνε με την
εντεταλμένη σύμβουλο και με τον αντιδήμαρχο τον κ. ∆αουάχερ, έτσι για να
μην υπάρξει κανένα πρόβλημα πια στην δυσλειτουργία των ΚΑΠΗ.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Το τηλέφωνο….
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:

Το

τηλέφωνο

απαντήθηκε.

Μέσα

στην

εβδομάδα

υπογράφεται…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προχώρα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν για τα σχολεία τα προβλήματα τα ξέρουμε πάρα πολύ
καλά, έχουνε καταγραφεί, έχουνε λυθεί πάρα-πάρα πολλά θέματα απ’ τα
σχολεία. Επειδή πραγματικά το παρακολουθώ αν θέλετε και σε καθημερινή
βάση αυτό το τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολλά ευχαριστήρια διευθυντών οι
οποίοι λένε για πρώτη φορά – είναι εδώ ο πρόεδρος της ∆ΕΠ και οι κοπέλες
που είναι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών – σας είπα και κοπέλες…. Έχουμε
πάρα πολλά ευχαριστήρια διευθυντών που λένε ότι για πρώτη φορά επιτέλους
υπάρχει άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών και να σας πω ότι έχουμε
κουτσουρεμένες υπηρεσίες. ∆ηλαδή κάνουμε δουλειά με μισό προσωπικό από
αυτό που υπήρχε πριν από μερικά χρόνια. Χωρίς ξυλουργό και με έναν
ελαιοχρωματιστή ο οποίος είναι σε συνεχόμενη άδεια και ο οποίος τώρα έκανε
αίτηση να φύγει σε άλλο δήμο από τον οποίο είχε έρθει. Καταλαβαίνετε λοιπόν
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με τόσες ελλείψεις, προσπαθούμε από τα μέσα με τρομερές δυσκολίες για να
λύσουμε τα προβλήματα.
Για τη Φλούτζη αύριο έχουμε συγκοινωνιολόγους… δηλαδή πως έρχονται τα
πράγματα; Λοιπόν και στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα μπει το θέμα της
Φλούτζη έτσι κι αλλιώς δηλαδή αλλά θα μπει θέμα Φλούτζη και θέμα πίσω από
τον ΟΤΕ που λέμε, την περιοχή δηλαδή εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα με
την κυκλοφορία.
Για τον χώρο μεταξύ 4ου Λυκείου και ∆ημοτικού, εκεί έγινε μια παρέμβαση η
οποία δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα. Και η μάντρα η οποία κλείνει το
δρόμο εκεί πρέπει να φύγει, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Κι εγώ απορώ
πώς κατασκευάστηκε και πώς δέχτηκαν έτσι τότε οι τεχνικές υπηρεσίες και η
διοίκηση βασικά του δήμου να παραλάβει τέτοιο έργο.
Και εδώ να σας πω το εξής, ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με
ανακατασκευές δρόμων, με τις πλάκες οι οποίες ήταν μια αποτυχημένη έτσι
προσπάθεια που έγινε παλιότερα για να απορροφηθούν κάποια χρήματα απ’
την ευρωπαϊκή ένωση, γιατί τότε ήταν επιλέξιμο έργο η πλακόστρωση και
έγινε μια πλακόστρωση που δυστυχώς σήμερα φαίνονται τα αποτελέσματα.
Πετάγονται όλες οι πλάνες, σπάνε, γλιστράνε, γιατί μετά από ένα διάστημα η
πλάκα όποια μορφή και να έχει δεν είναι άσφαλτος. Κάτι ξέρουνε και τόσα
χρόνια ας πούμε έχουνε καθιερώσει την άσφαλτο στους δρόμους. Οι πλάκες
λοιπόν όπου κι αν έχουνε μπει έχουνε λειανθεί και είναι πάρα πολύ
επικίνδυνες, γλιστράνε και βέβαια έχουνε σπάσει, έχουνε γίνει κομμάτια,
πετάγονται κ.λπ..
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Στις ανηφόρες.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Και στις ανηφόρες και παντού και στο… αλλά και
σε επίπεδο είναι….
Λοιπόν υπάρχει τώρα ένα πρόγραμμα του ΟΑΕ∆ το οποίο θα βγει τον
Οκτώβρη. Σε τρεις με… 8μηνο μέσω ΟΑΕ∆. Από μεθαύριο… Σήμερα ήρθε η
ανακοίνωση και από μεθαύριο θα ανοίξει εκεί μια σελίδα, δεν ξέρουμε ακόμα
ακριβώς έτσι τι θα λέει αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα πρέπει να
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ακουμπάει το προσωπικό πάνω σε έργα τα οποία θα γίνουν στην πόλη. Αυτό
εμείς το γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό τώρα γιατί έτσι στις συναντήσεις με
τα υπουργεία αυτό μας είχανε πει. Ότι θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα.
Έχουμε καταγράψει λοιπόν με την τεχνική υπηρεσία τις περιοχές, τους
δρόμους, τους πεζόδρομους, οτιδήποτε χρειάζεται τεχνική παρέμβαση. Ήδη
έχουμε προβλέψει την αγορά των υλικών για να μην φτάσουμε στο σημείο να
έχουμε πάρει προσωπικό και να μην έχουμε υλικά να το κάνουμε – γι’ αυτό και
κάνουμε και κάποιες αναμορφώσεις αν βλέπετε έτσι σε αυτό το κομμάτι – και
με το προσωπικό αυτό που θα πάρουμε δηλαδή τεχνίτες, σιδεράδες,
ελαιοχρωματιστές, ξυλουργούς κ.λπ. θα κάνουμε πλακάδες που δεν έχουμε
αυτή τη στιγμή στον δήμο, θα κάνουμε όλες αυτές τις μικρές ή μεγαλύτερες
παρεμβάσεις που χρειάζονται σε όλη την πόλη.
Εδώ να θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι τα αιτήματα του δήμου για την
πρόσληψη – αφού απαγορεύεται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού – 8μηνων
τεχνιτών,

οικοδόμων,

ξυλουργών,

ελαιοχρωματιστών,

σιδεράδων,

ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, απορρίπτονται γιατί λέει καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες και δεν μπορείτε να προσλάβετε. ∆ηλαδή η πάγια και διαρκής
ανάγκη δεν πρέπει να λύνεται απ’ τη στιγμή που δεν έχεις κανένα ξυλουργό
και δεν έχεις και κανένα ελαιοχρωματιστή τώρα; ∆εν πρέπει να λύνονται αυτά
τα θέματα.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Στην Αποκεντρωμένη…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, ναι.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να πάρουμε μια πολιτική απόφαση σήμερα…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μα και να πάρουμε πολιτική απόφαση αφού δεν εγκρίνεται…
Μα δεν μπορούμε να την προχωρήσουμε. Η Αποκεντρωμένη μην ξεχνάς ότι
είναι…
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να πάρουμε μια απόφαση να καταργηθεί η …. Στο λέω
εγώ.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θοδωρή μου έχουμε πάρει… τρεις αποφάσεις έχουμε στείλει
στην Αποκεντρωμένη γι’ αυτό το θέμα. Η Αποκεντρωμένη δεν είναι ένα τυχαίο
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όργανο. Η Αποκεντρωμένη εφαρμόζει τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις της
κυβέρνησης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ας την καταργήσει.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξαναπάρουμε άλλη μία απόφαση τώρα;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απόφαση να καταργηθεί.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να καταργηθεί η Αποκεντρωμένη; Το έχουμε επανειλημμένα.
Εμείς…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εμείς την καταψηφίσαμε…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς την έχουμε καταψηφίσει παντού αυτή.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ την έχω καταψηφίσει.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την εφαρμόζει όμως. …. Στο νομοσχέδιο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Για τις άδεις των …. Να πω πρώτον για τις άδειες των
μικροπωλητών. Αυτό επειδή υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έχουν κάνει αιτήσεις
για άδεια μικροπωλητών καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να δοθούν
απεριόριστες άδειες. Θα έρθει στο δημοτικό συμβούλιο με συγκεκριμένη
εισήγηση και βέβαια θα αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο. Αλλά εδώ πρέπει
να πω ότι οι άδεις των μικροπωλητών βγαίνουνε, δίνονται από επιτροπή και
μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που υπάρχουν και μετά από
διαγωνισμό. ∆εν μπορεί δηλαδή εμείς να αποφασίσουμε σαν δημοτικό
συμβούλιο ότι την τάδε άδεια ας πούμε του… για παράδειγμα ενός …. Πώς το
λένε; Που είναι στο δρόμο τα…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Καστανάς.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Καστανά ας πούμε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ενός καστανά ας πούμε, έτσι; Ενός ψαρά μπορούμε να τη
δώσουμε. Θα δούμε πόσοι υπάρχουνε και θα γίνει διαγωνισμός για να δοθεί.
Ορίζονται οι θέσεις, ορίζονται οι θέσεις από το δημοτικό συμβούλιο. Θα
καθίσουμε δηλαδή εδώ και θα δούμε ποιες θέσεις πρέπει να ορίσουμε για τις
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άδειες και από εκεί και πέρα αφού οριστούν οι θέσεις θα γίνει διαγωνισμός για
το ποιος θα πάρει την άδεια που υπάρχουν εκεί και κάποιες προϋποθέσεις για
τους συμμετέχοντες.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό θα γίνει σε σύντομο διάστημα, σε σύντομο.
Λοιπόν για το τρίγωνο απέναντι από την αστυνομία επειδή στο δημοτικό
συμβούλιο πρέπει… το τρίγωνο απέναντι από την αστυνομία ανήκει στο δήμο
και είναι και πολιτική απόφαση ότι ανήκει στο δήμο. ∆εν ανήκει σε κανένα
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Και αυτό βέβαια πρώτον, εκεί θα γίνει – το έχουμε και σαν θέμα
σήμερα για τις πεζογέφυρες – το πιο πιθανό είναι ότι σε εκείνο το σημείο θα
γίνει πεζογέφυρα, γιατί πρέπει να υπάρχει η είσοδος της πεζογέφυρας και κατά
πάσα πιθανότητα σύμφωνα με τα σχέδια που υπάρχουν από εκεί θα υπάρχει
πεζογέφυρα. Μέχρι εκείνο το διάστημα στο σχεδιασμό που θα κάνουμε – αυτό
που σας είπα για να μικρά έργα, αυτής της παρέμβασης, που υπάρχουν και
παρεμβάσεις και στο πράσινο – θα δούμε μία παρέμβαση μήπως και με ένα
φυσικό πράσινο καλύψουμε…. Γιατί βλέπετε ότι η πρώτη που παρανομεί είναι
η αστυνομία. Ελεγκτικό μηχανισμό δεν έχουμε για να πάμε να δώσουμε
κλήσεις ή να πάρουμε πινακίδες, οπότε θα δούμε με φυσικό τρόπο αν
μπορούμε με κάποιες φυτεύσεις ή οτιδήποτε να απαγορεύσουμε το παρκινγκ
σε εκείνο το χώρο.
Για τον καθαρισμό των φρεατίων στο 2ο ∆ημοτικό, εδώ να πω ότι…. Καλά
πρώτον να αναγνωρίσουμε - είδατε και εμείς είδατε είμαστε σεμνοί - δεν το
αναγγείλαμε, δεν το δώσαμε ότι φτιάξαμε δεύτερη είσοδο απ’ το 2ο ∆ημοτικό
που δεν ήταν προσβάσιμο ούτε σε παιδιά που ήταν σε καροτσάκι γιατί κάποια
στιγμή… Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παιδάκια με σπασμένα πόδια στο
2ο ∆ημοτικό που έχουνε πρόβλημα κινητικότητας. Πηγαίνουν οι μητέρες στο
νηπιαγωγείο που είναι δίπλα στον…. Στο 14ο Νηπιαγωγείο που είναι κολλητά
στο δημοτικό και δεν έχουνε πρόσβαση να πάνε με το καροτσάκι να αφήσουν
το ένα παιδάκι τους και να έχουν το δεύτερο παιδάκι. Κάναμε λοιπόν
ολόκληρο έργο εκεί και με την αυτεπιστασία.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και έχουμε ΑμεΑ παιδί εκεί.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και για ΑμΕΑ κ.λπ.. Πάνω λοιπόν τώρα φτιάχνουμε το χώρο για
να προστατευθεί από τις πλημμύρες και με το φρεάτιο υπάρχει το εξής
τρομερό θέμα. Ένα θέμα το οποίο δυστυχώς υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία
της πόλης. Είναι ένα φρεάτιο το οποίο καταλήγει στο επόμενο το οποίο είναι
απέναντι από εκεί που κάναμε τώρα την είσοδο για το 2ο ∆ημοτικό και αυτό το
δεύτερο φρεάτιο είναι τυφλό. ∆εν έχει… δεν οδηγεί σε αγωγό. ∆εν οδηγεί
πουθενά. ∆ηλαδή τόσα χρόνια δεν το συνδέσανε αυτό το φρεάτιο με τον
αγωγό της Ιεράς Οδού. Γεμίζει λοιπόν το φρεάτιο αυτό όταν βρέξει λίγο το
κάτω, τα νερά δεν έχουνε πρόσβαση και μένουνε βέβαια στο φρεάτιο τους 2ου
∆ημοτικού και εμείς το καθαρίζαμε. Από πέρσι ας πούμε που πλημμύριζε,
πηγαίναμε, το καθαρίζαμε, μετά από λίγο ξαναγέμιζε και κάναμε ολόκληρη
προσπάθεια, στείλαμε συνεργείο και πήγε να ελέγξει στο κάτω φρεάτιο τι
γίνεται και εκεί αποκαλύφθηκε η μεγάλη αλήθεια. Ότι δυστυχώς κάποτε
γίνονταν έργα πάνω από τη γη μόνο. Έργα βιτρίνας δηλαδή. Ότι είναι κάτω
από τη γη, δεν ακουμπήθηκε καθόλου.
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: Να ρωτήσω κάτι δήμαρχε, τις εγκαταστάσεις το 2ο από τις
πλημμύρες δε τους αποθηκεύει.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το λειτουργήσουμε τώρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ασανσέρ.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νομίζω συνάδελφοι γίνανε 30 ερωτήσεις τώρα. ∆ηλαδή τι
επανερχόμαστε; Όποιος θέλει παραπάνω ας απευθυνθεί στις υπηρεσίες. Μισό
λεπτό να πούμε, ότι θυμόμαστε τώρα…. Έχουμε 12 θέματα συνάδελφοι
σοβαρά τα οποία δε θα μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε. Παρακαλώ δήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν Βασίλη, Πρόεδρε αυτό έπρεπε σαν παρατήρηση στην
αρχή της συνεδρίασης για να μη βγαίνουν τέτοιες ερωτήσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν γίνουνε τόσες ερωτήσεις καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να
μείνει οτιδήποτε αναπάντητο. Και πάλι καλά που πολύ έτσι επιγραμματικά
έδωσα κάποιες απαντήσεις, θα έπρεπε κανονικά να έχω τον τριπλάσιο χρόνο
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από αυτό που απάντησα τώρα. Εγώ σεβάστηκα και το Σώμα και τους
παρευρισκόμενους και δεν έδωσα πολύ μεγάλες απαντήσεις.
Για το… Είναι σε … τώρα σε προσφορές θα λειτουργήσει και το ασανσέρ στο
2ο ∆ημοτικό, κάτι που είπες πολύ σωστά ότι ποτέ δεν είχε λειτουργήσει.
Τώρα για τα αδέσποτα είναι… Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς δίνουμε χρήματα
στο ∆ΙΚΕΠΑΖ και το ∆ΙΚΕΠΑΖ έχει αυτή τη στιγμή τη διαχείριση των
αδέσποτων. ∆εν τηρούμε τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση τις οποίες
όμως τηρεί το ∆ΙΚΕΠΑΖ και από εκεί θα γίνουν οι ενέργειες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη συνάδελφοι
έχει μια ανακοίνωση να κάνει ο δήμαρχος σε σχέση με αυτό που ρώτησε
κιόλας ο συνάδελφος ο Καρατζαφέρης.
Λοιπόν υπάρχει μία ανακοίνωση της δημοτικής αρχής να ενημερωθείτε και
όποιος από τους επικεφαλής θέλει να σχολιάσει κάτι…
Λοιπόν, «Η ∆ημοτική Αρχή Χαϊδαρίου τιμά με πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις,
δραστηριότητες όλο τον χρόνο, τον τιτάνιο αγώνα του λαού μας την περίοδο
1940 - 1944 που είχε μπροστάρη και βασικό αιμοδότη το ΚΚΕ. Τιμά το ΕΑΜ,
τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ που έσωσαν το λαό από την πείνα, οργάνωσαν απεργίες
και σαμποτάζ ενάντια στον ξένο κατακτητή και τους ντόπιους συνεργάτες
τους, συγκρούστηκαν ένοπλα με τους ναζί και τους δωσίλογους σε μάχες και
μέσα στην πρωτεύουσα και τελικά απελευθέρωσαν την Αθήνα στις 12
Οκτώβρη του 1944.
Ο αγώνας της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης είναι για εμάς πηγή έμπνευσης,
διαπαιδαγώγησης και αγωνιστικής ανάτασης. Το Χαϊδάρι, ο ∆ήμος μας, είχε
τότε τον δικό του φόρο αίματος και θυσίας στον αγώνα του λαού. Η πιο
εμβληματική

συνεισφορά

είναι

οι

χιλιάδες

που

φυλακίστηκαν

και

βασανίστηκαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, με αποκορύφωμα τους 200
κομμουνιστές που ξεκίνησαν από το "Μπλοκ 15" την Πρωτομαγιά του 1944
για να εκτελεστούν στην Καισαριανή. Κάθε Πρωτομαγιά, ο ∆ήμος Χαϊδαρίου
σε συνεργασία με τον αντίστοιχο της Καισαριανής πραγματοποιεί εκδηλώσεις
τιμής, αλλά και συνέχισης του αγώνα. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι τελικά το
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καλύτερο "μάθημα" που μπορούν να μάθουν ειδικά οι νεότερες γενιές, που
από το πρωί μέχρι το βράδυ "διδάσκονται" από το κυρίαρχο σύστημα την
αναποτελεσματικότητα του αγώνα, την ηττοπάθεια, την ατομικότητα, τη
διαστρέβλωση έως και κατασυκοφάντηση.
Η πιο έμπρακτη όμως τιμή στους ηρωικούς αγώνες εκείνης της περιόδου είναι
η συνέχιση και η ένταση της πάλης και του αγώνα σήμερα. Σε κόντρα με την
αντιλαϊκή πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων και της σημερινής, που
τσακίζουν εργατικά δικαιώματα, γεμίζουν τις ουρές της ανεργίας, κλείνουν
νοσοκομεία και σχολεία. Ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που
οδηγούν σε πολέμους, φτώχεια και δυστυχία, προσφυγιά και ξεριζωμό. Μόνο
με έναν τέτοιο αγώνα που θα συγκρούεται με τις αιτίες που γεννούν τα
προβλήματα του λαού, δηλαδή τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, μπορούν
να βρουν τη δικαίωσή τους οι θυσίες της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης.
Η πρόταση που έγινε από μέρους κρατικών οργανισμών όπως η Βουλή, η ΕΡΤ,
η Περιφέρεια κ.λπ., προς τον ∆ήμο Χαϊδαρίου για συνδιοργάνωση εκδήλωσης
με αφορμή την απελευθέρωση της Αθήνας, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ο
δήμος Χαϊδαρίου δεν θα συνδιοργανώσει ουσιαστικά με την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εκδήλωση για το τότε, αποκομμένη από το σήμερα. Για εμάς,
η κυβέρνηση που στο όνομα της "Αριστεράς" κάνει πρόταση να μεταφερθεί η
ΝΑΤΟική βάση της Τουρκίας στην Κάρπαθο, που υπέγραψε και υλοποιεί
μνημόνια που καταδικάζουν το λαό στη φτώχεια, που εφαρμόζει τις επιθυμίες
των καπιταλιστών για "να πετύχει η αξιολόγηση", είναι τουλάχιστον καπηλεία
και υποκρισία να θέλει ταυτόχρονα να τιμήσει την απελευθέρωση της Αθήνας
από το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ.
Ο ∆ήμος Χαϊδαρίου και φέτος θα πάρει όλες τις κατάλληλες πολύπλευρες
πρωτοβουλίες για να τιμηθεί η απελευθέρωση της Αθήνας από τους ναζί, όπως
και άλλες κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης στη χώρα μας.
Παράλληλα διεκδικεί και απαιτεί:
Να παραχωρηθεί το "Μπλοκ 15" στο ∆ήμο Χαϊδαρίου, να υπάρξει επαρκής
κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρησή του και να αποδοθεί στο λαό της
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πόλης, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί ως χώρος ιστορικής μνήμης και
κληρονομιάς. Να μπορούν να επισκέπτονται ελεύθερα το χώρο σχολεία,
σωματεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του λαϊκού κινήματος.
Επίσης, ο ∆ήμος Χαϊδαρίου έχει ξεκινήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για
να μπορέσει σύντομα να λειτουργήσει στην πόλη Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής
Αντίστασης. Φιλοδοξία μας είναι στις εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά του
2017, να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε στους εργαζόμενους, την νεολαία
του Χαϊδαρίου και των γύρω δήμων, αυτή μας την προσπάθεια». Η δημοτική
αρχή του ∆ήμου Χαϊδαρίου.
Αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή δεν ξέρω δήμαρχε αν θέλεις να προσθέσεις
κάτι;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆υο λόγια μόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι αυτό είναι άποψη της δημοτικής αρχής που ανακοινώθηκε
και στην κοινωνία.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σαν ανακοίνωση απλά να πω ότι έγινε επαφή του διευθυντής
της ΕΡΤ με εμένα, με το δήμο και μας ζήτησαν να συνδιοργανώσουμε αυτή
την εκδήλωση. Ήρθε μάλιστα εδώ, πήγαμε και στο χώρο μέσα να του δείξω
έτσι το πού ακριβώς είναι ο χώρος κ.λπ..
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Από πού είπες ότι ήρθε η πρόταση; Από την ΕΡΤ;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Από την ΕΡΤ, από τον διευθυντή της ΕΡΤ. Αυτό εντάσσεται στα
πλαίσια εκδηλώσεων που θα γίνουνε με μία κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα
και έχουν επιλεγεί και 4 δήμοι, Καισαριανή, Χαϊδάρι, Νίκαια και Κερατσίνι για
να διοργανωθούν κάποιες εκδηλώσεις με την ευκαιρία της απελευθέρωσης της
Αθήνας που έγινε στις 12 Οκτώβρη του ’44. Στην Καισαριανή πήρε άλλη
τροπή γιατί την ίδια ημερομηνία αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει και την
επίσημη παράδοση του χώρου του σκοπευτηρίου με την παρουσία του
πρωθυπουργού και άλλων στελεχών και ο ∆ήμος Καισαριανής έτσι διαχώρισε
τη θέση του και δεν συμμετέχει σε αυτή την κοινή εκδήλωση. Όπως επίσης
και εμείς είναι πολύ έτσι αναλυτικό εδώ το κείμενο αυτό, μετά αν θέλετε
μπορώ να πω και οτιδήποτε άλλο. Παράλληλα όμως σεβόμενοι έτσι το αίτημα
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της ΕΡΤ και βέβαια και των άλλων φορέων. Οι άλλοι φορείς που
συνδιοργανώνουν είναι η Περιφέρεια, είναι τα αρχεία της Βουλής – η Βουλή
δηλαδή – και ΟΠΑΝ∆Α που είναι Οργανισμός Πολιτισμού της Αθήνας, οι οποίοι
βέβαια δεν έχουν ανακατευτεί και πολύ.
Αυτό λοιπόν που ζητάνε από εμάς – η στήριξη με την υλικοτεχνική υποδομή
του δήμου θα γίνει – δηλαδή δεν έχουμε κανένα ζήτημα να βοηθήσουμε όπως
ενισχύουμε έτσι κάθε σύλλογο και κάθε προσπάθεια που γίνεται, δηλαδή με
εξέδρα, καρέκλες, φωτισμό που θέλουνε αλλά σε καμία περίπτωση όμως δε θα
συμμετέχουμε σε ένα… σε μία συνδιοργάνωση με τους κρατικούς φορείς που
αναφέραμε και πριν εδώ έτσι για να δώσουμε αν θέλετε και την έξωθεν καλή
μαρτυρία και άλλοθι στην κυβερνητική πολιτική που δυστυχώς στην πράξη
εφαρμόζει εντελώς διαφορετικά πράγματα τουλάχιστον από αυτά που
πάλεψαν οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να πει; Να
σχολιάσει; ∆εν υπάρχει. Λοιπόν….
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων. Νόμιζα μήπως θέλει να πει κάποιος, δεν
ξέρω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο Θοδωρής ο Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν εγώ εν συντομία γιατί το διάβασα το μεσημέρι και
θα γράψω μια απάντηση σύντομη, θέλω να πω το εξής. Βεβαίως κατανοώ την
πολιτική θέση και τη σέβομαι της πολιτικής διαφωνίας. Ωστόσο θέλω να πω
ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που διαχρονικά… δηλαδή υπάρχουν και
άλλοι τρόποι να βάλεις τη διαφωνία σου, εκτός από αυτό. ∆ηλαδή κατάλαβα
ότι ο δήμαρχος δε θα παρευρεθεί, σωστά λέω Μιχάλη; ∆ε θα είσαι απλώς μη
συνδιοργανωτής, δε θα παρευρεθείς.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό θα το δω όταν κινηθεί. ∆εν….
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ωραία. Λέω λοιπόν… Ωραία, χαίρομαι από αυτή την
απάντηση, δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς. Υπάρχουν πολύ τρόποι που μπορεί να
καταθέσει κάποιος μια διαφωνία σε σημαντικά ζητήματα και να φαίνεται η
διαφορετική του άποψη. Το θέμα είναι ότι γι’ αυτά τα ζητήματα που έγινε
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παραχωρητήριο στην Καισαριανή, εδώ, το “Μπλοκ 15” κ.λπ. τα οποία ήταν
αιτήματα – όχι απλώς μετά τη μεταπολίτευση – θα λέγαμε ότι μετά τον
εμφύλιο, έτσι;
Αυτή τη στιγμή, αυτή η κυβέρνηση που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά για τα
οποία έχουμε διαφορετική εκτίμηση, όσο αναφορά το γιατί έγινε και το πώς –
που δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε, αυτή τη στιγμή – γίνονται ορισμένες
ενέργειες για τις οποίες και επί προηγουμένων δημοτικών αρχών και επί
προηγουμένων Περιφερειών, και επί προηγουμένων κυβερνήσεων – όπως
είναι το ζήτημα της αναγνώρισης της εθνικής αντίστασης – όλοι κάναμε τις
παραχωρήσεις όταν υπήρχαν τέτοια ζητήματα. Με αυτή την έννοια επειδή
θέλω να είμαι επιεικής και σέβομαι πραγματικά τη διαφορετική άποψη, λέω ότι
πιθανά θα είναι λάθος απ’ το δήμο αν κορυφώσει με αυτό τον τρόπο την
ιδεολογική και πολιτική διαφωνία που σέβομαι του κομματικού φορέα που έχει
ο καθένας, και σέβομαι υπηρετώντας ο καθένας την αντίληψή του πρέπει να
το κάνει. Αν ο δήμος αυτά τα ζητήματα που είναι παν-λαϊκά αιτήματα
εκφράσει με έναν τρόπο – ας πούμε μέχρι τέλους – μια διάσταση που μπορεί
να οδηγήσει σε άλλη αντίληψη.
Εγώ προσωπικά λέω σαν… με όλες μου τις ιδιότητες και δεν τις έχω κρύψει
ποτέ, υπάρχει και η πολιτική του αστερίσκου. Όπως έχω και σε προηγούμενες
φορές και για να ζητήματα ειδικά του μεταναστευτικού τα οποία τα θεωρώ ότι
είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Ελλάδα και για τον τόπο – που μπορεί να
έχουμε πολιτικές διαφωνίες για μια σειρά άλλα πράγματα – που και εγώ
προσωπικά δεν είναι ευχάριστα που κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση αλλά στη
λογική ότι δεν θέλω να ξανάρθουν αυτοί οι οποίοι διοικήσαν τον τόπο – το
συνολικό σύστημα δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε – λέω λοιπόν ότι πρέπει
να βλέπουμε αυτή την οπτική των πραγμάτων. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας
κώδικας επικοινωνίας για μια σειρά πράγματα. Οι μάχες θα έλεγα του
ελληνικού λαού για μια σειρά σοβαρά ζητήματα είναι μπροστά και δεν είναι
πίσω και επομένως όλοι πρέπει να γίνουμε σοφότεροι με βάση την εμπειρία
του παρελθόντος και πριν από την δικτατορία και μετά την δικτατορία. Η
εικόνα της Ευρώπης είναι αντιφατική και τελειώνω με αυτό. Απ’ τη μια μεριά
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υπάρχει κόσμος που ξυπνάει, που κινητοποιείται, που υπερασπίζεται αυτά για
τα οποία αναφέρεστε. Υπάρχουνε όχι μόνο κυβερνήσεις αλλά και κινήματα τα
οποία στρέφονται όχι απλώς δεξιά ακροδεξιά και νομίζω ότι η εμπειρία θα
έλεγα της τρίτης διεθνούς πριν για το φασισμό κ.λπ., κ.λπ. που όλοι την
έχουμε γνωρίσει και την αλλαγή μιας τακτικής μπροστά στο κίνδυνο μιας
φασιστικοποίησης της Ευρώπης, πρέπει να μας κάνει όλους ωριμότερους. Και
τελειώνω απόψε σε αυτό το ζήτημα σεβόμενος την άποψη. Εγώ λοιπόν σε
αυτό το ζήτημα θα απέχω, δε θα καταψηφίσω, ώστε αν οι υπόλοιποι…
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ∆ε βγαίνει σε ψηφοφορία.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, το λέω έτσι πολιτικά εννοώ, απέχω. Με αυτή την
έννοια της πολιτικής αποχής με την έννοια ότι κατανοώ ότι η και δημοτική
αρχή έχει δικαίωμα να έχει άποψη για αυτά τα ζητήματα. Τελείωσα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να πει για το θέμα; Ο
κ. Καρατζαφέρης.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Σύντομος θα είμαι εγώ. Νομίζω ότι η δημοτική αρχή θα
πρέπει να αναθεωρήσει κατά τη γνώμη μου την άποψή της. Θεωρώ ότι πρέπει
να συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση, να παραμερίσει τις κομματικές τέλος
πάντων αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι είναι για το καλό του Χαϊδαρίου,
εξυπηρετεί τα αιτήματα, είναι θεσμικός ο ρόλος της Βουλής και της ΕΡΤ, δεν
είναι θέμα ότι το διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι ακόμα και το “Μπλοκ
15” δεν έτσι ενδείκνυται για τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Μπορεί να είναι
ένας τόπος αντίστασης αλλά η αντίσταση μετά είχε και άλλα και νομίζω ότι
πρέπει να δράσει συμφιλιωτικά. Αυτό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Καραγιάννης.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Συνήθως σε αυτά τα ζητήματα τα βασικά επιχειρήματα είναι
αυτά που ακούστηκαν. Ότι δεν είναι ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης και
ανεξάρτητα ιδεολογικής αφετηρίας, υπάρχουνε κάποια ζητήματα τα οποία
τους ακουμπούν όλους.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Με αφορμή αυτό το ζήτημα επειδή είναι ένα θέμα που
έχουμε επανέλθει και πέρσι είχαμε κάνει υψηλού επιπέδου θα έλεγα και
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σκληρή αντιπαράθεση, αλλά είναι μια πρόταση που την επαναφέρω και με
αφορμή αυτό, έχω κάνει – είναι η έκτη χρονιά που κάνω – στα πλαίσια αυτού
του αντιφασιστικού αγώνα και επειδή πάμε προς Πολυτεχνείο κ.λπ. νομίζω ότι
ήρθε η ώρα – εγώ το έχω πει και στον Βίτσα, το μεταφέρω και σε εσάς – να
γιορταστεί η πλατεία Σπύρου Μουστακλή. Το λέω – συγνώμη δήμαρχε – με
αφορμή αυτό, για να μην το ξεχάσουμε και φτάσουμε γιατί περνάει ο καιρός,
έτσι; Εγώ λέω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Συγνώμη που πήρα για αυτό το
θέμα…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έλα αντιδήμαρχε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά επειδή είναι ένα ζήτημα που πρέπει να σχεδιαστεί
εγκαίρως, έτσι;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει Θοδωρή.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώμη που το είπα σε αυτό το ….
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε…
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχουνε διαφορετικές αντιλήψεις για το τι είναι αντιφασιστική
πάλη κ.λπ., έτσι; Λοιπόν αντιδήμαρχε ολοκλήρωσε σε παρακαλώ για να
προχωρήσουμε.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Λέω συνήθως σε αυτά τα ζητήματα λοιπόν τα βασικά
επιχειρήματα είναι αυτά. Και από μόνα τους αυτά τα επιχειρήματα φυσικά
ανεξάρτητα αν αυτός που

τα λέει συμμετέχει σε ένα κομματικό φορέα,

υποκρύπτουν πολιτική αντίληψη και άποψη και καλά γίνεται και υπάρχει,
εννοείτε. Όμως και από την σκοπιά της ΕΡΤ, της Βουλής, της κυβέρνησης
κ.λπ. ανεξάρτητα το θεσμικό τους ρόλο προφανώς και υπάρχει και μια
ιδεολογική αφετηρία που αυτές οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και με
συγκεκριμένο περιεχόμενο. Απ’ αυτή την άποψη είναι άστοχο να λέει κανείς
ότι γενικότερα είναι ένα ζήτημα το οποίο τουλάχιστον πρέπει να είναι εκτός
των κομμάτων. Γιατί τα κόμματα ως φορείς δεν είναι – και όποιος το
αντιλαμβάνεται έτσι προφανώς κάτι άλλο έχει στο μυαλό του – αλλά τα
κόμματα ως φορείς εκφράζουνε μία ιδεολογική αντίληψη. ∆εν είναι κάποιοι
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σύλλογοι που μαζεύονται κάποιοι και συζητάνε. Άρα από αυτή την άποψη και
εφόσον τα κόμματα έχουνε μια συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση στα
ζητήματα, προφανώς και η διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης από τους
συγκεκριμένους φορείς θα γίνει με το ιδεολογικό περιεχόμενο αυτό που προς
τιμή του ο Θοδωρής είπε, προσπαθώντας να συγκαλύψει και πάρα πολλά άλλα
ζητήματα βέβαια που δεν είπε και που θα αναφέρω εγώ. ∆ηλαδή…
Καταρχήν εμείς αν θέλουμε να σεβόμαστε την ιδεολογική μας αφετηρία και
για να μην σηκωθεί ο Τατάκης, ο οποίος δολοφονήθηκε όρθιος στη
Μακρόνησο, υπερασπιζόμενος όχι μονάχα το κόμμα του αλλά κυρίως το λαό.
Για να μην σηκωθεί ο Μπελογιάννης, ο οποίος εκτελέστηκε σε μία εποχή που
κατά τα άλλα ανθούσε η δημοκρατία στην Ελλάδα – μετεμφυλιακά
εκτελέστηκε - δεν εκτελέστηκε στην περίοδο του εμφυλίου. Για να μην
σηκωθεί ο Ναπολέων Σουκατζίδης που ήταν στους 200 κομμουνιστές που
πήγαν στην Καισαριανή και εκτελέστηκαν. Για να μην όλοι αυτοί οι ιδεολογικοί
μας πρόγονοι χτυπήσουν… σηκωθούν και μας χτυπάνε στο κεφάλι, εμείς
έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση και λέμε. Ότι εμείς με αυτούς
που στο όνομα της Αριστεράς έφεραν και ζητάνε το ΝΑΤΟ να παίξει το ρόλο
της υπεράσπισης της δικής μας πατρίδας- το ΝΑΤΟ που έχει κατασφαγιάσει
τους λαούς όπου γης – αυτούς που υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια την
ευρωπαϊκή ένωση.
Την ευρωπαϊκή ένωση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε – όχι πριν δεκαετίες που αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν φασιστικά καθεστώτα τα οποία
βγάζουν εκτός νόμου και εκτός λειτουργίας κομμουνιστικά κόμματα, την ίδια
στιγμή που μιλάμε υπάρχουνε κάποιοι δημοσιογράφοι σε δημοκρατικές κατά
τα άλλα εφημερίδες όπως ο ανεπανάληπτος Κασιμάτης που λέει ότι ήταν
λάθος της δημοκρατίας, ήτανε λάθος της δημοκρατίας η νομική τέλος πάντων
ύπαρξη, η νόμιμη ύπαρξη του ΚΚΕ κ.λπ., κ.λπ.. Την ίδια στιγμή αυτή η
κυβέρνηση στο όνομα της Αριστεράς προσπαθεί να διαγράψει μονοκοντυλιά
ότι έχει κάνει αυτά τα δύο χρόνια και να έρθει εδώ πέρα να τιμήσει αυτούς
τους ανθρώπους που αγωνιστήκανε με μια εντελώς διαφορετική αντίληψη και
χωρίς να έχουνε στο μυαλό τους οποιαδήποτε κυβερνητική θέση, θώκο ή
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οποιαδήποτε έτσι…. και ούτε ποτέ θα μπαίνανε σε αυτή τη διαδικασία να
ξεπουλήσουν αυτούς τους αγώνες απλά για να συμμετέχουν σε μια αστική
διαχείριση μιας τέτοιας κυβέρνησης.
Από αυτή την άποψη είναι καθαρά πολιτική τοποθέτησή μας, θα την
υπερασπιστούμε, εννοείτε ότι είναι δεδομένο ότι θα διαφωνούσαμε, δεν
είχαμε καμιά διαφορετική …. Και κατά την διάρκεια που γράφαμε την
ανακοίνωση δεν είχαμε καμιά διαφορετική αντίληψη, όμως εδώ πέρα
προκύπτει και το εξής ζήτημα. Για μας το “Μπλοκ 15” δεν είναι απλά ένα
μνημείο. Γι’ αυτό και η ανακοίνωση γράφει ότι ο καλύτερος τρόπος για να
τιμήσεις τους ήρωες του τότε που γαλουχήθηκαν, διαπαιδαγωγήθηκαν και
μεγάλωσαν με κάποιες αρχές και γι’ αυτό και θυσιάστηκαν. ∆ε θυσιάστηκαν
γιατί εκτελέστηκαν στο όνομα της ευρωπαϊκής ένωσης. Ο καλύτερος τρόπος
για να τους τιμήσεις τους ήρωες του τότε είναι να παλεύεις για το λαό
σήμερα.
Αυτό ίσως είναι και το μοναδικό που στη ζυγαριά – ανεξάρτητα από όλα τα
ζητήματα μετράει. Και για να το εξηγήσω λέμε ως εξής. Είναι δυνατόν να
τιμάει αυτή η κυβέρνηση τους ήρωες του τότε που έδωσαν τη ζωή τους ώστε
ο λαός να απελευθερωθεί πραγματικά; Όχι. Είναι δυνατόν μία κυβέρνηση που
πίνει νερό στο όνομα της ευρωπαϊκής ένωσης σήμερα να τιμάει και την
ευρωπαϊκή ένωση και τον Καραμανλή που ήταν ο έτσι… και με σοφά λόγια
κιόλας, να κάνει τους…, να λέει τα καλύτερα λόγια στο ίδρυμα του
Παπανδρέου κ.λπ., κ.λπ.; Να μας λέει πόσο καλό ήταν το ΠΑΣΟΚ όλα τα αυτά
τα χρόνια και αυτή η κυβέρνηση να είναι η ίδια που θέλει να
συνδιοργανώαουμε εμείς μαζί της τέτοια εκδήλωση; Είναι δυνατόν; ∆ε νομίζω.
Άρα από αυτή την άποψη είναι ίσως και «προκλητικό», είναι προκλητικό
γνωρίζοντας και ο ΣΥΡΙΖΑ - η κυβέρνηση δηλαδή - το ποια είναι η πολιτική
τοποθέτηση της συγκεκριμένης δημοτικής αρχής, να προσπαθεί με αυτό τον
τρόπο, έχοντας άλλο πράγμα στο μυαλό της να αθωωθεί στα μάτια και ενός
αριστερού ακροατηρίου που θέλει έστω και σε αυτά τα ζητήματα να
ακουμπάει ακόμα. Εμείς στο όνομα αυτού το ακροατηρίου να τα θυσιάσουμε
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όλα, να πούμε ότι εντάξει ναι μπορούμε με όλους να πάμε σε μια τέτοια
συνδιοργάνωση.
Εμείς τους τιμάμε τους αλύγιστους της ταξικής πάλης, τους τιμάμε καθημερινά
με τη στάση μας σήμερα και τους τιμάμε διοργανώνοντας και εκδηλώσεις οι
οποίες όπως και τα προηγούμενα χρόνια είχανε συγκεκριμένο περιεχόμενο και
θέλουμε να πιστεύουμε ότι βοήθησαν στο να διαπαιδαγωγηθούν και οι νέες
γενιές με αυτά τα χαρακτηριστικά που είχανε και τότε αυτοί οι αγωνιστές. Και
μακάρι να μπορέσουμε στο τέλος της ζωής μας να επικαλεστούμε ότι φτάσαμε
έστω σε ένα ελάχιστο την προσφορά που αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν για την
πατρίδα μας και το λαό μας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Πριν
έχουμε, έχετε πάρει όλοι, δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να έρθουνε για
να… γιατί μετά θα ζητάνε… Ελάτε σας παρακαλώ αν θέλετε γιατί ξεκινάμε την
ημερήσια διάταξη.

1ο ΘΕΜΑ Ε.Η.∆.
Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης του δήμου με το ΣΜΑ
Σχιστού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν έχετε πάρει μπροστά σας ένα απόσπασμα από την
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε∆ΣΝΑ. Είναι απόφαση για
παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ δήμων και ΣΜΑ Σχιστού.
Πρέπει κι εμείς να την επικυρώσουμε για να συνεχιστεί…. Λοιπόν υπάρχει
αντίρρηση να το κουβεντιάσουμε εκτός ημερησίας στο τέλος; ∆εν υπάρχει
νομίζω. Να το ζητήσετε εδώ συνάδελφοι. Νομίζω το έχουν πάρει οι
επικεφαλής των παρατάξεων. Λοιπόν, δεν υπάρχει αντίρρηση έτσι;
Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη.
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1ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου μας,
οικονομικού έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο αντιδήμαρχος οικονομικών.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ:

Λοιπόν

βασικό

στοιχείο

της

αναμόρφωσης

είναι

να

ανταποκριθούμε στις ανάγκες που υπάρχουνε από το νέο μισθολόγιο στους
υπαλλήλους των ΟΤΑ καθώς επίσης και στις αυξήσεις των κρατήσεων όσο
αναφορά και την φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν έρθει
και με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο. Μπαίνει και κάποια
ζητήματα όσο αναφορά αύξηση κάποιων κωδικών για την αντιμετώπιση
δικαστικών αποφάσεων, τόκους δηλαδή που πρέπει να πληρωθούν. Νομίζω τα
πιο σημαντικά είναι αυτά γενικά, δηλαδή τα πιο σημαντικά στοιχεία. ∆εν ξέρω
τώρα αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σε ανά κωδικό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις συνάδελφοι. Υπάρχει κάτι; Ωραία. Για την παράταξη
του κ. Μποζίκα, ποιος θα…; Κα Τοκατλίδου.
ΤΟΚΑΤΛΙ∆ΟΥ: Τον προϋπολογισμό άρα λοιπόν καταψηφίζουμε το 1 και το 2
και το 3.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επαναλάβετε λίγο για να καταγραφεί η…
ΤΟΚΑΤΛΙ∆ΟΥ: Λέω από την στιγμή που δεν έχουμε ψηφίσει τον
προϋπολογισμό του έτους του 2016, δεν ψηφίζουμε και τις ανάλογες
αναμορφώσεις επί αυτού. Άρα λοιπόν είναι θέμα αρχής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Τοκατλίδη. Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εμείς αν και καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό συνήθως τις
τεχνικού χαρακτήρα αναμορφώσεις προκειμένου να προχωρήσουνε κάποια
πράγματα ή επειδή προκύπτουν όντως κάποια πράγματα τα οποία δεν
οφείλονται στην δημοτική αρχή, συναινούμε και ψηφίζουμε. Ωστόσο και το
πρωί επιφυλάχθηκα και την οικονομική επιτροπή και ψήφισα λευκό. Εδώ
επειδή βλέπω όντως ότι πέρα από τα μισθολογικά υπάρχουν κάποια άλλου
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είδους στοιχεία που ενισχύουνε ή το βασικό, ότι περιορίζουνε κάποιες έτσι
δράσεις και ενέργειες θα καταψηφίσουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν το πρωί ψήφισα λευκό γιατί ήθελα ορισμένες
εξηγήσεις όσο αναφορά κάποιους κωδικούς και για την αναμόρφωση οι οποίες
δόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής. Εμείς εκτιμούμε ότι η
αναμόρφωση είναι αναγκαία, δεν επιχειρηματολογώ άλλο αυτή τη στιγμή. Έχει
γίνει αναλυτική συζήτηση. Πρέπει να πω δηλαδή γενικώς ότι παρακολουθούμε
τις αναμορφώσεις. Καταλαβαίνουμε αυτές που είναι λογιστικού τύπου με
μείωση κωδικών, ωστόσο αυτό εδώ είναι ζήτημα διεκπεραίωσης αναγκαστικά
και λόγο αλλαγής του νόμου το καλοκαίρι ορισμένων ζητημάτων του
καινούριου νόμου. Και κατά συνέπεια είναι υπαρκτή η αναγκαιότητα να γίνει
αυτή η τροποποίηση. Με αυτή την έννοια το ψηφίζω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Καταψηφίζουμε όπως όλες τις τροποποιήσεις και αισίως φτάσαμε
στην 8η. Κάθε μήνα και τροποποίηση του προϋπολογισμού, θα σπάσουμε
ρεκόρ φέτος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν υπάρχει άλλος συνάδελφος; Κατά πλειοψηφία λοιπόν.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά να πω κάτι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο δήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:

Προφανώς ο κ. ∆ρούλιας δεν έχει

καταλάβει ότι

οι

προϋπολογισμοί δεν έχουνε αυτό το εύρος που είχανε πριν από κάποια χρόνια.
Τώρα σε αναγκάζουν – αφού λοιπόν το ξέρεις αυτό – παίρνεις και την ευθύνη,
σήμερα δεν ψηφίζεις ένα αντιπλημμυρικό έργο που θα σώσει την περιοχή.
Εγώ δεν το λέω αυτό. Καλύτερα για να έχω να λέω ότι δεν το ψήφισες. Απλά
σου λέω ότι δεν ψηφίζεις ένα έργο που είναι συμπληρωματικό και απαραίτητο
για να σωθεί ο κόσμος στο Αι-Γιώργη και στη Γρηγορούσα.
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∆ΡΟΥΛΙΑΣ: ∆ήμαρχε δεν ψηφίζω την τροποποίηση του προϋπολογισμού
γιατί όπως έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές, αυτά θα έπρεπε να έχουνε
συμπεριληφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του έτους.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆ηλαδή θα έπρεπε να έχουμε έναν προϋπολογισμό 200
εκατομμυρίων.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Όχι βέβαια.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά;
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Όχι. Έπρεπε να έχει γίνει σωστός…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πού θα χωρέσουν όταν τα περιθώρια που σου δίνουν είναι
μηδαμινά.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Γιατί πόσο κάνουν;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν πρέπει…
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Μα τώρα γίνεται τροποποίηση. Από κάπου αλλού παίρνεις και
κάπου αλλού βάζεις.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν πρέπει τα τεχνικά έργα να ακουμπάνε στα έσοδα τα οποία
είναι μειωμένα και είναι μηδαμινά. Πώς θα τα κουμπώσεις; Πώς θα τα εφα….
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Γιατί έπρεπε στην αρχή του έτους να τα κουμπώσεις;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορείς;
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Ναι εγώ νομίζω ότι μπορείς.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορείς να προβλέψεις τα απρόβλεπτα;
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Μα από κάπου αλλού παίρνεις για να βάλεις τώρα σε αυτό το
έργο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Από κάπου αλλού παίρνεις;
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Βέβαια.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έλα-έλα.
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∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Μα ρε παιδιά, τροποποίηση… μιλάμε για τροποποίηση του
προϋπολογισμού. Είναι πάρα πολύ σαφές.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι αντιδήμαρχε.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Τροποποίηση κάνεις…
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν να πω μια κουβέντα;
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Αυτό που λες όμως δεν είναι επιχειρήματα για το ότι…
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Μια κουβέντα…
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Τώρα συμπεριλαμβάνεται ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει
συμπεριληφθεί από την αρχή στον προϋπολογισμό.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν το καταλαβαίνεις ότι η ανάγκη για έργα ο δήμος μας έχει
ανάγκη για έργα 200 εκατομμυρίων. Αυτές είναι οι ανάγκες για τα έργα.
∆ιαφωνείς σε αυτό; Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αλλάζουν οι προτεραιότητες.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Οι προτεραιότητες και το τι ακριβώς μπορείς να κάνεις κάθε
φορά, κάθε φορά σε οδηγούν στο να κάνεις την τροποποίηση του τεχνικού
προγράμματος,

γι’

αυτό

εξάλλου

προβλέπεται.

∆ιαφορετικά

δε

θα

προβλέπονταν η τροποποίηση του προϋπολογισμού. Κάνεις λοιπόν, έχεις αυτή
τη διαδικασία και τη δυνατότητα χωρίς βέβαια να κάνεις κάτι άλλο, με την
τροποποίηση να προσπαθήσεις να κάνεις τα έργα που είναι απαραίτητα. Κι εγώ
απορώ γιατί εμείς ας πούμε….
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: ∆ήμαρχε….
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σου πω τώρα καμιά – αν θες χρησιμοποίησέ το – εμείς όταν
καταψηφίζαμε τις τροποποιήσεις λέγαμε ναι στην αναγκαιότητα των έργων και
ψηφίζαμε τα έργα. Αλλά εσύ πάνω στην αντιπολιτευτική σου αυτή ας πούμε
έτσι λογική…
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Γιατί θα έπρεπε σε εμένα να τα βάλεις αυτά;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το λέω σε εσένα γιατί πραγματικά με εκπλήσσει γιατί δεν
μπορείς να καταλάβεις τι ψηφίζεις και τι όχι. Και λυπάμαι που στο λέω αυτό.
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∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Να θυμίσω ότι την προηγούμενη χρονιά ψηφίζαμε. Παρότι
είχαμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, ψηφίζαμε όλες τις τροποποιήσεις.
Είπαμε όμως…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. ∆ρούλια.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Μισό λεπτό, ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται συνεχώς.
Εντάξει, τον πρώτο χρόνο καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα προέκυψαν
στην πορεία, δεν μπορούσε να έχει υπάρξει από την αρχή ο σωστός
προγραμματισμός. Για εμάς είναι θέμα σωστού προγραμματισμού να μη
γίνονται τόσες πολλές τροποποιήσεις. Και δέχομαι – το ξέρω ότι μπορεί να
γίνει μία ή δύο φορές μέσα στο έτος – αλλά κάθε μήνα σε κάθε συμβούλιο να
έχουμε

τροποποίηση

του

προϋπολογισμού,

αυτό

δείχνει

μη

σωστό

προγραμματισμό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. ∆ρούλια.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Όχι αυτό προσπαθώ να καταλήξω.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι αυτό, αυτό δείχνει ότι προσπαθούμε να διαχειριστούμε τη
μιζέρια…
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Αυτό προσπαθώ να καταλήξω με τη μειοψηφία.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:

Προσπαθούμε

να

διαχειριστούμε

τη

μιζέρια

ενός

προϋπολογισμού πετσοκομμένου κυριολεκτικά και από τους κεντρικούς
πόρους και από οπουδήποτε αλλού και προσπαθούμε από το τίποτα,
κυριολεκτικά να κάνουμε έργο. Αυτό. Και ούτε αυτό δε σέβεστε.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: ∆ήμαρχε όταν έχει μεγάλο προϋπολογισμό τότε κάνεις και
περισσότερες τροποποιήσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. ∆ρούλια πάντως πρέπει…
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Εντάξει στον μικρό πρέπει να τον προγραμματίσεις καλύτερα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κάτσε ρε Βασίλη. Μισό λεπτό, εδώ δεν γνωρίζεις ότι όταν ο
προϋπολογισμός ήταν υπερδιπλάσιος από αυτό τον προϋπολογισμό είχαμε
πολύ μεγαλύτερες τροποποιήσεις. Οι δημοτικές αρχές παλιότερα όλων των
δημάρχων που είχανε προϋπολογισμό που χωράγανε ότι θέλεις, δηλαδή είχανε
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65.000.000, 70.000.000 προϋπολογισμό, όταν τώρα έχουμε 31.000.000 και
τότε κάνανε σε κάθε συμβούλιο πολύ περισσότερες τροποποιήσεις που
μπορούσαν να βάλουνε μέσα, να χωρέσουν οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν με κόπο,
με πραγματικά με φοβερή προσπάθεια κάνουμε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα
και όταν κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις που θα κάνουμε και έργα, τα οποία
είναι απαραίτητα λες ότι δεν το ψηφίζω. Μην το ψηφίζεις.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Έπρεπε από την αρχή να το βάλεις…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. ∆ρούλια πάντως όλες οι δημοτικές αρχές και… πάρα πολλές
δημοτικές παρατάξεις καταψηφίζανε πάντα τις αναμορφώσεις και τον
προϋπολογισμό αλλά από θέση αρχής. Κανένας και ποτέ καμία παράταξη σε
αυτό το δημοτικό συμβούλιο δεν έβαλε ζήτημα για τον αριθμό. Γιατί ο αριθμός
των αναμορφώσεων προκύπτει εκ των πραγμάτων. Και όσο μικρότερος είναι ο
προϋπολογισμός τόσο περισσότερες αναμορφώσεις θα προκύπτουν. Γιατί δεν
προέκυψαν… Γιατί δεν προέκυψαν πλημμύρες και εμείς καταψηφίζαμε
προϋπολογισμούς και όλη τη χρονιά αλλά δεν κάναμε σχόλιο για τις
αναμορφώσεις.
Αντιδήμαρχε.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ:

Και

εσείς

καταψηφίζατε

αλλά

τώρα

γκρινιάζετε

όταν

καταψηφίζουμε εμείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν κάναμε σχόλιο ποτέ για τις αναμορφώσεις. Είναι εδώ και η
πρώην κυβέρνηση, μπορεί να το επιβεβαιώσει.
ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η: Ναι αλλά κανένας δήμαρχος….
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για τον αριθμό…
ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η: Την άποψή σας που καταψηφίζατε. Απλά την άκουγε με
σεβασμό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και εμείς με σεβασμό την …
ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η: Κατακρίνεται ο συνάδελφος γιατί είχε αντίθετη άποψη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει δικαίωμα και ο δήμος να κάνει κριτική κ. Τοκατλίδου.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κύριος…. Μισό, μισό λεπτό. Ο κ. ∆ρούλιας, εγώ εκνευρίστηκα
ειλικρινά για τον εξής λόγο. Ο κ. ∆ρούλιας σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, σε
κάθε δημοτικό συμβούλιο βάζει το ζήτημα των αντιπλημμυρικών έργων. Τι
γίνεται με την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης. Έχουμε κάνει μια
τρομερή προσπάθεια, πήγαμε και σε αναμορφώσεις για να βάλουμε κωδικούς
για τις μελέτες που έπρεπε να έχουνε γίνει πριν από πολλά-πολλά χρόνια.
Κάναμε λοιπόν αναμόρφωση για τις μελέτες. Κάναμε αναμόρφωση…
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: ∆εν το βάλατε στην αρχή. ∆εν υπάρχει λογική, γι’ αυτό λέω.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν το καταλαβαίνεις ότι αν τα βάλεις όλα στο τεχνικό
πρόγραμμα φτάνεις σε έναν προϋπολογισμό 200.000.000. Κατάλαβέ το αυτό
το πράγμα. Νομίζω ότι είσαι έξυπνος για να το καταλάβεις. Αν τα βάλεις όλα
αυτά μέσα πας σε προϋπολογισμό 200.000.000. ∆εν το καταλαβαίνεις ακόμα.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Αυτό λέω ότι έπρεπε να έχει προβλεφθεί από την αρχή. ∆ηλαδή
τι πιο απλό;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Άμα δεν μπορείς να καταλάβεις και απλά πράγματα, τι να σου
πω τότε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αντιδήμαρχε κάτι θέλατε…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί η Αγγελική να το καταλάβει δίπλα σου. Η Αγγελική
μπορεί να το καταλάβει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα αντιδήμαρχε. Ο κ. Μοσχονάς.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έλεος δηλαδή.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Να πω το εξής τώρα. Ότι εγώ δε θα πω, δε θα ισχυριστώ ότι σε
επίπεδο οικονομικών υπηρεσιών ο προγραμματισμός είναι τέλειος απ’ την αρχή
του χρόνου κ.λπ. και καταλαβαίνω και το σκεπτικό που βάζεις Ηρακλή.
∆ιαφωνώ κάθετα με το… ∆ηλαδή εμένα με ενόχλησε λίγο αυτό με τον αριθμό
και θα εξηγήσω γιατί, θα σου εξηγήσω γιατί. Στο επόμενο συμβούλιο θα έρθει
κι άλλη αναμόρφωση. Ναι. Πρόσεξε όμως. Θα έρθει γιατί πρέπει να δούμε τι
θα κάνουμε με τους εργαζόμενους στην ΕΕΤΑΑ στους παιδικούς. Και εκεί θα
την καταψηφίσεις;
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∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Θα έχει μόνο αυτό το θέμα;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Το πιο πιθανό να έχει μόνο αυτό το θέμα.
Λέω λοιπόν ότι ζήτημα, λέω λοιπόν… Λέω λοιπόν… Ακούστε με λίγο, άκουσέ
με λίγο. Λέω λοιπόν δεν είναι το πρόβλημα αριθμητικό. Για μένα μακάρι να
υπήρχε μόνο ένας προϋπολογισμός στην αρχή του χρόνου και τέρμα. Είναι
ανέφικτο αυτό πρακτικά να γίνει. Για μένα είναι ανέφικτο να γίνει και αν θέλεις
και τη γνώμη μου, οι υπηρεσίες για να μπορέσουνε να φτάσουνε σε ένα
σημείο να προγραμματίζουν σωστά και ιδεατά και σε συνεργασία μεταξύ τους
έναν προϋπολογισμό να τρέχει ο δήμος θα πρέπει να περάσουνε πάρα-πάρα
πολλά στάδια, να μην πω… δεν θέλω χρονολογικά, προκειμένου αυτό να γίνει
κατορθωτό. Γιατί το είπε και ο δήμαρχος πριν, σε…. Άμα κάτσεις και δεις
αναμορφώσεις που έχουν γίνει το ’11, το ’12, το ’13 που ήταν τα τελευταία
που είδα εγώ, είναι πάρα πολλές σε σχέση με αυτό που συναντάμε τώρα. Με
αυτή την έννοια θέλω να πω να μην είμαστε άδικοι και στις υπηρεσίες. ∆εν
είναι αριθμητικό το θέμα είναι κι άλλου είδους ζητήματα. Κατανοώ το ότι
γενικά από αρχή το καταψηφίζουμε αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον σε
κάποια έργα καλό ή κάποιες… κάποιοι κωδικοί που χρειάζονται για να
λειτουργήσουν οι παιδικοί ας πούμε που θα έρθει αύριο-μεθαύριο, σε αυτό
καλό είναι να είμαστε θετικοί. Η γνώμη μου είναι αυτή έτσι; ∆ε σημαίνει κάτι
άλλο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆ηλαδή δεν έπρεπε να κάνουμε…. ∆εν υπήρχαν, δεν έπρεπε να
πάμε σε τροποποίηση για να καλύψουμε έτσι με αντικεραυνική προστασία την
πόλη. ∆εν έπρεπε. Κλέβουνε τα καλώδια, κάνουν οτιδήποτε στις περιοχές, δεν
πρέπει να κάνουμε έτσι τροποποίηση για να βάλουμε το φωτισμό ή οτιδήποτε
άλλο.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: ∆ήμαρχε ακόμα πάντως δεν έχεις καταλάβει το σκεπτικό μου.
Τέλος πάντων. Χαίρομαι με τις διευκρινίσεις του αντιδημάρχου, χαίρομαι που
παραδέχεται ότι είναι ανέφικτο να μην υπάρξουν τροποποιήσεις γιατί σε όλα
τα προηγούμενα χρόνια, σε όλες τις προηγούμενες θητείες δεν είχατε σαν
παράταξη αυτή την αντιμετώπιση. Χαίρομαι επίσης που τόσο πολύ θυμώσατε
με τη δικιά μου…
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλλον δε γνωρίζεις… Πάρε τα πρακτικά…
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Μισό λεπτό. Χαίρομαι που θυμώσατε τόσο πολύ με τη δικιά μου
καταψήφιση, παρά το γεγονός ότι πολλές παρατάξεις σε όλο αυτό το
διάστημα και πέρυσι ακόμα όταν εμείς υπερψηφίζαμε τις τροποποιήσεις,
καταψήφιζαν από θέση αρχής ακριβώς επειδή είχανε καταψηφίσει τον
προϋπολογισμό. Εγώ έχω βάλει… Και αυτό βέβαια δείχνει ότι τουλάχιστον ότι
η άποψη της δικής μας παράταξης έχει ίσως μια μεγαλύτερη βαρύτητα για
εσάς και γι’ αυτό το λόγο χαίρομαι.
Έχω βάλει όμως ένα συγκεκριμένο σκεπτικό από την αρχή της χρονιάς και
είπαμε ότι θα καταψηφίζουμε και τις τροποποιήσεις φέτος. ∆εν δέχομαι το ότι
είναι τόσες πολλές, επιμένω σε αυτό. ∆ηλαδή το παραδέχομαι ότι πράγματι
είναι ανέφικτο όλη την χρονιά να μην υπάρξει καμία τροποποίηση. Θα
μπορούσε όμως με δύο ή τρεις τροποποιήσεις σε όλο το έτος – αν ήτανε καλά
σχεδιασμένος από την αρχή ο προϋπολογισμός - να καταγράψει τις όποιες
αποκλίσεις υπάρχουν. Γιατί μιλάμε αποκλίσεις από κωδικούς που μεταφέρονται
σε άλλους κωδικούς. Κυρίαρχα έργα θα έπρεπε να έχουν με κάποιο τρόπο
προβλεφθεί από την αρχή της χρονιάς. Αυτό… Σε αυτό επιμένω. Τώρα δεν
έχει νόημα να συνεχίζουμε, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν για να ολοκληρώσουμε. Κοιτάξτε θα συζητήσουμε σε
λίγο έτσι πολύ σύντομα τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα. Αν
κοστολογήσουμε τις προτάσεις οι οποίες γίνονται για το τεχνικό πρόγραμμα
είναι δεκαπλάσιες απ’ τον προϋπολογισμό. Αυτό λοιπόν σύμφωνα με την δική
σας λογική έπρεπε όλο αυτό το τεχνικό πρόγραμμα να μπει και να προβλεφθεί
στην αρχή του χρόνου. Πώς λοιπόν αυτό το τεχνικό πρόγραμμα μπορεί όταν
έχεις

έναν

προϋπολογισμό

υποδεκαπλάσιο

να

μπει

και

να

εγκριθεί;

Καταλαβαίνετε λοιπόν πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε –
απλά τώρα προσπαθεί να στηρίξει μια λογική η οποία δεν βγαίνει πουθενά
αλλά και απορώ ειλικρινά Ηρακλή γιατί αυτό το πράγμα – αυτό λοιπόν δεν
μπορεί να γίνει ποτέ.
Εγώ αυτό πήγα έτσι να σε εγκαλέσω κυριολεκτικά με όλη την έννοια της
λέξης, να σε εγκαλέσω κυριολεκτικά – όχι να σε συμβουλεύσω – ότι έχουμε
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ένα τεράστιο θέμα, έχουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ιερού Λόχου
που έγινε ένα έργο απαράδεκτο εκεί. Ένα έργο το οποίο δεν έχει φρεάτια για
να παίρνει το νερό από το στρατόπεδο και πνίγεται η περιοχή. Ένα έργο που
κλείστηκε η Ιερού Λόχου και δεν έχει ούτε καν φρεάτια από πάνω, ούτε καν
φρεάτια στη Ρίμινι για να έτσι παίρνει το νερό και λέμε τώρα αφού έχουμε
ερευνήσει, έχουμε κάνει τα πάντα, κάνουμε τον κεντρικό αγωγό, και πάλι
όμως βλέπουμε ότι αν δεν έχεις φρεάτια να συγκρατήσουν εκεί το νερό δε
γίνεται τίποτα. Και πάμε να σώσουμε μια περιοχή που οι άνθρωποι τώρα που
έτσι φθινοπώριασε και με τις βροχές έπαιρναν τηλέφωνο έντρομοι τι θα γίνει,
προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε μια ανάσα σε αυτή την περιοχή και το
καταψηφίζεις. Εγώ γι’ αυτό σε εγκαλώ. Για οτιδήποτε άλλο δεν με ενδιαφέρει,
κάνε αντιπολίτευση, κάνε οτιδήποτε αλλά τουλάχιστον να μην καταλαβαίνεις
ούτε τα αυτονόητα; Ούτε τα πιο απλά πράγματα; Γι’ αυτό πράγματι, γιατί
μπορεί να γίνεται αντιπολίτευση αλλά όχι έτσι στείρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν κατά πλειοψηφία συνάδελφοι.

2ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ∆ήμου
έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προκύπτει και από την αναμόρφωση. Νομίζω η παράταξη του κ.
Μποζίκα καταψηφίζει. Ο κ. Ντηνιακός;
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εμείς θα τον ψηφίσουμε γιατί τον θεωρούμε πιο ουσιαστικό
και όχι παρακολούθημα της αναμόρφωσης καθαρά. Αν δούμε και από τους
κωδικούς υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ως προς το τεχνικό πρόγραμμα και τη
βούληση να γίνουν τα έργα, που εγώ πιστεύω όλοι το θέλουνε, ανεξαρτήτως
αν ψηφίζουνε την αναμόρφωση ή όχι. Μάλιστα οι ίδιοι εσείς ομολογήσατε ότι
αυτό κάνατε όταν καταψηφίζατε. Λέγατε, απλά συμπληρώνατε όχι στα έργα.
Οπότε θα το ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι στα έργα λέγαμε.
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ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ναι. Αυτή τη φορά έχει…
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν δυο παρατηρήσεις μεθοδολογικού χαρακτήρα με
αφορμή την όλη συζήτηση και τις ερωτήσεις-απαντήσεις και μετά θα μπω στο
θέμα.
Καταρχήν πρέπει να πω ότι οι απαντήσεις του δήμαρχου του Σελέκου εμένα
με ικανοποιούν για τον τρόπο και την μεθοδολογία και θέλω να πάρουν υπόψη
τους τον τρόπο που απαντάει ο Σελέκος και οι αντιδήμαρχοι. ∆εν έχω καμία
αντίρρηση, ο καθένας μπορεί να θέλει να λέει ότι θέλει ιδεολογικά κ.λπ. και
πολιτικά και το σέβομαι απολύτως. Όμως όταν καταγράψει κάποιος τις
απαντήσεις του Σελέκου ξέρει πού βρίσκεται ο δήμος ή μπορεί να διαφωνήσει
απολύτως. ∆ηλαδή οι βρεφονηπιακοί σταθμοί… Έτσι ή αλλιώς εκτός δηλαδή…
∆ηλαδή δε χρειάζεται – προσέξτε – πρέπει να σεβόμαστε το χρόνο του
δημοτικού συμβουλίου και των δημοτικών συμβούλων.
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και το γνωρίζουν μερικοί εδώ πέρα,
είμαστε από τις 08:00 η ώρα το πρωί, 08:30 ήρθαμε, δουλέψαμε και είμαστε
εδώ πέρα σε συνέχεια. Άρα λοιπόν το δημοτικό συμβούλιο εκτός από το να
ανταλλάσουμε – και το σέβομαι απολύτως και το γνωρίζετε αυτό το πράγμα τις διαφορετικές μας απόψεις για τα πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα πρέπει ο
δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας από τη συζήτηση
που γίνεται και την αντιπαράθεση στο τέλος να ξέρει ο ίδιος τα στοιχεία τα
οποία μαζί με τις εισηγήσεις, να επιβεβαιώνονται ή να αναιρούνται. Αυτή είναι
μια παρατήρηση.
∆εύτερον, όσο αναφορά το ζήτημα της κριτικής ή όχι. Εγώ καταλαβαίνω την
ευαισθησία από έναν άνθρωπο όπως είναι τεχνοκράτης – το λέω έτσι με την
καλή έννοια – ο δήμαρχος έχει απαίτηση για ορισμένα ζητήματα που πιθανά κι
εγώ τώρα προσέξτε, με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της οικονομικής
επιτροπής – που αυτό το ρόλο το σέβομαι και προσπαθώ να μην υπάρξει
τίποτα που να μην το έχω διαβάσει – πώς θα γίνει λοιπόν καλύτερη η
συζήτηση; Όταν η συζήτηση στο εισαγωγικό της σκέλος – συνάδελφε όπως
ξανά το λέω – μιας και είμαστε στην οικονομική επιτροπή, εμπεριέχει τα
στοιχεία αυτά τα οποία πρόκειται να διαφωνήσουμε. ∆ηλαδή το προηγούμενο
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ζήτημα είχε ορισμένα στοιχεία. 140.000 είναι για τον ΟΑΕ∆, κοινωφελώς
ζήτημα. Λες λοιπόν ενώ παρέχει αυτά κ.λπ. έχεις μια επιχειρηματολογία αλλά
να ακουστεί λέω εγώ γενικά. Αυτή είναι η άποψή μου γι’ αυτό και κάνω θετική
κριτική στο Σελέκο με το κλείσιμο ή με τον τρόπο που παρουσιάζει τα
ζητήματα ανεξαρτήτως αν συμφωνώ ή όχι και πολλές φορές και για τα
στοιχεία ή για τον τρόπο που παρουσιάζει ή για τη μέθοδο ή για το στοιχείο
της δημαγωγίας ή του λαϊκισμού. Λέω που έχει δικαίωμα ο καθένας έτσι να
επιτείνει ή όχι να αναιρέσει ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όμως ξέρεις ότι ο
δήμαρχος εκεί που επένδυσε σου είπε και κάποια στοιχεία.
Λοιπόν, κλείνω. Πάμε λοιπόν στην αναμόρφωση – με συγχωρείτε που κάνω
αυτό το πράγμα – επειδή είναι ένα ζήτημα που όπως ξέρετε και άλλη φορά
δεν κάνω χαρακτηρισμούς, όταν γίνεται αντιπαράθεση υψηλού επιπέδου είναι
σεβαστή αλλά πολλές φορές οδηγεί σε άλλο πράγμα το δημοτικό συμβούλιο
και χάνεται η ουσία. Και εγώ θέλω όπως το έχω κάνει όλο το προηγούμενο
χρονικό διάστημα και επί Μαραβέλια κ.λπ. σε οποιοδήποτε θέμα που έχω
ψηφίσει ή όχι να ξέρω την ουσία του πράγματος και από εκεί και πέρα
ψηφίζεις υπέρ, κατά, λευκό, ψηφίζεις πολιτικά, ψηφίζεις τεχνοκρατικά,
ψηφίζεις όπως ψηφίζεις, απέχεις, λευκό κ.λπ.. Όλα είναι σεβαστά. Λοιπόν αυτό
μεθοδολογικά.
Τώρα λοιπόν η αναμόρφωση - τέλος πάντων επειδή την κουβεντιάσαμε - είναι
στοιχείο βελτίωσης θα έλεγα του προσανατολισμού των τεχνικών υπηρεσιών
και του πολιτικού προσανατολισμού της διοίκησης. Το είπα με μια κουβέντα.
∆ηλαδή εγώ λέω ότι η διοίκηση προσπαθεί να βρει την περπατησιά της.
Υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, υπάρχουν πολιτικές δυσκολίες. Και επειδή εγώ
δεν κρύβομαι και εγώ τώρα αφού μιλάω για αυτό το θέμα να πω κι εγώ
ορισμένα ιδεολογικά ζητήματα.
Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης υπάρχει
πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης γιατί δεν την έχει καταργήσει. Μπορώ να πω
ότι έχει γίνει χειρότερη η κατάσταση. Αυτό το βιώνω με όλες μου τις
ιδιότητες. ΑΣ∆Α, μέλος του διοικητικού συμβουλίου στο νοσοκομείο κ.λπ.,
κ.λπ. Υπάρχει μια απέραντη γραφειοκρατία και επειδή εδώ πέρα ειδικά δεν
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υπάρχουν πολιτικά στελέχη. Καταργήσαμε τα πολιτικά στελέχη και αφήσαμε
τα

διοικητικά

στελέχη.

Για

μια

σειρά

ζητήματα

λοιπόν

υπάρχουν

δυσλειτουργίες και όταν εγώ λέω να πάρουμε μια πολιτική απόφαση, δεν το
λέω με την έννοια ότι εγώ θα κάνω κριτική στη ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την γενική
πως το λένε κ.λπ.. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχει τελειώσει
ο Καλλικράτης να το πω έτσι. Ή αν δεν μπορούμε και δεν είμαστε έτοιμοι για
ένα συνολικό νομοσχέδιο, μια σειρά πράγματα έχουν χρηστική αξία.
∆εν μπορεί να πεθάνουν οι δήμοι ή η Περιφέρεια ή οποιοσδήποτε άλλος
επειδή κάποιοι άνθρωποι και μες την κυβέρνηση κ.λπ. για αυτό το ζήτημα δεν
έχουν ασχοληθεί, δεν έχουν στρώσει τον κώλο τους – να το πω έτσι – έτσι;
Γιατί δεν είδαμε… Αν δούμε ένα νομοσχέδιο μπορεί να κουβεντιάσουμε μετά
και να τσακωθούμε δέκα ώρες με τον Καραγιάννη. Έχει αυτό τον
προσανατολισμό; ∆εν έχει αυτό τον προσανατολισμό. Αλλά όμως αυτή τη
στιγμή υπάρχει ένας νόμος που θα έπρεπε να έχει αλλάξει. Και αυτό το
παιχνίδι πάει κι έρχεται όσο αναφορά τη δυσλειτουργία των οικονομικών
επιτροπών κ.λπ., κ.λπ., στέκομαι σε αυτό το ζήτημα, έτσι; Και χαζός να είσαι –
να το πω έτσι – έτσι έχω καταφέρει κ.λπ. – το λέω με αυτή την έννοια – όταν
ένα θέμα πάει κι έρχεται οχτώ φορές χωρίς τις ενστάσεις στη φάση της
αξιολόγησης, του σχεδιασμού κ.λπ. και μετά στη φάση της υλοποίησης, του
ελέγχου κ.λπ. άλλες οχτώ φορές χωρίς ενστάσεις, τέλος πάντων ένας
δημοτικός σύμβουλος που σοβαρά υπηρετεί το θεσμό και είναι εδώ πέρα
παρών θα καταλάβει τι γίνεται και θα μπει και στην ουσία του ζητήματος.
Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μια ατέλειωτη γραφειοκρατία στην οποία εγώ το
ξαναλέω, στο Σελέκο είμαι ανοιχτός για μια σειρά ζητήματα που είναι
σημαντικά εγώ θα ψηφίσω. Βεβαίως αν μου βάλεις να καταγγείλουμε να πέσει
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που θέλει ο Καραγιάννης ντε και καλά, δε θα το
ψηφίσω. Θα βάλω πολιτικό αστερίσκο, να το πω έτσι ή θα βγάλω μια άλλη
ανακοίνωση κ.λπ.. Λέω όμως επειδή είναι ένα ζήτημα σοβαρό και έχει μεγάλη
εμπειρία και ο δήμαρχος προσωπικά, εκτός από τη γενική πολιτική καταγγελία
υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να τα λουστούμε στα πλαίσια της
αναμόρφωσης μια και θεωρώ ότι έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Τελείωσα.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Θεοδωρακόπουλος.
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίζεται, ψηφίζεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος θα ήθελε; Ωραία. Κατά πλειοψηφία λοιπόν.

3ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος ∆ήμου
έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Μποζίκα; Ψηφίζετε.
Κ. Ντηνιακέ; Ψηφίζετε;
Κ. Σπηλιόπουλε; Ψηφίζετε;. Κ. ∆ρούλια; Όχι.
Κ. Θεοδωρακόπουλε; Ναι.
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίζω..
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία λοιπόν.

4ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του
∆ήμου μας (σχετ.: 30/2016 Απ. Ε.Π.Ζ.).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εδώ έχουμε ένα λάθος έχει γίνει με τον εισηγητή. Ο κ.
Μοσχονάς ο αντιδήμαρχος οικονομικών. Παρακαλώ κ. ∆ρούλια.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Επειδή νομίζω ότι είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα εγώ θα ήθελα
και μεγαλύτερη διαβούλευση να έχει υπάρξει για αυτό. ∆εν ξέρω αν υπάρχει
δυνατότητα να το συζητήσουμε σε επόμενο… στο επόμενο δημοτικό
συμβούλιο. Είχαμε πει και στην Ποιότητα Ζωής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. ∆ρούλια έχει ψηφιστεί… έχει ψηφιστεί εδώ και μήνες στην
Ποιότητα Ζωής.
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∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Το ξέρω. Είχαμε πει όμως…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι αναρτημένο εδώ και μήνες…
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Είχαμε πει να κάνουμε μια αντίστοιχη συζήτηση…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει γίνει συζήτηση με τον σύλλογο τον τοπικό τον
επαγγελματικό, θεωρούμε ότι….
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Είχαμε πει να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, όπως είχαμε κάνει
και με τον ΟΑΣΑ για το θέμα των λεωφορείων ή για την Αστυθέα, εδώ να
καλέσουμε όλους τους αρμόδιους φορείς. Γιατί θεωρώ ότι και ο σύλλογος δεν
καλύπτει όλους τους επαγγελματίες της πόλης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε
μια πραγματικά πιο ουσιαστική διαβούλευση. Εγώ θα ήθελα μια τέτοια
συζήτηση εδώ και να το συζητήσουμε στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο.
Τώρα πρόταση είναι εσείς αποφασίζετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εμείς θεωρούμε ότι ήτανε επαρκής όλο αυτό το διάστημα που
έχει δοθεί ο κανονισμός, είναι μήνες τώρα, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να
καθυστερούμε άλλο και θεωρούμε ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε είπε κι ο πρόεδρος ότι ακολουθήθηκε το τυπικό μέρος
– που για εμάς δεν είναι το τυπικό μέρος – το ουσιαστικό είναι, αλλά υπάρχει
πραγματικά πολύς καιρός, υπήρξε πάρα πολύς καιρός για να ασχοληθούν όλοι.
∆εν το βάλαμε σε προηγούμενα συμβούλια γιατί έμπαινε ζήτημα να το
βάλουμε σε προηγούμενα και λέγαμε, αφήστε το κιόλα κι άλλο για να το
συζητήσουν και οι παρατάξεις, και με τον σύλλογο έτσι εμπόρων κ.λπ.. Το
επόμενο διάστημα έχουμε πάρα πολλά θέματα σοβαρά που πρέπει να
συζητηθούν. Πολύ σοβαρά. Και δε μιλάω μόνο για προϋπολογισμό έτσι και
τεχνικό

πρόγραμμα.

Έχουμε

επιχειρησιακό

πρόγραμμα,

έχουμε

την

κυκλοφοριακή μελέτη, έχουμε το σχέδιο διαχείρισης των σκουπιδιών που είναι
κι αυτή ειδική συνεδρίαση. Έχουμε για το παλιό δημαρχείο που θα βάλουμε
αφού το βάζουν έτσι οι παρατάξεις για να το συζητήσουμε. Απ’ ότι
καταλαβαίνετε είναι… υπάρχει ένα φοβερός φόρτος και να μη σας πω τώρα
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και τα θέματα που προκύπτουν συνεχώς. Θα συζητήσουμε σοβαρό θέμα που
πρέπει να πάρουμε απόφαση τι θα γίνει με το βρεφονηπιακό σταθμό σύμφωνα
και με τις εξελίξεις που θα έχουμε. Αυτό θέλει μια ειδική συνεδρίαση γιατί έχει
πάρα πολλές πλευρές.
Θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα να τα
παραπέμπουμε σε επόμενο συμβούλιο γιατί δεν θα λύνονται. Μπορούμε να
πάμε σήμερα, βέβαια αν στην πράξη δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά ή οτιδήποτε
άλλο, τίποτα δεν αποκλείει να πάμε σε μια τροποποίηση αλίμονο. Αλλά όμως ο
βασικός κορμός πρέπει να συζητηθεί σήμερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν αντιδήμαρχε.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Να πω καταρχήν ότι φτιάχνοντας αυτό τον κανονισμό, το
σχέδιο αυτό του κανονισμού και κοιτώντας ας πούμε και κάποιους
κανονισμούς λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων από αρκετές περιοχές και στο
λεκανοπέδιο και στην … στις πόλεις της επαρχίας δηλαδή, αλλά και κάποιες
πόλεις και κάποια στοιχεία που έχουν στους κανονισμούς του και από το
εξωτερικό, αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο είναι να προσπαθήσεις να
φτιάξεις ένα τέτοιο κείμενο έχοντας πλήρη, να μην το πω – όχι αποτύπωση –
πλήρη… να αξιοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υπάρχουσα
δόμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, τον υπάρχων οικοδομικό
κανονισμό και να προσπαθήσεις να αντιμετωπίσεις προβλήματα τα οποία απ’
ότι φαίνεται υπάρχουν χρόνια στο Χαϊδάρι.
Λαμβάνεις βέβαια υπόψη και πάρα πολλά άλλα πράγματα όπως για παράδειγμα
ότι κάποιοι κεντρικά… κάποια κεντρικά σημεία εδώ και πάρα-πάρα πολλά
χρόνια έχουνε μια συγκεκριμένη χρήση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή
τη στιγμή να αλλαχτεί όπως για παράδειγμα ένα κομμάτι και του πεζόδρομου
της Καραϊσκάκη. Παρόλα αυτά έχει γίνει μια προσπάθεια κατά τη γνώμη μας
αρκετά καλή να βγει ένας κανονισμός ο οποίος να δώσει κάποια στοιχεία από
αυτά τα οποία θέλουμε στην πόλη και να αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία
είναι αρκετών χρόνων. Θεωρούμε επίσης ότι σε κάποια σημεία – όπως για
παράδειγμα έρχεται τώρα τα τραπεζοκαθίσματα και όλο αυτό το καθεστώς
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που τα διέπει – έχουν γίνει, γίνονται και με αυτό τον κανονισμό αρκετά
βήματα σε θετική κατεύθυνση.
Από μόνος του βέβαια ο κανονισμός δεν μπορεί να λύσει πάρα πολλά
ζητήματα και βέβαια θα συνδυαστεί και με άλλα πράγματα όπως έγινε ο
κανονισμός καθαριότητας – που είπε και ο δήμαρχος πριν – που θα έρθει σε
επόμενο συμβούλιο, σε την κυκλοφοριακή μελέτη που θα έρθει και αυτή στο
δημοτικό συμβούλιο, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα δεις απλά και
μόνο με την έννοια τι δίνω για εκμετάλλευση αλλά και συνολικά σε κάθε
περιοχή πώς μπορείς να την αναβαθμίσεις και να την κάνεις ακόμα την ζωή
των κατοίκων καλύτερη.
Και θα ήθελα εδώ να πω ότι – απαντώντας λίγο και σε αυτό το ζήτημα που
έβαλε και για περισσότερη διαβούλευση ο Ηρακλής – να πω ότι έχει συζητηθεί
στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, έχει πάει και στην ιστοσελίδα του δήμου για
πάρα πολλούς μήνες – δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από πέντε μήνες, αν
θυμάμαι καλά. Είναι από τα τέλη Μάρτη νομίζω Ηρακλή που βγήκε σαν
κείμενο. Αλλά πέρα από αυτό και με πάρα πολλούς καταστηματάρχες… όχι,
όχι, όχι θα σου πω. Και με πάρα πολλούς καταστηματάρχες που τους είπα ότι
ξέρετε κάτι; Που τους ενημέρωσα. Υπάρχει αυτό το κείμενο. ∆είτε το, μπείτε
κ.λπ. αρκετοί το έχουν δει, βέβαια παρατηρήσεις δεν έχω πάρει ακόμα από
αυτούς για να είμαι ειλικρινής. Ενδεχομένως να μην…. Να έχουνε και ένα, και
έναν… Να έχουν και έναν ενδοιασμό στο πως θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα
οποία περιγράφονται μέσα. Απλά θέλω να πω ότι γενικά σε αρκετά καλό
βαθμό έχει γίνει μια συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς.
Ένα βασικό στοιχείο επίσης του κανονισμού να πω είναι ότι για πρώτη φορά
προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά ότι η συνδικαλιστική δράση η πολιτική
δράση μέσω των… χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα προβολής των ιδεών και
των σκοπών των συλλόγων που επιτελούν ένα τεράστιο έργο σήμερα στην
ελληνική κοινωνία δεν εντάσσεται στην λογική του τέλους, του ανταποδοτικού
τέλους ή των προστίμων που θα… σε κάποιες περιοχές έχουμε επιβληθεί.
Βεβαίως όλα αυτά που αφορούν τη δράση αυτή θα πρέπει να καθοριστούν και
σε συνεννόηση με τους φορείς. ∆ηλαδή το ότι εμείς αυτή τη στιγμή το
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ψηφίζουμε και το λέμε ότι έτσι θα πάει, δε σημαίνει ότι με ένα μαγικό ραβδί
αύριο, θα βρεθούν οι χώροι, θα καθοριστούν πλήρως και ακριβώς τηρώντας
κάποιους κανόνες στην πόλη, πώς ακριβώς θα γίνεται όλη αυτή η προβολή.
∆ε θα ήθελα να μπω σε κάποια σημεία όσο αναφορά τις διαστάσεις και που
νομίζω ότι αν υπάρχουν κάποια σημεία στις παρατηρήσεις καλό είναι να
ειπωθούν…
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Και τώρα;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Και τώρα ναι. Τι να κάνω ρε συ Αντρέα, τώρα. Τι να πω;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εφόσον μια διάσταση που δεν βγαίνει.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Συμφωνώ και γι’ αυτό ακριβώς λέω ότι αν υπάρχουνε
αντιρρήσεις, αν υπάρχουνε προτάσεις και αυτά όλα καλό είναι να τις δούμε
τώρα και να τις συζητήσουμε. Γενικά όμως πιστεύω και νομίζω ότι το μεγάλο
στοίχημα θα είναι πώς θα μπορέσουμε αυτό τον κανονισμό σε συνεννόηση με
τους μαζικούς φορείς, με τους επαγγελματοβιοτέχνες, με τους κατοίκους να
τον κάνουμε να είναι άμεσα εφαρμόσιμος σιγά-σιγά λειτουργικός και να
πετύχει αυτό το οποίο θέλουμε για την πόλη. ∆ηλαδή ακόμα καλύτερη..
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους αυτής της πόλης,
λειτουργία στις πόλεις και παράλληλα αναβάθμισή της σαν… με την έννοια μια
πόλης

πραγματικά

σύγχρονης

τηρώντας

συγκεκριμένους

κανόνες

και

περιβαλλοντολογικούς και αισθητικούς, μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Με
αυτή την έννοια οποιαδήποτε παρατήρηση υπάρχει καλό θα ήταν να έρθει και
όπως είπε και ο δήμαρχος, ότι προβλήματα και δυσλειτουργίες βγούνε και
στην πορεία, εδώ θα είμαστε και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις συνάδελφοι. Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Ο κανονισμός περιγράφει κάποιες διαδικασίες χορήγησης άδειας
για τραπεζοκαθίσματα ή για διάφορα άλλα ζητήματα. Αυτό ισχύει μόνο για τις
καινούριες αιτήσεις ή και για τα υφιστάμενα καταστήματα; Θα πρέπει όλοι να
εναρμονιστούν με αυτές τις προϋποθέσεις;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα τα μαζέψουμε συνάδελφοι. Άλλος. Άλλο ερώτημα. Ο κ.
Καρατζαφέρης.
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ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: ∆ιευκρινίσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως σε όλα.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Λοιπόν στη σελίδα… Συγνώμη, συγνώμη. Στη σελίδα 12
λέμε στους πεζόδρομους στο (γ) βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας
είναι να παραμένει ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια ζώνη 3 μέτρων. Τώρα
στη Στρατάρχου Καραϊσκάκη αυτά τα τρία μέτρα υπάρχουν; Γιατί αυτό νομίζω
ότι μάλλον πετάει τις άδειες όλες. ∆ηλαδή δεν υπάρχουν τρία μέτρα ελεύθερη
ζώνη στον πεζόδρομο.
Λοιπόν μετά στο τέλος της σελίδας, δεν καταλαβαίνω κάτι υπάρχει εκεί με το
70% και το 55. Το 55 τι είναι; Είναι ποσοστό εμβαδό τους καταστήματος είναι
το 55; Γιατί λέει ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από 70% της πρόσοψης ή
προβολής και όχι μεγαλύτερο του 55. Τι είναι αυτό; Είναι εμβαδό
καταστήματος; Εσωτερικού;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Πάνω στη σύνταξη.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι άλλες δυο…; ∆ηλαδή
σελίδα 14 και σελίδα 23 το είχαμε πει – εγώ το είχα πει και την προηγούμενη
φορά – ας πάμε στη 14. Ας πάμε στη 14, στο (ε) ζητάμε βεβαίωση… ∆ηλαδή
έρχεται ο άλλος να πάρει άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στο τμήμα
καταστημάτων…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε ποια σελίδα είπες Βασίλη;
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Στη 14.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Πας στο 12…
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Ναι το (ε), βεβαίωση. Στο (α) διαδικασία χορήγησης
άδειας τοποθέτησης. Στο (ε) ζητάμε βεβαίωση απ’ το τμήμα εσόδων ότι ο
ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του δήμου. Το ίδιο ζητάμε και σελίδα 23
για τα περίπτερα. Αυτό πρέπει να γίνει αυτεπάγγελτα από το δήμο. Επειδή ως
επαγγελματίας το ζω – σαν το Στάθη Ψάλτη, πάρε τα χαρτιά λέει και πήγαινε
στο διπλανό γραφείο στο τμήμα εσόδων να δεις – στο τμήμα εσόδων μπορεί
να λείπει ο υπάλληλος οπότε ξαναέλα την άλλη μέρα. Αυτό πρέπει να γίνει
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εσωτερικά απ’ το δήμο. ∆ηλαδή να γράψουμε αυτεπάγγελτα. Φυσικά δεν
πρέπει να χρωστάει αλλά αυτό να γίνει εσωτερικά απ’ το δήμο.
Τώρα στο άρθρο 13 σελίδα 25, τι έχω σημειώσει; Ναι είναι ο καθορισμός
ζωνών. Αυτές θα ξανακαθοριστούν; Είναι υπάρχουσες ζώνες;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σημειώνουμε κιόλα και δε….
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Στη σελίδα 25 το άρθρο 13. Λέει ότι θα καθοριστούν
ζώνες σε όλο το δήμο. Πού τι; Αλλού θα επιτρέπεται, αλλού δε θα
επιτρέπεται; Αυτές είναι οι ζώνες που ήδη υπάρχουν ή θα γίνει στο… τέλος
πάντων στις επόμενες συνεδριάσεις;
Και στη σελίδα 15… Στη σελίδα 15 πάλι στις επισημάνσεις, στο 4, δεν
επιτρέπεται λέει στον παραχωρηθέντα χώρο οποιαδήποτε επέμβαση και καμία
μόνιμη κατασκευή. Υπάρχουνε αρκετές κινητές αυτή τη στιγμή. ∆ηλαδή κάτι
πανιά, κάτι τέντες, κάτι κρεμασμένα από δέντρα. Με αυτά τι θα κάνουμε;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τα λέει, τα λέει.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Το λέει; Εντάξει. Εγώ δεν… Και στο 6 λέει απαγορεύεται η
ηλεκτροδότηση των κοινοχρήστων χώρων που βρίσκονται στις πλατείες και
στους πεζόδρομους με την τοποθέτηση εναερίων, επιγείων και υπογείων
καλωδίων. Και εδώ υπάρχουν…
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Σε ποια σελίδα;
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Στην ίδια σελίδα στο τέρμα, στις επισημάνσεις, σελίδα 15.
Και εδώ υπάρχουν, τι θα γίνει με αυτά που υπάρχουν; Εγώ αυτά πρόλαβα.
∆εν… Σίγουρα που έχουν διαφύγει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ναι δεν ήθελα να φτάσουμε τώρα τέτοια ώρα να κάνουμε
τέτοιες ερωτήσεις. Αυτό πιστεύω ότι ήτανε περισσότερο δουλειά της Ποιότητα
Ζωής αλλά δυστυχώς έλειπα εγώ τότε και ο κ. ∆αουάχερ, δεν ήμασταν… Εκεί
έπρεπε να κάτσουνε, να βγάλουμε δουλειά τέτοιου είδους για να το φέρναμε
έτοιμο το σχέδιο όπου μπορούσε να πάρει τροποποίηση και για ψήφιση. Τώρα
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θα τα πούμε και θα ψηφίσουμε αυτό με την υπόσχεση ότι κάποια στιγμή θα
εφαρμοστούν κάποια. Αυτό εξαρτάται από τη διοίκηση. Έτσι, έτσι, έτσι.
ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ: 2,5 ώρες φάγαμε..
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Νόμιζα ότι μου έλεγες για την Ποιότητα Ζωής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφε Τροχίδη, παρακαλώ. Κ. Ντηνιακέ.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Μη με εκτελείτε, δεν το είπα κακοπροαίρετα. Λέω ότι αυτή η
δουλειά ήταν της Ποιότητα Ζωής. Να κάναμε ότι τροποποιήσεις θέλαμε, να
συμφωνούσε η διοίκηση και να το φέρναμε πακέτο και να το ψηφίζαμε σε
τρία δευτερόλεπτα. Λοιπόν πρώτα απ’ όλα θέλουμε να σκεφτούμε….
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνεχίζουμε ερωτήσεις Αντρέα;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ναι, ναι, ναι. Και να πούμε ότι αυτό το…. Λίγο την υπομονή σας
γιατί τα ψάχνω σελίδα-σελίδα τώρα. Μιλάμε για την πόλη και δε μιλάμε μόνο
για τα τραπεζοκαθίσματα. Να ξεκολλήσει αυτή η κακοδαιμονία με τα
τραπεζοκαθίσματα ή με τα μαγαζιά κ.λπ.. Στο 4… Στο άρθρο 9, 11 σελίδα
στη… εκεί που λες κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται για ….
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Είδος χρήσεις.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ:

Ναι,

ναι,

έτσι.

Έτσι,

είδος

χρήσης.

Στην

τοποθέτηση

οικονομικών υλικών καλό είναι να γίνει και μια μνεία για τα container
περισυλλογής απορριμμάτων και προϊόντων κατεδάφισης, τα οποία αυτά
μπαζών κ.λπ., τα οποία αυτά καταλαμβάνουν και μεγάλο χώρο…
ΜΟΣΧΟΝΑΣ:

Είναι

στην

καταμέτρηση

οικοδομικών

υλικών…..

και

οικοδομικών εργασιών.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Λέω μήπως θα μπορούσε να ήταν πιο αναλυτικό και να κάναμε
μια τέτοια μνεία, κάποια για τις διαστάσεις είπε των πεζοδρόμων και ο
συνάδελφος που είναι και εξειδικευμένος σε αυτά τα πράγματα.
Λίγο με τη διαδικασία. Λίγο με τη διαδικασία. Θυμάστε και με το θέμα του
κολυμβητηρίου ήμουνα λίγο έτσι σφιχτός να μην ζητάμε τόσα πολλά
δικαιολογητικά,

να

μην

διογκώνουμε

θέματα

για

την

εξυπηρέτηση

περισσότερο του πολίτη δηλαδή του δημότη. ∆ηλαδή αυτή τη στιγμή….

90

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

∆ηλαδή το θέμα με τη βεβαίωση ή μη οφειλής στο δήμο. Έπρεπε με το που
θα… κατ θα το χτυπάει ο άνθρωπος και θα βλέπει αν χρωστάει ή δε χρωστάει,
δεν μπορείτε κύριε κ.λπ.. Τέτοια θέματα…
Για κάτι κατασκευές που θα κάνουνε και προβλέπουμε για τα … στα σκιάδια
και στις ομπρέλες Παναγιώτη, πρέπει…. Εδώ από τη μία λέω μη κουβαλάμε
πολλά δικαιολογητικά αλλά ότι έχει να κάνει με κάποιο θέμα ασφάλειας και
ουσίας θα έπρεπε να μας φέρνουνε και ένα σκαρίφημα που να λέει τις αντοχές
για να το ελέγξει… ∆ηλαδή φτιάχνει ο άλλος ένα σκέπαστρο, ένα στέγαστρο,
ξέρω εγώ οτιδήποτε, μια τέντα ξέρω εγώ, κάτι, προσωρινή μεν αλλά δεν παύει
να είναι επικίνδυνη αν συμβεί κάτι. Πώς θα πρέπει…; Με τι ούπα πρέπει να
κολληθ… πρέπει να στερεωθούνε; Ένα ξέρεις. ∆ιατομή… τέλος πάντων τα
ξέρουνε οι… δεν είναι εδώ η τεχνική υπηρεσία.
Αυτά, αυτά και φυσικά έχει να κάνει και σε συνέχεια και του φίλου μου του
Ηρακλή του ∆ρούλια που είπε ότι θα ισχύουνε και για τους υπάρχοντες
εκμεταλλεύσεις ως προς τα τραπεζοκαθίσματα; Γιατί τα άλλα εντάξει, είναι
καθημερινή περίπτωση τα μπάζα, το ένα, το άλλο κ.λπ.. Γιατί σε αυτή την
περίπτωση υπάρχουνε πάρα πολλά ανακόλουθα που προβλέπονται εδώ μέσα
σε αυτή τη σοβαρή δουλειά που έχει κάνει ο Παναγιώτης και πρέπει να του το
πιστώσουμε. Είναι πολύ σοβαρή δουλειά, πάρα πολύ σοβαρή δουλειά για
όσους ξέρουνε από αυτοδιοίκηση.
Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Απαγορεύονται ξέρω εγώ στα στέγαστρα και
στα σκιάδια και σε αυτά να υπάρχει διαφήμιση. Τα μισά μαγαζιά έχουνε
διαφήμιση στις ομπρέλες τους. Τι θα τους πούμε; ∆είτε τα, δείτε τα.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι δώρα, είναι δώρα από τις εταιρίες αυτά και…
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ναι, αυτά πρέπει να τα δούμε. Αυτά πρέπει να τα δούμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός έχει ζητήσει το λόγο.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ναι εγώ κάποια πράγματα θα τα έλεγα στην τοποθέτησή μου
αλλά επειδή είναι με μορφή ερωτήσεων, ουσιαστικά το εξής ένα. Ο
κανονισμός είναι αυτό που λέμε. Έχει κανονιστικές διατάξεις. ∆ηλαδή ισχύουνε
έναντι όλων. Οπότε είναι λογικό να έχει στοιχεία αφηρημένα. Εδώ
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εφαρμόζουμε, θα εφαρμόσουμε ένα κανονισμό που και όπως λέμε στα νομικά
θα κάνουμε επαγωγή στην πραγματικότητα, στην πραγματική κατάσταση.
Οπότε εγώ αυτό που θα ζητούσα σαν βασική παρατήρηση θα ήτανε στο τέλος
που αναφέρεται … ενδεικτικά να αναφέρω ας πούμε, το έχουμε ζητήσει κι
άλλες φορές, για την αισθητική που λέει κάπου.
Η αισθητική, το πώς διαμορφώνεται η αισθητική είναι κάτι το οποίο δεν είναι
και πολύ συγκεκριμένο ας πούμε. Είναι λέει να απέχουνε από κάθε ενέργεια
που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης
υποβάθμιση

του περιβάλλοντος και

της αισθητικής.

Υποβάθμιση

της

αισθητικής τι είναι; Το λέω αυτό γιατί όλοι εδώ πέρα εγκαινιάζουμε έναν
κανονισμό

και

πού

θέλω

να

καταλήξω;

Ότι

στις

διατάξεις

των

τροποποιήσεων… δηλαδή το να τροποποιήσουμε έναν κανονισμό που λόγω
απειρίας δικής μας, δικής σας όλων μας, νέων συνθηκών, αναφέρονται δύο
περιπτώσεις που μπορεί να αλλάξει. Θα έλεγα εδώ δημιουργεί ένα νέο
λειτουργικών αναγκών. ∆ηλαδή προσπαθώντας να βάλουμε κάτι συγκεκριμένο
ενδεχομένως στον κανονισμό, μην έχουμε μία διάταξη αφηρημένη για την
τροποποίηση.
Εγώ θα έλεγα ας πούμε, εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και ένα
ποσοστό δημοτικών συμβούλων που θα μπορούσανε να ζητήσουνε την
τροποποίηση και εκεί να υπάρχει ένα ποσοστό ως προς την απόφαση λέω
εγώ. Ακόμα και πλειοψηφία. ∆ηλαδή δεν είναι κακό. Θα μας διευκολύνει πολύ
περισσότερο στο να λαμβάνουμε αποφάσεις, να τον ψηφίσουμε καταρχήν
τώρα εφόσον δεν θα πάει σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο και επί μέρους να
μπορούνε να προστίθενται ή να αφαιρούνται πράγματα. Αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο ερώτημα;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σε ποια σελίδα αναφέρεται κοινοχρήστων;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Άλλο

ερώτημα

συνάδελφοι

υπάρχει;

Ο

συνάδελφος

ο

Καρατζαφέρης θέλει κι άλλο.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Αν υπάρχει δυνατότητα πιλοτικής λειτουργίας για έξι
μήνες. ∆ηλαδή να είναι ενδεικτικός αλλά όχι υποχρεωτικός έτσι ώστε με
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κάποια στατιστικά στοιχεία... ∆ηλαδή να ξέρουμε από τα δέκα μαγαζιά που
πήραν άδειες κοινοχρήστων χώρων τα

εννιά πληρούσαν τον κανονισμό.

Κάπως για έξι μήνες αν μπορεί να γίνει…; ∆εν ξέρω και διοικητικά αν μπορεί να
γίνει;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Υπάρχει

άλλο

ερώτημα

συνάδελφοι;

Ο

συνάδελφος

ο

Μοσχονάς, να απαντήσει.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Τώρα όσο αναφορά τους πεζόδρομους και τα τρία μέτρα, να
πω ότι από τα σκαριφήματα που έρχονται από την τεχνική υπηρεσία,
υπάρχουν τα τρία μέτρα, έτσι; ∆ηλαδή υπάρχει σαν διάσταση ελεύθερη.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Όχι εγώ λέω ότι με τα σύμφωνα με αυτά που έχουνε κατατεθεί
από τα… για τα τραπεζοκαθίσματα, μιλάμε τώρα για να μιλήσουμε για τον
πεζόδρομο τον κεντρικό τώρα που είναι το κυρίαρχο έτσι; Υπάρχει σύμφωνα
με το σχεδιάγραμμα που έχω δει από τις τεχνικές υπηρεσίες, υπάρχει αυτή η
απόσταση.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 3 μέτρα εκτός τα παρτέρια.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Αν δεν τηρείται θα πρέπει να διαπιστωθεί και να το δούμε. Με
τα παρτέρια, με τα παρτέρια. Με τα παρτέρια, βέβαια.
Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Εγώ λέω ότι και χωρίς αν και τα παρτέρια να
βγάλεις μπορεί να μην είναι τρία μέτρα αλλά είναι ένα αρκετά μεγάλο ειδικά
στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη. Ένα αρκετά μεγάλο…. Όχι σε όλο, αλλά σε
ένα μεγάλο… στο μεγαλύτερο μέρος υπάρχει.
Τώρα αυτό. Ενδεχομένως γιατί εγώ είπα και στην αρχή ότι αυτός ο
κανονισμός από μόνος του αν δεν συνοδευτεί και με άλλα πράγματα είναι λίγο
– το είπε και ο Βαγγέλης πριν – είναι λίγο αφηρημέ… Είναι αυτό που λέμε ότι
βάζεις κάποια πράγματα αλλά στην πορεία βλέπεις σε συνδυασμό και με κάτι
άλλα πως θα περπατήσουνε. Για παράδειγμα σε μια ενδεχόμενη ανάπλαση του
πεζοδρόμου της Καραϊσκάκη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό το γεγονός,
αυτό είναι το ένα.
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Όσο αναφορά το 55% που μένει, μιλάμε για το σύνολο της πλατείας. ∆ηλαδή
δε μπορεί όλα τα μαγαζιά… Μπορεί να ζητούν όλα τα μαγαζιά το 70%. ∆εν θα
καλύψεις όμως την πλατεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 55%. Της πρόσοψης,
ναι. Αλλά την πλατεία συνολικά δεν θα την καλύψεις μεγαλύτερη από το 55%
της επιφάνειάς της.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Άρα θα μπει εδώ πάνω στην παρατήρηση.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Όμως πρέπει να διατυπωθεί λίγο καλύτερα αυτό το σημείο. Να
γίνει πιο….
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και σε κάποια… Σε αντίστοιχες περιπτώσεις…
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ναι, ναι. Αν θυμάμαι καλά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και στην Αθήνα.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Όχι, όχι. ∆εν είναι. Αν θυμάμαι καλά αυτό είναι από πόλη
εξωτερικού αλλά νομίζω από το Μάντσεστερ. ∆εν είμαι σίγουρος όμως τώρα
Αντρέα, να το δω. Απλά σε κάποια…. Υπήρχε νομίζω και στο δήμο της Αθήνας
ή στο δήμο των Τρικκαίων ή στο δήμο Αθηναίων, υπάρχει αντίστοιχο
ποσοστό, έτσι;
Τώρα για τη βεβαίωση της δημοτικής ενημερότητας. Βάσει της εγκυκλίου που
έχει στείλει και το υπουργείο εσωτερικών στο τμήμα αδειοδοτήσεων είμαστε
υποχρεωμένοι να τηρούμε ένα φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά. Ένα από τα
πλήρη δικαιολογητικά το οποίο πρέπει να είναι σημαντικό και δεν το συζητάμε
είναι η βεβαίωση του τμήματος εσόδων. ∆ηλαδή δεν είναι ότι απλά μπορεί να
το δει το τμήμα εσόδων, όμως στο φάκελο πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει
βεβαίωση του τμήματος εσόδων και με αυτή την έννοια μπαίνει σαν στοιχείο
του φακέλου για να μπορέσεις να πάρεις την άδεια. Εντάξει; Αυτό όσο
αναφορά διευκρινιστικά.
Εντάξει για τις κινητές κατασκευές νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι δεδομένο
ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία απομάκρυνσης. Υπάρχουν και
παρατηρήσεις άλλωστε και από το δασαρχείο και για πολλά άλλα πράγματα
που υπάρχουνε.
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Για τα container τα οικοδομικά, αυτά…. – όχι τα container – τους κάδους
αυτούς τους μεγάλους, εντάξει μπορεί να μπει διευκρινιστικά σε αυτό το
σημείο για να είναι ξεκάθαρο. Όπως και για το τοπογραφικό καλό είναι να
δούμε πως μπορούνε να τα στέγαστρα, τα σκιάδια, να περιγράφονται σε ένα
τοπογραφικό…
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Για λόγους ασφαλείας…
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ναι, εντάξει, μπορούμε να το δούμε αυτό.
Και επίσης και αυτό που είπε ο Βαγγέλης για το πώς μπορεί η αισθητική κ.λπ.
και όλα αυτά, νομίζω ότι με απόφαση της επιτροπής Ποιότητα Ζωής θα
μπορούμε να το προχωρήσουμε αυτό το πράγμα κατά πλειοψηφικά δηλαδή
έτσι κι αλλιώς… Η Ποιότητα Ζωής η επιτροπή μπορεί να πάρει μια τέτοια
απόφαση και να έρθει εδώ, οπότε θα είναι ένα καλό… δηλαδή να προστεθεί
αυτό, ότι με απόφαση.
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: Γιατί σε κάποιους δήμους… και είναι όλοι υποχρεωμένοι…
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ακούστε τώρα, αυτό ήθελα να πω. ∆ηλαδή τελειώνοντας…
Όταν τελειώσαμε το κείμενο του κανονισμού και λέμε να πάει στην Επιτροπή
Ποιότητα Ζωής, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου πως τον
εφαρμόζεις. Γιατί εντάξει καλά τον έφτιαξες, πώς τον εφαρμόζεις; Κοιτάξτε
τώρα να δείτε. Υπάρχει ένα… ένα ζήτημα σε αυτό. ∆ηλαδή για παράδειγμα
λέω τώρα εγώ – το λέω τυχαία δεν σημαίνει κάτι – θέλω όλα τα… οι ομπρέλες
να είναι ξέρω εγώ τετράγωνες, πράσινες και τα… τι θα κάνω τώρα; Θα πάω σε
όλα τα μαγαζιά..;
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Όχι πράσινες.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Πράσινες θα τις βάλουμε χωρίς… και μπορεί να έχει ένα
διακριτικό τριφύλλι. Για να δείξουμε… Απλά θα έλεγα το εξής. ∆εν υπάρχει,
δεν υπάρχει ομάδα Παναθηναϊκό… Παναιτωλικός κατάλαβες; Αλλιώς θα το
είχαμε αυτό το σήμα. Τώρα θα βάλουμε το τριφύλλι διακριτικό. Όχι, όχι, αυτό
διακριτικό τριφύλλι θα είναι. Λοιπόν το θέμα ποιο είναι τώρα;
Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να πας σε μια λογική ειδικά σε αυτές τις
περιόδους που είναι πάρα πολύ δύσκολες για τους επαγγελματίες και να πεις
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ξέρες κάτι; Εγώ αποφάσισα εδώ… Όχι σα δήμος. Σαν Επιτροπή Ποιότητα
Ζωής, σαν αυτό, αλλάζεις τώρα καρέκλες, καθίσματα, τα πάντα όλα και γεια
σας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε με τους επαγγελματίες το
πώς ακριβώς μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει. Κατά καιρούς όμως να πω ότι
κάποια μαγαζιά κάνουν ανακαινίσεις, αλλάζουν διάφορα πράγματα και θα
πρέπει και σε αυτό το επίπεδο να υπάρχει μια συνεννόηση προκειμένου σιγάσιγά να μπαίνει ο πεζόδρομος σε μια … σε μια άλλη οπτική, να το δούμε με
μια άλλη οπτική γωνία και με βάση αυτό τον κανονισμό. ∆εν είναι εύκολο, δεν
λέω ότι είναι εύκολο.
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: Όταν κάποιοι επιχειρηματίες να το πω έτσι στα νησιά μας…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι θα έχετε όλοι το λόγο. Αφήστε να απαντήσει ο
αντιδήμαρχος.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Εγώ λέω ότι δεν είναι εύκολο. Προς το παρόν…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ε θα τελειώσουμε ποτέ.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Προς το παρόν θα πάμε με μια λογική να προωθήσουμε αυτό
τον κανονισμό, να τον καταλάβουνε και να συνεννοηθούμε με τους
επαγγελματίες ώστε τι μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να περπατήσουμε.
Βέβαια κάποια πράγματα κι εμείς θα τα δούμε στην πορεία πώς πρέπει να
προχωρήσουνε στην εφαρμογή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κανά δυο πράγματα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο δήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Στις απαντήσεις να…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆εν απάντησες στα υφιστάμενα…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. Αν ισχύει ο κανονισμός για τις νέες άδειες ή για τις
παλιές. Λοιπόν, Πάνο θα απαντήσεις…
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Λοιπόν καταρχήν σίγουρα αν ισχύει για τις νέες άδειες. ∆εν το
συζητάμε από τη στιγμή κ.λπ. Για τις παλιές άδειες σε επίπεδο τουλάχιστον να
το πω απλά δικαιολογητικών χωρίς όμως με την τυπική έννοια του όρου την

96

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ουσιαστική μιλάμε πάντα θα προσπαθήσουμε να είμαστε

όσο το δυνατόν

περισσότερο συγκεκριμένοι σε ότι απαιτείται με βάση και τον κανονισμό
αυτόν.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για συμβιβαστική δηλαδή…
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ναι, ναι, ναι. Και γι’ αυτούς που δεν υπάρχουν, έτσι; Και γι’
αυτούς που ήδη υπάρχουν. Όμως στο θέμα του τι φτιάχνω, τι αλλάζω κ.λπ.
εδώ εμπίπτει και αυτό που είπα πριν. ∆ηλαδή ότι πρέπει να δούμε και σε μια
συνεργασία με τους επαγγελματίες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έλα δήμαρχε, μόνο σύντομα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έτσι για τις νέες άδειες. Για τις παλιές δε σημαίνει ότι θα
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, έτσι; Σύμφωνα με τον κανονισμό δηλαδή θα
προσαρμοστούν. Για τη ζώνη των τριών μέτρων στην Καραϊσκάκη, κοιτάξτε
τα τρία μέτρα είναι ένα ικανός χώρος για να πούμε ότι περπατάει έτσι
ελεύθερα ο κόσμος. Τώρα στην Καραϊσκάκη υπάρχει μία διαμορφωμένη
κατάσταση με τα παρτέρια που υπάρχουν. ∆ηλαδή αλλού μπορεί να είναι
δυόμισι μέτρα, αλλού 2.70, εκεί καταλαβαίνετε δε μπορείς να πας να ξηλώσεις
όλα τα παρτέρια για να πεις ότι θα εφαρμόσεις τα τρία μέτρα. Έτσι; Αυτό
καταλαβαίνετε ότι μπαίνει για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τέτοιου
είδους έτσι φυσικά έργα, όπου υπάρχουν έργα αλλά όπου όμως δεν
υπάρχουνε τέτοια έργα θα μπαίνουν τα τρία μέτρα.
Για τις ζώνες που ρώτησες. Οι ζώνες που ήδη υπάρχουν σύμφωνα με αυτό
που έχει ψηφίσει το δημοτικό συμβούλιο και αν δούμε στην πορεία ότι πρέπει
να πάμε σε αλλαγή ζωνών, έτσι; Εδώ είμαστε αν γίνουν συγκεκριμένες
προτάσεις για αλλαγή δεν αποκλείεται οτιδήποτε.
Για τα δικαιολογητικά να πω το εξής. Ότι έχουν συνηθίσει Αντρέα το εξής
τώρα. Έρχεται ένας επιχειρηματίας κάνει μια ολόκληρη προσπάθεια μήνες,
παλεύει εκεί να το… φτιάχνει και έρχεται στο δήμο, κάνει μια ξερή δήλωση
και λέει όνομα Γιώργος Γεωργίου και από εκεί και πέρα τίποτα. Ούτε τι μαγαζί
θα κάνει, ούτε… Και κάνουμε φοβερή προσπάθεια δηλαδή να δούμε τι διάολο
θα κάνει αυτός ας πούμε. Και παίρνω εγώ και ρωτάω κάτω τα καταστήματα, τι
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θα κάνει; Μα λέει δεν ξέρω, ήρθε και έκανε μια ξερή αίτηση. ∆ηλαδή μερικές
φορές εντάξει να είμαστε υπέρ έτσι των επαγγελματιών που κάνουν αυτό
αλλά κι αυτοί θα πρέπει να είναι όμως και συνεπείς και στην περιγραφή του τι
θέλουν να κάνουν για να παίρνουμε και τις αποφάσεις έτσι και η Επιτροπή
Ποιότητα Ζωής καλύτερα. Και βέβαια ως προς αυτή την προϋπόθεση είμαστε
αναγκασμένοι από το νόμο. ∆ηλαδή πρέπει να πάρει βεβαίωση από τα έσοδα
οπωσδήποτε.
Και τώρα… Αν είναι… μπορεί να γίνει ενδεικτικός για έξι μήνες και όχι
υποχρεωτικός. Είπαμε και πριν – πραγματικά και το λέω αυτό έτσι με καλή
διάθεση – ότι όπου δούμε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορούμε να πάμε σε
τροποποίηση μετά αλλά δεν μπορεί να γίνει ενδεικτικός. Όταν ψηφίζεις έναν
κανονισμό είναι υποχρεωτικός.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν μετά από αυτά…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλω κάτι διευκρινιστικό, γιατί λείπει ο Πάνος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. Κ. Καραγιάννη.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τώρα για τη διαφήμιση αυτού που μπήκε ας βοηθήσουν
λίγο και οι νομικοί αν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό επί της ουσίας. ∆ηλαδή
αν ο άλλος σε δεύτερη φάση – γιατί το αισθητικό έχει και ένα όριο μέχρι το
που μπορεί να παρέμβεις – αν σε δεύτερη φάση αυτό μπορεί ακόμα και αν
προβλεφθεί, μπορεί ο άλλος να προχωρήσει σε καταγγελία ή μήνυση, ακόμα
και για διαφυγόντα κέρδη κ.λπ.. Γιατί επί της ουσίας είναι μέρος της
επιχείρησης ή τέλος πάντων της…. Άρα θέλει λίγο…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν μετά από τις διευκρινίσεις και ερωτήσεις, να δώσουμε το
λόγο στους επικεφαλής. Κ. Μποζίκας στο συμβούλιο.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ναι εγώ ούτε λίγο ούτε πολύ αυτά που ήθελα να καταθέσω και
να αποδώσω και τα εύσχημα…. Τα εύσημα, συγνώμη, συγνώμη. Τα εύσημα…
Στον Παναγιώτη και στους συνεργάτες του. Κοιτάξτε είναι απαραίτητο πλέον.
Μία πόλη δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα πάντα στον αέρα και στο φιλότιμο
κάποιων ευαίσθητων ή μη δημοτών ή όχι. Ή οποιονδήποτε άλλων
επιχειρηματιών που έρχονται και δεν είναι δημότες μας.
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Πιστεύω ότι είναι μια προσπάθεια να μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση.
∆εν θέλω να την πω πιο βαριά, να χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, αλλά θα
πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι καλά, χωρίς όμως ελεγκτικούς
μηχανισμούς θα ξαναεπανέλθω στο ίδιο πρόβλημα και στο ίδιο θέμα. Καλές οι
νομολογίες, καλές οι νομοθεσίες, καλά τα διατάγματα αλλά όταν είναι η ώρα
της εφαρμογής πάσχουμε και είναι το ίδιο γνώρισμα και το ελάττωμα του
ελληνικού λαού και της ελληνικής διοίκησης. Τι θέλω…; Πού θέλω να
καταλήξω. Ούτε το προσωπικό έχουμε, ούτε έχουμε την υπερπλήρη τεχνική
υπηρεσία να τρέχει όλη μέρα, ούτε την υπηρεσία με τα έσοδα να τους έχουμε
πλεονάζοντες

και να τους βγάζουμε έξω. Εγώ θα ξαναπαραμείνω, θα

ξαναεπανέλθω και παραμένω στην πρόταση που έχω παγιοποιήσει την
επανίδρυση της δημοτικής αστυνομίας. Καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια
που κάνει η διοίκηση και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
Ένα μέτρο που μπορούσε να λειτουργήσει λίγο καλύτερα στο θέμα
υπάρχοντες, υφιστάμενες επιχειρήσεις, ότι αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Γιατί
είπαμε αυτός ο κανονισμός δεν είναι μόνο για τα τραπεζοκαθίσματα, είναι ένα
από τις 8,9,10 εφαρμογές που κάνει αυτός ο κανονισμός. Μην αμελούμε τα
υπόλοιπα ούτε να τα υποτιμούμε. Αλλά για τα τραπεζοκαθίσματα θα
μπορούσαμε κάλλιστα για τους υφιστάμενους να δίναμε μία περίοδο
μακρόσυρτη – ένα χρόνο – προσαρμογής σε αυτό τον τέτοιο. ∆ηλαδή όποιος
από εδώ και πέρα παίρνει, αιτείται άδεια πρέπει να πληροί αυτές τις
προϋποθέσεις. Οι υπόλοιποι που είναι 15ετίας επιχείρηση, για το καλό, για το
όμορφο, για το…, για το…, για το… της πόλης, για το λειτουργικό θα πρέπει
να προσαρμοστεί σε ένα χρόνο, σε 12 μήνες, σε 6 μήνες αλλά λόγω κρίσης
κ.λπ. μπορείς να τους πεις και 12 και 18 γιατί μπορεί να υποβληθούν σε έξοδα.
Αυτή είναι μια πρόταση που την καταθέτω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Είναι όντως… Ανοίγει το θέμα της εφαρμογής του κανονισμού
και του όποιου κανονισμού και σε αυτή την περίπτωση ίσως πρέπει να ανοίξει
και το θέμα με κάποια ευκαιρία αργότερα της επανασύστασης δημοτικής
αστυνομίας, γιατί όντως είναι υπαρκτό το πρόβλημα και πιστεύω ότι παρά την
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ψήφιση ενός κανονισμού, εάν δεν υπάρχει κάποιος να τον εφαρμόσει και το
αρμόδιο όργανο να επωμίζεται και το κόστος που δεν είναι πολιτικό. ∆ηλαδή
το υπηρεσιακό όργανο να εφαρμόζει τις διατάξεις. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι
καλώς ή κακώς τα πολιτικά πρόσωπα δεν μπορούν να αναλάβουν αυτό το
ρόλο.
Από εκεί και πέρα το είχαμε πει και για τον εμπορικό σύλλογο, για το άλλο
θέμα που είχε γίνει ανάρτηση. ∆εν… Θεωρώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει
να υπάρχει μια πιο δυνατή καμπάνια διαβούλευσης και ενημέρωσης δημοτών,
πολιτών, επαγγελματιών, των φορέων. Εν πάση περιπτώσει αυτών τους
οποίους αφορά το κάθε προς ψήφιση μεγάλο θέμα. Αυτό δε γίνεται με αυτή
τη ζέση λόγω έτσι έλλειψης υποδομών, επαφής με τα σύγχρονα μέσα, δεν
ξέρω. Εγώ γι’ αυτό το λόγο λέω να … έστω να διευρυνθεί η δυνατότητα
τροποποίησης του κανονισμού αυτού, να γίνει γνωστό μετά την ψήφιση ότι
ψηφίστηκε ένας κανονισμός και να τρέξει μια περίοδος – δε θα πω μεταβατική
– αλλά τα πρώτα προβλήματα, εάν γνωρίσουνε οι αρμόδιοι φορείς ότι
εφαρμόζεται ένας κανονισμός, θα δημιουργηθούν τον πρώτο χρόνο και εκεί
ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε, σωρευτικά ενδεχομένως κάποιες αλλαγές,
κάποιες προσαρμογές. Αυτό δηλαδή να το … καλό είναι να το λάβουμε υπόψη
μας και εν πάση περιπτώσει οι αρμόδιοι μετά οι φορείς - αν έχεις κάνει και μια
δυνατότερη καμπάνια ενημέρωσης - η μη εφαρμογή από εκείνους των
διατάξεων τους κάνει και πιο εκτεθειμένους στον κόσμο, στα μάτια του
κόσμου και στην κοινωνία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν νομίζω ότι αν βάζαμε ένα τίτλο στην σημερινή
συζήτηση θα λέγαμε ότι αρχίζει το ματς. ∆ηλαδή εφόσον ψηφίσουμε αυτό τον
κανονισμό και η δημοτική αρχή με τη βοήθεια σύσσωμου του δημοτικού
συμβουλίου εκφράσει τη σταθερή της επιθυμία, βούληση και θέληση και ό,τι
άλλο θέλετε – ουσιαστικό και όχι επίθετο – η πόλη θα κουβεντιάσει τι έγινε. Τι
αποφασίσαμε. Τα πράγματα εξάλλου όπως ξέρετε σε αυτή τη μικρή πόλη
κουβεντιάζονται πολύ γρήγορα και επί της ουσίας.
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Εγώ λοιπόν για να είμαι δίκαιος – γιατί είναι ένα θέμα για τα οποίο έχουμε
κάνει πολύ κριτική και σε αυτή τη δημοτική αρχή και στην προηγούμενη – θα
πω λοιπόν ότι θήτευσα δίπλα στον Κώστα τον Φωτεινάκη που τώρα κάνει μια
άλλη πορεία στα πλαίσια του Προέδρου των «Φίλων της Φύσης» για ζητήματα
που έχουν να κάνουν σχέση και με την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν ένα
θέμα θα έλεγα που ήταν – όταν έγινα δημοτικός σύμβουλος – όχι θα έλεγα
είναι έξω από την οπτική μου, θα έλεγα ότι βρέθηκα δίπλα σε έναν δάσκαλο
που είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα ιστορικά στα πλαίσια το αυτό που λέμε
Βιώσιμη πόλη.
Γιατί η κανονιστική πράξη που ψηφίζουμε σήμερα, ο κανονισμός λειτουργίας
έχει σχέση θα έλεγα με την αντίληψη που έχεις για την πόλη. Αν δεν έχεις μια
αντίληψη για την πόλη ο κανονισμός τι εξυπηρετεί; Εξυπηρετεί τα δικαιώματα
των πεζών, των ΑμεΑ, των ανθρώπων μικρών, γέρων και μεγάλων στο να
είναι… να μπορούν να περπατάνε, να κυκλοφορούνε μαζί θα έλεγα με το…. τις
αλλαγές που γίνονται για τη συγκοινωνία και που θα γίνει και αυτό στο
δημοτικό συμβούλιο και έτσι βελτιώνεται η καθημερινότητα των ανθρώπων.
Στόχος όλης αυτής της ιστορίας είναι οι άνθρωποι να μπορούν να
πηγαινοέρχονται στη δουλειά τους εφόσον είναι στο Χαϊδάρι ή να κάνουν τις
βασικές δουλειές με ασφάλεια, με άνεση και απολαμβάνοντας το φυσικό
περιβάλλον.
Έγραφα λοιπόν εδώ στις 13 Απριλίου του 2015 σε μια ανακοίνωση που έλεγα
«Στρατάρχου Καραϊσκάκη Πεζόδρομος ∆άσους ώρα μηδέν». Ξεκινάω από το
υστερόγραφο για να πω και τα του Καίσαρος τω Καίσαρι λέω λοιπόν:
«Υστερόγραφο» γράφω. «Κάποιοι μας συμβούλεψαν για άλλη φορά για άλλη
μια φορά να μην αγγίξουμε τέτοια λεπτά θέματα ,να μην το παρατραβάμε.
Έλα ντε που μας «τραβάει ο κόσμος από το μανίκι», μας δείχνει τα φανάρια
που δεν υπάρχει πρόσβαση για τα καροτσάκια και τους ΑΜΕΑ, τις ανισόπεδες
διαβάσεις» που βελτιώθηκαν όπως έχω πει μιλώντας θετικά για τον Ηλία τον
Βαρυτιμιάδη, «τα μηχανάκια που κόβουν βόλτες στον πεζόδρομο. Στο ∆άσος
που είναι parking μέχρι το σιντριβάνι , που επί τη ευκαιρία είναι άθλιο και
πρέπει να ξηλωθεί και να μπει μια παιχνιδοκατασκευή για τις μικρές ηλικίες ή
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κάτι άλλο, τα κάγκελα που χρειάζονται στην κάτω πλευρά της Καραϊσκάκη για
να μην ανεβαίνουν τα αμάξια και τα μηχανάκια και πάει λέγοντας ....για μην
πούμε για τις ατέλειωτες λακκούβες.». Λοιπόν αυτά ήταν το υστερόγραφο.
Και βέβαια ενδιάμεσα όλη αυτά τα δύο χρόνια η κριτική που κάναμε στο δήμο
ή αν θέλετε και οι συστάσεις που κάναμε προς τους πολίτες για να είμαι
δίκαιος, γιατί για όλα δε φταίει ο δήμος, ούτε η δημοτική αρχή, ούτε η
προηγούμενη, ούτε αυτή, έτσι; Είναι ο τρόπος που μάθαμε σε αυτή εδώ την
πόλη – που όμως δεν το μάθαμε από μόνοι μας – εδώ τώρα είναι για να πω
όπως λέει ο Σελέκος για να πάμε λίγο πιο παλιά. Πώς αυτή η πόλη έγινε
άναρχη σε ορισμένα της σημεία και σε τελευταία ανάλυση ο καθένας έκανε ότι
γούσταρε; Με την άνεση των… με την ανοχή των δημοτικών αρχών των
προηγούμενων και θα έλεγα και για αυτό το χρονικό διάστημα και με την
ανοχή της καινούριας δημοτικής αρχής. ∆ηλαδή κάνουμε μια συζήτηση που
βεβαίως έχει ωριμάσει και θεωρώ ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο αλλά
πέρασε και ένα δίχρονο – γιατί περί αυτού πρόκειται – που στην ουσία δεν
υπήρξε θα έλεγα η διάθεση το να… ο προηγούμενος κανονισμός αυτός που
υπήρχε κ.λπ. να υπάρξει μια συζήτηση. Γιατί στόχος θα έλεγα αυτού του
πράγματος και συμφωνούμε όλοι είναι να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων, με
τον τρόπο όμως που όχι… γιατί μερικοί καταλαβαίνουν ότι μπορούν να είναι
έφιπποι, «σα καβάλα πάω στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάω», έτσι; Αφήνω
το αμάξι στην γωνία για τους ΑμΕΑ, ανεβάζω στο πεζοδρόμιο κ.λπ., κ.λπ.,
αυτά τα οποία τα ζούμε.
Αυτός λοιπόν εδώ ο κανονισμός – όσο τον μελετήσαμε και νομίζω ότι τον
μελετήσαμε και έγιναν παρατηρήσεις και είμαι σε γνώση και της συζήτησης
που έγινε στους επαγγελματοβιοτέχνες – είναι ένας καλός κανονισμός και θα
έλεγα έχω και τη γνώμη σε γενικές γραμμές και του Κώστα του Φωτεινάκη
που του τον είχα στείλει να μας πει μια γνώμη όσο μπόρεσε να ασχοληθεί μια
και είναι άλλα τα καθήκοντά του αυτό το χρονικό διάστημα.
Λέω λοιπόν ό,τι αποτυπώνει. Η μεγάλη μάχη θα γίνει λοιπόν μετά από έξι έως
οχτώ μήνες που πιστεύω αργά και σταδιακά σε μια σειρά πράγματα θα έλεγα
ότι πρέπει να ξηλωθούν από αυτή την πόλη και πρώτα και κύρια πρέπει να
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αντιλήψεις.

Και

επειδή

συνήθως

κουβεντιάζουμε

για

τα

τραπεζοκαθίσματα, εγώ λέω ότι σέβομαι πραγματικά την προσπάθεια του
καθένα και σε δύσκολες εποχές κ.λπ. αλλά πρέπει παράλληλα από διάφορα
σημεία να επικεντρωθεί μετά η εφαρμογή του κανονισμού.
Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να ελευθερωθούν τα πεζοδρόμια. Αυτό το χάλι
που μόνο στο Χαϊδάρι υπάρχει ιστορικά. ∆ηλαδή ο καθένας βάζει όπου
γουστάρει είτε το αμάξι του, είτε βάζει ας πούμε μια υπερκατασκευή με δύο
κολώνες, τρεις κολώνες, κλείνει την ορατότητα κ.λπ., κ.λπ. δεν υπάρχει
αλλού. Άμα πάμε δηλαδή στους διπλανούς δήμους – για να μην λέμε βόρεια
και νότια προάστια κ.λπ. κ.λπ. – ακόμα και τα βενζινάδικα έχουν
προσαρμοστεί. Γιατί αυτό ξεκινάει από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, απ’ τα
μέτρα προστασίας, από …, από…, την πυροσβεστική κ.λπ. που αν συμβεί κάτι
δεν θα πρέπει να υπάρχει φυσικό τείχος. Αυτή είναι η έννοια.
Και θα έλεγα δηλαδή αν κάτι θέλουμε να κάνουμε ακόμα και να τον
ψηφίσουμε σήμερα – δεν ξέρω αν έχουμε πάρει τη γνώμη της πυροσβεστικής
σε ορισμένα κρίσιμα σημεία – αλλά εγώ λέω και ακόμα κι αν δεν την έχουμε
πάρει, θα προκύψει στην πορεία. Στα ζητήματα λοιπόν της ασφάλειας από
άποψη στατικά που αναφέρθηκαν και άλλοι και στο ζήτημα που έχει να κάνει
σχέση με την ασφάλεια από απρόβλεπτη καταστροφή.
Αυτό λοιπόν που το έχουμε ζήσει εμείς ευτυχώς όχι από πυρκαγιά ή
εντοπισμένη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το ζήσαμε με έναν τρόπο συγκεκριμένο
που έχει σχέση με τις πλημμύρες, που πάρα πολλές φορές είχαμε δυσκολία
πρόσβασης. Και με τα αυτοκίνητα του δήμου – αυτά που είναι υποτίθεται κάτι
παραπάνω από τα συνήθη επιβατικά κ.λπ. – έχουν κάποιες προδιαγραφές,
υπήρχαν δυσκολίες στο να προσεγγίσεις και να σώσεις ανθρώπους, να σώσεις
περιουσίες κ.λπ., κ.λπ. Άρα λοιπόν έχει αυτό το νόημα θα έλεγα η σημερινή
συζήτηση.
Χαίρομαι λοιπόν που φτάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Εμείς θα το
ψηφίσουμε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα επιφυλάξεων που αυτό δε θα με κάνει
να το καταψηφίσω. Π.χ. ιστορικά θυμίζω ότι όταν κουβεντιάζαμε επί
Μαραβέλια το ζήτημα των περιπτέρων που έγινε μια ξεχωριστή συζήτηση, η
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άποψή μας ήταν για 9 μέτρα, κατά παραχώρηση είπαμε 12 για να υπάρξει μια
νέα απόφαση. Τότε η δημοτική αρχή είπε για 15.
Θα έλεγα λοιπόν ότι τα υπερκαταστήματα αυτά της πόλης που με τη λογική
άλλα από αυτά έχουν φτάσει και 32 επειδή έχω κάνει κι εγώ επιμέτρηση
προσωπική – ήταν κάποια εποχή που ασχολιόμασταν κ.λπ. – δεν είναι ότι να
μην αφήσεις τον κακόμοιρο που είναι εκεί μέσα τόσες ώρες και που δεν βγάζει
αυτά που πρέπει να βγάζει. Είναι ότι αυτό εις βάρος του απέναντι μαγαζιού
γιατί γίνεται super market μέσα στο δρόμο και σημαίνει το απέναντι μαγαζάκι
που πουλάει ένα είδος ή μερικά από αυτά κ.λπ. κ.λπ., αν βάζει τα πάντα, μόνο
φαρμακείο δε γίνεται. Και με τον καινούριο νόμο που καταργήθηκε κι αυτό θα
πουλάει πλέον και τα φάρμακα αυτά τα λεγόμενα….
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μην σκαλίζεις αυτό. Άσε τώρα…
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι σκαλίζω τα πάντα. Λοιπόν λέω λοιπόν, άρα με αυτή
τη λογική πρέπει να δούμε τον τρόπο που θα σταθούμε και κυρίως την
εφαρμογή.
Τώρα, στέκομαι και στο τελευταίο θέμα. Αυτή αναδεικνύεται και από άλλες
τοποθετήσεις και από εδώ ποιος θα εφαρμόσει αυτό τον κανονισμό. Εγώ λέω
λοιπόν επειδή είμαστε μπροστά σε μία αλλαγή – ελπίζω – του Καλλικράτη ή
πλευρών σημαντικών κ.λπ. υπάρχει ένα ζήτημα, αυτό που λέμε δημοτική
αστυνομία. Βεβαίως εδώ η παράταξη, η πλειοψηφία έχει πει για το Σερίφη
κ.λπ., δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα, αποφεύχθηκε – λέω αυτό ήταν στο
μυαλό. Υπάρχει όμως αναγκαιότητα ενός μηχανισμού. Θα πρέπει λοιπόν να
υπάρχει – εγώ δέχομαι το να υπάρχει κάτι διπλό ας πούμε που να

το

προσδιορίσουμε όμως, να το περιγράψουμε – να υπάρχει μια εξουσία. ∆ιότι
προχθές που βρέθηκα ας πούμε σε μια φάση που οι υπάλληλοι του δήμου που
ήταν χρεωμένοι να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά του λέγεται επιμέτρηση
– αν το λέω καλά – καταγραφή του τι υπάρχει σε κάθε μαγαζί, που είναι μια
πολύ σημαντική δουλειά. Λοιπόν, γιατί λέω είναι μια πολύ σημαντική δουλειά;
Γιατί αυτή είναι η αρχή το άλφα που οδηγεί στο ωμέγα. ∆ηλαδή αύριο με αυτό
τον κανονιστικό… με αυτή την κανονιστική πράξη οι υπάλληλοι αυτοί σε
πρώτη φάση συγκρίνοντας αυτά που έχουν τα στοιχεία τους, αυτά που
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υπάρχουν κ.λπ., κ.λπ. θα εντοπίσουν ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι μια
διαδικασία – γιατί κι εγώ δεν ήξερα, κι έμαθα και ρώτησα – δηλαδή δε λέει
τίποτα να λέει ο δήμαρχος, ο καθένας ή οποιοσδήποτε και να κάνει
παρατηρήσεις. ∆ε λέει τίποτα για το νόμο. Χάρηκα πολύ είπε ο δήμαρχος,
εντάξει, τον κερνάμε ένα καφέ ή του ρίχνουμε ένα ποτήρι νερό για να μας
αφήσει ήσυχους.
Αν υπάρξει αυτή η διαδικασία της καταγραφής από τους δύο υπαλλήλους με
ένα συγκεκριμένο παραστατικό που κόβεται κ.λπ., καταγράφεται κ.λπ., κ.λπ.
υπάρχουν διαδικασίες. Σε πρώτη φάση – ανεξαρτήτως το ότι δεν έχουμε
μηχανισμό – που πρέπει να εφαρμοστεί, αν λέω το καλά Μιχάλη και αν θες
στο κλείσιμο περιέγραψε το λίγο, έτσι; Που με βάση αυτό το πράγμα τους
στέλνεις ένα χαρτάκι, τον ενημερώνεις για τις παρανομίες του, του κάνεις τις
συγκεκριμένες συστάσεις και του λες τι θα πάθει. Σε δεύτερη φάση του λες
και στην τρίτη του κλείνεις το μαγαζί. Αν το λέω καλά; Τρίτη-τέταρτη δεν έχει
σημασία.
Ο στόχος μας δεν είναι να κλείσουμε τα μαγαζιά. Ο στόχος μας είναι τα
μαγαζιά να λειτουργήσουν με τέτοιες συνθήκες που το Χαϊδάρι σε αυτές τις
συνθήκες όπως θα μου πει ο Λεωνίδας ή ο Μανώλης κ.λπ. κ.λπ. γιατί σε αυτές
τις συνθήκες είναι όλα τα μαγαζιά, πρέπει να ξαναγίνει πόλος έλξης. Έτσι;
Πρέπει να γίνει πόλος έλξης. Αυτό το φυσικό περιβάλλον λοιπόν, εντάξει δε θα
πάμε πάντα με βάση τις εποχές τις ένδοξες κ.λπ., κ.λπ. γιατί κι αυτό καλό δεν
είναι, έτσι; Σημαίνει ότι πρέπει να αναδειχτούν κι άλλα σημεία της πόλης.
Υπάρχουν παραδείγματα κι από άλλους δημάρχους, δεν έχει σημασία ο
προσανατολισμός τους, που όταν δεν μπορούσε να συνεννοηθεί σε μια
περιοχή ας πούμε γύρω από μια εκκλησία, γιατί λέγανε εμείς έτσι
γουστάρουμε έτσι θα κάνουμε. Πας λοιπόν και με κανονιστικές πράξεις
εφαρμόζοντας αυτό τον κανονισμό, πας σε μια άλλη περιοχή της Γρηγορούσας
να πω έτσι ή στα Κουνέλια κ.λπ. και δίνεις τη δυνατότητα αδειοδότησης και
φτιάχνεις ένα άλλο κέντρο με ρακάδικα, ουζερί κ.λπ. κ.λπ.. Και ξαφνικά τους
λες θα συνεννοηθούμε…; Ξαναγυρνάς λοιπόν σε αυτούς που νομίζουνε ότι
«έχουνε πιάσει τον τράγο από τα κέρατα» και τέλος πάντων έχουν τη χρυσή
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αγελάδα και μόνο αυτοί έχουν δικαίωμα. Λες λοιπόν ότι κάνεις μετακίνηση
πληθυσμού του ήδη υπάρχοντος, των στεκιών νεολαίας κ.λπ..
Όταν λοιπόν υπάρξει μια αποφασιστικότητα από την δημοτική αρχή, εμείς οι
υπόλοιποι θα την υποστηρίξουμε. Και επειδή τα παραδείγματα είναι ζωντανά
και κουβεντιάζονται στην πιάτσα, έτσι; Αυτοί που μου λένε άλλοι με καλό
τρόπο και άλλοι μην ανακατώνεσαι σε αυτό το ζήτημα κ.λπ. κ.λπ., πιστεύω ότι
μέσα σε ένα εύθετο χρονικό διάστημα ενός χρόνου, εγώ θα έλεγα και ίσως
παραπάνω…. ∆ηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράμα κάθετα
καθίσματα, πλάτες, ιστορίες κ.λπ., κ.λπ. ∆ηλαδή εκεί να θέλεις να συμβεί κάτι
και να πρέπει να το μετακινήσεις πρέπει να έρθει ερπυστριοφόρο του στρατού
κι όχι ας πούμε απλώς να έρθει η πυροσβεστική κ.λπ. έτσι; Ή να έρθει ας
πούμε το καινούριο μηχάνημα το οποίο έχει πολλές προδιαγραφές και έχει
καλό βραχίονα κ.λπ., να έχεις καμιά δεκαριά τέτοια να κάνεις τη δουλειά σου.
Λοιπόν…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτά λες για το στρατό…
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ας πει ότι θέλει. Λοιπόν εντάξει υπάρχει και κοινωνικό
έργο, να δούμε τι άποψη έχει για το κοινωνικό έργο του στρατού στις
σημερινές συνθήκες εκτός από το να καταργηθεί κ.λπ. Λοιπόν αυτά. Τα λέμε.
Λοιπόν εμείς το ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ∆ρούλιας. Συγνώμη…
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Αυτό που είπα σαν εκκρεμότητα… Έχει τεθεί για παράδειγμα ο
κανονισμός περιπτέρων που περιμένουμε από πέρυσι, που έχουμε κάνει ένα
ερώτημα, αντίστοιχα ας πούμε να υπάρχει η διαβούλευση, αυτό που είπα
δηλαδή και μεταξύ των φορέων και των περιπτεριούχων του Χαϊδαρίου για το
καλύτερο αποτέλεσμα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Ξεκινάω με αυτό που είπε ο Βαγγέλης τώρα. Λογικά θα έπρεπε
να συμπεριληφθεί ο κανονισμός περιπτέρων και εδώ. Ναι έχει ήδη
υπολογιστεί. Εγώ νομίζω ότι ένας κανονισμός θα μπορούσε να τα
περιλαμβάνει όλα.
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Πράγματι, πράγματι τα έχει. Λοιπόν βασική αντίληψη δική μας
είναι ότι ο πρέπει κάποια στιγμή πράγματι να μπει μία τάξη στην πόλη και
πολλά από αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν τη σημερινή της εικόνα να αλλάξουν
και να ανατραπούν σε πάρα πολλά σημεία συμφωνώ και με την τοποθέτηση
του Θόδωρου του Σπηλιόπουλου.
Βέβαια ένα σημαντικό κομμάτι της τριτοκοσμικής εικόνας της πόλης δε θίγεται
μέσα από το… δε θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να θιγεί μέσα από τον
κανονισμό και έχει να κάνει με την έλλειψη πεζοδρομίων, με την κατάληψη
όλων των πεζοδρομίων και όλων των χώρων από σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Αυτό για μένα είναι ίσως το κυρίαρχο στοιχείο τριτοκοσμικής εικόνας της
πόλης που δε μπορεί μία μητέρα με ένα καροτσάκι, ένα πεζός να περπατήσει
και αν διασχίσει την πόλη. ∆ε μιλάμε για ποδήλατα. Αυτά είναι πολύ πιο
προχωρημένα. Και βέβαια σε πολλές περιπτώσεις έχει να κάνει και με την
άναρχη κατάσταση που υπάρχει, που υπάρχει… που έχουν δημιουργήσει τα
καταστήματα ή τα διάφορα κέντρα έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί στην πόλη.
Τα διάφορα κέντρα εννοώ με καταστήματα, με χώρους εστίασης και
τραπεζοκαθίσματα.
Όμως ενώ πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός
κανονισμού έχουμε επιφυλάξεις στον τρόπο που έχει έρθει και εννοώ για την
απαραίτητη διαβούλευση για ένα τόσο κρίσιμο και πολύ σημαντικό θέμα για
την πόλη. Θεωρούμε ότι έπρεπε να έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση και όχι
μόνο μία συνεδρίαση στην Ποιότητα Ζωής όπου μπήκαν αυτά τα θέματα,
μπήκε και το θέμα της διαβούλευσης και της συζήτησης που πρέπει να γίνει
και εδώ στο δημαρχείο αλλά και ευρύτερα στην πόλη. Είστε μια δημοτική
αρχή που κάνει κάθε τρεις και λίγο γενικές λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές.
Όχι μόνο τώρα που είστε δημοτική αρχή και παλαιότερα. Νομίζω ότι ένα
τέτοιο κορυφαίο θέμα θα έπρεπε να ανοίξει στην κοινωνία και στους
αρμόδιους φορείς της πόλης μας. Θα έπρεπε να έχει συζητηθεί πολύ πιο
αναλυτικά όχι μόνο μέσα από την παρουσία ενός ψυχρού κειμένου για έξι και
περισσότερους μήνες στο site. Έγινε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 7 Μαρτίου,
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έχουν περάσει 6,5 μήνες από τότε. Υπήρχε όλος ο χρόνος πραγματικά να
γίνουν ουσιαστικές συζητήσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και ανταλλαγή
απόψεων από όλους τους αρμόδιους φορείς της πόλης.
Εμείς

εκεί…

ενώ

πραγματικά

θέλουμε

να

υπάρχει

ένα

κανονισμός,

αμφιταλαντευόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο όλο αυτό το θέμα έχει έρθει,
ενώ υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος από τις 7 Μαρτίου που συζητήθηκε στην
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και ακριβώς αυτά τα θέματα μπήκαν τότε και από
μένα και από τον Βασίλη τον Καρατζαφέρη και νομίζαμε ότι συμφωνήθηκε
πως θα υπάρξει όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η διαβούλευση μέχρι να
έρθει στο δημοτικό συμβούλιο. Περάσανε 6,5 μήνες, δυστυχώς κάτι τέτοιο
δεν έγινε. Έχει πολλά θέματα με τα οποία συμφωνούμε και πρέπει να μπουν
στην πόλη. Έχει όμως και ορισμένα ζητήματα τα οποία νομίζουμε ότι θα
έπρεπε να έχουν συζητηθεί πιο διεξοδικά για να έχουμε αποκρυσταλλώσει μία
γνώμη πιο συνολική θα έλεγα, πιο εμπεριστατωμένη. Αυτή είναι η μόνη
ένσταση. ∆εν ξέρω… προφανώς και δεν μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά και
αυτό ίσως θα ήτανε μία λύση αλλά προφανώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει.
Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει σύντομα,
ανάλογα με τα αποτελέσματα, τις παρενέργειες που θα έχει στους επόμενους
μήνες και να δούμε σημεία που σίγουρα είμαι βέβαιος ότι θα χρειαστούν
τροποποίηση. Μέχρι

τότε χρειάζεται μία λογική διαχείριση νομίζω της

εφαρμογής του και αυτό το βάρος θα το επωμιστούν προφανώς οι υπηρεσίες
που δήμου αλλά και οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν από τους
αρμόδιους αντιδημάρχους και το δήμαρχο.
Πραγματικά νομίζω ότι είναι, είναι κρίμα ένα τόσο σημαντικό θέμα να μην
τυγχάνει μιας ευρύτερης διαβούλευσης και μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να
γίνει και να καταλήξουμε όλοι μαζί να το ψηφίζουμε ομόφωνα. Σε καμία
περίπτωση δεν μπορούμε να εναντιωθούμε και να το καταψηφίσουμε, επειδή
έχουμε επιφυλάξεις ως προς τη διαδικασία και μόνο – όχι ως προς την ουσία
ύπαρξης του κανονισμού – θα ψηφίσουμε λευκό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να τοποθετηθεί; Ο κ.
Τσατσαμπάς.
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ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Ο Ηρακλής είπε τόσο πολύ καλά λόγια για τον κανονισμό και
στο τέλος ψήφισε λευκό. Φανταστείτε να έκανε και κριτική. Λοιπόν άκουσα
μια καλή συζήτηση και σκέφτηκα να συνεισφέρω κι εγώ έτσι με μια μικρή
τοποθέτηση ώστε να συμβάλω στην σύνθεση αυτής της προσπάθειας έτσι για
τον κανονισμό.
Θα ξεκινήσω ωστόσο έτσι με μια αντίφαση που έπεσε στην αντίληψή μου από
την τοποθέτηση – την καλή τοποθέτηση – οφείλω να ομολογήσω του
Θοδωρή του Σπηλιόπουλου. Εντόπισε πολλά προβλήματα και αναφέρθηκε στο
παρελθόν έτσι τονίζοντας ότι αυτά τα προβλήματα προφανώς έχουνε τη βάση
τους στις προηγούμενες δημοτικές αρχές προσπαθώντας να πάει αρκετά πίσω.
Ταυτόχρονα όμως στη συνέχεια της τοποθέτησής του ανέφερε κάτι
χαρακτηριστικό: Να προσπαθήσουμε να διορθωθούμε, να βελτιωθούμε για να

ξαναγίνουμε πόλος έλξης. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μία αντίφαση, διότι τελικά
αν οι προηγούμενοι – και ξέρετε τι εννοώ προηγούμενοι – είχαν δημιουργήσει
τόσο μεγάλα προβλήματα στην πόλη τότε πως αναγνωρίζουμε ότι κάποτε η
πόλη ήταν πόλος έλξης και ξέρετε δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι θα πω
εγώ, τι θα πει ο κάθε επικεφαλής παράταξης, η δημοτική αρχή που είναι τώρα
ή όταν ήταν αντιπολίτευση. Σημασία έχει τι λένε οι πολίτες, σημασία έχει πώς
λειτουργούσε η αγορά την περίοδο εκείνη και πώς λειτουργεί τώρα, σημασία
έχει πότε υπήρχε η υπεραξία και σε τι κλίμακα ανέβαινε αυτή η υπεραξία, ποια
περίοδο ήταν αυτή και γιατί.
Νομίζω ότι αν δούμε τα στοιχεία και δεν χρειάζεται να σταθούμε στις
τοποθετήσεις που πολλές φορές κρύβουνε κάποιες σκοπιμότητες μικρότερες ή
μεγαλύτερες παραταξιακές, κομματικές ή άλλες. Αν δούμε τα στοιχεία θα
δούμε πραγματικά πότε έγινε πραγματικό έργο στην πόλη και πότε τα
προβλήματα πολλαπλασιάστηκαν, αυξήθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν και έχουν
δημιουργήσει αυτή την εικόνα την οποία λιγότερο ή περισσότερο όλοι
παραδεχόμαστε μέσα στις συζητήσεις που γίνονται εδώ στο δημοτικό
συμβούλιο τα τελευταία χρόνια.
Θα προσθέσω – όπως άλλωστε διατυπώθηκε – έτσι στο κλείσιμο περίπου της
κάθε τοποθέτησης εδώ όλων των συναδέλφων ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι
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η εφαρμογή του κανονισμού. Και το λέω αυτό διότι αν υπήρχε ένας πολίτης ο
οποίος έμενε εκτός Χαϊδαρίου, εκτός της πόλης και αν δεν την είχε επισκεφθεί
κιόλας και διάβαζε τον κανονισμό θα ήταν πολύ ενθουσιασμένος διότι θα
νόμιζε ότι υπάρχει μια πόλη η οποία λειτουργεί με αυτό τον κανονισμό και άρα
δεν έχει προβλήματα στο επίπεδο των κοινόχρηστων χώρων τουλάχιστον και
σε ότι έχει σχέση με τους κανόνες που προβλέπει αυτός ο κανονισμός. Θα
πίστευε λοιπόν ότι θα έρθει εδώ στο Χαϊδάρι και θα συναντήσει δρόμους
ελεύθερους,

θα

συναντήσει

πεζοδρόμια

ελεύθερα,

θα

συναντήσει

τραπεζοκαθίσματα τακτοποιημένα, έτσι αισθητική και ποιότητα σε πάρα πολλά
ζητήματα. ∆ιαβάζοντας τον κανονισμό αλλά μη έχοντας εικόνα της πόλης.
Όταν έρθει όμως να περπατήσει στην πόλη εκεί θα δει μια άλλη, θα βιώσει μια
άλλη πραγματικότητα σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έτσι αναφέρθηκαν από
όλους όσους τοποθετήθηκαν είτε σε σχέση με τα τραπεζοκαθίσματα. Εγώ έχω
πει ότι υπάρχει όξυνση του προβλήματος. Η δημοτική αρχή διαφωνεί. Νομίζω
ότι η κρίση είναι των πολιτών και των περαστικών οι οποίοι περνάνε κυρίως
στον πεζόδρομο και βλέπουν το φαινόμενο. Αν η κρίση τους είναι ότι δεν
υπάρχει όξυνση, ίσως εγώ να σφάλω αλλά μπορεί κάποιοι τουλάχιστον από τις
συζητήσεις που έχω συμφωνούνε με την δική μου έτσι άποψη, ότι πράγματι
το πρόβλημα έχει διογκωθεί.
∆εν είναι φυσικά μόνο τα τραπεζοκαθίσματα, είναι πολλά ζητήματα.
Αναφέρθηκαν έτσι τα ζητήματα με τις τέντες και τα σκίαστρα όπου έχουν εκεί
πολλαπλασιαστεί τα φαινόμενα των αυθαιρεσιών και έτσι πρόσφατα
παρατηρούσα πλέον ότι κάτω από τα πεύκα ο καθένας έχει τραβήξει διάφορα
πανιά και διάφορα σχοινιά, σε διάφορα χρώματα ας πούμε και σε διάφορες
έτσι τοποθεσίες ανεξέλεγκτα. Τα ζητήματα του parking αναφέρθηκαν εδώ.
Έκανα και μια ερώτηση σχετικά με το τρίγωνο της Φαβιέρου αλλά ειπώθηκαν
και δρόμοι έτσι πολύ συγκεκριμένοι με το φαινόμενο να έχει οξυνθεί πολύ. Η
Παπανδρέου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Ιερά Οδός με το θέμα
του Μετρό κ.λπ.. Πολλά ζητήματα, τα περίπτερα έχουν κουβεντιαστεί ξανά και
ξανά. Νομίζω ότι έχουμε απ’ τα πιο άσχημα περίπτερα συγκριτικά σε πόλεις
της Ελλάδος όπου ο καθένας έχει αυθαιρετήσει και σχηματικά, αισθητικά,
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αρχιτεκτονικά αλλά και σε επίπεδο έτσι τετραγωνικών μέτρων. ∆εν θέλω να
μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Κι άλλα ζητήματα υπάρχουν.
Να κλείσω και δε θα αναφερθώ έτσι περισσότερο με τις τομές στους δρόμους
για παράδειγμα που είναι γνωστό ένα ζήτημα που τυχαίνει να είναι και
απέναντι από το σπίτι μου. ∆εν έκανα προσωπική τοποθέτηση γιατί βρίσκεται
εκεί σε αυτή την οδό αλλά ωστόσο έχετε γίνει έτσι μάρτυρες πολλών
παραπόνων εκείνης της γειτονιάς. Πέντε μήνες έχει υπάρξει εκεί ένα χαντάκι,
έχει γίνει και ερώτηση από τον Καρατζαφέρη για το θέμα. Πέντε μήνες
ανοιχτό το χαντάκι, επικίνδυνο και μάλιστα από κάτι προσπάθειες στην
Καζαντζάκη, στην Καζαντζάκη 1 όπου κάποιες τελικά προσπάθειες της
δημοτικής αρχής με τον εργολάβο στο τέλος απ’ ότι ενημερωθήκαμε ο
εργολάβος ήρθε, έριξε τα χώματα μέσα, χωρίς τελικά να ολοκληρώσει το
έργο. Έριξε τα χώματα μέσα, το χαντάκι ουσιαστικά κλεισμένο με χώματα
σκεπασμένο – όχι ολοκληρωμένα – παραμένει εκεί. Τα χώματα σκορπίζουν
στο δρόμο. Έβαλε και το πλαστικό και φεύγουμε από τους 5 μήνες,
συνεχίζουμε σε μια άλλη περίοδο, δεν ξέρουμε πόση θα είναι, μέχρι αυτή η
ιστορία να τελειώσει. Παράδειγμα το λέω γιατί προφανώς και είναι ορατό ότι
υπάρχουν και άλλα τέτοια ζητήματα.
Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας ότι τα προβλήματα έχουν οξυνθεί σε όλα
σχεδόν τα επίπεδα και κατά την προσωπική μου άποψη έχει ευθύνη η
δημοτική αρχή. Είπα δε θα προσθέσω άλλα αλλά νομίζω ότι είναι το πιο
χαρακτηριστικό. Αυτό το θέμα με τις επιγραφές παντού. Βλέπετε ότι το
φαινόμενο όλο και αυξάνει, όλο και πολλαπλασιάζεται. Έχει απαντήσει ο
δήμαρχος μα τι να κάνουμε προσπαθούμε τα σβήνουμε σε ένα σημείο και

αμέσως μετά ας πούμε ξαναεπιστρέφουν κάποιοι και ξαναγράφουν. ∆εν είναι
έτσι. Αυτό το φαινόμενο που υπάρχει στην είσοδο του δημαρχείου δίνει ένα
μήνυμα. ∆ημιουργεί μία παιδεία στην πόλη. Τα βλέπουνε κάποια παιδιά που
έχουνε το ενδιαφέρον, την διάθεση να μουτζουρώσουνε, περνάνε βλέπουνε
την είσοδο του δημαρχείου ή βλέπουμε και κάποιους άλλους δημόσιους
χώρους να περνάει, να κυλάει ο χρόνος έτσι και να μένουν ως έχουν και στο
τέλος βάζουν και τη δική τους πινελιά όπου βρουν. Υπάρχουν ευθύνες λοιπόν
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σε αυτό και νομίζω ότι πρέπει να επιδείξει μια σπουδή σε τέτοια ζητήματα και
σε όλα τα προηγούμενα η δημοτική αρχή αυξημένη και αναγνωρίζω ότι δεν
μπορεί να τρέχουν τα πολιτικά πρόσωπα, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι
δημοτικοί σύμβουλοι για να είναι από πάνω, για να λύνουν τέτοια
προβλήματα. Υπάρχουν οι υπηρεσίες, έχουνε ελλείψεις και οι υπηρεσίες γι’
αυτό και ειπώθηκε πολύ σωστά ότι πρέπει να υπάρξει ειδική υπηρεσία όπως
θέλετε να ονομαστεί, αστυνομία να ονομαστεί ή οτιδήποτε άλλο η οποία να
είναι γι’ αυτό το σκοπό και όπου χρειάζεται να υπάρχει και σύγκρουση. Και
στη σύγκρουση δε θα εξαιρέσω ούτε τη διοίκηση, ούτε τους εργαζόμενους.
Τη σύγκρουση πρέπει να τη δίνουμε ανοικτά και δημόσια γιατί μόνο τότε θα
φέρουμε αποτέλεσμα.
Και το λέω αυτό γιατί έχω προσωπική εμπειρία από σύγκρουση – άσχετο αν
δεν την αναγνωρίζετε πολύ για λόγους έτσι πολιτικούς, παραταξιακούς,
μικροκομματικούς – εγώ προσωπικά με ενέργειές μου έστειλα 31 καταστήματα
τα πιο γνωστά, τα πιο επώνυμα στην πόλη και προς το αστυνομικό τμήμα και
προς την πολεοδομία προκειμένου να υπάρξουνε και να ληφθούν μέτρα σε
επίπεδο προστίμων και σε επίπεδο ενεργειών κατεδαφίσεων κ.λπ. και αυτά τα
καταστήματα κανονικά απ’ ότι γνωρίζω πρέπει να πληρώνουν ακόμα πρόστιμο.
Βέβαια ξεσηκώθηκε αντίδραση, ακόμα το θυμόνται και ακόμα αν θέλετε με
πολεμούν αν τους δίνεται η ευκαιρία. Ωστόσο όμως έγιναν κάποια …. Υπήρξε
μία συγκράτηση. Το φέρνω σαν παράδειγμα γιατί χωρίς σύγκρουση….
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αντιδήμαρχε να ολοκληρώσουμε σε παρακαλώ.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Τσατσαμπά.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Ολοκληρώνω ένα μήνυμα και για μην… ∆εν κατάλαβα;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Καθαίρεσαν με τις αυθαιρεσίες στο πάρκο 31.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Ναι, εγώ αυτό…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Τσατσαμπά ολοκληρώστε παρακαλούμε.
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ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Ναι αυτό που λέω ότι τουλάχιστον βάλαμε φρένο για μια
περίοδο, υπήρξανε πρόστιμα τα οποία πληρώνουν ακόμα και ξαναλέω ότι αν
δεν υπάρχει σύγκρουση, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει επιμονή, δεν
υπάρχει

φιλοσοφία,

νοοτροπία

και

θέληση

δεν

αντιμετωπίζονται

τα

προβλήματα και εκεί υπάρχουν ζητήματα από τη δημοτική αρχή στο πώς
χειρίζεται τα πράγματα, γιατί πολλά δεν έχουν να κάνουν με το κόστος το
οικονομικό που αναγνωρίζω ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα, ούτε με την
έλλειψη προσωπικού. Υπάρχουνε και έχουν να κάνουνε και με την πολιτική
βούληση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι; Τώρα συνάδελφοι πέστε ποιοι
θέλουν. Ο κ. Βορέας, ο κ. Τροχίδης και έχει ζητήσει και ο πρόεδρος του
συλλόγου των επαγγελματιών για να ολοκληρώσουμε και να είμαστε λίγο
σύντομοι συνάδελφοι. Κ. Βορέα.
ΒΟΡΕΑΣ: Ένα-ένα. Εγώ πραγματικά θα πιαστώ από το τελευταίο που είπε ο
φίλος μου ο ∆ημήτρης σε σχέση με τη διαπαιδαγώγηση που κάνουμε στους
νέους με τις επιγραφές. Ξαφνικά δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια γράφει η
Θύρα 7, η Θύρα 13, η Θύρα 4, η Original κ.λπ. συνθήματα στους τοίχους και
υβριστικά συνθήματα και τον προηγούμενο χρόνο δεν υπήρχε τίποτα. Εμείς
τώρα που αφήσαμε αυτές εκεί τις επιγραφές μπροστά, εμείς διαπαιδαγωγούμε
τους νέους και πραγματικά αυτό που δίνει ένα τέτοιο.
Είπατε για 31 καταστήματα. ∆εν ξέρω τι πρόστιμο πληρώνουνε και αν
πληρώνουνε αλλά κανένα μαγαζί εκτός από αυτά που κλείσανε και δεν
ξαναλειτουργήσανε, κλείσανε γιατί είχαν μια αποτυχία σαν επαγγελματίες, όλα
τα καταστήματα πηγαίνω τότε από την εποχή που ήτανε του Τσιμαχίδη το
καφενείο, όλα τα καταστήματα όσες έχουνε κάνει αυθαιρεσίες παραμείνανε,
γίνανε διατηρητέες με το νόμο που έγινε αυθαίρετα-διατηρητέα και αυτή τη
στιγμή εμείς απ’ όταν αναλάβαμε αυτά ήδη ήτανε διατηρητέα και δεν
μπορούσαμε να παρέμβουμε καθόλου. Ως εκ τούτου μη μας κατηγορείτε για
κάτι που το ανεχθήκατε τόσα χρόνια. Μη μας κατηγορείτε και γι’ αυτό.
Κατηγορήστε μας για το χαντάκι στην Καζαντζάκη, μάλιστα. Πείτε μας να σας
εξηγήσω και γιατί. Γιατί ο εργολάβος της κοινής ωφέλειας του οργανισμού
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κοινής ωφέλειας, γιατί τώρα όπως ξέρετε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ δεν έχουνε πια
δικά τους συνεργεία και τα δίνουνε σε εργολάβους κι ο εργολάβος κοιτάει να
“κονομήσει”, να το πω έτσι χοντρά. Από εκεί και πέρα δεν το ενδιαφέρει
φούρνος να μην καπνίσει, τελειώνει τη δουλειά και αν δεν είναι υπάλληλος
του δήμου εκεί να τους πιάσει από το αυτί την ώρα ου τελειώνουνε τη
λακκούβα, την αφήνουνε όχι πέντε, 15.
Και σας ενημερώνω ότι για τη συγκεκριμένη εταιρία που είναι του εργολάβου
ήταν μια απαράδεκτη εταιρία την οποία παίρναμε συνέχεια και σε προσωπικό
επίπεδο ακόμα και εγώ και ο προηγούμενος διευθυντής και η καινούρια
διευθύντρια και ο υπάλληλος ο εντεταλμένος για να αξιωθεί κάποτε να έρθει
και να κάνετε, να γίνει αυτό που είπατε. Υπάρχει μία αμέλεια. Τι άλλο
μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή; Είναι δυνατόν μια υπηρεσία ολόκληρη να
τρέχει πίσω από ένα χαντάκι γιατί αυτός δεν πάει να το κλείσει; Το μόνο
που….
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ο Καλογρίτσας ήτανε;
ΒΟΡΕΑΣ: Ορίστε;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ο Καλογρίτσα ήταν;
ΒΟΡΕΑΣ: Όχι σε παρακαλώ πολύ, δεν δικαιολογώ αλλά... Εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώστε αντιδήμαρχε.
ΒΟΡΕΑΣ: Θα μου επιτρέψετε να… ∆εν μίλησα καθόλου. Θέλω λοιπόν να πω
ένα πράγμα. Μας βάζουν από τους χώρους στάθμευσης, τους τα παρκάρουν
τα αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια. Ποιος έχει ευθύνη που βάλατε κάποιες
ευθύνες σε εμάς γιατί παρκάρουν τα αυτοκίνητα; Γιατί όταν δεν κάνατε τους
χώρους παρκαρίσματος που κάναμε προτάσεις συγκεκριμένες, για την
Ελευθερίας, για το Αίθριο, για το κολυμβητήριο δίπλα, πριν ακόμα
διαμορφωθούν οι χώροι από το ’83 τον Μάρτη, τον Απρίλη που ακόμα δεν
είχαμε δημιουργήσει αυτή την ξεχωριστή παράταξη. Βάζαμε θέματα για
χώρους στάθμευσης. Κάνατε δυστυχώς σαν έργο και μην το κάνετε αυτό το
λάθος συνέχεια να μας ρίχνετε τις ευθύνες γιατί δεν ψάχνετε να βρείτε την
αιτία. Άμα βγάλεις τώρα ένα εξόγκωμα, ένα σπυρί, μια ελιά πας κάνεις βιοψία.
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Βρίσκεις την αιτία γιατί το έβγαλες. Εσείς όμως ποτέ δεν κοιτάτε πια την αιτία.
Λέτε ότι αυτό έγινε στο παρελθόν. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή; Να
γεννήσουμε πλατείες; Να τις φυτέψουμε και να μεγαλώσουνε; Τι να κάνουμε;
Αυτό πείτε μου.
Κατασκευάσατε μία πόλη και λέτε τι ωραία που κέρδισε ο κόσμος, αλλά η
πόλη αυτή λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι γιατί το χειμώνα που βρέχει πνίγεται
και δεν φταίμε εμείς γι’ αυτό. Και αυτές τις ευθύνες πρέπει να τις αναλάβετε
και να βοηθήσετε κιόλας, όχι να μας κάνετε κριτική για το Α ή το Β θέμα, γιατί
βάλατε πάρα πολλά. Για τις τέντες, αυτή να ήταν η μεγαλύτερη αυθαιρεσία, οι
τέντες. Για τα πανιά και τέτοια, κάναμε παρέμβαση, κάναμε παρέμβαση και
τους είπαμε αυτό το διάστημα έπρεπε να τις είχανε κατεβάσει. Θα πρέπει μέσα
σε αυτή τη βδομάδα, θα στείλουμε χαρτιά σε όλους και θα τους πούμε ότι αν
δεν τα μαζέψετε άμεσα θα μπούνε πρόστιμα για να μιλάμε και να λέμε τα
πράγματα με το όνομά τους. Γιατί όλα έχουνε το χρόνο που χρειάζεται να
γίνουν. ∆εν μπορεί κανείς να σε κατηγορήσει ότι πας να του πάρεις το κεφάλι
σε περίοδο κρίσης, ούτε με το παραμικρό να του βάλεις πρόστιμο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκληρώσατε αντιδήμαρχε;
ΒΟΡΕΑΣ: Τελείωσα. ∆ε χρειάζεται να πω κάτι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τροχίδης.
ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ: Καλησπέρα. Είδα εδώ τον ∆ημήτρη τον Τσατσαμπά πιάστηκε
από μια φράση του Θοδωρή του Σπηλιόπουλου, νόμιζα ότι ξεκίνησε να κάνει
μια ομιλία, λέω κάτι συνταρακτικό θα μας πει ο ∆ημήτρης. Άρχισε να ευλογεί
τα γένια του, άρχισε να πηγαίνει - που δεν έχει - άρχισε να πηγαίνει στις
παλιές εποχές. Βέβαια δεν είδε ότι εδώ υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι ∆ημήτρη
που είμαστε τότε οι πιο πολλοί βέβαια εδώ πέρα δεν ήτανε – αλλά τυχαίνει
είμαστε τότε σε… εκεί για την περίοδο που μιλάς και ο Θοδωρής ο
Σπηλιόπουλος ξέρανε είναι κι άλλοι εδώ – βέβαια κι εγώ ήμουνα στην
επιτροπή εκδόσεως αδειών πολλά χρόνια και ήξερα ακριβώς και ξέρω τι
γινότανε και τι… σε όλη την πορεία. Κάποια πράγματα το λοιπόν πρέπει να
σκέφτεσαι πολύ πριν ξεκινήσεις να ανοίξεις το στόμα σου να πεις μερικά
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πράγματα, γιατί θα πάρεις και τις απαντήσεις που πρέπει. Πώς λειτουργούσε η
επιτροπή εκδόσεως αδειών; Με ποιους υπαλλήλους κάνατε τις διάφορες
δουλειές σας; Ποιους κάνατε υπαλλήλους με μαγαζάκια; Ποιοι ήταν αυτοί που
τα παίρνανε; Ποιοι ήταν αυτοί που τα παίρνανε; ∆ιάφοροι, διάφοροι. Θα πω,
θα πω, θα πω. ∆ιάφοροι, έτσι; Και με τις ανοχές τις δικές σας. Κλασικό
παράδειγμα; Να σου πω ένα και στο έχω ξαναπεί. Λαχανάς. Φάτσα. Έχει λέει
φάτσα στην Καβάλας, έχει φάτσα στην Καβάλας. Ο Λαχανάς έχει φάτσα στην
Καβάλας και του δώσαμε άδεια επειδή έχει φάτσα στην Καβάλας. Βεβαίως δεν
ξέρω τι έγινε. ∆ούλευε… Έχει φάτσα στην Καβάλας έλεγε ο πρόεδρος… Ο
πρόεδρος θα τα πω, θα τα πω…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφε Τροχίδη συζητάμε τον κανονισμό λειτουργίας
κοινοχρήστων χώρων.
ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ: Θα τα πούμε. Αυτό συζητάμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νομίζω ότι ξεφεύγουμε από το θέμα συνάδελφε.
ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ: Αυτά συζητάμε. Το λοιπόν άρχισε και έκανε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νομίζω ότι ξεφεύγουμε από το θέμα.
ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ: Έκανε μία κριτική εδώ ο συνάδελφος ο Τσατσαμπάς, το πώς έχει
καταντήσει. Για το πώς έχει καταντήσει το Χαϊδάρι κ.λπ. οι ευθύνες είναι στη
διοίκηση που ήταν και αυτός τόσα χρόνια. Εκεί ξεκίνησε, δεν έγινε μόνο του.
Τα τόσα χρόνια που πήγε, πήγαινε, πήγαινε το Χαϊδάρι και τώρα δεν
μπορούμε να μαζέψουμε τα αμάζευτα, έχει τεράστιες ευθύνες. Και έρχεται το
λοιπόν τώρα να μας κάνει κριτική για έναν κανονισμό που πάμε να περάσουμε
και να συμμαζέψουμε ό,τι μπορούμε. ∆εν μπορούμε να συμμαζέψουμε τώρα
δυστυχώς γιατί είχατε ανοίξει ένα αυτό και δίνατε, δίνατε, δίνατε άδειες,
κλείνανε, εδώ κάναμε μάχη. Μάχη κάναμε και με το σημερινό δήμαρχο για
όλες αυτές τις άδεις είμαστε αντίθετοι, για όλα αυτά που γίνανε. Και
υπάρχουνε τα πρακτικά όλα. Τώρα βρισκόσαστε εδώ πέρα και πάτε να μας
κάνετε κριτική για το κανονισμό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν έχει ζητήσει ο πρόεδρος…
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ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Πρόεδρε επί προσωπικού γιατί αναφέρθηκε επανειλημμένα
στο όνομά μου…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έλα ρε ∆ημήτρη τώρα.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Για μισό λεπτό μόνο…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για μισό λεπτό κ. Τσατσαμπά.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Για μισό λεπτό. Κοιτάξτε εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι
κακοπροαίρετος ο κ. Τροχίδης ο συνάδελφος αλλά είναι άστοχος και μάλιστα
επειδή χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα θα πω το εξής πάνω στο παράδειγμά
του. Πρώτον, σε ότι αφορά το συγκεκριμένο που είπε εγώ προσωπικά και η
παράταξη που ήμασταν τότε είχαμε καταψηφίσει αυτό το επιχείρημα, κάποιοι
άλλοι το είχανε ψηφίσει. Άρα δεν μπορεί να αναφέρεται σε εμάς, σε εμένα
προσωπικά και στην παράταξη και μπορεί να δει τα πρακτικά. Και δεύτερον,
θα σας πω και κάτι άλλο πάνω στο συγκεκριμένο. Προσέξτε είχαμε ακούσει
πολύ σκληρή κριτική απ’ τη σημερινή διοίκηση για την κεραία κινητής
τηλεφωνίας που έχει ο κ. Λαχανάς στον ιδιοκτησία του στο συγκεκριμένο
χώρο και είχαν αναφερθεί και πολλά υπονοούμενα. Και θέλω να πω αυτά τα
δυο χρόνια που τελικά με τη διοίκηση τη δική σας η κεραία παραμένει στο ίδιο
χώρο θα πρέπει κι εμείς να αφήσουμε τα ίδια υπονοούμενα; Το λέω λοιπόν
για να προσέχουμε τι λέμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο Πρόεδρος του συλλόγου των επαγγελματιών-βιοτεχνών και
εμπόρων του Χαϊδαρίου.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Καραγιάννης Αντρέας για
όσους δεν με ξέρετε, είμαι Πρόεδρος του Εμπορικού και του Επαγγελματικού
συλλόγου Χαϊδαρίου. Κ. ∆ρούλια υπάρχουμε ναι και κ. Ντηνιακέ. Εδώ και δύο
χρόνια λειτουργούμε, για τη διαβούλευση που είπατε. ∆ιαβουλευτήκαμε με το
δήμαρχο. Τι είμαστε; Αυτοί είμαστε. ∆εν έχουμε τα καταστήματα, τα super
market. Ναι δεν τα έχουμε. Έχουμε τους μικρούς επαγγελματίες που
δυστυχώς είναι άναρθρα, υπόλειμμα συν άναρθρα στερεωμένοι και δομημένοι
έτσι. Βλέπουμε όλη η συζήτηση σήμερα γίνεται για τα τραπεζοκαθίσματα κ.λπ.
κ.λπ. κ.λπ. Μα ο κανονισμός αν τον είχατε διαβάσει λέει ότι ισχύει για ένα
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χρόνο. Και κάθε χρόνο… Αν δεν κάνω λάθος… Έτσι δεν είναι; Και κάθε χρόνο
θα παίρνονται οι άδειες για τα τραπεζοκαθίσματα. Αυτό λέει ο κανονισμός.
Πάνω σε αυτή λοιπόν τη… στον όλο κανονισμό που τον διαβάσαμε
,συσκεφτήκαμε για αυτό, διαβουλευτήκαμε με τον κ. Μοσχονά, με τον
δήμαρχο σε… μία φορά και μεταξύ μας πάρα πολλές φορές. Είδαμε ότι ο
κανονισμός αυτός προσπαθεί να βάλει μία τάξη στην πόλη και αποφασίσαμε
ότι είναι θετικός.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ να σεβαστούμε στον ομιλητή.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πέρα από εκεί όμως ξέρουμε ότι δε μας λύνει όλα τα
προβλήματα, ούτε μας λύνει τα προβλήματα της δουλειάς μας που έχουμε,
ούτε όλα τα άλλα προβλήματα με τους φόρους και το ασφαλιστικό. Και δεν
θέλω να μακρηγορήσω γιατί έχει περάσει πάρα πολύ η ώρα. Ήθελα να πω
χαριτολογώντας στον φίλο μου τον Θοδωρή που είπε για τις σακούλες… Το
θέμα των σακουλών, των πλαστικών σα… για τις πλαστικές σακούλες, πρέπει
μέχρι το 2025 βάσει της νόρμας της ΕΟΚ να έχουμε αλλάξει το 85% τις
σακούλες. Αλλά να τις χρεωνόμαστε. Και βέβαια εγώ πάω και σε κάτι άλλο,
δηλαδή και λίγο έτσι πιο σημερινό. Ας βρούμε πρώτα τους πελάτες που θα
μπούνε μέσα. Ας κρατηθούμε μέχρι αύριο, γιατί οι φόροι και το ασφαλιστικό
και οι φόροι και όλα αυτά τα προβλήματα και τα μνημόνια μας έχουνε
ρημάξει. 60.000 επιχειρήσεις απ’ τη ΓΣΕΒΕΕ επισήμως θα κλείσουνε μέχρι το
τέλος του 2016. Και άλλες 260.000 έχουνε κλείσει. Αλλά βέβαια η κυβέρνηση
που δυστυχώς εξυπηρετείται για το Σκλαβενίτη βρήκε λύση και τον
Μαρινόπουλο, για εμάς δεν υπάρχει λύση, για τους μικρομεσαίους. ∆υστυχώς
φίλε Θοδωρή…
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κάντε μια εκδήλωση να έρθουμε.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, θα κάνουμε ευχαρίστως. Έχουμε κάνει και σε έχουμε
καλέσει προς τιμή σου ήρθες. Όπως είχαμε καλέσει και όλους τους άλλους
αλλά προς τιμή σου ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ∆ε θέλω κάτι άλλο. Σας
ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλω να σας πω κιόλας ότι η δημοτική αρχή σε
όλο το εγχείρημά μας και όποτε τη φωνάξαμε και για τα Χριστούγεννα κ.λπ.
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ήτανε συμπαραστάτης και διαβουλευτήκαμε και ακόμα αν θέλετε και για τις
τελευταίες χριστουγεννιάτικες εορταστικές καμπάνιες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στο δήμαρχο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η συζήτηση, εποικοδομητική,
στάθηκαν οι παρατάξεις στο ύψος των περιστάσεων, ασχολήθηκαν απ’ ότι
φάνηκε με το κείμενο και με τις παρατηρήσεις και με τις προτάσεις και με
αυτά που είπαν. ∆ηλαδή εμένα ειλικρινά με ικανοποίησαν. Νόμισα ότι δε θα
γίνει τέτοιου είδους συζήτηση. Βέβαια με τον κανονισμό που ψηφίζουμε
σήμερα δεν σημαίνει ότι λύθηκαν αυτόματα τα προβλήματα της πόλης.
Προσπαθούμε να βάλουμε μία τάξη, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλά, πάρα
πολλά τα θέματα και συνεχώς προκύπτουν καινούρια σε μια κοινωνία που
δημιουργούνται συνθήκες ζούγκλας καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μπορούμε να
μιλάμε για παράδεισο. Ότι ξαφνικά θα κάνουμε έτσι μια πόλη που δεν θα
επηρεάζεται από οτιδήποτε. Και βέβαια οι συγκρίσεις και με άλλες περιοχές
χωρίς αυτό βέβαια να είναι δικαιολογία ή να μετράμε έτσι το καλό ή το
καλύτερο ή το χειρότερο. Αν δείτε ας πούμε τι γίνεται με την κατάληψη
ελεύθερων χώρων για παράδειγμα. Πηγαίνετε σε όποιον δήμο θέλετε να δείτε
τι γίνεται με τα τραπεζοκαθίσματα, τι γίνεται με αυτές τις περίφημες
πλατφόρμες

που

βάζουνε

και

καλύπτουν

ολόκληρα,

ολόκληρα

έτσι

πεζοδρόμια. Για παράδειγμα γειτονικός μας δήμος που έχει αυτές τις
πλατφόρμες έχει καλύψει εντελώς τα πεζοδρόμια και το ξέρετε πολύ καλά και
συμβαίνει παντού. Πηγαίνετε σε άλλους δήμους που δεν υπάρχει καν
πεζοδρόμιο να περάσεις απ’ τα τραπεζοκαθίσματα. Εγώ δεν θέλω τώρα να
δώσω άλλους τέτοιους δήμους αλλά νομίζω ότι όλοι το ξέρετε αυτό και από
την αντιπολίτευση, το ξέρετε πολύ καλά.
Οι προτάσεις είπαμε έτσι στην πορεία θα εξειδικευτούν και μπορούμε να
δούμε βέβαια και κάποιες αλλαγές, κάποιες συμπληρώσεις. ∆εν κλείνει δηλαδή
σήμερα το θέμα, απλά πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός για να…. αν θέλετε
έχει το δικαίωμα και η επιτροπή – γιατί υπάρχει τριμελής επιτροπή ελέγχου
που αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου που μπορούν να κάνουν αυτό
τον έλεγχο – και βέβαια θα πρέπει να γνωρίζει και ο κάθε επαγγελματίας ποιό
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ακριβώς είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί. Αυτά δηλαδή λύνονται
σήμερα με την ψήφιση του κανονισμού.
Να πω βέβαια ότι ο ∆ημήτρης ο Τσατσαμπάς στο τέλος πυροδότησε το κλίμα,
προφανώς δεν έγινε τυχαία αυτό το πράγμα, έτσι; Θέλησε δηλαδή να το
πυροδοτήσει και θα μπω έτσι στον πειρασμό δυο-τρία πραγματάκια να πω,
γιατί ακούστηκαν πράγματα εδώ για συνθήματα, ξέρω εγώ, για λακκούβες, για
διάφορα άλλα.
Κοιτάξτε επειδή έχω ένα απίστευτο αρχείο και φωτογραφικό το οποίο έχει
πάνω και ημερομηνίες πότε έχουνε τραβηχτεί οι φωτογραφίες. Να δείτε
λοιπόν λακκούβες, σκουπίδια, συνθήματα, παρανομίες που ήταν επί των
ημερών που ήταν αντιδήμαρχος ο κ. Τσατσαμπάς. Μια μέρα θα κάνω προβολή
πραγματικά - όπως είχαμε κάνει την άλλη φορά την προβολή - θα φέρω και
θα κάνω προβολή για τις συγκεκριμένες περιόδους, για ζητήματα που βάζουνε
σήμερα οι συνάδελφοι για δέντρα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα κάνουμε
μία προβολή για τους νέους συμβούλους να μαθαίνουνε και για τους
παλιότερους

που

δυστυχώς

φαίνεται

ότι

ξέχασαν

πολύ

γρήγορα

ή

τουλάχιστον προσπαθούν έτσι να ξεπεράσουν τα προβλήματα και τις
αδυναμίες που είχαν παλιότερα που διοικούσανε. Γιατί δεν μπορεί να
ανεχόμαστε άλλο ας πούμε εδώ να παίζεται αυτό το παιχνίδι.
Και να πω το εξής, ότι οι επεκτάσεις στον Προφήτη Ηλία, στο Ιστορικό, στο
Αίθριο πότε γίνανε; Που ξαφνικά όχι μόνο έγιναν αλλά και νομιμοποιήθηκαν
αργότερα; Για την κεραία του Λαχανά, γιατί δόθηκε μία απάντηση η οποία
πραγματικά παίρνει πολύ έτσι συζήτηση και θα σας πω τώρα. Υπήρξε μια
εποχή λοιπόν που είχε δημιουργηθεί ένα τεράστιο κίνημα κατά των κεραιών
και πανελλαδικά και στο Χαϊδάρι. Και στο Χαϊδάρι κατεβάσαμε τις κεραίες,
στην Θερμοπυλών, στην Ακροπόλεως, στο ∆αφνί, στη Φαβιέρου πιο κάτω στο
ύψος του Σπυράτου, αλλά του Λαχανά δεν πειράχτηκε καθόλου. Και τότε που
βάζαμε το ζήτημα που υπήρχε ένα κίνημα σας λέω σε ανάπτυξη, που ο
κόσμος έβγαινε έξω, που δεν είχαμε αυτά που έχουμε τώρα που βγαίνει από
το Πολυτεχνείο κ.λπ. οι έρευνες και λένε ότι δεν ενοχλούν οι κεραίες και
βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις κ.λπ. κ.λπ. γιατί πραγματικά ας πούμε υπήρξαν
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τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Τότε λοιπόν του Λαχανά δεν τον άγγιξε κανένας.
Και εμείς εγκαλούσαμε τη δημοτική αρχή γι’ αυτό, γιατί υπήρχαν και άλλα
ζητήματα σε σχέση με το Λαχανά. Και αυτό που είπε πριν ο Μανώλης και άλλα
σχέσεων και ενίσχυσης, έτσι συγκεκριμένων παρατάξεων απ’ το Λαχανά. Και
αυτά τα έχουμε πει – δεν τα λέμε τώρα – τα λέγαμε από τότε.
Λοιπόν δεν θέλω πραγματικά τώρα να επεκταθώ άλλο γιατί ειπώθηκαν κι αν
θέλετε να μιλήσουμε εφ’ όλης της ύλης και για πολλά θέματα, όποτε θέλετε
και θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο και στον προϋπολογισμό να το
συζητήσουμε. Αλλά αυτός ο δήμος πανάθεμά τον δεν έγινε ξαφνικά. ∆εν
έπεσε το Χαϊδάρι από τον ουρανό πριν από δύο χρόνια. Μιλάμε, δεν έχει
πεζοδρόμια λέει το Χαϊδάρι. Ξαφνικά δεν έχει πεζοδρόμια το Χαϊδάρι παιδιά.
Ξαφνικά τα εμπόδια και τα δέντρα και όλα αυτά μπήκαν στα πεζοδρόμια.
Ξαφνικά…
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Πού αναφέρεσαι;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν λέω για σένα αλίμονο. ∆εν είπα, δεν λέω για σένα
Ηρακλή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα κλέψανε τα πεζοδρόμια.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είπες;
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Κι εσείς άμα φταίτε λίγο δεν πειράζει.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και εμείς όπου φταίμε βεβαίως, αλίμονο. Λοιπόν να πω κάτι,
επειδή έγινε πραγματικά συζήτηση και με τον εμπορικό σύλλογο, ας πούμε
στο 7 δεν το είπε και ο Πάνος εισηγητικά που λέει «απαγορεύεται αυστηρά
κάθε παρέμβαση στα δέντρα που υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους,
κλάδεμα, κόψιμο κ.λπ.» θα συμπληρωθεί ότι παρέμβαση μόνο μετά από
σχετική άδεια της υπηρεσίας πρασίνου. Γιατί είναι κάποιοι που θέλουν να
καλλωπίσουν το μαγαζί αλλά μόνο μετά από άδεια της υπηρεσίας πρασίνου.
Θέλω να σου πω, τέτοιες προσπάθειες μπορούν να συμπληρωθούν. Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτά, αυτά.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν αν έχω καταλάβει καλά – διορθώστε με συνάδελφοι –
ψηφίζουν όλες οι παρατάξεις πλην το λευκό της παράταξης του κ. ∆ρούλια.
Σωστά; Συμφωνούμε λοιπόν.

5ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του ∆ήμου Χαϊδαρίου της
λειτουργίας και συντήρησης των δύο εναέριων πεζογεφυρών επί της
Λεωφόρου Αθηνών α) στο ύψος του κτιρίου ΠΑΛΑΤΑΚΙ και β) στο
ύψος των σχολών Προβατά, στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο
Π.Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 βάσει της αριθ. πρωτ. 2059/02-06-2016
Πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής / Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης/ Ε.Π. Περιφέρεια Αττικής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του ∆ήμου Χαϊδαρίου της
λειτουργίας και συντήρησης των δύο εναέριων πεζογεφυρών επί της
Λεωφόρου Αθηνών. Έχετε δει το εισηγητικό. Ο συνάδελφος, ο συνάδελφος
ο Βορέας έχει το λόγο.
ΒΟΡΕΑΣ: Ό,τι πει ο Αντρέας. Θα είμαι πολύ γρήγορος. Λοιπόν απλά είμαστε
υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτή τη σύμβαση πιο μπροστά για τη συντήρηση
των πεζογεφυρών. Ως εκ τούτου για να εκτελεστεί είναι απαραίτητο στοιχείο
να καταθέσουμε αυτή τη σύμβαση. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι θα
συντηρούμε τις πεζογέφυρες. Εξ’ αυτού του λόγου λοιπόν προκύπτει και αυτό
το θέμα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήματα. Ο κ. Καρατζαφέρης.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Είχε πει ο δήμαρχος ότι θα προσπαθήσει να αλλάξει αυτή
τη… του Προβατά τη χωροθέτηση.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν εμείς σας έχω πει κι άλλη φορά εδώ στο δημοτικό
συμβούλιο ότι με την χωροθέτηση στου Προβατά δεν συμφωνούμε. Κάναμε
προσπάθεια να την αλλάξουμε, δεν το δέχονται, αλλιώς θα μιλήσουμε για
απένταξη της πεζογέφυρας. Από το να απενταχθεί εντελώς είπαμε,
συμφωνήσαμε

να

γίνει

εκεί.

∆ιαφορετικά

μιλάνε

για

απένταξη

της
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πεζογέφυρας. ∆ηλαδή δεν… γιατί έχουνε γίνει μελέτες, έχουμε κάνει μελέτη
κ.λπ. και δεν αλλάζει θέση. Εμείς διαφωνήσαμε, έχουμε προτείνει άλλα σημεία
που μπορούσε να γίνει και έχουμε αρκετά σημεία.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Θυμάσαι δήμαρχε να μας πεις ένα-δυο χαρακτηριστικά….
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι τα σημεία που είχαμε προτείνει είναι στην Παπανδρέου με
την Λεωφόρο Καβάλας, το ένα σημείο. Το δεύτερο είναι κάτω στην Αφαία και
το τρίτο είναι στου Σιδηρόπουλου. Είναι τρία σημεία τα οποία είναι… Αυτά τα
τρία σημεία είναι συν τα δύο που έχουνε μπει τώρα, ήταν τα πέντε αρχικά
σημεία και επέλεξαν αυτά. Βέβαια εδώ στον… είναι πολύ σημαντικό έτσι αυτή
η πεζογέφυρα εδώ γιατί εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. ∆εν άκουσες που το
είπα;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν άλλο ερώτημα συνάδελφοι. Αν δεν υπάρχει. Υπάρχει
αντίρρηση, διαφωνία; Ο κ. Τσατσαμπάς.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Ερώτηση θέλω. Απ’ ότι κατάλαβα από την απάντηση του
δημάρχου η διοίκηση και έτσι θα πρέπει να είναι έχει λάβει γνώση των
μελετών, της χωροθέτησης, του σχεδίου έτσι φαντάζομαι. Νομίζω όμως ότι
καλούμαστε εδώ να πάρουμε μια απόφαση – όχι βέβαια αν θα γίνουν ή όχι με
την έννοια ότι είναι η διαδικασία έτσι – αλλά ακόμα και η δυνατότητα που μας
παρέχεται να αρνηθούμε στο επίπεδο της απένταξης νομίζω είναι σημαντική
και εγώ θα πρότεινα εάν δεν έχουνε λάβει γνώση οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι
επικεφαλής της παράταξης και νομίζω ότι δεν έχει γίνει παρουσίαση, να
αναβληθεί το θέμα μέχρι το επόμενο δημοτικό συμβούλιο να υπάρξει μια
παρουσίαση εδώ στην αίθουσα όλων των στοιχείων που υπάρχουν σε σχέση
με αυτά τα δύο έργα και το λέω αυτό γιατί αν θέλετε προσωπικά…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Συγνώμη.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: ∆εν εκφράζω τη γνώμη της παράταξης, δεν έχει συζητηθεί το
θέμα έτσι πολύ συγκεκριμένα με το υλικό και τη γνώση. Αν ας πούμε ο
σχεδιασμός υπηρετεί όχι τις ανάγκες της πόλης αλλά τις ανάγκες των
διερχόμενων απ’ την εθνική οδό και δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά και
αισθητικά στην πόλη, εμείς γιατί όχι… Γιατί να το ψηφίσουμε μάλλον; Θα
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προτιμούσαμε ίσως και την απένταξη, εάν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Αλλά να
δούμε. Γι’ αυτό και προτείνω την αναβολή του θέματος προκειμένου να
υπάρξει μια παρουσίαση, να έχουμε λάβει γνώση πολύ συγκεκριμένη όλοι.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έλα πες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν είχα σκοπό αν πήγαινε ομόφωνα να μη μιλήσω και
όταν θα κουβεντιάζαμε για τη συγκοινωνία να πω συνολικότερα κάποια
γνώμη. Με αφορμή λοιπόν την τοποθέτηση του συναδέλφου Τσατσαμπά,
θέλω να πω το εξής. Αυτό το έργο πρέπει να γίνει. Οι επιφυλάξεις να
κρατηθούν για ποιο λόγο; Θα το πω έτσι λίγο πολύ ωμά στο δημοτικό
συμβούλιο. Λοιπόν ο δήμος Χαϊδαρίου στο σύνολο των δήμων της ∆υτικής
Αττικής από πλευράς Περιφέρειας είναι πάρα πολύ χαμηλά στο ζήτημα των
διατεθειμένων κονδυλίων. ∆ηλαδή είμαστε στα 2.300.000 με το σύνολο των
εφτά έργων μπλα-μπλα κ.λπ. κ.λπ.. Ήδη…
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Χάσαμε το δημαρχείο.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ε χάσαμε το δημαρχείο. Λοιπόν το θέμα δεν είναι να
κάνουμε έργο για να κάνουμε, εντάξει. Αυτό είναι έργο που μπορεί να… Μισό
λεπτό ρε παιδιά τώρα εντάξει. Αφήστε με να μιλήσω και μετά πείτε ότι θέλετε.
Το Χαϊδάρι έχει ανάγκη από πέντε πεζογέφυρες και ίσως και άλλες, έτσι; Κατ’
οικονομία λοιπόν εντάξει άμα πεις ότι έχω μόνο δύο κ.λπ.. Άρα λοιπόν
επειδή… γι’ αυτό λέω θα μίλαγα την…. Θα έλεγα την συνολική μου πλευρά.
Εγώ λέω λοιπόν ότι βεβαίως δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα αλλά είναι η
τρίτη προτεραιότητα, η τέταρτη προτεραιότητα, η πέμπτη προτεραιότητα.
Είναι ένα σημείο αιχμής που όπως και να το κάνουμε μας ενδιαφέρει γιατί είναι
κοντά στο σημείο που μετακινείται κόσμος κ.λπ.. Λέω λοιπόν τέλος πάντων δε
θέλω να διαφωνήσω σε αυτό. Είναι σοβαρές επιφυλάξεις.
Εγώ στέκομαι στην ουσία ότι αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να υλοποιηθεί, να
ξεκινήσει το έργο, να αποκτήσουμε αυτό που λέμε το know-how και την καλή
μαρτυρία κ.λπ. κ.λπ.. δεν είναι άχρηστο έργο για να μπορέσουμε να
περπατήσουμε

και να διεκδικήσει ο δήμος και εμείς παρόντες κ.λπ. και
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συμπαραστεκόμενοι και σε άλλα ζήτημα. Υπάρχει μόνο το μεγάλο το έργο των
9.900.000, έχουμε καθυστερήσει τις μελέτες για μια σειρά πράγματα και εδώ
πέρα ο αντι…. ∆εν ξέρω αν το ξέρει ο Μιχάλης έχει ανακοινώσει ένα σύνολο
έργων το οποίο αφορά Εσχατιά μπλα μπλα μπλα κ.λπ. κ.λπ. και οτιδήποτε
άλλο και ότι είναι στη διάθεση. Εμείς λοιπόν πρέπει αυτό το έργο λέω να το
προχωρήσουμε. ∆εν είναι να το κάνουμε για να το κάνουμε, ας πούμε, να
δείξουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Τι τσαμπουκά; Ότι εντάξει, έχουμε μια άλλη
αντίληψη. Και για άλλα πράγματα έχουμε. Και για τις φούσκες θα υπήρχε
διαφορετικός χώρος π.χ., είναι ένα θέμα που έχω ασχοληθεί. Αλλά πρέπει να
βρεις οικόπεδο και πάει λέγοντας τέλος πάντων. ∆ε θέλω να πω αυτά που
πρέπει να τα πει ο Μιχάλης και τα ξέρει… Τα μπαλόνια ναι. Και το ξέρει ο
Αντρέας κ.λπ. κ.λπ.. Εδώ κινδυνεύουν μια σειρά έργα που υπάρχουν αυτή τη
στιγμή – το είπε και ο Μιχάλης στις απαντήσεις κ.λπ. κ.λπ. – να μη γίνει
τίποτα. ∆εν είναι το θέμα να μη γίνει τίποτα για να κάνω εγώ κριτική και οι
υπόλοιποι στη διοίκηση κ.λπ. το θέμα είναι ότι να δώσει και ένα μήνυμα στην
κοινωνία εδώ πέρα ότι κάτι περπατάει, κάτι γίνεται κ.λπ., έτσι; Και παράλληλα
να διεκδικήσεις, έτσι; ∆ηλαδή να πάμε – αυτό που είπε ο Αντρέας για ένα
θέμα – ξέρω εγώ, π.χ. για το στρατόπεδο. Εγώ είπα για κάποιο άλλο. Εδώ
γίνεται μια μάχη ανάμεσα στα άλλα προάστια και τα δυτικά προάστια. Σας το
λέω…. Πώς το λένε; Με επίγνωση. Θα μπορούσα να μην πω τίποτα κ.λπ.
κ.λπ.. Υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο και υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες
που ας πούμε εντάξει εγώ δεν είμαι διαδρομιστής, ούτε και με την αυτήν την
κυβέρνηση κ.λπ., το ξέρει ο Μιχάλης, έτσι; Κάνω αυτό που μπορώ να κάνω,
να βοηθηθεί ο δήμος και τα ρέστα. Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες. Γι’ αυτό λέω
ότι έχει σημασία αυτό το έργο να το ψηφίσουμε και να περπατήσει πάει στο
διάολο να το πω έτσι. Να ξεκινήσουμε. Εντάξει καλά.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε κάποιοι συνεχίζουνε… κάποιοι συνεχίζουν αυτοί την
τακτική. Θοδωρή άκου μισό λεπτό. Κάποιοι συνεχίζουν αυτή την τακτική της
παρακώλυσης και το να μη γίνει τίποτα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την
τοποθέτηση που έκανες. ∆υστυχώς είπαμε ο καθένας κρίνεται εδώ από αυτά
που λέει και αυτά που κάνει, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά κάποιοι ότι αν
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απενταχτεί το έργο θα γίνουμε μετά κατηγορούμενοι και έτσι και γίνει και
κάποιο ατύχημα σε εκείνη την περιοχή τότε θα πάμε και φυλακή. Γιατί θα
πούνε ότι ορίστε ήτανε το έργο, το απεντάξατε, δεν θέλατε να γίνει εκεί το
έργο, έγινε αυτό το ατύχημα που γίνονται και σε εκείνο το σημείο. Ξέρετε ότι
παντού γίνονται ατυχήματα απ’ τη στιγμή που δε θα αντικατασταθεί. Αυτό
είναι το πρόβλημα.
Άρα λοιπόν εμείς αυτό που ψηφίζουμε σήμερα δεν είναι το αν θα γίνουν εκεί ή
όχι. Αυτά είναι αποφασισμένα ήδη και είναι αποφασισμένα σας λέω εδώ και
πολύ καιρό. Αυτό που αποφασίζουμε σήμερα είναι να πάρουμε την
υποχρέωση ανάληψης της συντήρησης των πεζογεφυρών. ∆ηλαδή ποια είναι
η συντήρηση. Είναι στα ασανσέρ που θα υπάρχουνε αν χρειάζεται κάποιο
βάψιμο ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε πρόβλημα να υπάρξει κάτι εκεί στα σκαλιά ή
οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι που αποφασίζουμε σήμερα. Αν κάποιοι δεν
θέλουν να γίνει το έργο καλώς. Ας μην το ψηφίσουνε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. ∆ρούλια.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Λοιπόν εμείς το ψηφίζουμε όπως άλλωστε και κάθε έργο που έχει
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει θα πρέπει
να προχωρήσει το έργο.
Βέβαια πρέπει να καταθέσω λίγο την άποψή μου γιατί από επιστημονικής
πλευράς δεν πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές οι πεζογέφυρες οι
υπέργειες. Οι υπέργειες πεζογέφυρες ούτε μειώνουν τα ατυχήματα. Και θα το
δείτε στην πράξη μετά ότι ελάχιστος κόσμος θα τις χρησιμοποιεί γιατί οι
περισσότεροι δεν θέλουν να ανεβαίνουν επάνω και προτιμούν ακόμα και με
κόκκινο φανάρι να περνάνε παρά να κάνουν όλη αυτή τη διαδρομή. Για μένα
το πρώτιστο που έπρεπε να κυνηγήσει – δε μιλάω για σήμερα ο δήμος –
διαχρονικά θα ήταν η υπογειοποίηση της Καβάλας τουλάχιστον σε δύο
κεντρικά σημεία, ένα εδώ και ένα περίπου στον Προβατά για να υπάρξει και
για τη Μονή ∆αφνίου αλλά και μετέπειτα να μπορεί να ενοποιηθεί όλος ο
πράσινος χώρος και με το ∆αφνί απέναντι.
Το δεύτερο που είναι επιστημονικά πιο σωστό και αισθητικά πιο σωστό. Γιατί
οι υπέργειες πεζογέφυρες δημιουργούνε και μια άλλη εικόνα στην πόλη. Είναι
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οι υπόγειες διαβάσεις όταν αυτές βέβαια είναι φυλασσόμενες, ασφαλείς και
καθαρές. Να πω εδώ ότι στη Συγγρού – που δεν είναι και ένας δρόμος που
φημίζεται για την ασφάλειά της και για το …. Τέλος πάντων τη νυχτερινή
διέλευσή της – υπάρχουν πάρα πολλές υπόγειες διαβάσεις οι οποίες είναι πολύ
καθαρές,

φωτισμένες,

μέχρι

και

καταστήματα

έχουν

μέσα

και

χρησιμοποιούνται γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος ούτε φανάρια για
πεζούς.
ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ: ∆εν υπάρχει η δυνατότητα να περνάνε οι πεζοί.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Ναι αλλά θέλω να πω ότι θα υπή… σαν δεύτερη εναλλακτική θα
μπορούσε να είναι και αυτό αρκεί να είναι βέβαια καθαρές, φωτιζόμενες, ίσως
και με κάμερες, έτσι; Και ασφαλής οι υπόγειες διαβάσεις και βέβαια για την
μείωση των ατυχημάτων θα πρέπει να υπάρχουν μπάρες στα διαζώματα της
Λεωφόρου Καβάλας και μόνο από τα φανάρια των πεζών να μπορεί κάποιος να
διασχίσει την λεωφόρο. Προφανώς όμως ψηφίζουμε το έργο και εδώ που έχει
φτάσει θα πρέπει να γίνει, όμως νομίζω ότι οι απόψεις αυτές πρέπει να
ακουστούνε και θα έπρεπε και διαχρονικά ο δήμος να έχει παλέψει για άλλου
είδους λύσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εμείς ψηφίζουμε. Απλά ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση σε
σχέση με αυτό που είπε ο κ. Τσατσαμπάς. Όπως κατέθεσε τις απόψεις του ο
κ. ∆ρούλιας,

το ίδιο έκανε ο κ. Τσατσαμπάς. Εμένα που φαίνεται εδώ ότι

συμβαίνει το αντίθετο. Ο κ. Τσατσαμπάς εξέφρασε αν μη τι άλλο ενδεχομένως
ένα προσωπικό παράπονο, ο κ. Τροχίδης όπως κάθε φορά πετάγεται και λέει
ευλόγησε τα γένια του. Πέταξε κάτι επίσης μετά, απάντησε ο κ. Τσατσαμπάς,
δεν έχει να πει κάτι και μετά αφού ξεχάστηκε η συζήτηση χωρίς στοιχεία,
χωρίς στοιχεία γιατί απάντησε ο κ. Τσατσαμπάς, ανταπαντήσατε; Έχετε
κάποια στοιχεία να του πείτε; Με τα πρακτικά…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Ντηνιακέ έχουμε πάει σε άλλο θέμα. Θα ανοίξετε ένα νέο
κύκλο τώρα… εντάξει
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ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Όχι είναι μια φιλοσοφία αυτή που αν συνεχίσει αυτή η
φιλοσοφία κάποιοι άλλοι είναι αυτουργοί και ηθικοί αυτουργοί της κακής
ποιότητας ενδεχ… πολλές φορές της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου
και δεν μιλάω για το προεδρείο. Εντάξει;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν υπάρχει άλλος συνάδελφος; Κ. Τσατσαμπά μιλήσατε.
Νομίζω τώρα το θέμα έχει…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι ρε παιδιά εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει διαφωνία ως προς το θέμα; Νομίζω ότι είναι ομόφωνο.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Κάτσε ρε πρόεδρε. Θέλει να κάνει κάποιος μια μικρή
τοποθέτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Τσατσαμπά δεν μπορεί τώρα κάθε φορά τοποθέτηση στην
τοποθέτηση. Νομίζω ότι σας δίνετε ο λόγος αρκετά, έτσι; Με συγχωρείτε.
∆ίνεται ο λόγος αρκετά πολιτ…. Κ. Τσατσαμπά…. Ο δήμαρχος πολιτικά σας
κρίνει. Πολιτικά τον κρίνατε κι εσείς όταν μιλήσατε.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Ναι αλλά να κάνω κι εγώ την τοποθέτησή μου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν παρακαλώ να προχωρήσουμε. Μετά θα έχουμε νέο
κύκλο. Εγώ δε νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. ∆εν
γίνεται να έχετε τον τελευταίο λόγο κ. Τσατσαμπά. Υπάρχουν… Με
συγχωρείτε, με συγχωρείτε η αντιπολίτευση ακούγεται το ξαναλέω – το έχω
πει πολλές φορές – με ευλάβεια στο δημοτικό συμβούλιο. Με ευλάβεια
ακούγεται η αντιπολίτευση, μην κάνετε κατάχρηση κ. Τσατσαμπά.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Πρόεδρε έχεις κάνει κάποιο λάθος στη διαδικασία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νομίζω ότι είναι κατάχρηση. Ναι αλλά κάνατε τοποθέτηση κ.
Τσατσαμπά και είναι μόνιμη τακτική αυτή. Και μένα φέρνετε σε δύσκολη
θέση. Τοποθέτηση δια της ερώτησης και μετά έχουμε δεύτερο γύρο
τοποθετήσεων. Μα δε γίνεται κ. ∆ρούλια. ∆εν γίνεται. Είναι εφτά παρατάξεις
της αντιπολίτευσης εδώ, ακούγονται όλες με ευλάβεια από τη συμπολίτευση,
μην κάνουμε κατάχρηση. Κ. Τσατσαμπά νομίζω ότι κάνετε κατάχρηση. Νομίζω
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ότι κάνετε κατάχρηση. Σας δίνουμε το λόγο και ακούμε με ευλάβεια, εντάξει;
Παρακαλώ πάρα πολύ να προχωρήσουμε.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Για να μην κάνω κατάχρηση, αποσύρω το αίτημά μου να
μιλήσω για να μην ακουστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπορείτε να το μεταφράσετε όπως θέλετε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να πεις;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν δήμαρχε παρακαλώ τώρα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μα τι παρακαλείς; Ο καθένας προκαλεί με τον επόμενο που θα
απαντήσει. ∆ηλαδή ο καθένας θα ζητάει τριτομιλία και τεταρτομιλία;

6ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης του κυλικείου στο ∆ημοτικό
Γήπεδο Ποδοσφαίρου «ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Βορέα.
ΒΟΡΕΑΣ: Μετά την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης στο «ΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ» γιατί εκεί δεν υπήρχαν όλα, ήτανε αυθαίρετα… δίναμε το
καλό παράδειγμα δηλαδή σαν διοίκηση του δήμου, έχουμε τη δυνατότητα να
εκμισθώσουμε το κυλικείο.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τακτοποιήθηκε δηλαδή;
ΒΟΡΕΑΣ: Παρακαλώ.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τακτοποιήθηκε;
ΒΟΡΕΑΣ: Ναι, ναι, ναι. Έχει τακτοποιηθεί ναι. Η εκμίσθωση θα γίνει με
πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και τους όρους θα τους ρυθμίσει η
οικονομική επιτροπή. Όχι τους όρους της δημοπρασίας θα τους ορίσει η
οικονομική επιτροπή. Εμείς λέμε ότι θα γίνει δημοπρασία ελεύθερη. Από εκεί
και πέρα τους όρους που θα βάλει η επιτροπή είναι εξειδικευμένη περίπτωση
και είναι δικό της θέμα.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κ. Σπηλιόπουλε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Του κ. Ντηνιακού σχετικά με το ζήτημα….
ΒΟΡΕΑΣ: ∆ε θα το βγάζαμε αν είχαμε βρει λύση.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μα δεν αμφισβητώ εγώ.
ΒΟΡΕΑΣ: Σοβαρά το λέω Θοδωρή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν υπάρχει άλλο ερώτημα; Κ. Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: ∆ιευκρινιστικά, διευκρινιστικά. Κ. αντιδήμαρχε θα είναι ανοιχτός
πλειοδοτικός προφορικός; ∆ηλαδή με χτυπήματα; Χτυπήματα; Έψαχνα να
βρω καμιά καλύτερη λέξη.
ΒΟΡΕΑΣ: Τις λεπτομέρειες...
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Γιατί έχουμε κι άλλες μέθοδες τις οποίες μπορεί να μας τις πει ο
Θοδωρής.
ΒΟΡΕΑΣ:

Ήμουνα

Αντρέα

σαφής.

Θα

γίνει

ελεύθερος

πλειοδοτικός

διαγωνισμός και τους όρους θα τους ορίσει η οικονομική επιτροπή. ∆εν μπορώ
να πω παραπέρα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Αυτούς τους όρους…. Και τελειώνω.
ΒΟΡΕΑΣ: Ναι.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Αυτούς τους όρους και τελειώνω.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:

Αντρέα

μισό

λεπτό.

Σήμερα

αποφασίζουμε…

Σήμερα

αποφασίζουμε για την εκμίσθωση. Η οικονομική επιτροπή θα δει τις
λεπτομέρειες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λέω το καταστατικό. Λοιπόν συγνώμη συνάδελφοι. Μετά,
μετά θα σου… Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα.
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7ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Έγκριση έκτακτης οικονομικής στήριξης κατοίκων του ∆ήμου
Χαϊδαρίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ∆αουάχερ.
∆ΑΟΥΑΧΕΡ: Ως το εισηγητικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το εισηγητικό το έχετε. Υπάρχει κάτι; Ναουάφ; Αντιδήμαρχε;
Συμφωνούμε λοιπόν. Ομόφωνα.

8ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (∆ημοτικός Κώδικας).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει τίποτα συνάδελφοι σε αυτό; Ομόφωνα; Συμφωνούμε.

9ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Ορισμός μελών νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την
επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε.∆.Χ.).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως είδατε στο εισηγητικό η θητεία του διοικητικού
συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου εκτός αν στην
πράξη σύστασης της επιχείρησης προβλέπεται μικρότερη θητεία. Σε κάθε
περίπτωση η θητεία λήγει το λιγότερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση του
νέου δημοτικού συμβουλίου εάν ακολουθεί. 6 δημοτικοί σύμβουλοι, 2
τουλάχιστον… 2 τουλάχιστον από τους οποίους θα προέρχονται απ’ τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα
της περιοχής, 4 δημότες εκ των οποίων ο ένας αντικαθίσταται από εκπρόσωπο
των εργαζομένων εάν η κοινωφελής απασχολεί πάνω από 20 εργαζόμενους.
Στην κοινωφελή επιχείρηση συνάδελφοι…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι, είναι, είναι πάνω από 20.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα βάζω δικός μου.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναπληρωματικό μέλος, τα λαϊκά μέλη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αναπληρωματικό ως τα λαϊκά μέλη; Λοιπόν από τους αιρετούς
ήταν ο Λεωνίδας ο Βουλγαρίδης με αναπληρωτή του την κα ∆ημουλά. Ο
Παναγιώτης ο Κουβαράς με αναπληρωτή την κα Χατζηστεργίου. Ο Κώστας ο
Βορέας με αναπληρωτή τον Γιάννη τον Ζώτο. Ο ∆ημήτρης ο Θεοδώρου με
αναπληρωτή την Ελένη Θερμού.
Απ’ την μειοψηφία ήταν η Αθηνά η Σκαμπά με αναπληρωτή το Θοδωρή
Σπηλιόπουλο. Ο Αντρέας ο Μποζίκας με αναπληρώτρια την Ειρήνη Γεωργιάδη.
Απ’ το σωματείο των συνταξιούχων της περιοχής ήταν ο Αποστόλης ο
Κυριαζέζος με αναπληρωτή του τον Μιχάλη τον Νάσκα.
Και δημότες ήταν ∆ημοσθένης Αντωνίου με αναπληρωτή τον Παναγιώτη
Ζορμπά. Λεωνίδας Γιαννακόπουλος με αναπληρωτή το Γιώργο Μπίσδα.
Κατσίνης Γεώργιος με αναπληρωτή τον Τάσο Μαστροκωστόπουλο και
Χρήστος ∆ρούγκας με αναπληρωτή τον Ηλία Κοντοπύργια. Αυτοί ήτανε το
προηγούμενο….
Όσο αφορά τους αιρετούς από την πλευρά της πλειοψηφίας προτείνεται να
έχουν την ίδια σύνθεση, όσο αναφορά την πλειοψηφία.
Τώρα από τη μειοψηφία είχε εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των
παρατάξεων και με τα λαϊκά μέλη και τους αναπληρωτές τους που είχαν όλοι
τη δυνατότητα να παρευρίσκονται, να ενημερώνονται κ.λπ.. Εδώ τώρα θα
έχουμε έναν αναπληρωτή λιγότερο γιατί θα έχουμε και τον εκπρόσωπο των
εργαζομένων. Λοιπόν δεν ξέρω τώρα….
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ∆εν ήταν απόφαση αυτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι αυτό λέω να πάρουμε την απόφαση και να γίνει μια
διαβούλευση μεταξύ των παρατάξεων.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν εγώ να πω κάτι… Θοδωρή μισό λεπτό.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Απλά οι νέοι απουσιάζουν…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ κάτι, έτσι για την καταγραφή που λέμε, για πρακτικά του
μέλλοντος. Στα παλιά νομικά πρόσωπα η συμπολίτευση είχε στους 11, 8 ή 9
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μέλη. Και η αντιπολίτευση είχε 2 ή 3. Τώρα έχουμε 5 εμείς, 5 η αντιπολίτευση
και ένας εκπρόσωπος των συνταξιούχων που δεν ξέρουμε αύριο τι θα είναι.
∆ηλαδή αυτό έτσι για να καταλάβετε ότι δεν προσπαθούμε, θέλουμε να
δώσουμε παντού… όχι ειλικρινά θέλω να καταγραφεί αυτό γιατί τι να κάνουμε
ρε γαμώτο, πρέπει και τα αυτονόητα να λέγονται μερικές φορές.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν νομίζω ότι συμφωνούμε συνάδελφοι.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσε. Εγώ είπα, παρακολουθούμε τα πάντα. Αν
υπάρχει θέση οποιαδήποτε…. Θα πηγαίνουμε να παρακολουθούμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. Συμφωνούμε.

10ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 93/2016 Απ. ∆.Σ. με θέμα
«Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας, ∆ήμου Χαϊδαρίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της Απόφασης για τη
«Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας». Το
εισηγητικό το έχετε δει, έτσι; Προκύπτει από την αλλαγή της διεύθυνσης στην
τεχνική υπηρεσία. Υπάρχει διαφωνία; Ομόφωνα λοιπόν.

11ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της αριθμ. 181/2015 Απ. ∆.Σ. με
θέμα «Έγκριση δυναμικότητας των Παιδικών & Βρεφονηπιακών
Σταθμών ∆ήμου Χαϊδαρίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είδατε το εισηγητικό. Αν υπάρχουν ερωτήσεις συνάδελφοι. Κα
Τοκατλίδη.
ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η: Η απόφαση αυτή καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει
αλλάξει σε σχέση με τις προηγούμενες. Συνήθως στις προηγούμενες παίρναμε
μία τέτοια απόφαση γιατί από το ΕΣΠΑ είχαμε μειώσει το 25% της
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δυναμικότητας ενώ φέτος υπάρχει δυνατότητα για 100% της δυναμικότητας
και θέλω να ρωτήσω, ο σχεδιασμός και η δυναμικότητα έχει προβλεφθεί βάσει
των τάξεων; Και εγώ έχω μία σχετική άποψη αλλά θα ήθελα να μου πείτε τη
δική σας λογική. Ένα σταθμό. ∆ηλαδή στον 1ο Παιδικό Σταθμό πόσες τάξεις
έχουμε; Πόσα τετραγωνικά είναι και πώς βγαίνει η δυναμικότητα; Και να….
Μετά από τη δική σας εισήγηση να κάνω τη δική μου τοποθέτηση. Αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο ερώτημα υπάρχει συνάδελφοι; Κ. ∆ρούλια.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Παραπλήσιο είναι απλά… Αν η δυναμικότητα σε αίθουσες του
κάθε σταθμού επαρκεί για αυτά τα νούμερα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφοι; ∆ήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν τα στοιχεία αυτά δεν βγήκαν εγκεφαλικά, δεν δόθηκαν
έτσι. ∆όθηκαν μετά από συνεννόηση που έγινε με τον διευθυντή της
κοινωνικής υπηρεσίας και με τις διευθύντριες των παιδικών σταθμών και είναι
η δυναμικότητα των σταθμών. Τα νούμερα αυτά είναι η δυναμικότητα των
σταθμών.
Τώρα βέβαια επειδή….
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό κα Τοκατλίδη. Κ. ∆ρούλια.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν υπάρχει άλλο ερώτημα; Η κα Τοκατλίδη.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος. Κ. Ντηνιακέ;
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Σπηλιόπουλε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. ∆ρούλια. Άλλος συνάδελφος; Κατά πλειοψηφία λοιπόν.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως έχουμε συζητήσει…
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο δήμαρχος.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 60 θέσεις προβλέπονται.
ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η: Και εμείς το ψηφίζουμε σαν παράταξη αλλά…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία είναι…
ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η: Όχι, όχι κι εμείς το ψηφίζουμε αλλά εμείς εκφράζουμε τους
συγκεκριμένους ενδοιασμούς. Μπορείτε να πείτε τους ενδοιασμούς τους
οποίους εκφράζει…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν.
ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η: Γιατί οφείλουμε να το ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ομόφωνα με τις παρατηρήσεις της παράταξης του κ. Μποζίκα.

12ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Έγκριση διενέργειας και καθορισμός εκτέλεσης έργων-εργασιών
Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κώστα αν θα ήθελες να πεις δυο πράγματα;
ΒΟΡΕΑΣ: Τίποτα νομίζω είναι ξεκάθαρο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάτι σε αυτά συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε
ομόφωνα.
Πάμε στο εκτός ημερησίας.

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης του δήμου με το ΣΜΑ
Σχιστού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Υπάρχει κάποιος να μας πει κάποιος κάτι;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15Η

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

135

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μόσχο.
ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ: Η σύμβαση έχει…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο μικρόφωνο παρακαλώ.
ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ: Το ΣΜΑ είναι ο Σύνδεσμος Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
Η σύμβαση έχει λήξει προ ένα μήνα αν καλά θυμάμαι και είμαστε
υποχρεωμένοι μέχρι 31/10 να πάρουμε απόφαση, να την ανανεώσουμε.
Ώσπου να βγει καινούρια σύμβαση γιατί κάνουν κάποιες αλλαγές και αυτοί και
ήρθε έκτακτα για αυτό το λόγο. Εντάξει;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ: Όχι για την ώρα όχι.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία.
ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ: Εντάξει;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε συνάδελφοι;
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Αφού έτσι κι αλλιώς είναι δίπλα στο στρατόπεδο εγώ λέω να
μην το ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιο; Τι σχέση έχει αυτό; Λοιπόν συμφωνούμε συνάδελφοι.
Καληνύχτα σας.

2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο δήμαρχος έχει τον λόγο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Η θέση της ∆ημοτικής Αρχής είναι σαφής, πρέπει να πάμε σε
ανανέωση

των

συμβάσεων

όλων

των

εργαζομένων

στους

παιδικούς

σταθμούς. Υπάρχει ένα πρόβλημα φέτος σχετικά με την υλοποίηση των
προγραμμάτων ΕΣΠΑ και η χρηματοδότηση που μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε
μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι μικρότερη απ’ ό,τι ήταν πέρυσι. Τα
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voucher δηλαδή με τον νέο τρόπο είναι λιγότερα και η μείωση του ποσοστού
που δίνονται ανά ωφελούμενο, οπότε θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση σαν
∆ημοτικό Συμβούλιο ότι τη διαφορά μεταξύ του κόστους μισθοδοσίας των
υπαλλήλων και του ποσού που παίρνουμε από τα voucher θα καλυφθούν από
ίδια έσοδα του δήμου.
Υπάρχει δυνατότητα. Θα διερευνήσουμε σαν ∆ημοτική Αρχή όλες τις
δυνατότητες που θα υπάρχουν και θα καλυφθεί αυτή η διαφορά του ποσού.
Γιατί είναι αναγκαίο και απαραίτητο αυτό το προσωπικό για να λειτουργήσουν
οι παιδικοί σταθμοί του δήμου μας χωρίς να μείνει έξω κανένα παιδάκι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις έχουμε; Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: ∆εν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Ήταν σαφέστατος ο
δήμαρχος. Άλλωστε αυτό το προϊόν είναι πάρα πολύ ευαίσθητο που
διαχειριζόμαστε,

τα

παιδιά

και

πρέπει

να

πληρούνται

οι

καλύτερες

προϋποθέσεις ασφάλειας, μάθησης, και περιβάλλον υγιεινής, γι’ αυτό
συμφωνούμε με τη συμμετοχή στο όλο λειτούργημα αυτό οικονομικά και από
τον δήμο. Ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Καρατζαφέρης.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Ψηφίζουμε και εμείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ∆ρούλιας;
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Σκαμπά; Ήσουν απούσα. Ο κ. Θεοδωρακόπουλος.
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε, λοιπόν.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

∆ΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (απών)

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ (απών)

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (απών)

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΕΙΡΗΝΗ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ (απούσα)

∆ΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ

13,14,26………...............................................................

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ

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

ΒΟΡΕΑΣ

30,31,32,33,34,112,113,114,121,128,129,134.................

ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ

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

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

9,29,64,86,87,88,91,121.................................................

∆ΑΟΥΑΧΕΡ

130................................................................................

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

9,10,17,29,40-55,57-59,61,62,70-78,83,84,95-97,116,118

∆ΗΜΟΥΛΑ

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

∆ΡΟΥΛΙΑΣ

13,26,70-77,81-83,86,105-170,120,125,126,133

ΖΕΡΒΑ

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

ΖΩΤΟΣ

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

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

81,82….........................................................................

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

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

ΘΕΡΜΟΥ

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

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

34,35,36,37,38,39,40,41,64,65,66,67,68,97…………………..

ΚΕΝΤΡΗΣ

14,15……......................................................................

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

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

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

28,29,31,33,34,58,94,95,126………………….......................

ΜΟΣΧΟΝΑΣ

41,68,69,71,75,76,84,85,86,89,90,92,93,95,96…............

ΜΠΟΖΙΚΑΣ

10,11,17,18,19,20,85,87,88,89,94,97,98,122,129…………..

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

11,12,20,21,22,69,78,90,91,98,99,105,126,127,133,135…

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

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

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

9-18,20,22,24

ΣΚΑΜΠΑ

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

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

12,13,22-25,50,51,54-56,61-65,69,70,78-81,99-105,117,

ΣΤΑΘΑΣ

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

ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η

69,74,133,134...............................................................

ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ

88,114,115....................................................................

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ

15,16,27,28,108,109,110,111,112,116,122,123,127,128...

ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

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

ΦΟΥΡΛΗΣ

16................................................................................

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ
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ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ

16,17,29,30,135………………………………………………………….

