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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

ΣΕΛΙ∆Α

Υπογραφή συμφωνητικού με υπαλλήλους του ∆ήμου
περί

τη

καταβολή

οφειλών

από

επιδόματα

και

30, 34

μισθολογικές διαφορές.
2.

Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 190/2016 απόφασης του
∆ημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής αιτήματος για την
πρόσληψη

ενός

ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμου,

με

σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο

30, 36

πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση
οικογενειακής

και

επαγγελματικής

ζωής

για

τους

Παιδικούς Σταθμούς».
3.

Λήψη απόφασης για διαγραφή τιμολογίων, λόγω παρόδου

11, 36

πενταετίας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης νέας μίσθωσης ακινήτου

ΣΕΛΙ∆Α
31

στην περιοχή ∆άσους Χαϊδαρίου.
2.

Λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

πρωτοκόλλου

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με

31

τίτλο «Άμεσες μικροεπισκευές σε κτήρια Πολιτισμού του
∆ήμου Χαϊδαρίου».
3.

Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ∆ήμου
μας, στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων

32

Ελλάδας, με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη-Νέο
Μοντέλο Οργάνωσης και ∆ιοίκησης του Κράτους ».
4.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της

33
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Κοινωφελούς

Επιχείρησης του ∆ήμου, οικον. Έτους

2016 .
5.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης του
Ετήσιου

Προγράμματος

∆ράσης

της

Κοινωφελούς

34

Επιχείρησης του ∆ήμου, οικον. Έτους 2016.
6.

Έγκριση διοργάνωσης και διάθεσης πιστώσεων για την
υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του ∆ήμου μας,
για τον μήνα Οκτώβριο.

34
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, να καθίσουμε λίγο για να ξεκινήσουμε; Ο
συνάδελφος ο Βασίλης Καραντζαφέρης να πάρει παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα. Παντελάρος Βασίλης παρών, 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, Γεωργιάδη Ειρήνη,
Ντηνιακός Ευάγγελος, Τσατσαμπάς ∆ημήτρης, Καρατζαφέρης Βασίλειος,
Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά, ∆ρούλιας Ηρακλής, Γκανά – Ρηγάκη
Αγγελική, Θεοδωρακόπουλος Φώτιος, Κεντρής Ιωάννης, Ασπρογέρακας
Κωνσταντίνος και Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Συνάδελφοι

καλώς

ήρθατε.

Να

πάμε

σε

ερωτήσεις

–

ανακοινώσεις. Ο κ. Μποζίκας. Συνάδελφοι να ησυχάσουμε λίγο. Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ναι. Καλησπέρα και από μένα. ∆εν ξέρω αν η Ελένη με ακούει,
αλλά δεν πειράζει. Κ. Πρόεδρε, πριν τις διακοπές του καλοκαιριού, πριν τον
Αύγουστο, Ιούνιο-Ιούλιο είχε ξεσηκωθεί ένα θέμα από συγκεκριμένα άτομα,
κάποιους ενεργούς πολίτες απ’ τον Προφήτη Ηλία, πίσω απ’ την Παναγίτσα,
και από έναν καλλιτέχνη-ηθοποιό της πόλης μας για το... Πώς; Στον
Χρυσομάλλη, για το θέμα του Πνευματικού Κέντρου, να το γκρεμίσουμε, να
το κάνουμε, να το ξαναχτίσουμε. Είχανε... Είχε προβληματιστεί θυμάμαι τότε
τόσο το ∆ημοτικό Συμβούλιο, αλλά περισσότερο ο ∆ήμαρχος και ο Πρόεδρος
για το να το βάλουμε, να μην το βάλουμε, μία μας έλεγε βάλτε το, μία φεύγω,
πάω και έρχομαι κ.λπ.
Απέσπασε και μερικές υπογραφές με έντεχνο τρόπο, και έχω το δικαίωμα να
το πω και ας καταγραφεί, διότι πέρασε μπροστά απ’ τις καφετέριες ένα
«συνεργείο», ένα κλιμάκιο, και έλεγε θέλετε εκεί να γίνει Πνευματικό Κέντρο;
Ή το τάδε θέλετε να γίνει Πνευματικό Κέντρο; Όχι να γκρεμιστεί το υπάρχον
και να ξαναχτίσουμε ένα καινούργιο με ωραίες αίθουσες τεράστιες κ.λπ. κ.λπ.
Αυτό ο ιστορικός να το βάλει σε παρένθεση ή σε εισαγωγικά που είπα στο
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τέλος την φράση. Θα ήθελα, αγαπητέ κ. ∆ήμαρχε, να μας πείτε πού βρίσκεται
αυτή η υπόθεση για να ενημερωθεί και το Σώμα.
Και ένα ακόμα θέμα είναι το θέμα με τα προσφυγόπουλα, που μας
απασχόλησε πάρα πολύ και προγενέστερα, αλλά και αυτές τις μέρες όλη την
κοινωνία, με τα συμβάντα που έχουν διαδραματιστεί πάνω στη Βόρειο Ελλάδα
και στη Χίο, στη Λέσβο κ.λπ. και θα θέλαμε και εκεί μια ενημέρωση και ίσως
να μας πείτε αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, κάποιο πλάνο, κάποια στρατηγική
πώς να το αντιμετωπίσουμε πριν μας έρθουν τέτοια άσχημα γεγονότα στην
πόλη μας. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το 2ο Γυμνάσιο Περιστερίου και το 2ο
ΕΠΑΛ Περιστερίου, οι μαθητές, οι μαθητικές κοινότητες μόνες τους, χωρίς
συμπαράσταση ούτε ∆ημοτικής Αρχής, ούτε Γονέων και Κηδεμόνων,
Συλλόγους κ.λπ., ξεκίνησαν και έκαναν εκδηλώσεις συμπαράστασης για
υποδοχή και αποδοχή των προσφυγόπουλων στο ΕΠΑΛ και στο 2ο Γυμνάσιο
Περιστερίου. Θα ήθελα εδώ μήπως υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, κάποια
σκέψη, κάποιος προβληματισμός, μαζί με την ∆ΕΠ μήπως μπορούμε να
κάνουμε κάτι, να προετοιμάσουμε ένα έδαφος, παρά να τρέχουμε μετά να το
επουλώνουμε το πρόβλημα. Αυτό ήθελα να πω. Μέχρι εκεί, δεν χρειάζεται
παραπάνω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Ναι, καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, φαντάζομαι από
μόνοι σας, θα ήθελα μια ενημέρωση για το θέμα του γηπέδου της ∆άφνης
∆αφνίου, δεδομένου ότι τελευταία στιγμή απ’ ό,τι είδαμε υπήρχε αυτή η
εξέλιξη της χορήγησης ή μη άδειας. Κάποια παρανόηση, τουλάχιστον μία
παρανόηση πέρα από το ότι κάποιοι δεν έκαναν ως όφειλαν σωστά τη δουλειά
τους, και δεν αναφέρομαι σε εσάς βέβαια. Ωστόσο το να βλέπεις τελευταία
στιγμή να εξελίσσεται κάτι τέτοιο και ουσιαστικά η ∆άφνη, έχοντας ανέβει
κατηγορία, να είναι άστεγη, είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα και θα
πρέπει να μας απασχολήσει.
Ένα άλλο δεύτερο θέμα, βλέποντας απ’ την επικαιρότητα βλέπω ότι... είδα την
ανακοίνωση του ∆ήμου για τις Λαϊκές Συνελεύσεις και την πρωτοβουλία αυτή
η οποία είχε ξεκινήσει και δύο χρόνια πριν. Τώρα είμαστε σχεδόν στα μισά.
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Εμείς θεωρούμε ότι γενικώς η επαφή με τον κόσμο πρέπει να υπάρχει και είναι
μία σωστή πρωτοβουλία. Πάλι έστω και εμείς ως αντιπολίτευση προσπαθούμε
να έχουμε αυτή την επαφή με τον κόσμο και διαδικτυακά και αναλογικά.
Πρόσφατα μάλιστα κάναμε μια εξόρμηση στα μαγαζιά του ∆άσους και θα
συνεχίσουμε. Ωστόσο εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Βλέπετε σήμερα ας πούμε
έχουμε ∆ημοτικό Συμβούλιο, είναι η αίθουσα άδεια. Μήπως θα πρέπει
παράλληλα με τις συνελεύσεις να δημιουργηθεί ένα κλίμα να ενημερωθεί ο
κόσμος περισσότερο και να είναι πιο «ελκυστική» η παρουσία του κόσμου εδώ
πέρα και να συζητιούνται τα θέματα.
Γιατί στις Λαϊκές Συνελεύσεις για διάφορους λόγους, τουλάχιστον το μόνο
τεχνικούς, βέβαια δεν θα μπορούν να ακουστούν όλες οι φωνές τουλάχιστον
της αντιπολίτευσης, της ∆ημοτικής Αρχής. Το λέω σε πρακτικό επίπεδο, ότι
δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το ∆ημοτικό Συμβούλιο και να βρεθούμε
όλοι μαζί εκεί σε ένα τραπέζι και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. πάνω στα
πλαίσια αυτά, άλλωστε υπάρχει και ο θεσμοθετημένος απ’ τον Καλλικράτη
∆ημόσιος Απολογισμός, γίνεται εδώ ένας απολογισμός, δηλαδή να μην
υποτιμηθεί αυτή η αξία. Θα ήθελα μία καλύτερη, το έχω πει και σε άλλους
τομείς, μία καλύτερη ενημέρωση και διαδικτυακή και έντυπη ακόμα, ώστε ο
κόσμος να έρχεται στα ∆ημοτικό Συμβούλιο και να τα παρακολουθεί.
Πάνω στα πλαίσια αυτά, που η γνώμη μας είναι ότι αποδυναμώνει τόσο και
την προσέλκυση και στις Λαϊκές Συνελεύσεις, όσο και στα ∆ημοτικό
Συμβούλιο, είναι αυτό το ∆ελτίο Τύπου που είδα, το οποίο απαρτίζεται από
φωτογραφίες, απ’ ό,τι είδα η μεγάλη φωτογραφία που έχει τον κόσμο μου
φαίνεται ότι δεν είναι μία εκδήλωση του Χαϊδαρίου, είναι μία εκδήλωση με
αφορμή, αν δεν κάνω λάθος, της πρωτοβουλίας του ∆ήμου της Πάτρας που
είχανε σταματήσει εδώ, διάφορες σημαίες της Λαϊκής Συσπείρωσης, πιο πίσω
του ΠΑΜΕ, δηλαδή βλέπω μία μονομέρεια. Αυτή η μονομέρεια οπτικά και μόνο
θεωρώ ότι αποθαρρύνει έναν κόσμο. ∆εν θέλω να θυμίσω ξανά ότι, και εσείς
οι ίδιοι το έχετε παραδεχτεί, ότι το υψηλό ποσοστό που πήρατε το πήρατε και
από δημότες κυρίως που δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ ΚΚΕ, που δεν ήταν και
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δεν πρόκειται να γίνουν. Από εκεί και πέρα, μήπως υπάρχει ας πούμε αυτό το
θέμα που θα έπρεπε να το δείτε; Για να υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή.
Θα σταθώ σε αυτό το θέμα της επικοινωνίας και θα αναφερθώ στην εκδήλωση
τελικά που έγινε απ’ ό,τι είδαμε μεταγενέστερα στο Στρατόπεδο, για την οποία
είχε βγει μια ανακοίνωση ότι δεν θα συμμετέχετε σ’ αυτή την εκδήλωση.
Προσωπικά πληροφορήθηκα ότι έγινε η εκδήλωση, αφού έγινε, από τα
διάφορα μέσα. Ήθελα να γνωρίζω, η Περιφέρεια έστειλε σε εσάς έγγραφο ότι
θα γίνει τότε η εκδήλωση; Είπαμε ότι δεν συμμετέχετε, αλλά επικοινωνιακά
τουλάχιστον σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις που γίνονται στο Χαϊδάρι, ακόμα και
με ένα mail υπάρχει μια πληροφόρηση ότι ξέρετε η Περιφέρεια διοργανώνει
την τάδε εκδήλωση εκεί, στο Στρατόπεδο. Ενδεχομένως και να μην έγινε απ’
την πλευρά τους. Αυτό θα ήθελα να το γνωρίζω.
Και ένα τελευταίο θέμα. Είδαμε πάλι ξανά ένα δελτίο τύπου ή ρεπορτάζ, δεν
κατάλαβα, ότι προχωράει ο Σύλλογος του ∆άσους σε αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων για το Σκοπευτήριο. Τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν ξανασυζητηθεί.
Μάλιστα εκείνη τη μέρα βρισκόμουν στη συζήτηση, αφού είχε γίνει η
συζήτηση, και είχα δει εδώ τον συνάδελφο. Σε μια άλλη συνεύρεση με τον
δικηγόρο ο οποίος εκπροσωπούσε το Χαϊδάρι ... δικηγόρο που εκπροσωπούσε
τον Σύλλογο, μου είπε ότι απορρίφθηκε η αίτηση αυτή ως αόριστη. Βέβαια
μου εξήγησε ότι η αοριστία ουσιαστικά ήταν θέμα όχι τυπικό, αλλά
ουσιαστικό.
Επανέρχονται με μία αίτηση και προφανώς θα πρέπει να είναι πιο δυνατή η
φωνή του Συλλόγου. Εμείς ως παράταξη έχουμε εκφράσει την άποψή μας ότι
το Σκοπευτήριο πρέπει να απομακρυνθεί. Απ’ ό,τι γνωρίζω και ο ∆ήμος είχε
βγάλει ανακοίνωση ότι έχει το ίδιο αίτημα. Μάλιστα και με τα τελευταία
γεγονότα με τα βαλλιστική που έδειξε ότι η σφαίρα προέρχεται από το
Σκοπευτήριο, αυτό το αίτημα ενδυναμώνεται. Μήπως ο ∆ήμος και δικονομικά
και ουσιαστικά θα πρέπει να συστρατευτεί ακόμα περισσότερο, χωρίς να
υποτιμώ την ήδη παρουσία εδώ του ∆ημοτικού Συμβούλου της ∆ημοτικής
Αρχής, προκειμένου να γίνει πιο δυνατό το αίτημα και να έχουμε και ένα
καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Η κα Γκανά.
ΓΚΑΝΑ: Καλησπέρα. Θα θέλαμε και εμείς μια ενημέρωση για τα παιδιά που
είναι στο Κέντρο Φιλοξενίας του Σκαραμαγκά. Έχει ξεκινήσει η εκπαίδευσή
τους; Πηγαίνουν σε κάποια σχολεία; Τι έχει αποφασιστεί γι’ αυτά τα παιδιά;
Και ένα άλλο θέμα θέλω να αναφέρω. Το Σάββατο και την Κυριακή 1 και 2
Οκτωβρίου διοργανώθηκε μία έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
Τεχνολογικών Καινοτομιών. Αυτή είχε εκθέτες από όλη την Ελλάδα. Σε αυτή
λοιπόν την έκθεση συμμετείχε και ένας συμπολίτης μας, ο οποίος
κατασκεύασε για τα παιδιά του και με τα παιδιά του ένα ρομπότ που μιλάει,
αισθάνεται, αντιλαμβάνεται και επικοινωνεί κατά κάποιο τρόπο ως ρομπότ. Ο
κατασκευαστής είναι ο ∆ημήτρης Τσατραφύλλης από τη Γρηγορούσα. Και
επειδή το γεγονός και την πληροφορία την ανήρτησα στο Facebook δέχθηκε
τηλεφωνήματα και από γονείς και από συναδέλφους εάν θα μπορούσε αυτό
να επιδειχθεί, να παρουσιαστεί στα σχολεία.
Επικοινώνησα με τον ∆ημήτρη Τσατραφύλλη, ο οποίος έχει τη διάθεση να
πάει και να δείξει πώς γίνεται μια τέτοια κατασκευή, πώς είναι δυνατόν με τα
δεδομένα της φυσικής, της μηχανολογίας και των προγραμμάτων του Η/Υ να
κατασκευάσουν τα παιδιά σε ένα επίπεδο ρομπότ και ανάλογες κατασκευές, με
σκοπό να ενημερωθούν και ίσως και αυτό είναι ένα ερέθισμα για τον
επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Το θέμα είναι ότι ως ιδιώτης δεν μπορεί
να μπει στα σχολεία. Θα μπορούσε ο ∆ήμος να πάρει υπό την αιγίδα του αυτή
την πρωτοβουλία και να την προωθήσει, αφού βέβαια συνεννοηθεί μαζί του
με ποιο τρόπο και από εκεί και πέρα... να βγει μια ανακοίνωση όποια σχολεία
θελήσουν να το δεχτούν, ας το δεχτούν. Ήδη υπάρχει πρόταση από το ΕΠΑΛ
Ασπροπύργου ξέρω και έχει κατέβει και το ΙΕΚ ∆ΕΛΤΑ να πάρει την
πληροφορία αυτή. Το έχουμε εμείς στα πόδια μας. Μήπως πρέπει να το
εκμεταλλευτούμε; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Γκανά. Ο κ. Ασπρογέρακας;
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Ερώτηση θέλω να κάνω, αν υπάρχει σχετική ενημέρωση
της ∆ημοτικής Αρχής σε σχέση με τον ΧΥΤΑ Φυλής και με κάποιο σχέδιο το
οποίο ήδη βρίσκεται στα σκαριά και προχωράει με την προοπτική του να
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παραμείνει ο ΧΥΤΑ Φυλής και να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί. Αν
υπάρχει ενημέρωση από πλευράς του ∆ήμου και ποιες ενέργειες εν πάση
περιπτώσει σκέφτεται ότι πρέπει να κάνουμε σαν ∆ημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Ο κ. Φουρλής.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Η ερώτηση συνοπτικά είναι πρώτα απ’ όλα όσον αφορά με τον
ΧΥΤΑ του ∆ήμου της Φυλής, αν θα δείτε στα πρακτικά, την προηγούμενη είχα
θέσει αυτό το θέμα αν θυμάστε.
∆εύτερον, μια ενημέρωση μόνο. Είναι αλήθεια ότι έχει γίνει ένσταση σ’ αυτό
το έργο που είναι για τη Λεωφόρο Αθηνών με τη διατομή, κάτι τέτοιο έχω
ενημερωθεί.
Όσον αφορά για το Σκοπευτήριο, ο δικηγόρος ο κ. Τόλης απ’ την πλευρά
φαντάζομαι, επειδή έτυχε και εγώ να τον βρω να συνομιλήσω, είναι σαν
αόριστο. Ο ∆ήμος νομίζω τι άλλο να κάνει; Οι δικηγόροι όμως εκεί που είναι η
αοριστία να εντοπίσουν και να είναι πιο ουσιαστικοί και πιο καθορισμένοι, γιατί
άμα θα βάλουν τα ίδια θέματα πάλι θα είναι αόριστο και θα το
χρησιμοποιήσουν οι άλλοι.
Και το τρίτο και τέταρτο, εγώ κ. Πρόεδρε κάποιο θέμα τηλεφωνικώς έθεσα σε
εσένα. ∆εν χρειάζομαι να τα λέμε εδώ πέρα, να κάνουμε... Φαντάζομαι θα το
έχεις αναφέρει όπως στον Αντιδήμαρχο αν θυμάστε. Εντάξει; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να ρωτήσει; Κα Γεωργιάδη;
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η: Καλησπέρα. Ο κ. Φουρλής έβαλε το θέμα σχετικά με την
αναβολή εκτέλεσης του έργου για τον αγωγό ομβρίων υδάτων, διότι ο τρίτος
κατά σειρά έκανε ένσταση και αναβάλλεται επ’ αόριστον και δεν ξέρουμε. Και
επανέρχομαι ακριβώς σ’ αυτό που είχα πει πέρσι τέτοιο καιρό μετά τις
πλημμύρες, ότι τα έργα ορεινής υδρονομίας είναι απαραίτητα. ∆εν αρκεί μόνο
να κατασκευαστεί ο αγωγός, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν και τα έργα
ορεινής υδρονομίας. Μήπως λοιπόν να μην περιμένουμε να πνιγούμε, να κάνει
κάτι; Γιατί η ∆ασική Υπηρεσία, πέρα από βελτίωση κάποιων δρόμων πάνω στο
Ποικίλο Όρος, δεν έχει προχωρήσει σε κάτι άλλο. Οπότε σε μια μεγάλη βροχή
θα έχουμε τα γνωστά αποτελέσματα. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό. Μήπως
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πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια της ∆ασικής Υπηρεσίας γι’ αυτό το θέμα,
γιατί αυτό είναι ένα έργο το οποίο γίνεται πολύ γρήγορα και με πολύ λίγα
λεφτά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Να πάμε στις απαντήσεις. Να
δώσουμε τον λόγο στους Αντιδημάρχους. Υπάρχει κάποιος, συνάδελφοι, που
θέλει να πει για τα θέματα που τέθηκαν; Ο κ. Βορέας.
ΒΟΡΕΑΣ: Για το κυριότερο βασικά θα απαντήσω, για τον αγωγό ομβρίων.
Βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχει απορριφθεί η ένσταση. ∆εν έγινε
καινούργια ένσταση.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΡΕΑΣ: Όχι. Ο αγωγός ομβρίων έχει τελειώσει, έχει κατακυρωθεί η
ένσταση, η εργολαβία. Ο τρίτος στη σειρά έκανε ένσταση η οποία
απορρίφθηκε και δεν υπήρξε συνέχεια σ’ αυτό.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΡΕΑΣ: Ναι. Είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Είναι
δηλαδή σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εάν κατάλαβα καλά για τα συγκεκριμένα,
τους αγωγούς ομβρίων, για το αντιπλημμυρικό δηλαδή της πόλης, δεν πήγε
τίποτα στο αόριστο. Αλλά οι υδραυλικοί που το χειρίζονται, η εταιρία,
χρειάζεται και ένα χρόνο για να μπορέσει να κάνει αυτές τις τρεις μελέτες, να
τις τελειώσει, να τις ολοκληρώσει. Θα απαντήσει ο ∆ήμαρχος πληρέστερα από
εμένα, αλλά σας λέω ότι δεν έχει εγκαταλειφτεί τίποτα και οι δύο είναι ήδη
τελειωμένες.
Για τη ∆άφνη δεν χρειάζεται να πω. Θα πει ο αντίστοιχος Αντιδήμαρχος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο συνάδελφος απ’ τους Αντιδημάρχους; Ο κ. Καραγιάννης;
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα. Σχετικά με τη ∆άφνη να πω πρώτα. Κοιτάξτε
τώρα εκεί πέρα τι έχει συμβεί. Έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές στο
παρελθόν. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα τεχνικής φύσης, θα σας πω
ορισμένα απλά για να τα επαναφέρουμε στη συζήτηση να τα γνωρίζετε.
Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα της κατασκευής, ότι ήταν εκτός του σχεδίου
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πόλης, το οποίο και έχει ξεπεραστεί με την ένταξη και τις ενέργειες που έκανε
η Τεχνική Υπηρεσία, όμως έχει γίνει αυτό πολύ πρόσφατα, από τότε που
δόθηκε η δυνατότητα για να γίνει.
Υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε όλο το γήπεδο σχετικά με την
παθητική και την ενεργητική πυρασφάλεια. Για τους μηχανικούς γνωρίζουν ότι
ένα έργο, το ∆ημόσιο γενικότερα θεωρεί τα κτίσματα πριν το ’88 παλαιά και
μετά το ’88 καινούργια, νέα. Και με βάση τις προδιαγραφές αυτές λοιπόν, το
συγκεκριμένο γήπεδο, η ενεργητική και παθητική πυρασφάλεια πρέπει να έχει
κάποιες προδιαγραφές. Η Γενική Γραμματεία, που τότε με δικιά της ευθύνη,
δικιά της χρηματοδότηση, προχώρησε στην εκτέλεση του έργου, δεν
αναγνωρίζει δηλαδή η ίδια τις προδιαγραφές που τότε η ίδια είχε χτίσει το
γήπεδο. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής, το οποίο είναι νομίζω και ευκόλως
κατανοητό. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την πυρόσβεση, γιατί είναι το ίδιο
κανάλι που είναι και η ύδρευση, με αποτέλεσμα η πίεση του νερού να πέφτει,
από εκεί που πρέπει να είναι στο 4,4, να πέφτει τις πρωινές ώρες μετά τις
8:00, 9:00, που και οι νοικοκυρές ξεκινάνε, βάζουνε βρύση κ.λπ., τρέχει το
νερό, να πέφτει κάτω απ’ το 4 και άρα να μην υπάρχει η δυνατότητα, με βάση
τις προδιαγραφές που έχουνε της ενεργητικής πυρασφάλειας.
Και υπάρχει και το ζήτημα με τη χωροταξία του γηπέδου, δηλαδή επί της
ουσίας πρέπει να γκρεμιστούν οι πόρτες και να μπούνε καινούργιες, γιατί είναι
1,40, πρέπει να γίνουν 1,80. Έπρεπε να γκρεμιστούνε οι κερκίδες, που έχει
πραγματοποιηθεί. Έπρεπε να φύγει το μηχανοστάσιο από μέσα, γιατί ήταν
ορισμένο σαν αποθήκη, αλλά τελικά έχει γίνει μηχανοστάσιο και πρέπει να
αλλάξει. Τέλος πάντων, σας λέω τα βασικά αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν και
πάρα πάρα πολλές άλλες μικρές λεπτομέρειες, που νομίζω μπορούμε να τα
συζητήσουμε και κατ’ ιδίαν τα υπόλοιπα.
Θέτω στη συζήτηση μόνο για να γνωρίζετε ότι στην αγωνιστική που έγινε
στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή είναι ένα ζήτημα που έχει θέσει η ΚΕ∆Ε
συνολικά. Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε η αγωνιστική αυτή της Εθνικής
κατηγορίας και σε άλλα γήπεδα πλην του Χαϊδαρίου που επίσης δεν έχουν
άδεια. Και αυτό δεν το λέω τώρα καταγγελτικά, το λέω για να βγάλει ο
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καθένας τα συμπεράσματά του, το γιατί δεν έγινε στο Χαϊδάρι ας πούμε, ενώ
σε αντίστοιχα γήπεδα χωρίς αντίστοιχη άδεια πραγματοποιήθηκε η αγωνιστική
κανονικά. Και ενώ η Γενική Γραμματεία έχει συνεννοηθεί, έχει δώσει εντολή να
μην

υπάρχει

κόλλημα

από

Αστυνομικούς

∆ιευθυντές

κ.λπ.

στην

πραγματοποίηση των αγώνων, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που
απασχολεί πανελλαδικά το συγκεκριμένο ζήτημα, και η Ομοσπονδία του
Μπάσκετ επίσης έχει κάνει συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να μπορεί να
γίνει το πρωτάθλημα. Γιατί αν πηγαίναμε με το γράμμα του νόμου, επί της
ουσίας δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το πρωτάθλημα. Στην Αθήνα δε,
στην Αττική είναι τέσσερα γήπεδα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν άδεια.
Καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση όχι πρωτάθλημα να γίνει,
ούτε φιλικά δεν θα μπορούσαν να παίξουν οι ομάδες.
Από εκεί και πέρα. Η Γενική Γραμματεία ξαναέβγαλε παράταση για ακόμα ένα
χρόνο. Η Τεχνική Υπηρεσία προχωράει κανονικά, θα μπούμε και στη
διαδικασία να γκρεμίσουμε τους τοίχους, τις πόρτες, θα αδειάσουμε το
μηχανοστάσιο, έχει προβλεφθεί να μπει δίκρουνο και εκεί που είναι το
μηχανοστάσιο να μπει... Πώς λέγεται Κώστα;
ΒΟΡΕΑΣ: Μπαίνει ένας πυροσβεστήρας πάνω απ’ το μηχανοστάσιο...
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τέλος πάντων. Έχει γίνει... Και η ενεργητική πυρασφάλεια
κατατέθηκε σήμερα στην Πυροσβεστική προκειμένου να πάρει άδεια. Υπήρχαν
κάποια ζητήματα που έβαλε εκεί ο Πυροσβέστης, θα διορθωθούνε. Τέλος
πάντων, είμαστε σε μία διαδικασία, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να
εξασφαλιστεί η αδειοδότηση. Θέλω να πω όμως ότι καταλαβαίνετε ότι είναι
μια... αφορά ένα ζήτημα το οποίο χωρίς τα απαραίτητα χρήματα και χωρίς
απαραίτητες ενέργειες και τη γνώση της Γενικής Γραμματείας, που η ίδια έχει
τις προδιαγραφές και δημιούργησε τα γήπεδα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα
πολύ σοβαρό θέμα πανελλαδικά. ∆εν αφορά μόνο το Χαϊδάρι.
Εμείς αυτό που οφείλαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε και την ομάδα,
κάναμε από την ημέρα που..., παρότι τελευταία στιγμή, την Παρασκευή το
μεσημέρι, με συντονισμένες ενέργειες βρήκαμε γήπεδο σε συνεργασία με τον
∆ήμο της Μάνδρας, οι οποίοι και δέχτηκαν να φιλοξενήσουν τον αγώνα. Και
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υπάρχει και μια απίστευτη γραφειοκρατία, χαρτιά που χρειάζεται να εκδοθούν.
Εκδόθηκαν τέλος πάντων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να μπορεί να
πραγματοποιηθεί και ο αγώνας θα γίνει σήμερα, γίνεται δηλαδή αυτή την ώρα,
σε λίγο ξεκινάει, στη Μάνδρα. Και ταυτόχρονα ευελπιστούμε μέχρι την
επόμενη βδομάδα να έχει περάσει η Επιτροπή, να πάρουμε τουλάχιστον την
προσωρινή έγκριση, την προσωρινή άδεια, για να μην υπάρχουν τα αντίστοιχα
προβλήματα.
Σε σχέση με τους πρόσφυγες έγινε μια συνάντηση την προηγούμενη βδομάδα
στον ∆ήμο Αθηναίων, παρουσία κάποιων δημάρχων, πέντε δημάρχων,
τεσσάρων δημάρχων, και εκπροσώπων των δημάρχων από άλλες περιοχές, με
το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας, που επί
της ουσίας έγινε ενημέρωση για το πώς θα προχωρήσει αυτό που ανακοίνωση
ο Υπουργός κ. Φίλης για την εκπαίδευση των προσφύγων. Κάτι καινούργιο...
Υπήρχε και μια επιστημονική ομάδα του Υπουργείου Παιδείας που είχε
επιμεληθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, που έκανε μια
σύντομη παρουσίαση. Κάτι καινούργιο όσο αφορά αυτό που όλοι ξέρουμε
διαβάζοντας το δελτίο τύπου δεν ανακοινώθηκε, ούτε τα σχολεία αυτά που θα
δεχτούν πρόσφυγες, ούτε ποια θα είναι, ούτε ποιος αριθμός θα φιλοξενηθεί
στο Χαϊδάρι, σε άλλους δήμους κ.λπ.
Σε σχέση με τη χρηματοδότηση, επειδή θέσαμε και αυτό το ζήτημα με τη
χρηματοδότηση των δήμων που θα φιλοξενήσουν τμήματα υποδοχής, μας
είπαν ότι έχουν εξασφαλίσει κάποια χρήματα μέσω κάποιων ευρωπαϊκών
κονδυλίων. Στην αρχή δεν μας είπαν τον χρονικό ορίζοντα. Αυτά είναι 9,8
εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, που αφορούν τη μεταφορά των
μαθητών και τα υπόλοιπα έξοδα, τους σχολικούς φύλακες, τις καθαρίστριες
και το πετρέλαιο. Με μια εύκολη διαίρεση που μπορεί να κάνει κάποιος των
προσφυγόπουλων και των χρημάτων που δίνονται. Αν αφαιρέσει τη
μεταφορά, είναι λιγότερα από 90€ για κάθε παιδί. Και νομίζω καταλαβαίνετε
ότι με 90€ ούτε θέρμανση μπορείς να έχεις κατά τους χειμερινούς μήνες για
να μπορέσεις να καλύψεις, γιατί δεν μπορείς να φέρεις τα παιδιά 14:00 με
18:00 και να τα έχεις χωρίς θέρμανση, ούτε τις σχολικές καθαρίστριες...
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Καταρχήν δεν μπορείς να προσλάβεις και άλλες, αλλά ούτε και τις σχολικές
καθαρίστριες με αυτά τα παιδιά μπορείς με οποιοδήποτε τρόπο να τις
καλύψεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, ούτε τέλος πάντων και τις
υποδομές που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα χρειάζονται μία επιπλέον
χρήση, μία επιπλέον συντήρηση θα μπορούμε να καλύψουμε.
Αφού υπήρχε μεγάλη ένταση ως προς αυτό το ζήτημα, μας είπαν ότι αυτά τα
λεφτά έχουν δρομολογηθεί μέχρι τον Γενάρη. ∆ηλαδή απ’ τον Γενάρη και μετά
θα υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση. Σας λέω τώρα επί της ουσίας ότι... και
νομίζω ότι... Εμείς αυτό που είπαμε εξαρχής είναι ότι δεν... Καταρχήν και η
κοινωνία εδώ του Χαϊδαρίου, στο 2ο ∆ημοτικό ας πούμε που έχουν γραφτεί 5
παιδιά στο σχολείο, και ο Σύλλογος Γονέων και ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων και
τα παιδιά όχι απλά έχουν σταθεί στο ύψος τους, και είναι και πολύ ευχάριστο,
έχουν υποδεχτεί τα 5 προσφυγόπουλα που έχουν ενταχθεί στο σχολείο.
Βέβαια δεν είναι εδώ και ο κ. Σπηλιόπουλος, έγινε αυτό που είπαμε την άλλη
φορά. Έχει μπει ένα παιδάκι στη Β’ ∆ημοτικού, ένα παιδάκι στη Γ’ ∆ημοτικού,
ένα παιδάκι στη ∆’ ∆ημοτικού και δύο παιδάκια στην Ε’. Και μιλώντας με τη
∆ιευθύντρια της είπαμε τι κάνετε ακριβώς; Λέει μπαίνουν μέσα 6 ώρες και
κοιτάνε τον τοίχο. Τα απογεύματα, λέει, κάποιες δασκάλες που... συγνώμη,
στα διαλλείματα κάποιες δασκάλες που ξέρουν αγγλικά τα προσεγγίζουνε μπας
και περάσουν λίγο πιο ευχάριστα τα 10 λεπτά του διαλλείματος και τους
έδωσαν και βιβλία στα ελληνικά. Καταλαβαίνετε δηλαδή ποιο είναι το σχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας για την ένταξη αυτών των παιδιών στα...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τα συγκεκριμένα παιδιά ξέρουν αγγλικά, αλλά τώρα ένα
παιδάκι Α’ ∆ημοτικού και αγγλικά να ξέρει είναι σε ένα πολύ σχετικό επίπεδο
ας πούμε και πώς μπορείς να συνεννοηθείς. Προφανώς το λέω γιατί εμείς
έχουμε κάνει μία προσέγγιση και με τους Συλλόγους Γονέων. Προσπαθούμε
αυτό το ζήτημα να το ανοίξουμε απ’ την αρχή, είδατε πόσο κοντά
παρακολουθούμε το ζήτημα. Με το 2ο ∆ημοτικό είμαστε σχεδόν σε
καθημερινή επαφή, να δούμε τι προβλήματα μπορεί να προκύπτουν, για να
μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε γρήγορα. Και επίσης η δέσμευση του
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Υπουργείου, και αυτό ισχύει δηλαδή, δεν μπορώ να πω το αντίθετο αυτή τη
στιγμή, είναι ότι θα ξεκινήσουν τα παιδιά να τοποθετούνται σε τμήματα
υποδοχής αφού ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί τους στον Σκαραμαγκά.
∆ηλαδή τα σχολεία που έχουν ξεκινήσει είναι από κέντρα που έχουνε, στις
περιοχές που έχουν ξεκινήσει, είναι από κέντρα που έχουν ολοκληρωθεί οι
εμβολιασμοί.
Τώρα δύο ακόμα ζητήματα πολύ σύντομα, γιατί έφαγα αρκετό χρόνο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και... Για την εκδήλωση
της Περιφέρειας, αυτός που αναλαμβάνει την εκδήλωση έχει και την ευθύνη
της επικοινωνίας της. Εμείς δεν είναι ότι απλά δεν συμμετείχαμε, γιατί δεν
προλαβαίναμε ή γιατί... για πολιτικούς λόγους εκφράσαμε τη διαφωνία μας και
δεν υπήρχε καμία περίπτωση, πολιτικά διαφωνώντας με την ουσία της
εκδήλωσης, να πάρουμε και οποιοδήποτε μέτρο επικοινωνίας της. Αυτή την
ευθύνη ούτως ή άλλως εφόσον τη διοργάνωνε μόνη της η Περιφέρεια, με
τους φορείς που τη διοργάνωνε, θα είχε την ευθύνη της επικοινωνίας και άρα
νομίζω ότι δεν βαραίνει κάτι τέτοιο τον ∆ήμο.
Και για τις συγκεντρώσεις, για το δελτίο τύπου, να πω ότι εντάξει τώρα, θα πει
φαντάζομαι και ο ∆ήμαρχος συνολικά για τις Λαϊκές Συγκεντρώσεις, αλλά όσο
αφορά το δελτίο τύπου επιλέξαμε μια φωτογραφία που νομίζω ότι εκφράζει
αυτή τη ∆ημοτική Αρχή, που ακριβώς θέλει τον λαϊκό παράγοντα να είναι
δίπλα της, θέλει τον λαό να κινητοποιείται, να διεκδικεί και να μην στέκεται με
τα χέρια μαζεμένα και απλά να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Είναι από μια
συγκέντρωση, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στο Χαϊδάρι, από μια
συγκέντρωση που συνδιοργάνωσε ο ∆ήμος Πάτρας με τον ∆ήμο Χαϊδαρίου για
το ζήτημα της ανεργίας και νομίζω ότι και το θέμα το συγκεκριμένο, το
ζήτημα της ανεργίας, που αφορά τις περιοχές της ∆υτικής Αθήνας και του
Χαϊδαρίου, δεν χρειάζεται να αναφέρω τα στοιχεία των ανέργων, των
ανθρώπων που σιτίζονται στον ∆ήμο κ.λπ., νομίζω όμως ότι είναι ένα ζήτημα
που όλοι αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και δίπλα μας, νομίζω
ήταν το καλύτερο μήνυμα που θέλαμε να δώσουμε για τη συμμετοχή στις
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Λαϊκές Συγκεντρώσεις. ∆ηλαδή επί της ουσίας ήταν αν θέλετε και το καλύτερο
feedback, η μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου σε κάλεσμα του ∆ήμου, να
εκφράζει και τη θέλησή μας για μεγάλη συμμετοχή στις Λαϊκές Συγκεντρώσεις.
Και εδώ πάντως η πραγματικότητα έχει δείξει ότι, παρά τις Κασσάνδρες, οι
προηγούμενες Λαϊκές Συγκεντρώσεις συγκέντρωσαν εκατοντάδες κόσμο. ∆εν
είχαν ξαναγίνει στο Χαϊδάρι. Ήταν απ’ ό,τι έλεγε και ο ίδιος ο κόσμος, είτε
ήταν ΚΚΕ, είτε δεν ήταν ΚΚΕ, έλεγε ότι αυτή η διαδικασία είναι κάτι το
πρωτόγνωρο, κάτι το θετικό, κάτι το ουσιαστικό, γιατί δεν είναι πίσω από μια
οθόνη και πίσω από ένα πληκτρολόγιο, έχει και τη ζωντανή επαφή, έχει την
επαφή με τον ∆ήμαρχος, που ο πολίτης πρέπει να τον γνωρίζει, έχει την
προσωπική επαφή λέγοντας ο άλλος το πρόβλημά του, είτε αυτός που μπορεί,
είτε και αυτός που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή, και νομίζω
ότι αυτή η διαδικασία έβγαλε και τη ∆ημοτική Αρχή πιο έμπειρη, γιατί ήρθε
πολύ κοντά ανά γειτονιά με τα προβλήματα των κατοίκων, και ταυτόχρονα
έδωσε και το στίγμα αυτής της ∆ημοτικής Αρχής, ότι θα είμαστε δίπλα στα
λαϊκά προβλήματα. Και νομίζω αν μη τι άλλο, ότι επειδή είναι συγκεντρώσεις
της ∆ημοτικής Αρχής, δεν είναι ένα ανοιχτό ∆ημοτικό Συμβούλιο, θα
αποδειχθεί και στην πράξη αν η συμμετοχή θα είναι μαζική και αν ο κόσμος
αυτό το πράγμα το... εμπιστεύεται τη ∆ημοτική Αρχή, συμπαραστέκεται,
συμπορεύεται και είναι δίπλα της για τα μεγάλα που έρχονται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος απ’ τους Αντιδημάρχους; Κα
Γεωργιάδη.
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Να σας πω πολύ σύντομα; Είναι Αγγλικά, Ελληνικά,
Μαθηματικά, Γυμναστική και Καλλιτεχνικά, απ’ τις 14:00 μέχρι τις 18:00. Ο
∆ήμος καταλαβαίνετε... να σας πω τώρα. Το Υπουργείο Παιδείας επικαλείται,
και δεν έχουμε κανένα λόγο, μάλιστα να σας πω την γνώμη μου σε θετική
κατεύθυνση είναι το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έχουν
ετοιμάσει και κάποια βιβλία τα οποία θα δοθούν. Είναι σε θετική κατεύθυνση
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουν εκπονήσει. Υπάρχει μία εμπειρία, και
αυτό είναι σημαντικό, απ’ τον Πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, που υπήρξαν
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τέτοια τμήματα αντίστοιχα υποδοχής των παιδιών. Την εμπειρία αυτή την έχει
το Υπουργείο Παιδείας. Είναι άλλο θέμα τώρα κατά πόσο αυτό το ζήτημα
μπορεί σε τέτοιο αριθμό παιδιών και με αυτές τις συνθήκες που ζουν, γιατί
τότε ήταν πολύ διαφορετικές οι συνθήκες φιλοξενίας των παιδιών, είναι
δηλαδή ένα το κριτήριο ότι σε συνθήκες χειμερινές μαζικού εγκλωβισμού σε
τέτοια κέντρα που υπάρχουν τι ακριβώς θα μπορεί να λύσει αυτό το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τι άλλα μέτρα στήριξης πρέπει να πάρει το
κράτος, και ταυτόχρονα μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα τι θα γίνει
ακριβώς. Νο...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αντιδήμαρχε.... Λοιπόν. Πριν δώσουμε τον λόγο στον ∆ήμαρχο
να πω, συνάδελφοι, για το θέμα του παλιού ∆ημαρχείου. Είχε μπει από το
καλοκαίρι, όπως σωστά είπε ο συνάδελφος ο Μποζίκας, απ’ την αρχή είπαμε
να το βάλουμε. Υπήρξε όμως παράκληση και από συναδέλφους άλλους της
αντιπολίτευσης, λόγω του ότι ήταν το καλοκαίρι, κάποιος νομίζω ο Ηρακλής
έλειπε σε εκείνο το Συμβούλιο, είχε παρακαλέσει να το βάλουμε απ’ τον
Σεπτέμβρη, και με τον συνάδελφο τον Ντηνιακό που το είχαμε κουβεντιάσει
μου είπε θα χανόταν το ζήτημα μέσα στο... τέλη Ιούλη δηλαδή. Τώρα
συνάδελφοι θα το βάλουμε, στο επόμενο, σε μεθεπόμενο. Κάνουμε μία
προσπάθεια, πέρα απ’ το σημερινό που έγινε γιατί έπρεπε να λυθούν κάποια
υπηρεσιακά ζητήματα, σε κάθε συμβούλιο να φέρνουμε κάποιο σοβαρό θέμα,
όπως ήταν ο κανονισμός κοινοχρήστων χώρων κ.λπ.
Βέβαια πρέπει να βλέπουμε και την προτεραιότητα, γιατί αυτό μπορεί να είναι
μια πρωτοβουλία των συνδημοτών μας, όμως έχουμε και το θέμα του σχεδίου
διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο αν θυμάστε είναι από πέρσι το καλοκαίρι,
που είναι ένα μεγάλο θέμα και εμείς θέλουμε να το φέρουμε άμεσα να
κουβεντιαστεί πλήρως στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, γιατί τότε ήταν η κουβέντα
ενός προσχεδίου. Μ’ αυτή την έννοια... έτσι; ∆εν παραπέμπεται στη... Για το
θέμα τις εξελίξεις θα σας πει ο ∆ήμαρχος.
Πάντως, συνάδελφοι, θα ήθελα να πω και κάτι ως πολιτικό πρόσωπο, όχι ως
Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε τώρα συνάδελφοι. Η ∆ημοτική
Αρχή και πριν τις δημοτικές εκλογές την ταμπέλα της δεν την έβαλε ποτέ σε
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καμιά ντουλάπα. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Την ταμπέλα μας, λέω, δεν τη
βάλαμε σε καμιά ντουλάπα. Και στον δεύτερο γύρο ο κόσμος που μας ψήφισε
φυσικά δεν μας ψήφισε γιατί είμαστε ΚΚΕ. Ήξερε όμως ποιον ψήφιζε, έτσι; Για
να μην λέμε εδώ πέρα ποιος σας ψήφισε και τέτοια. Τεμπέλες λοιπόν εμείς... η
ταμπέλα μας είναι και το είναι μας. Η ιδεολογία μας, η πολιτική μας, που
εκφράζεται και στη διαχείριση του ∆ήμου και στη διαχείριση των... Αυτό
καλούμαστε, καλούμε άλλωστε και τον λαό να κρίνει, έτσι; Άρα λοιπόν να μην
λέμε γιατί βάζετε αυτό, βάζετε το άλλο. Εμείς αυτοί ήμασταν, αυτοί είμαστε
και αυτοί θα είμαστε και αύριο, είτε είμαστε ∆ημοτική Αρχή, είτε όχι. Είναι
άσκοπη αυτή η κουβέντα, έτσι;
Να δώσουμε τον λόγο στον ∆ήμαρχο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά, για τα προσφυγόπουλα ειπώθηκαν όλα, απλά κάτι που
δεν είπε ο Νίκος είναι ότι αυτά τα 9,5 εκατομμύρια δίνονται σε ΜΚΟ για τη
μεταφορά των παιδιών και για κάποιους δασκάλους που θα πάνε στα σχολεία.
∆εν θα δοθούν σε ∆ήμους. Τουλάχιστον ο προς το παρόν σχεδιασμός δεν είναι
να δοθεί τίποτα στους ∆ήμους.
Για το Πολιτιστικό Κέντρο στο παλιό δημαρχείο, κοιτάξτε, το ∆ημοτικό
Συμβούλιο αν θυμάστε έχει συζητήσει δύο φορές και είχε πάρει αποφάσεις για
το παλιό δημαρχείο. Και η απόφαση ήταν σαφέστατη την οποία είχαμε πάρει,
ότι εφόσον υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη, αν ενταχθούν δηλαδή έργα ίσης
αξίας με τα χρήματα που θα δίνονταν για το παλιό δημαρχείο απ’ την
Περιφέρεια, τότε εμείς θα πηγαίναμε στη δεύτερη λύση και θα προκρίναμε τη
δημιουργία όλων αυτών των έργων που θα αντικαθιστούσαν το ποσό του
παλιού δημαρχείου, αυτού του έργου. Εντάχθηκαν αυτά τα έργα στην
Περιφέρεια. Ήδη αρκετά είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Πριν από λίγους μήνες ξεκίνησε μία προσπάθεια από κάποιους συμπολίτες οι
οποίοι, πολύ σωστά είπε ο Αντρέας, διακινώντας ένα κείμενο στο οποίο το
ερώτημα ήταν αν θέλουν να γίνει Πολιτιστικό Κέντρο στο παλιό δημαρχείο,
χωρίς όμως οτιδήποτε άλλο, πήραν υπογραφές από εκατοντάδες συμπολίτες
μας, γιατί πραγματικά έβγαιναν έξω και υπογράφανε όλοι. δηλαδή ποιος δεν
θέλει να γίνει Πολιτιστικό Κέντρο στο παλιό δημαρχείο, όπως έμπαινε το
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ερώτημα δηλαδή. Υπέγραψαν όλοι από όλες τις παρατάξεις, όπου πήγαινε
υπέγραφαν. Βέβαια μετά πάρα πολλοί από αυτούς που υπέγραψαν, όταν
κατάλαβαν τι ακριβώς γίνεται, έλεγαν ότι εμείς βάλαμε μια υπογραφή, αλλά
δεν έχουνε καμία σχέση.
Παρόλα αυτά, με δεδομένο ότι υπήρχε ένα κείμενο που είχε αυτές τις
υπογραφές, εμείς είπαμε ότι θα φέρουμε το θέμα στο ∆ημοτικό Συμβούλιο αν
θέλετε να ξανασυζητηθεί. Προφανώς επειδή υπήρχε και μια πολύ μεγάλη
αρθρογραφία κυρίως παραπληροφόρησης σε σχέση με το θέμα αυτό και
συνολικότερα με το θέμα του πολιτισμού, είδατε ότι μπήκαν φωτογραφίες από
άλλους δήμους, ωραίες αίθουσες, χωρίς να μπαίνουν και στην ουσία βέβαια,
να δούμε τι γίνεται στο Χαϊδάρι, τι γίνεται αλλού, αν και εμείς δεν βάζουμε
συγκριτικά έτσι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει το συγκριτικό είναι κάθε χρόνο
στο Χαϊδάρι να έχουμε καλύτερες συνθήκες και μεγαλύτερη ανάπτυξη του
πολιτισμού. Και φέτος να σας πούμε ότι μέχρι τώρα στα τμήματα που θα
λειτουργήσουν ήδη μέχρι τώρα έχουν γραφτεί 1.300, 1.300 παιδιά κυρίως,
αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν υπάρχει μία τεράστια
άνθιση απ’ τους ούτε 300 που ήταν όταν λειτουργούσε η ΚΟΙΝΣΕΠ, που ήταν
υπό διάλυση, έχουμε αυτό το νούμερο, το οποίο βέβαια δεν έχει ακόμα
ολοκληρωθεί, γιατί πάρα πολλοί δεν έχουνε δηλώσει ακόμα συμμετοχή στα
τμήματα.
Θα έρθει το θέμα για συζήτηση. Κάθε παράταξη, γιατί ακούγονται διάφορα
πράγματα, να τοποθετηθεί και να πάρουμε και απόφαση σαν ∆ημοτικό
Συμβούλιο, αν και νομίζω ότι η απόφαση υπάρχει σε επίπεδο ∆ημοτικού
Συμβουλίου. Αν κάποιοι αναθεωρήσουν την άποψή τους ή έχουν οποιαδήποτε
άλλη θέση, εδώ είμαστε να την βάλουν. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλα.
Για τις Λαϊκές Συνελεύσεις, καλό ότι ακούγεται εδώ ότι είναι αναγκαίο να
γίνουν οι Λαϊκές Συνελεύσεις, γιατί κάποιοι έλεγαν ότι είναι επικοινωνιακό τρικ
σε κάποια γραπτά. Εμείς απ’ την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε πήγαμε σε
αυτές τις συνελεύσεις και πέρσι τον Οκτώβρη, γιατί λέγαμε ότι κάθε χρόνο θα
γίνονται αυτές οι συνελεύσεις. Τον Οκτώβρη είχαν καθοριστεί συνελεύσεις για
αρχές Νοέμβρη. Είχε βγει μάλιστα το πρόγραμμα όπως έχει βγει τώρα.
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προέκυψαν όμως οι μεγάλες πλημμύρες του Οκτώβρη, οπότε καταλαβαίνετε
ότι ένας ∆ήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν αδύνατο να πάει εκείνη
την περίοδο στις Λαϊκές Συνελεύσεις. Τις αναβάλαμε, γιατί μετά προέκυψαν
γιορτές και οι εκδηλώσεις όλες των Συλλόγων πίτες κ.λπ. που κόβονται το
πρώτο τρίμηνο, τις προγραμματίσαμε για τέλη Απρίλη, αρχές Μάη, και
προκύπτει το προσφυγικό, το οποίο για τον ∆ήμο μας καταλαβαίνετε ότι ήταν
ένα τεράστιο, μείζον θέμα εκείνη την περίοδο. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε
πάρα πολλά θέματα σε σχέση με τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας και
δεν μπορούσαμε πάλι εκείνη την περίοδο να πάμε σε συνελεύσεις, έτσι;
Αναβλήθηκαν και τότε.
Πάμε τώρα με ένα πολύ καλό προγραμματισμό. Θα γίνουν σε 7 γειτονιές της
πόλης. Εμείς θέλουμε μέσα από αυτές τις συγκεντρώσεις κυρίως να
αναδειχθούν, να ακουστούν τα προβλήματα. ∆εν φοβόμαστε και θέλουμε να
πει ο κόσμος ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη γειτονιά του,
στην καθημερινότητα και τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα, και από εκεί και
πέρα να καθίσουμε κάτω να αντιμετωπίσουμε. Η εμπειρία που είχαμε στις
πρώτες συγκεντρώσεις που κάναμε ήταν πάρα πολύ θετική, γιατί η
καταγραφή αυτών των προβλημάτων έφερε και τη λύση τους σε αρκετά από
αυτά. Με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαμε σαν ∆ήμος λύσαμε πολλά απ’ τα
θέματα που αναδείχτηκαν στις συνελεύσεις. Γίναμε σοφότεροι, μπορέσαμε να
κάνουμε ένα προγραμματισμό, που θα δείτε και το επόμενο διάστημα οι
παρεμβάσεις που θα γίνουν στην πόλη θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και
θέλουμε και σε αυτή τη φάση τώρα να εκφραστεί η θέληση των κατοίκων για
να δουν κάτι καλύτερο στην πόλη.
Για τη μεγάλη φωτογραφία και τη μονομέρεια, απάντησε ο Νίκος βέβαια, αυτή
η φωτογραφία είναι τιμή μας για το Χαϊδάρι που στην πλατεία του
∆ημαρχείου, σε συνεργασία με τον ∆ήμο Πάτρας, γιατί ξέρετε ότι ο ∆ήμος
Πάτρας συνδιοργάνωσε με πολλούς δήμους, με όλους τους δήμους αν θέλετε
απ’ όπου πέρασε η πορεία, και είναι και προς τιμήν και άλλων δημοτικών
αρχών, οι οποίες αν θέλετε και διαφωνούν και ιδεολογικά με τον ∆ήμο της
Πάτρας. Αλλά παρόλα αυτά ένα τόσο μεγάλο θέμα, όπως είναι το θέμα της
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ανεργίας, ένα θέμα που κινητοποίησε κόσμο, που πήραν μέρος χιλιάδες σε
αυτή την πορεία και σε όλη τη διαδρομή, αλλά και στη μεγάλη συγκέντρωση
στο Σύνταγμα. Ήταν μια συγκλονιστική συγκέντρωση αυτή που έγινε. Αλλά
και στην πορεία διαδραματίστηκαν απίστευτες στιγμές. Ο Κώστας Τσουκνίδας
ήταν απ’ την αρχή εκπρόσωπος του ∆ήμου, παρευρέθηκε στη συνέντευξη
τύπου εκπροσωπώντας τον ∆ήμο και πήρε μέρος σε όλη την πορεία απ’ την
Πάτρα με τα πόδια μέχρι την Αθήνα. Μπορεί να σας περιγράψει το τι γινόταν
απ’ τις πόλεις και τα χωριά που πέρναγε η πορεία.
Αυτή λοιπόν η σημαντική πορεία και συγκέντρωση που έγινε εδώ στο
∆ημαρχείο έπρεπε να απεικονιστεί και σε αυτό το κείμενο και έπρεπε να πούμε
μπράβο, ότι και συμμετείχε ο ∆ήμος και μπήκε αυτή η φωτογραφία. Τώρα
αυτά και αν είναι μικροπρέπειες, να ασχολούμαστε με τη φωτογραφία, που
βέβαια δεν φαίνεται καμία σημαία από κανένα φορέα και που δεν έχουμε και
πρόβλημα, όπως λέει ο Βασίλης, και να φανούν. Αλλά παρόλα αυτά δεν
υπάρχει τουλάχιστον κανένα μεμπτό σε αυτή τη φωτογραφία. Ίσα-ίσα που
είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι ο κόσμος μπορεί αν κινητοποιηθεί, μπορεί να
αντιδράσει και εμείς θέλουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου και
αυτό επιδιώκουμε και μέσα απ’ τις Λαϊκές Συγκεντρώσεις.
Για την εκδήλωση στο... αν ενημερωθήκαμε. Ειπώθηκε και προηγουμένως
αυτό, ο φορέας που διοργανώνει την εκδήλωση είναι υποχρεωμένος να
καλέσει και αντίστοιχα. Σε εμάς δεν ήρθε τέτοιου είδους πρόσκληση. Απ’ τη
στιγμή που είπαμε ότι δεν συμμετέχουμε δεν ήρθε πρόσκληση δηλαδή για να
μοιράσουμε. Αν μας ερχόταν πρόσκληση θα το κάναμε αυτό, ανεξάρτητα αν
ήμασταν συνδιοργανωτές ή όχι. Και να πούμε ότι σαν ∆ήμος βοηθήσαμε στην
υποδομή, δηλαδή στις καρέκλες και στην εξέδρα. ∆εν είμαστε τόσο, πώς να το
πω, μικροπρεπείς, να μην... Απ’ τη στιγμή που μας ζητήθηκε, στηρίξαμε
υλικοτεχνικά την εκδήλωση. Από εκεί και πέρα όμως πολιτικά διαφωνήσαμε
και την εκφράσαμε και εκφράστηκε και εδώ μέσα και με την ανακοίνωση.
Για τα ασφαλιστικά μέτρα του ∆άσους ειπώθηκε ότι ο ∆ήμος μας έχει
συστρατευτεί. Παλεύει και για την απομάκρυνση του Σκοπευτηρίου βέβαια και
έχει πάρει απόφαση και έχει ανακοινωθεί απ’ την αρχή όταν αναλάβαμε τη
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διοίκηση του ∆ήμου και βέβαια θα στηρίξουμε και τώρα τα ασφαλιστικά μέτρα
τα οποία υπάρχουν.
Για την έκθεση αυτή τώρα στο Περιστέρι που είπες και για τα σχολεία, αν
υπάρχει αίτημα δεν έχει έρθει εδώ σε εμάς να ζητήσει οτιδήποτε. Αν...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια. Πρέπει να έρθει στον ∆ήμο, να συζητήσουμε, να δούμε
τι μπορεί να γίνει. Βέβαια τώρα είναι λίγο δύσκολο να πάει σε όλα τα σχολειά,
αλλά το να κάνουμε μια έκθεση στο ∆ημαρχείο, στην Έλλη, οπουδήποτε
αλλού, αυτό με μεγάλη χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο να
διοργανωθεί. Να του πεις λοιπόν να έρθει στον ∆ήμο για να συζητήσουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι λέω Γρηγορουσιώτικη τεχνολογία. Πρέπει να...
ΓΚΑΝΑ: Πάντως η εμβέλειά της ξεπερνάει τα όρια της Γρηγορούσας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, αλλά είναι... είναι Γρηγορουσιώτικη, είναι.. Είμαστε και λίγο
τοπικιστές.
ΓΚΑΝΑ: Εγώ γι’ αυτό το είπα ότι είναι από τη Γρηγορούσα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Για τον ΧΥΤΑ Φυλής τώρα να ξανασυζητήσουμε; Και στο
προηγούμενο Συμβούλιο συζητήσαμε. Εμείς διαφωνούμε με τη λειτουργία του
ΧΥΤΑ στη Φυλή. Έχει ξεπεράσει τα όριά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι
τώρα. Συνέχεια παίρνει αναβολή το θέμα, γιατί είπαμε μένουν και άλλα
ζητήματα και οικονομικά και... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
Για την ένσταση για τον κεντρικό αγωγό, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
∆ηλαδή εκδικάστηκε η ένσταση, απορρίφθηκε, έχει προχωρήσει στον
προσυμβατικό έλεγχο τώρα στο ελεγκτικό συνέδριο. ∆ηλαδή οι διαδικασίες πια
για την κατασκευή του αγωγού τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
Και γι’ αυτό το θέμα που έβαλε η Ειρήνη σχετικά με τη μελέτη της ορεινής
υδρολογίας για το Ποικίλο κ.λπ., δεν γίνεται γρήγορα και με λίγα λεφτά.
Είναι... ίσα-ίσα που... συγνώμη που γελάω, αλλά επειδή έχουμε κάνει πολλές
συσκέψεις με πέντε Υπουργούς, την Περιφερειάρχη και οι ∆ήμαρχοι εδώ της
περιοχής και επτά ∆ήμαρχοι που είμαστε θιγόμενοι και έχουμε κάνει πάρα
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πολλές συσκέψεις γι’ αυτό το θέμα, αυτή η μελέτη της διαχείρισης των
υδάτων του Ποικίλου Όρους, που είναι μια πολύ σημαντική δουλειά και η
μελέτη μόνο αξίζει δεκάδες εκατομμύρια, μόνο η μελέτη, να φανταστείτε ότι η
Ελληνική Εταιρία Υδάτων που έχει αναλάβει να κάνει τη μελέτη αυτή από
πέρσι, θα την παραδώσει τον Μάρτη του ’17, για να δείτε δηλαδή πόσο
γρήγορες και πόσο φθηνές είναι οι διαδικασίες για τη μελέτη της διαχείρισης
των υδάτων του ορεινού όγκου μόνο του Ποικίλου Όρους.
Από εκεί και πέρα, εμείς σε σχέση, γιατί δεν μπορεί να περιμένουμε και μετά
για να γίνει αυτό βέβαια, για να υλοποιηθεί το έργο θα φάει και κάποια χρόνια
ακόμα,

εμείς κάναμε

γρήγορες παρεμβάσεις,

είδατε η πίεση

και η

κινητοποίηση, γιατί θα δείτε και φωτογραφίες ας πούμε και στο κάλεσμα που
θα κάνουμε για τις συγκεντρώσεις και απ’ τη συγκέντρωση που κάναμε, εκτός
και αν πειράζει και αυτό, για τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν και
την πίεση που κάναμε και με τη συγκέντρωση στη Λεωφόρο Καβάλας. Εμείς
λοιπόν πήραμε άμεσα μέτρα, που ήταν παρεμβάσεις τοπικές σε σημεία που
έπρεπε να γίνουν πολύ γρήγορα και να λυθούν κάποια επείγοντα ζητήματα.
Έχουμε κάνει και έχουμε πάρει απόφαση στο Συμβούλιο αν δεν θυμάστε για
τρεις μελέτες για την Αφαία, το Βορειοδυτικό ∆άσος και το Στρατόπεδο, το
Νοσοκομείο, είναι το κομμάτι του Νοσοκομείου από εκεί.
Οι δύο μελέτες είναι... η μία μελέτη είναι έτοιμη για το Βορειοδυτικό ∆άσος,
έχει κοστολογηθεί και περιμένουμε τώρα κάποιες μικρές λεπτομέρειες για να
δημοσιευθεί σε ΦΕΚ κ.λπ. για να προχωρήσει το θέμα. Της Αφαίας είναι και
αυτή σχεδόν έτοιμη. Προχθές είχαμε συνάντηση με τους μελετητές και είδαμε
τα βήματα, μέχρι που έχουμε προχωρήσει και τι πρέπει να γίνει ακόμα.
Σήμερα η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου είχε πάει στο Στρατόπεδο με τους
μελετητές για να δούμε κάποιες παρεμβάσεις άμεσες πάλι σε σχέση με πιθανά
πλημμυρικά φαινόμενα. Και στο προηγούμενο ∆ημοτικό Συμβούλιο ψηφίσαμε
πάλι μια ανάθεση εργασίας για να κάνουμε μια σχάρα στη Ρίμινι και Ιερού
Λόχου, που τουλάχιστον θα ανακουφίσει το πρόβλημα για τη Γρηγορούσα και
τον Αϊ Γιώργη, οι οποίες πνίγονται και θα δοθεί και εκεί μια ανάσα.
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∆ηλαδή πιστεύουμε ότι έχουμε θωρακίσει σε ένα σημαντικό σημείο την πόλη,
μέχρι να προχωρήσουν ο κεντρικός αγωγός και βέβαια η μελέτη της
διαχείρισης των νερών του βουνού, που βέβαια δεν είναι μόνο αυτά, γιατί
έχουμε και άλλα και πιο τοπικά ζητήματα και έχουμε και απ’ το όρος Αιγάλεω,
είπα για την Αφαία, και έχουμε βέβαια και στην Αστυθέα. ∆ηλαδή υπάρχουν
και σε διάφορες άλλες περιοχές. Πάντως ασχολούμαστε πάρα πολύ με την
αντιπλημμυρική θωράκιση και είμαστε και σε ένα καλό σημείο. Και αν θέλετε,
τις τελευταίες βροχές που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες, που ήταν
καταρρακτώδεις βροχές, ευτυχώς δεν είχαμε κανένα πλημμυρικό φαινόμενο
στα σημεία της πόλης μας.
Στην Κορυτσάς, κοιτάξτε να δείτε, γιατί διάβασες το κείμενο αυτό της
γνωστής συνδημότισσας, η οποία γράφει και ξαναγράφει γι’ αυτό το ζήτημα.
Εκεί έχει γίνει παρέμβαση και η παρέμβαση που έγινε, είναι εδώ ο Ηλίας
Βαρυτιμιάδης, ασχολήθηκε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα και η παρέμβαση
που έγινε τότε στην Κορυτσάς, ακόμα και στις πλημμύρες του Οκτώβρη πέρσι,
λειτούργησε και δεν πνίγηκε κανένας στην Κορυτσάς. Αλλά αν γίνει η
Κορυτσάς θα σωθεί μόνο με τον κεντρικό αγωγό, γιατί θα πάρει τα νερά που
έρχονται απ’ την Πύλου. Εκεί είναι το ζήτημα, ότι μόνο με τη δημιουργία που
θα κουμπώσει ο αγωγός της Πύλου, που αυτή τη στιγμή είπαμε τι πρόβλημα
έχει και σκάει εκεί και όλα και βγαίνουν. Λοιπόν, μόνο όταν κουμπώσει εκεί και
γίνει ο κεντρικός αγωγός θα σωθεί η Κορυτσάς. Μέχρι τότε όμως η παρέμβαση
που έγινε πέρσι έφερε αποτέλεσμα και τουλάχιστον μπορεί να πηγαίνει το
νερό στους 5 πόντους, αλλά δεν έχουμε όμως πλημμυρικά φαινόμενα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Νομίζω

ολοκληρώσαμε

τη

διαδικασία.

Κα

Γεωργιάδη

ολοκληρώσαμε τη διαδικασία. Μπορούσατε και πριν να τα βάλετε. Έχετε
πάρει, συνάδελφοι, και σε mail και οι επικεφαλής νομίζω έχετε μπροστά σας
τρία Εκτός Ημερησίας που ζητάει το Προεδρείο το Σώμα το να το συζητήσει.
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1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Υπογραφή συμφωνητικού με υπαλλήλους του ∆ήμου περί τη
καταβολή οφειλών από επιδόματα και μισθολογικές διαφορές.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ένα έχει να κάνει με υπογραφή συμφωνητικού με
υπαλλήλους του ∆ήμου περί την καταβολή οφειλών από επιδόματα και
μισθολογικές διαφορές. Είναι οι γνωστές οφειλές που έχουμε ξανασυζητήσει.
Υπάρχει αντίρρηση να συζητηθεί συνάδελφοι; Όχι.

2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 190/2016 απόφασης του ∆ημοτικού
Συμβουλίου περί υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη ενός ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τους
Παιδικούς Σταθμούς».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το 2ο έχει να κάνει με επικαιροποίηση παλιότερης απόφασης
που είχαμε πάρει περί υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη ενός ΤΕ
Νηπιοβρεφοκόμου, που χρειάζεται επικαιροποίηση γιατί άλλαξε η νομοθεσία.
Υπάρχει αντίρρηση συνάδελφοι; Όχι.

3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Σημείωμα της Οικονομικής Επιτροπής για τιμολόγια προς διαγραφή
λόγω παρόδου της πενταετίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και το 3ο είναι ένα σημείωμα της Οικονομικής Επιτροπής για
τιμολόγια προς διαγραφή λόγω παρόδου της πενταετίας. Έτσι; Υπάρχει
αντίρρηση να συζητηθεί;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι, ναι, για να πληρώσουν. Λοιπόν, πάμε στην Ημερήσια
∆ιάταξη συνάδελφοι.

1ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης νέας μίσθωσης ακινήτου στην
περιοχή ∆άσους Χαϊδαρίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Έχει λήξει η σύμβαση με το κτήριο που νοικιάζουμε για το
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆άσους και προχωράμε σε νέα διαδικασία. ∆εν
μπορούσε δηλαδή να γίνει η Στέγη Πολιτισμού στο ∆άσος. Ναι, ναι. Και
προχωράμε σε νέα διαδικασία, επειδή δεν μπορούσε να πάρει άλλη
παράταση...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει ερώτημα; Συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε.
Ομόφωνα λοιπόν.

2ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Άμεσες μικροεπισκευές σε
κτήρια Πολιτισμού του ∆ήμου Χαϊδαρίου».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βορέας.
ΒΟΡΕΑΣ: Είναι για το κτήριο Γύζη. Πέρασε και το χρονικό όριο για την
οριστική παραλαβή και αυτό γίνεται αυτόματα. Υπάρχουν βέβαια και... το
σημείωμα είναι πολύ αναλυτικό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι
άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
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3ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ∆ήμου μας, στο
Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας, με θέμα: «Αλλαγή
του Καλλικράτη-Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και ∆ιοίκησης του
Κράτους».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο ∆ήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να πω; Γίνεται ένα θεματικό συνέδριο στον Βόλο στις 17 και
18 Οκτώβρη. Το θέμα το βλέπετε. Είναι οι προτάσεις που γίνονται για την
αλλαγή του Καλλικράτη. Βέβαια τον άλλο μήνα, 24 με 27 Νοέμβρη γίνεται το
Τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆Ε στη Θεσσαλονίκη, που θα συζητήσει βέβαια εφ’
όλης της ύλης και αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι ένα θεματικό συνέδριο. Πάμε σε
μια αλλαγή για μας αντιδραστικότερη ακόμα σε σχέση ακόμα και με τον
Καλλικράτη. Αυτά όμως αν θέλετε θα κάνουμε μια συζήτηση μετά τις εργασίες
του συνεδρίου και τα αποτελέσματα για τα πορίσματα κ.λπ. Και πρέπει να
πάρουμε απόφαση αν θέλει κάποιος συνάδελφος να παρακολουθήσει τις
εργασίες.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει συνάδελφοι και απ’ την αντιπολίτευση κάποιος
συνάδελφος που... κ. Ντηνιακέ.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εγώ θα ήθελα, αλλά λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών δεν
μπορώ. Πιστεύω ότι ένα μέλος απ’ την αντιπολίτευση θα έπρεπε να παραστεί,
πέρα από τη ∆ημοτική Αρχή. Αν υπάρχει δυνατότητα...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, πρέπει να το πούμε μέχρι... πάρα πολύ σύντομα
δηλαδή, γιατί πρέπει να διαθέσουμε και τα χρήματα, έτσι; Το έχω πει απ’ το
προηγούμενο Συμβούλιο. Κ. Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Επιτρέψτε μου να παρέμβω λίγο, έτσι εμβόλιμα, να σας πω το
εξής. Σεβόμαστε τις προσπάθειες που κάνει η ΚΕ∆Ε με θετικά συνέδρια. Αυτό
βοηθάει πολύ ανά τη χώρα, ανά την επικράτεια, σε μεγαλουπόλεις,
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αναδεικνύονται και άλλα θέματα, απαιτείται μία προσπάθεια από την ΚΕ∆Ε να
βοηθήσει και τους κατά τόπους δήμους, την οικονομία την τοπική κ.λπ.
Θεωρώ λοιπόν ότι σ’ αυτούς τους καιρούς καλό είναι όσο μπορούμε λιγότεροι
να πάμε σε τέτοια θέματα, σε θεματικά, γιατί είναι σπουδαιότερο το κεντρικό
συνέδριο της ΚΕ∆Ε τον Νοέμβρη. Έχει μεγαλύτερη αξία αυτοδιοικητική
ποιοτικά να είμαστε παρόντες εκεί, παρά το να πάμε να πούμε τι κακός που
είναι ο Καλλικράτης οι μισοί και οι άλλοι μισοί να πούμε τι καλός που ήταν ο
Καλλικράτης, αλλά δεν εφαρμόστηκε καλά, πράγματα που τα ξέρουμε και
ξέρουμε γιατί γίνονται όλα αυτά τα συνέδρια συνέχεια τα... Συνέχεια η ΚΕ∆Ε
είναι σε ένα ταξίδι. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει άλλος συνάδελφος; Κ. Ντηνιακέ.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Απλά εγώ θα διαφωνήσω με τον κ. Μποζίκα, ότι το αντίθετο.
Πιστεύω ότι στα θεματικά συνέδρια γίνεται πιο ουσιώδης συζήτηση από τα
ευρύτερα. Πέρσι απ’ την εμπειρία μου στο τακτικό συνέδριο ήτανε μία χαοτική
κατάσταση. ∆ηλαδή δεν ξέρω, εντάξει, έχουμε άλλη άποψη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να πω ότι από τη συμπολίτευση, εκτός από τον ∆ήμαρχο που
δεν επιβαρύνει τον ∆ήμο, θα πάνε ο συνάδελφος ο Χουδελούδης και η
συναδέλφισσα η ∆ημουλά. Όποιος είναι από την αντιπολίτευση μέχρι αύριο το
πρωί αν υπάρξει, συνάδελφοι, να το πούμε στο τμήμα...
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ή αν θέλει οποιοσδήποτε άλλος πείτε το παιδιά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. Συμφωνούμε
λοιπόν.

4ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
και της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήμου, οικον. Έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βουλγαρίδης.
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ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Καλησπέρα στο Σώμα. Είναι η 14η Συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συμβουλίου, είναι κ κατάρτιση και η ψήφιση αναμόρφωσης
προϋπολογισμού του ’16 για να λειτουργήσουμε. Είναι η πρώτη σοβαρή που
γίνεται και παίρνουμε όπως βλέπετε... Πήρατε τα εισηγητικά νομίζω, αν τα
είδατε. Ψηφίστηκε ομόφωνα απ’ το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της κοινωφελούς.
Αυτό. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα λοιπόν.

5ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματος ∆ράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήμου,
οικον. Έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προκύπτει και από την αναμόρφωση προϋπολογισμού. Υπάρχει
κάτι συνάδελφοι; Ομόφωνα λοιπόν.

6ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Έγκριση διοργάνωσης και διάθεσης πιστώσεων για την υλοποίηση
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του ∆ήμου μας, για τον μήνα Οκτώβριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως το εισηγητικό. Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Ομόφωνα
λοιπόν. Συμφωνούμε. Πάμε στα Εκτός Ημερησίας.

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Υπογραφή συμφωνητικού με υπαλλήλους του ∆ήμου περί τη
καταβολή οφειλών από επιδόματα και μισθολογικές διαφορές.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο ∆ήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όπως γνωρίζετε, με την υπ’ αρίθμ. 15 εγκύκλιο με Α∆Α κ.λπ., η
εκκαθάριση εκπρόθεσμων υποχρεώσεων του Υπουργείο Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη
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διαδικασία επιχορήγησης των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης απ’ τον
κρατικό

προϋπολογισμό

αποκλειστικά

και

μόνο

για

την

εξόφληση

ληξιπρόθεσμων οφειλών δόθηκε η δυνατότητα στον ∆ήμο μας να υποβάλει
αίτημα ένταξης επιχορήγησης. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που το αίτημα
επιχορήγησης του ∆ήμου μας γίνει αποδεκτό απ’ το Υπουργείο Εσωτερικών,
προτείνεται να καταβληθούν παραπάνω από μία ισόποσες άτοκες δόσεις στο
Οικονομικό Έτος 2016. Ως προς το εναπομείναν ποσό, αυτό θα καταβληθεί σε
ισόποσες άτοκες δόσεις στα επόμενα οικονομικά έτη και όχι πέραν του 2019.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει κάποιο...
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το 2019 το βάζουμε σαν ημερομηνία, επειδή θα είναι η χρονιά
των δημοτικών εκλογών. ∆ηλαδή δεν θέλουμε να... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι υπάρχει ερώτημα; Υπάρχει κάτι; συμφωνούμε;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνετε άλλη πρόταση κ. Τσατσαμπά; Κάνετε άλλη πρόταση;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά. Καλά, ας έρθει μια άλλη ∆ημοτική Αρχή και ας τα δώσει,
εντάξει; Αφήστε τώρα. Υπάρχει διαφωνία συνάδελφοι; Οι άλλες που πιθανόν
θα έρθουνε ας δούμε αν θα τα δώσουν. Συμφωνούμε λοιπόν, έτσι;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχει καμία άλλη όψη. Συγκεκριμένες ∆ημοτικές Αρχές το
κάνουν αυτό. Λοιπόν. Υπάρχει διαφωνία; Συμφωνούμε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλετε να πούμε για ... που χρώσταγαν οι προηγούμενες
δημοτικές αρχές, να σας φέρω καταστάσεις, τι έχω πάνω. Να δείτε πόσα δεν
πληρώθηκαν σε δικαιούχους, πόσα ποσά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάμε.
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2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 190/2016 απόφασης του ∆ημοτικού
Συμβουλίου περί υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη ενός ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τους
Παιδικούς Σταθμούς».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το έχετε πάρει το εισηγητικό. Παναγιώτη θα πεις δυο πράγματα;
∆ήμαρχε θες να πεις εσύ;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά άλλαξε ο νόμος, δεν χρειάζεται ... πια, αλλά χρειάζεται
αυτή η διαδικασία της... Επειδή την ίδια μέρα που είχαμε πάρει απόφαση στο
∆ημοτικό Συμβούλιο άλλαξε ο νόμος, πρέπει να επικαιροποιήσουμε σύμφωνα
με αυτό το εισηγητικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει διαφωνία; Ομόφωνα; Ομόφωνα.

3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Σημείωμα της Οικονομικής Επιτροπής για τιμολόγια προς διαγραφή
λόγω παρόδου της πενταετίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τέλος είναι το σημείωμα εδώ για τη διαγραφή των τιμολογίων,
νομίζω το έχετε πάρει. Κ. Μοσχονά;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Πρόκειται για τιμολόγια που είναι πέραν της πενταετίας πλέον
και δεν έχει ασκηθεί καμία απολύτως απαίτηση από τους ανθρώπους αυτούς
προκειμένου να εισπραχθούν απ’ τον ∆ήμο. Και για λόγους τακτοποίησης των
οικονομικών καταστάσεων, προτείνεται να διαγραφούν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει διαφωνία; Κάποιο πρόβλημα; Ηρακλή.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ∆ρούλιας. ∆εν έχουμε τελειώσει συνάδελφοι, δεν έχουμε
τελειώσει. Μιλάει, ο συνάδελφος μιλάει.
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∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Μία παράκληση θα ήθελα. Από εδώ και στο εξής αν είναι
δυνατόν να υπάρχει μία προκαθορισμένη μέρα και ώρα για τις συνεδριάσεις
για να μπορούμε και εμείς να προγραμματίζουμε γενικά τις υποχρεώσεις μας.
Νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει και ως ένδειξη
μιας καλύτερης οργάνωσης για τη λειτουργία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ηρακλή μου, πρόσεξε. Εκτός του ότι δεν εξαρτάται πάντα απ’ το
Προεδρείο,

έτσι;

προγραμματίζαμε.

Ας

πούμε

το

Προέκυψαν

σημερινό

κάποια

Συμβούλιο

ζητήματα

εμείς

δεν

υπηρεσιακά,

το
που

καταλαβαίνετε... Όμως δεν μπορούμε να βρούμε μια μέρα που να
συμφωνούμε όλοι.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Όχι. Μα αν το ξέρουμε από πριν...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκεί είναι το πρόβλημά μας τώρα.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Ότι τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα θα συνεδριάζει το ∆ημοτικό
Συμβούλιο, νομίζω όλοι θα προγραμματίσουμε έτσι τις δουλειές μας... Ας
αποφασίσει το Προεδρείο και όλοι θα προσαρμοστούμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το έχουμε βάλει ∆ευτέρα, γκρινιάζουν κάποιοι συνάδελφοι.
Πάντως δεν έχει Champions League τώρα.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Όχι, δεν το λέω... Εγώ δεν το λέω για το Champions League.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά, η Euroleague τώρα είναι... εντάξει. Συνάδελφοι να το
ξανασκεφτούμε, ναι. ∆εν υπάρχει...
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Νομίζω ότι καλό θα είναι να έχουμε μια συγκεκριμένη μέρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και τις Υπηρεσίες τις βολεύει να είναι μια μέρα στάνταρ. Υπάρχει
το εξής πρόβλημα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή υπάρχει πρόβλημα από
συναδέλφους γιατί δουλεύουν, έτσι; Θα πρέπει να πάμε πολύ αργά. Εγώ
συνάδελφοι το αποφεύγω για να μην πηγαίνουμε τη μαύρη νύχτα να
συζητάμε σοβαρά ζητήματα.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Αφού 20:00 η ώρα έτσι και αλλιώς τα βάζουμε.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει τώρα, αλλά όσο προχωράει τώρα ο χειμώνας θα τα
φέρνουμε πιο μπροστά.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: ∆ευτέρα. Η ∆ευτέρα είναι μια καλή μέρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ξέρω. Να κάνουμε και μια κουβέντα με τους συναδέλφους,
να δούμε πώς βολεύει και την Υπηρεσία και να πούμε ότι στο επόμενο
Συμβούλιο να φέρω εγώ μια εισήγηση να κάνουμε μια κουβέντα να πουν όλοι
γνώμη, γιατί λείπουν και πολλοί συνάδελφοι σήμερα.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Εντάξει, ναι, ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι σας ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

∆ΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΕΙΡΗΝΗ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

40

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ

∆ΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19Η

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ

13

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ

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

ΒΟΡΕΑΣ

15

ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ

34

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ

13

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

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

∆ΑΟΥΑΧΕΡ

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

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

23,27,32,34

∆ΗΜΟΥΛΑ

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

∆ΡΟΥΛΙΑΣ

37

ΖΕΡΒΑ

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

ΖΩΤΟΣ

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

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

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

ΘΕΡΜΟΥ

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

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

15,17,21,31

ΚΕΝΤΡΗΣ

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

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

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

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

14

ΜΟΣΧΟΝΑΣ

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

ΜΠΟΖΙΚΑΣ

9,32

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

10

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

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

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

22

ΣΚΑΜΠΑ

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

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΣΤΑΘΑΣ

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

ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η

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

ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ

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

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ

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

ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

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

ΦΟΥΡΛΗΣ

14

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ

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

ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ

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

