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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Συνεδρίαση 20Η
Της 25ης Οκτωβρίου 2016
Ημέρα: Τρίτη και ώρα: 20:30 μ.μ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

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

ΣΕΛΙ∆Α

1.

Ψήφισμα κατά των πλειστηριασμών.

16

2.

Ψήφισμα συμπαράστασης στον ∆ήμαρχο Πατρέων κ.

42

Κώστα Πελετίδη.
3.

Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ∆ήμου

50

μας, οικον. Έτους 2016.
4.

Λήψη

απόφασης

περί

τροποποίησης

Τεχνικού

51

Ετήσιου

51

Προγράμματος ∆ήμου Έτους 2016.
5.

Λήψη

απόφασης

περί

τροποποίησης

Προγράμματος ∆ράσης ∆ήμου Έτους 2016.
6.

Έγκριση σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

52

χρόνου στο ∆ήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης».
7.

Έγκριση

3ης

Τριμηνιαίας

Έκθεσης

υλοποίησης

52

Λήψη απόφασης για ανατροπή και ανάκληση της με

52

προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016.
8.

αριθμ. 311/2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
9.

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης
προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή
αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία. (παρ. 6,

53

άρθρο 199 του Ν. 3463/06).
10.

Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια Τροφίμων για

53

τους Παιδικούς Σταθμούς και τους Άπορους ∆ημότες του
∆ήμου Χαϊδαρίου, Έτους 2017.
11.

Λήψη Απόφασης για τη χρονική παράταση της υπ’ αριθμ.
Ασφαλτικού

54

Λήψη Απόφασης για τη χρονική παράταση της υπ’ αριθμ.

54

33009/10.11.2015 Σύμβασης «Προμήθειας
υλικού».
12.
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35151/2015 σύμβασης «προμήθειας Λιπαντικών».
13.

Ορισμός ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή οικονομικού Έτους

54

2016
14.

Λήψη απόφασης περί χορήγησης
στάθμευσης,

βάσει

των

76

αναπηρικών θέσεων
/2016

&

85/2016

55

αποφάσεων-εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
15.

Λήψη

απόφασης

περί

διευκόλυνσης

εξόδου

από

ιδιοκτησία, βάσει της 84/2016 απόφασης της Επιτροπής

56

Ποιότητας Ζωής.
16.

Έγκριση διοργάνωσης και διάθεσης πιστώσεων για την
υλοποίηση Αθλητικής Εκδήλωσης του ∆ήμου μας.

57
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Να πάρουμε τις θέσεις μας σιγά-σιγά
για να ξεκινήσουμε. Συνάδελφοι, να καθίσουμε λίγο. Έλα Μόσχο, για να πάρει
παρουσίες ο συνάδελφος ο Βασίλης Καρατζαφέρης, να πάρει παρουσίες.
Καθίστε, κ. Μόσχο κάτω.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: 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

∆ημήτρης,

Τροχίδης

Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τοκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη Ειρήνη,
Ντηνιακός

Ευάγγελος,

Τσατσαμπάς

∆ημήτρης,

Καρατζαφέρης

Βασίλης,

Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά, ∆ρούλιας Ηρακλής, Γκανά-Ρηγάκη
Αγγελική,

Θεοδωρακόπουλος

Φώτης,

Κεντρής

Ιωάννης,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Λοιπόν,

συνάδελφοι,

καλωσορίσατε,

καλησπέρα.

Να

προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, ανακοινώσεις. Κ. Μποζίκα, σας διακόπτω. Μετά.
Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. ∆εν έχω κάποια ερώτηση. Μία
σύντομη ενημέρωση για το συνέδριο της ΚΕ∆Ε στο οποίο παρευρέθη ο
δήμαρχος, την οπτική του.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Κ. Σπηλιόπουλε. Κ. ∆ρούλια;
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Μία ερώτηση μόνο την οποία είχα ξανακάνει στο παρελθόν και
είχε απαντήσει ο δήμαρχος ότι θα προχωρήσουμε. Σχετικά με τη διάνοιξη της
Οδού Αρεοπόλεως ένα μικρό κομμάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και
για κυκλοφοριακούς αλλά και για αντιπλημμυρικούς λόγους και είχα μία
πληροφορία ότι εκεί υπάρχουν και κάποιες διεκδικήσεις; Μια ενημέρωση τι
γίνεται με αυτό, και αν θα προχωρήσουμε άμεσα, όπως είχαμε πει, στη
διάνοιξη της οδού.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. ∆ρούλια. Ο κ. Ασπρογέρακας; Ο κ.
Φουρλής; Όχι. Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Τσατσαμπάς;
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Στην περιοχή της Γρηγορούσας επί της Οδού Σκρα κοντά στη
συμβολή της με τη Λ. Αθηνών όπως ίσως γνωρίζετε κάποιοι συνάδελφοι,
βρίσκεται η δραστηριότητα της επιχείρησης της Toyota, το service της, γιατί
οι πωλήσεις της νομίζω είναι πάνω στη Λ. Αθηνών. Στο παρελθόν όπως και σε
όλη τη Γρηγορούσα κυριαρχούσαν οι φυτεύσεις από νεραντζιές και
εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο στο επίπεδο
του πράσινου της περιοχής. Μάλιστα να πω ότι αυτές είχαν τοποθετηθεί πολύ
μαζικά την εποχή του δημάρχου του ∆ημήτρη Σκαμπά και στη συνέχεια
αυξήθηκαν από τις επόμενες ∆ημοτικές Αρχές.
Ωστόσο,

όμως,

την

περίοδο

που

η

επιχείρηση

αυτή

ξεκινούσε

τη

δραστηριότητά της, ο επιχειρηματίας για προφανείς λόγους εξυπηρέτησης των
δραστηριοτήτων του αφαίρεσε στο συγκεκριμένο τετράγωνο επί του δρόμου
της Σκρα τις νεραντζιές. Υπήρξε τότε μία διαφωνία, έτυχε να... υπηρετούσα
στην τότε ∆ημοτική Αρχή, υπήρξε μία διαφωνία έντονη με την επιχειρηματία
και έγινε μία συμφωνία τέλος πάντων και επανατοποθετήθηκαν και έγιναν νέες
φυτεύσεις, κατόπιν κοινής συμφωνίας.
Ακολούθως όμως, όταν η ∆ημοτική Αρχή άλλαξε, και πάλι οι φυτεύσεις οι
οποίες είχαν γίνει δεν είχαν συνέχεια, τα δέντρα αφαιρέθηκαν και έκλεισαν.
Ήθελα να ρωτήσω αν η ∆ημοτική Αρχή σκέφτεται να κάνει κάποια
συνεννόηση για να τοποθετηθούν πάλι δέντρα και θα έλεγα και όχι στη βάση
μιας σύγκρουσης ή μιας διαφωνίας, αλλά στη βάση μιας συνεργασίας και μίας
συναίνεσης με τον επιχειρηματία, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο σκοπός δεν
είναι να δημιουργήσουμε εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, αντίθετα, αλλά
ωστόσο να σεβόμαστε και το περιβάλλον και τον χώρο όπου και αν
απλώνονται δραστηριότητες τέτοιες.
Ένα δεύτερο το οποίο μάλιστα έχει και μία αντιστοιχία θα λέγαμε, είναι επί της
Οδού Φλούτζη, εκεί θα γνωρίζετε ότι υπήρχε παλιά το τυπογραφείο του Ρόη.
Και εκεί για κάποιους λόγους που δεν είναι... δεν έχει νόημα να αναφερθούν ή
να επαναληφθούν, επί της Φλούτζη ενώ έγινε η διαμόρφωση με τα παρτέρια
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και δημιουργήθηκε μία συγκεκριμένη αισθητική στον χώρο, κατά μήκος του
εργοστασίου τότε, της επιχείρησης δηλαδή η οποία λειτουργούσε, δόθηκε μία
συνολική τομή επί του δρόμου προκειμένου να γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις.
Μια ενέργεια η οποία δεν μας είχε βρει τότε σύμφωνους, γιατί θα μπορούσε η
εργασία αυτή να γίνει..
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώμη, συνάδελφε, ∆ημήτρη, συνάδελφε, δεν ακούγεται
συνάδελφος. Να κάνουμε λίγη ησυχία. Συγνώμη.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Εντάξει, θα μπορούσε η εργασία αυτή, όπως και γινόταν για
άλλες εργασίες, να γίνει από τον πίσω δρόμο της Ηρακλέους. Επειδή πλέον η
συγκεκριμένη δραστηριότητα εκεί δεν υπάρχει για αρκετό χρόνο και δεν
φαίνεται ότι πρόκειται να υπάρξει, ο επαγγελματίας έχει μεταφερθεί στον
βιομηχανικό χώρο του Ασπρόπυργου, έλεγα μήπως προβληματίζεται η
∆ημοτική Αρχή στο να συμπληρώσει με κάποιο παρτέρι, ή παρτέρια, ανάλογα,
την αρχιτεκτονική και την αισθητική του χώρου ώστε να υπάρξει μία
αποκατάσταση ενιαία στον συγκεκριμένο δρόμο.
Και ένα τρίτο, το συναντάμε όλοι νομίζω εδώ στο Παλατάκι, στο πεζοδρόμιο
που έχουν ξεραθεί αρκετοί φοίνικες και μάλιστα έχει κατέβει πολύ το επίπεδό
τους, ο κορμός τους δηλαδή, με αποτέλεσμα να αποτελεί ίσως και παγίδα για
κάποιους που έχουν μειωμένη προσοχή στον βηματισμό τους και επειδή και
αυτό είναι πάρα πολύ χρόνο που παραμένει σε αυτήν την κατάσταση, αν έχει
γίνει κάποια συνεννόηση με τις Υπηρεσίες προκειμένου να αποκατασταθεί. ∆εν
ξέρω, με νέες φυτεύσεις, ή και με αποκατάσταση του πεζοδρομίου, δεδομένου
ότι υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο αρκετό πράσινο. Ευχαριστώ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε; Να δώσουμε τον λόγο στους
αντιδημάρχους καταρχήν. Συνάδελφε Μόσχο.
ΜΟΣΧΟΣ: Καλησπέρα. Σε ό,τι με αφορά προπαντώς για το... να μην πούμε
τώρα για τη Φλούτζη, να μην πω για την Toyota ποιοι και τι συμφωνίες
έγιναν, και αν θέλετε κάποιοι να δημιουργείτε κάποιο θέμα, καλά, βάλτε το,
καλά κάνετε, αλλά να θυμηθούμε και τι διαδικασίες έγιναν και φτάσαμε σε
αυτό το επίπεδο.
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Για το θέμα του Παλατάκι, είμαστε σε κάποια συνεννόηση, θα αφαιρεθούν οι
ξεροί φοίνικες, χαμηλά όποιοι δεν έχουν κοπεί, υπάρχουν 4,5 φοίνικες που
είναι επί της Λ. Καβάλας που θα απομακρυνθούν άμεσα, πιστεύω, μέσα στην
άλλη βδομάδα, είναι σχεδιασμένο δηλαδή. Για τους φοίνικες. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο συνάδελφος Βορέας.
ΒΟΡΕΑΣ: Για την περίπτωση της Αρεοπόλεως, είμαστε σε αντιδικία με αυτόν
που εμείς θεωρούμε ότι είναι καταπατητής, γιατί είναι καταπατητής, και
είμαστε στα δικαστήρια. Αυτός ζητάει αποζημίωση εκ λάθους παραδρομής ή
οτιδήποτε άλλο στο παρελθόν είχαμε φτάσει και στην τιμή μονάδας να
οριστεί, αλλά αποδείχτηκε τελικά τουλάχιστον η Νομική Υπηρεσία είναι βέβαιη
ότι έχει γίνει καταπάτηση. Και ως εκ τούτου βρισκόμαστε σε αυτήν την
αντιδικία. Εξετάζεται και νομικά.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΡΕΑΣ: Αυτό προσπάθησα να πω τώρα, Ηρακλή. Και προσπαθούμε τώρα να
βρούμε νομική λύση για να προχωρήσει γιατί έχουμε σημαντικό πρόβλημα.
Πολύ σοβαρότερο από τη διάνοιξη του δρόμου.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΡΕΑΣ: Τίποτα. ∆εν έχω να πω κάτι άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο δήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ξεκινήσω με μια
ανακοίνωση. Τη ∆ευτέρα που μας έρχεται θα κάνουμε έκτακτο ∆ημοτικό
Συμβούλιο για να συζητήσουμε το θέμα των ενστάσεων που έχουν προκύψει
από το Κτηματολόγιο. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πρέπει να χειριστούμε
ορισμένα ζητήματα που κατά τη γνώμη μας πρέπει να συζητηθούν στο
∆ημοτικό Συμβούλιο, να τοποθετηθούν οι παρατάξεις και να πάρουμε
αποφάσεις για το πώς θα το χειριστούμε. ∆εν θέλουμε, έχουμε την
πλειοψηφία και θα μπορούσαμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα, αλλά
πιστεύουμε ότι σε σοβαρά ζητήματα της πόλης πρέπει όλο το ∆ημοτικό
Συμβούλιο να τοποθετείται.
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Και επειδή ξεκίνησαν τώρα με δυο, τρεις αυτή τη βδομάδα, δηλαδή είχαμε
μόνο τρεις ενστάσεις που δεν ήταν ουσίας, αλλά την επόμενη βδομάδα
ξεκινάνε πια ορισμένες σημαντικές ενστάσεις, θα κάνουμε έκτακτο ∆ημοτικό
Συμβούλιο τη ∆ευτέρα το απόγευμα.
∆εν θέλαμε να το βάλουμε σήμερα το θέμα. Αυτό πρέπει να σας πω ότι
ενημερωθήκαμε τώρα και εμείς. ∆ηλαδή είναι των τελευταίων ημερών αυτό το
θέμα που προέκυψε. ∆εν θέλαμε να το βάλουμε σήμερα να αιφνιδιάσουμε
δηλαδή και να σας πούμε να τοποθετηθείτε πάνω σε πράγματα που δεν τα
γνωρίζετε. Έχουμε το περιθώριο μέχρι τη ∆ευτέρα και να ενημερωθείτε και
βέβαια να το συζητήσετε και εσείς στις παρατάξεις σας, και να έρθουμε τη
∆ευτέρα να συζητήσουμε αυτό το σοβαρό θέμα.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, κοιτάξτε, επειδή αυτό δεν μπορεί, καταλαβαίνετε, να έρθει
με email, γιατί μιλάμε τώρα για ένα υλικό χιλιάδων σελίδων, υπάρχει στην
Τεχνική Υπηρεσία, είναι καταγεγραμμένες οι υποθέσεις, και στην Τεχνική
Υπηρεσία ή με μένα μπορείτε και να συζητήσουμε δηλαδή οποιαδήποτε
διευκόλυνση θέλετε σε σχέση με το ποιες είναι, ομαδοποιημένες αν θέλετε, οι
περιπτώσεις που αφορούν τις ενστάσεις και σε ποια θέματα κυρίως θα πρέπει
να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το διακύβευμα, να σας πω. Υπάρχουν, μάλλον... ΕΚΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ...
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, για το συνέδριο της ΚΕ∆Ε που έγινε στον Βόλο, τώρα τι
να σας πω. Εδώ θέλει πολύ ενημέρωση, απλά δυο πράγματα, αφού θέλει ο
Βαγγέλης τη δική μου εκτίμηση, μου ρίχνει το μπαλάκι τώρα να πω πολλά.
Απλά δυο πράγματα θα πω, ότι η κυβέρνηση είχε επιλέξει να αλλάξει, να
αντικαταστήσει τον Καλλικράτη. Έχει ξεκινήσει τη διαβούλευση, ορίζοντας μία
επιτροπή 18μελή στην οποία 10 είναι ορισμένα από την κυβέρνηση και
υπάρχουν εκπρόσωποι της ΚΕ∆Ε, της ΕΝΑΕ, των περιφερειών δηλαδή, της
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ΠΟΕ-ΟΤΑ και αυτή η επιτροπή εννοείται ότι κάνει τη διαβούλευση τώρα σε
σχέση με το ποια θα είναι η μορφή του νέου νόμου που θα έρθει για ψήφιση.
Στο συνέδριο τοποθετήθηκαν και εκ μέρους της κυβέρνησης ο υφυπουργός
Μπαλάφας που είναι ο αρμόδιος της επιτροπής, εκπρόσωποι όλων των
κομμάτων και βέβαια έγινε και συζήτηση για το πώς βλέπουμε αυτές τις
αλλαγές οι οποίες προτείνονται.
Να σας πω επιγραμματικά δυο πράγματα τα οποία αποκόμισα εγώ, και βέβαια
αυτά θα συζητηθούν αναλυτικά και στο τακτικό συνέδριο το οποίο θα γίνει
στη Θεσσαλονίκη μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τους δήμους,
με τα οικονομικά και διάφορα άλλα ζητήματα.
Αυτό λοιπόν που γίνεται, πρώτον, είναι μία αλλαγή η οποία επιβάλλεται από το
3ο μνημόνιο. ∆ηλαδή μέσα στους όρους του 3ου μνημονίού ήταν ότι πρέπει να
πάμε σε θεσμική αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των δήμων και μέσα από
αυτό να περνάνε κάποια ζητήματα τα οποία φέρνουν σε πολύ χειρότερη θέση
τους δήμους από ό,τι είναι σήμερα. ∆ηλαδή να περάσουν μεγαλύτερη
ανταποδοτικότητα, να μεταφέρουν αρμοδιότητες στον κόσμο, στους δήμους,
χωρίς βέβαια τους πόρους που θα αναγκάσουν τους δήμους να βάζουν και
άλλη φορολογία στους κατοίκους, να δουν πώς θα χειριστούν την είσπραξη
διαφόρων εσόδων και με ποιον τρόπο, δηλαδή αλλαγή ΕΝΦΙΑ, τι φόρος θα
μπει για την ακίνητη περιουσία, πώς θα εισπράττουν οι δήμοι, μπήκαν
ζητήματα σε σχέση με το προσωπικό, δηλαδή με ποιες σχέσεις εργασίες θα
προσλαμβάνεται το προσωπικό και εδώ κυριαρχούν τα τετράωρα και οι
ελαστικές σχέσεις εργασίας, μπήκε το ζήτημα των συμπράξεων με τον ιδιωτικό
τομέα, τα περίφημα Σ∆ΙΤ τα οποία είναι πια διαφοροποιημένα γιατί θα
επιβληθούν πια μέσω του καινούριου νόμου που θα μπει το ιδιωτικό κεφάλαιο
στους δήμους.
Και γινόταν ένας διαγωνισμός ποιος θα υπερθεματίσει περισσότερο από τους
δημάρχους οι οποίοι μίλησαν σε σχέση με την υλοποίηση σε κατεύθυνση όπως
σας είπα και πριν αντιδραστική, γιατί αυτό είναι όλο το σκεπτικό του

Καλλικράτη. ∆εν καλυτερεύει ο Καλλικράτης σε σχέση με το να έρθουν οι
δήμοι πιο κοντά στον λαό, να αφουγκραστούν τα προβλήματα που έχει ο
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κοσμάκης και να δώσουν λύσεις, αλλά πώς θα πάρει περισσότερο από τον
κόσμο. Αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία.
Αν θέλετε περισσότερο, μπορώ, αλλά νομίζω ότι... και να σας πω, έγινε και μία
κούφια αντιπαράθεση σε σχέση με το... σε πολιτικό επίπεδο, αλλά τελικά
ομοφώνησαν όλοι οι διαφωνούντες, ενώ έσκιζαν τα ιμάτιά τους και βρίζονταν
από το βήμα που παρέλασαν, στο τέλος όλοι μαζί εκτός από τη ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ψήφισαν το ίδιο κοινό ψήφισμα.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Η διάνοιξη, Ηρακλή, της Αρεοπόλεως, θα γίνει. Θα γίνει
ανεξάρτητα από τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί σε σχέση με το
ιδιοκτησιακό. Είναι απαραίτητο να γίνει, το είπαμε και χθες στο ∆άσος,
οπωσδήποτε θα γίνει και είναι και σε άμεση προτεραιότητα.
Για τη Σκρα και Λ. Αθηνών αυτό είναι γεγονός, επειδή περνάω και εγώ και
βλέπω τι γίνεται μπροστά στο κομμάτι αυτό όπως και σε άλλα σημεία, δηλαδή
οι παρατηρήσεις που έκανε ο ∆ημήτρης, έτσι είναι η κατάσταση, και βέβαια
είναι και πολύ χειρότερη και σε πάρα πολλά άλλα σημεία της πόλης.
Είπα και στο προηγούμενο ∆ημοτικό Συμβούλιο ότι έχουμε κάνει έναν
προγραμματισμό τώρα με τα 8μηνα τα οποία θα πάρουμε που θα είναι για τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υπηρεσίας, αυτεπιστασία δηλαδή κυρίως πράσινο και
καθαριότητα, όπου έχουμε προβλέψει πάρα πολλούς δεντροκηπηρούς,
βοηθούς κηπουρών, ειδικότητες δηλαδή οι οποίες θα παρέμβουν σε τέτοια
σημεία, να γίνουν δηλαδή και φυτεύσεις δέντρων, έχουμε ήδη μπει στη
διαδικασία να παραγγείλουμε δέντρα και φυτά γιατί θέλουμε να αλλάξει όψη η
πόλη, και να φυτευτούν πάρα πολλά πεζοδρόμια, που είτε δεν υπάρχουν
δέντρα, είτε έχουν καταστραφεί στο πέρασμα των χρόνων και είναι γεγονός
ότι θα δείτε ότι τους επόμενους μήνες θα γίνουν πάρα πολλές αποκαταστάσεις
στο επίπεδο του πράσινου.
Τα άλλα απαντήθηκαν. Και για του Φλούτζη, και για το Παλατάκι με τους
φοίνικες. Είναι γεγονός και ο φοίνικας εκεί όπως ήταν στο Παλατάκι και οι
φοίνικες δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα. ∆ηλαδή ανάγκαζαν τον κόσμο,
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ιδιαίτερα όταν έβγαιναν τα φύλλα προς τα έξω τα αγκαθωτά να κατεβαίνει στο
δρόμο ο κόσμος, που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. ∆εν μπορούσαν να
περάσουν άνθρωποι με καροτσάκια, γυναίκες με παιδάκια ή τέλος πάντων
άνθρωποι ηλικιωμένοι. Υπήρχε τεράστιο πρόβλημα εκεί. Αυτοί θα ξηλωθούν.
∆εν...
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να περάσουμε στην Ημερήσια ∆ιάταξη, συνάδελφοι. Έχετε
πάρει οι επικεφαλής των παρατάξεων τα ψηφίσματα που αναφέρει η
πρόσκληση. Να πάμε στο 1ο θέμα.

1ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Ψήφισμα κατά των πλειστηριασμών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το διαβάζω. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχώρησε σε νέες
παρεμβάσεις με στόχο τη «θωράκιση και διασφάλιση» των τραπεζών,
βάζοντας στην μέγγενη των εκβιασμών και των απειλών από την πλευρά των
τραπεζών, χιλιάδες λαϊκές οικογένειες. Ο στόχος τους είναι να εξοικονομηθούν
όποιοι

πόροι

έχουν

απομείνει

στους

∆ήμους,

για

να

δοθούν

κατά

προτεραιότητα για την στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και των
δανειστών. Αυτή είναι η «δίκαιη» ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση,
την ίδια στιγμή που δίνει νέες κρατικές ενισχύσεις στις τράπεζες στο πλαίσιο
της τελευταίας «ανακεφαλαιοποίησης», που φορτώθηκε για μια ακόμη φορά
στις πλάτες του λαού.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εξελίσσει σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση το
πλαίσιο λειτουργίας των ∆ήμων, πολλαπλασιάζοντας καθημερινά τους
αντιλαϊκούς νόμους, επιβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στους ∆ήμους να
λειτουργούν ως φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει,
μεταξύ άλλων, την λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των δημοτών που
οφείλουν, με μια διαδικασία που αντιμετωπίζει με τα ίδια μέτρα και σταθμά
μεγαλοοφειλέτες και λαϊκά νοικοκυριά. Οι κατασχέσεις είναι η συνέχεια της
φοροληστείας που έχουν εξαπολύσει, με όλους τους μηχανισμούς τους,
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επιδιώκοντας να εκφοβίσουν και να εκβιάσουν τα λαϊκά νοικοκυριά, ώστε να
υποκύψουν σε αυτήν την βαρβαρότητα.
Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, κάτω απ' το βάρος των
αντιδράσεων για τους πλειστηριασμούς στην λαϊκή κατοικία, υπόσχεται ότι θα
καταθέσει νομοθετική παρέμβαση δήθεν προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Είναι κυριολεκτικά «στάχτη στα μάτια», αφού είναι πια φανερό από τις
νομοθετικές κινήσεις τους, ότι η λαϊκή κατοικία γίνεται βορά στα χέρια των
τραπεζών, λάφυρο για την περεταίρω κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων.
Ειδικότερα δε, αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο λειτουργίας και των δήμων
επιβάλλει να λειτουργούν ως συμπληρωματικοί φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί.
Τους επιβάλει την λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των λαϊκών
νοικοκυριών

βάζοντας

μπροστά

και

καθιστώντας

υπόλογους

τους

υπαλλήλους, την ίδια στιγμή που οι δήμοι για την λειτουργία των υπηρεσιών
τους λαμβάνουν μειωμένη χρηματοδότηση από το κράτος ήδη σε ποσοστό
62%. Απαιτούν από τους ∆ήμους την υπερφορολόγηση των δημοτών, την
ίδια στιγμή μάλιστα που συρρικνώνονται κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες λόγω
της υποχρηματοδότησης.
Ως δημοτική αρχή, θεωρούμε απαράδεκτο, σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής
κρίσης, που έδωσε την αφορμή για να ανατραπούν, σειρά εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων και που οδηγεί στην εξαθλίωση όλο και
περισσότερες οικογένειες, ο ∆ήμος μας να προχωρήσει σε κατασχέσεις σε
βάρος των λαϊκών νοικοκυριών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην
παραπέρα επιδείνωση του επιπέδου ζωής των εργαζομένων. Αρνούμαστε να
λειτουργήσει ο ∆ήμος ως ένας ακόμα φορομπηχτικός μηχανισμός σε βάρος
των εργατών, των ανέργων, των κατεστραμμένων οικονομικά επαγγελματιών
και των οικογενειών τους.
Είναι για μας μονόδρομος να λειτουργήσουμε με γνώμονα το λαϊκό συμφέρον.
Στην κατεύθυνση αυτή, έχει ήδη με προηγούμενη απόφασή μας ζητηθεί από
τις υπηρεσίες του ∆ήμου μας, να μη βεβαιώσουν οφειλές λαϊκών οικογενειών
στην Εφορία, να μην προβούν σε καμία ενέργεια λήψης αναγκαστικών
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μέτρων, πράξη κατάσχεσης σε βάρος κινητής και ακίνητης περιουσίας
συνδημότη μας και καμία κατάσχεση εις χείρας τρίτου.
Ως

δημοτική αρχή δηλώνουμε με όλους τους τρόπους και σε όλους του

τόνους, ότι δεν θα αποδεχτούμε τις συμπληγάδες τους και θα συνεχίσουμε να
παίρνουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών
και διασφάλισης των εσόδων του δήμου από αυτούς που πραγματικά
χρωστάνε και οφείλουν να πληρώσουν, από αυτούς που έχουν και όχι από
αυτούς που δεν έχουν και που ως ∆ημοτική Αρχή έχουμε υποχρέωση να τους
συνδράμουμε για να σταθούν στην ζωή όρθιοι και να παλέψουν.
Απαιτούμε τώρα:
 την κατάργηση των άδικων και αντιλαϊκών φόρων και την φορολογία
με 45% των μονοπωλιακών ομίλων που σε συνθήκες βαθιάς
οικονομικής κρίσης για το λαό, αυξάνουν τα κέρδη τους.
 την πλήρη προστασία της λαϊκής κατοικίας, κανένα λαϊκό σπίτι στα
χέρια των τραπεζών.
 Την κατάργηση κάθε ανταποδοτικής λειτουργίας στους δήμους
και την πλήρη χρηματοδότηση τους

από τον κρατικό

προϋπολογισμό
Ως ∆ήμος θα σταθούμε στο πλευρό των ταξικών σωματείων και των μαζικών
φορέων της περιοχής με οποιοδήποτε τρόπο, προκειμένου να μη βγει στο
σφυρί κανένα λαϊκό σπίτι
Αυτό είναι το ψήφισμα που προτείνει η ∆ημοτική Αρχή, συνάδελφοι. Αν
υπάρχουν ερωτήσεις. Αν δεν υπάρχουν, να πάρουμε τον λόγο. Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι
γνωστό σε όλους μας την τρομοκρατία που υφίσταται αυτή τη στιγμή όλος ο
κοινωνικός ιστός αυτής της χώρας. Αυτή η βαρβαρότητα που επιβάλλεται δεν
ξέρω από πού αλλά από κάποιους από εμάς που ασκούμε ∆ιοίκηση την
εφαρμόζουμε. Εγώ ένιωσα πάρα πολύ άβολα όταν διάβαζα ότι οι πρώτοι
πλειστηριασμοί βγήκαν για ποσά των 500,00€ και 600,00€ από τον ∆ήμο
Αθηναίων. Όταν ο δήμος εκείνη τη στιγμή διαφήμιζε μέσω του ΣΚΑΙ «όλοι
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μαζί μπορούμε, ελάτε να μαζέψουμε τρόφιμα για τους αναξιοπαθούντες και
για τους φτωχούς και τους αδύναμους συνανθρώπους μας».
Την ίδια στιγμή λοιπόν στο Ειρηνοδικείο, Εφετείο, εκεί πίσω που είναι εκεί
πίσω από τον Άρειο Πάγο, πλειστηρίαζε πρώτες κατοικίες. Οι συνάδελφοι
δικηγόροι εδώ αυτού εδώ του περίγυρου ξέρουν ότι καθημερινά εγγράφονται
κατασχέσεις στα Υποθηκοφυλακεία χιλιάδες τον αριθμό καθημερινά. Αυτές
μοιραία κάποια στιγμή έχουν αθροιστεί και έχουν φτάσει 300.000 τόσο, έχω
διαβάσει αν δεν είναι σωστός ο αριθμός που καταθέτω, δεν φταίω εγώ, έτσι
γράφουν κάποια αξιόπιστα blogs. Πάντως αυτή η μοιραία, αυτές οι
κατασχέσεις εγγραφές κάποια στιγμή θα γίνουν πλειστηριασμοί, έτσι δεν είναι;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ναι, εντάξει, για κάποιον που δεν έχει, μοιραία θα φτάσει εκεί.
Εμείς σαν παράταξη δεν είμαστε διατεθειμένοι να πέσουμε σε αυτό το τριπάκι
και να παίξουμε αυτόν τον ρόλο που προσπαθούν να μας επιβάλουν. Εμείς
είμαστε υπέρ της άποψης που γράφει το ψήφισμα αυτό της ∆ημοτικής Αρχής
για την αποχή μας σε όλες αυτές τις διαδικασίες για τις λαϊκές οικογένειες,
κ.λπ.. Και κοντολογίς, για να μην επαναλαμβανόμαστε και να μην λέμε τα ίδια
με άλλα λόγια που γράφει το ψήφισμα, εμείς θα το ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Σαν κεντρική ιδέα ως προς το αίτημα μας βρίσκει σύμφωνους.
Τώρα, εντάξει, πρώτη κατοικία μπορεί να είναι και μία κατοικία που κάνει
1εκατ. ευρώ, έτσι; Ή μπορεί να γίνει, όχι, ναι, όχι, λέω, ή μια κατάσχεση, ως
νομικός τώρα, για μια οφειλή 500,00€ μπορεί να γίνει και από κάποιον ο
οποίος έχει και δεν πληρώνει και αυτός σε αυτήν την περίπτωση καλώς θα
γινόταν μία κατάσχεση. Και δεν πληρώνει εννοούμε ένας κακοπληρωτής ή
ένας ο οποίος έχει πολύ μεγάλη περιουσία και επί δέκα χρόνια, γιατί υπάρχουν
τέτοιες περιπτώσεις, δεν πλήρωνε, του καταλογιζόταν πρόστιμο από τη
∆ημοτική Αστυνομία για παράνομο παρκάρισμα.
Μας βρίσκει σύμφωνους σαν αίτημα για την πρώτη κατοικία. Πραγματικά είναι
ιδιαίτερα οξυμμένο το πρόβλημα και θα οξύνεται πολύ περισσότερο με την
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πάροδο του χρόνου, αν δεν γίνει κάτι, αν δεν αντιδράσει ο κόσμος, και
λειτουργήσει και ως μέσο πίεσης σε όλο αυτό που λέμε διαπραγμάτευση.
Εγώ θα σταθώ επίσης και σε κάτι άλλο που αναφέρει και ο δήμαρχος ότι
συζητήθηκε στο συνέδριο. Έχω αρθρογραφήσει πριν τέσσερα χρόνια γι’ αυτό
το θέμα, επανειλημμένα και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την Τρόικα,
η

κεντρική

εξουσία

θέλει

να

κάνει

τον

α’

βαθμό

αυτοδιοίκησης

φοροεισπρακτικό μηχανισμό και να μεταθέσει τις ευθύνες της και όλη αυτή
τη... το κόστος το «απειλητικό» να εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος με την
αιτιολογία ουσιαστικά ότι θα αποδίδεται πιο άμεσα στους δήμους και οι δήμοι
θα διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά αυτά.
Αυτά είναι αριθμοί, είναι λογιστικά. Τι, αν σου δίνει το κράτος περισσότερους
πόρους, που δεν σου δίνει πλέον, εσύ ξέρεις πώς θα τους διαχειριστείς. Τους
φόρους να τους εισπράξεις θα είναι πολύ πιο δύσκολο και θα επιδεινώνεται
περισσότερο αυτή η κατάσταση, και μετά εισπράττεις όλο το πολιτικό κόστος
από ανθρώπους οι οποίοι πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν να πληρώσουν, και
μετά δεν θα μπορείς να κάνεις και κανένα έργο.
Σε συνδυασμό δηλαδή με το αίτημα της πρώτης κατοικίας, και αυτό το θέμα
το οποίο αναφέρεται στο ψήφισμα αυτά σαν κεντρική ιδέα μας βρίσκουν
σύμφωνους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν θα το ψηφίσω το ψήφισμα, συγνώμη για τη
φωνή, είναι αλλεργία, ήρθα σήμερα ειδικά παρότι είμαι χάλια και μετά θα
φύγω σε αυτή τη συνεδρίαση γι’ αυτά τα συγκεκριμένα ψηφίσματα, που το
ένα δεν θα το ψηφίσω και το άλλο θα το ψηφίσω. Θα εξηγήσω στο επόμενο
με τον Πελετίδη τι και πώς.
Με αφορμή αυτή τη συζήτηση και νομίζω καλά κάνουμε και μπαίνουμε σε
σοβαρά πολιτικά ζητήματα σε συζήτηση και στο ∆ημοτικό Συμβούλιο όπως
κάναμε και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί νομίζω ότι είναι μία ευκαιρία
να κουβεντιάσουμε λίγο πάνω στην ουσία ορισμένων πραγμάτων και να δούμε
και τις διαφορετικές οπτικές.
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Το ερώτημα πραγματικά που προκύπτει και όχι με το ψήφισμα υπάρχει ένα
ερώτημα. Μπορεί να εφαρμοστεί αριστερή πολιτική σε συνθήκες μνημονίων;
Θα δείξει το αποτέλεσμα, λέω εγώ. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη
κυβέρνηση κάνει μία προσπάθεια να απεμπλακεί από την επιτραπεία το
μνημόνιο αυτό σε μία λογική τριετίας. Το ότι υπάρχει μία συμφωνία, δεν
σημαίνει ότι από πλευράς δανειστών και όλου αυτού του συστήματος η
υπόθεση είναι ένας συμβιβασμός από τη δική τους πλευρά, είναι ένας ...
συμβιβασμός που για τα διάφορα ζητήματα θα επιδιώκουν και να απαξιώσουν
τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και να εμποδίσουν τις πολιτικές αυτές που θα
προσπαθήσει να εφαρμόσει στα πλαίσια το υφεσιακό και αντι-αναπτυξιακό
σχέδιο, το οποίο έτσι είναι το μνημόνιο φτιαγμένο, να μπορέσει πρώτα να
κάνει κοινωνική πολιτική στις ασθενέστερες ομάδες, και δεύτερον, να
μπορέσει σε μία πορεία ανάπτυξης και χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία από
τα οποία θα κριθεί τώρα, κοντός ψαλμός αλληλούια έτσι και αλλιώς μέχρι
τέλος Φλεβάρη, και με τη δεύτερη αξιολόγηση, αν θα μπορέσουν αυτά τα
πράγματα να περπατήσουν.
∆εν είναι μία ευχάριστη κατάσταση, ούτε... δεν εννοώ δηλαδή από άποψη της
αισθητικής, ούτε από άποψη των αισθημάτων. Εννοώ από την άποψη της
πολιτικής, πρώτα και κύρια για τους εργαζόμενους, αλλά αυτή τη στιγμή αυτός
ο δρόμος έχει χαραχτεί, είναι ένας δύσκολος δρόμος.
Τώρα, όσον αφορά τους πλειστηριασμούς, μια και κουβεντιάζουμε και θα
ήθελα εδώ, επειδή ακούστηκαν και κάποια πράγματα, να πούμε και μερικά
ζητήματα για την ουσία. Γιατί πραγματικά δεν πρέπει καν το σπίτι κανενός
ανθρώπου που είναι κάτω από αυτά τα όρια των 16.000 και κάτι ψιλά για
τετραμελή οικογένεια, όπως προσδιορίζεται δεν θα πρέπει να χαθεί.
Ωστόσο, έγινε μία συζήτηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και καλό
είναι εδώ, επειδή μιλάμε για ανθρώπους αριστερούς, κομμουνιστές, κ.λπ.,
εκτός από το να προδικάζουμε το τέλος και την ήττα της συγκεκριμένης
κατάστασης και απλώς να λέμε ότι εμείς θα υπερασπιστούμε τους
εργαζόμενους, όταν υπάρχει μία διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο σύνολο
της διαπλοκής το οποίο θέλει να υπάρξει μία αριστερή παρένθεση που για
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μερικούς δεν είναι τίποτα, είναι συνέχεια μιας άλλης πολιτικής, όμως για ένα
τμήμα του ελληνικού λαού που έδωσε την πλειοψηφία εξακολουθεί παρά τις
δυσκολίες και τα ζητήματα όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά
το τι μπορεί να γίνει και το πώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα, εξακολουθεί
να ελπίζει και περιμένει την επόμενη μέρα.
Παίχτηκε λοιπόν ένα παιχνίδι με τις εργατικές κατοικίες της Θεσσαλονίκης,
ενός συγκεκριμένου εργολάβου και βέβαια όλοι το αγκάλιασαν αυτό και
χρησιμοποιήθηκε.
Στην ουσία επρόκειτο για έναν μεγάλο κατασκευή ο οποίος έχει χρέος
12,5εκατ., είναι άγνωστης διαμονής, σύμφωνα με το taxis τα συγκεκριμένα
διαμερίσματα είναι κενά, και ξαφνικά όλοι ανεξαρτήτως ταξικής, πολιτικής και
άλλης τοποθέτησης, ανησύχησαν για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Και θέλω να πω, λοιπόν, ότι σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα βεβαίως
παίχτηκε ένα παιχνίδι από τα γνωστά μέσα εκεί, πρώτο ψέμα, πρώτο φλέμα,
πρώτο θέμα.
Επίσης, όσον αφορά τα περί έξαρσης των πλειστηριασμών και νομίζω ότι
πρέπει να επανέλθουμε γιατί ακούστηκαν κάτι τεράστια νούμερα, λοιπόν, η
κατάσταση είναι ότι το 2008 οι πλειστηριασμοί ήταν 43.000, το 2009, 52.000,
το 2010 48.000, το 2011 44.000, το 2012 26.000, το 2013 19.200 και το
2014 16.000.
Από τις αρχές του 2015 έπαψαν να γίνονται πλειστηριασμοί μέχρι να
διαμορφωθεί το απαραίτητο προστατευτικό πλαίσιο για το οποίο έγινε μία
συγκεκριμένη διαπάλη όσον αφορά το τι και το πώς. Και επομένως έχουμε σαν
αποτέλεσμα και με την πολύμηνη αποχή των δικηγόρων να συσσωρευτούν
υποθέσεις το τελευταίο... εδώ είναι και οι συνάδελφοι, και αν έχω άδικο σε
αυτό, μπορούν να πάρουν, που θα πάρουν τον λόγο, θα ήθελα να ακούσω τη
γνώμη τους.
Συσσωρεύτηκαν λοιπόν υποθέσεις για το τελευταίο τρίμηνο του 2016.
Συγκεκριμένα

μέσα

ενημέρωσης

λοιπόν

υποστηρίζουν

ότι

θα

γίνουν
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εδώ

πέρα,

για

600

πλειστηριασμούς μέχρι το τέλος του έτους.
Πιθανότατα πρόκειται για μια λανθασμένη ή όχι ανάγνωση. Στο ενιαίο ταμείο
των νομικών αναφέρονται 635 πλειστηριασμοί, πλην όμως μόνο 23 αφορούν
το 2016 και οι υπόλοιποι το 2017.
Αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και ότι πρέπει να
επαγρυπνούμε, αλλά όταν κουβεντιάζουμε κάποια ζητήματα, εκτός από την
πολιτική ουσία και την ιδεολογική τους διάσταση καλό είναι να κουβεντιάζουμε
και το συγκεκριμένο. Όπως αναγκαζόμαστε και στον δήμο πάρα πολλές
φορές, λέμε αυτά που λέμε και μετά έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένα
πράγματα.
Όσον αφορά τους εμπόρους και επιχειρηματίες, πρέπει να πούμε ότι δεν
υπήρχε

ποτέ

στον Πτωχευτικό Κώδικα

κάποια τέτοια

πρόληψη. Το

προσπερνάω αυτό το ζήτημα. Και τέλος πάντων υπάρχουν διάφοροι
πλειστηριασμοί που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, μεταξύ ιδιωτών, το 40%,
φορέων δημοσίου 10%, και για την περίπτωση των τραπεζών, για το οποίο το
υπουργείο διαμόρφωσε αυτή την στιγμή τον τελευταίο χρόνο προστατευτικό
θεσμικό πλαίσιο.
Και βέβαια σε αυτό περιλαμβάνεται εν συντομία προστατευτικές ρυθμίσεις για
την πρώτη κατοικία, οι δύο στους τρεις δανειολήπτες. Αυτή είναι η
πραγματικότητα. Το 25% που αντιστοιχεί στους πιο αδύναμους προβλέπεται
ενίσχυσή τους από το κράτος ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις
δόσεις. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προστατεύονται οι δανειολήπτες
εντούτοις που διαθέτουν ακίνητο αντικειμενικής αξίας, αντικειμενικής, όχι
εμπορικής αξίας, 180.000,00€-280.000,00€ και εισόδημα από 13.906,00€40.801,00€.
Τώρα, από εκεί και πέρα τα άλλα θα τα προσπεράσω λίγο γρήγορα. Στην
ουσία με βάση τον Κώδικα ∆εοντολογίας των τραπεζών που αμφισβητείται,
και πραγματικά θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, και το εύλογο, τις εύλογες
δαπάνες διαβίωσης που για δύο ενήλικες και δύο παιδιά είναι 16.162,00, στην
ουσία λοιπόν μπαίνουμε σε μία διαδικασία που τώρα ξεκινάει, και πραγματικά
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είναι κρίσιμο το ζήτημα το τι θα γίνει. Είναι κρίσιμο για την κυβέρνηση, είναι
κρίσιμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι κρίσιμο για τους κοινωνικούς
φορείς που στεκόμασταν και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κάθε εργαζόμενο
που έχει ένα σπίτι.
Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν πωλούνται τα δάνεια πρώτης
κατοικίας ... μέχρι το 2018, και μετά το 2018 για όσους ξεχνάνε, υπάρχει η
λογική ότι θα μπορέσουμε πιθανά να ξεφύγουμε από το μνημόνιο. ∆αιμόνιο
μνημόνιο.
Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Απλώς είναι μία ευκαιρία όταν κουβεντιάζουμε
τέτοια θέματα, να βλέπουμε και την πραγματική κατάσταση ως έχει, γιατί
πραγματικά θα έρθουμε να τη διαχειριστούμε από την άποψη της
υπεράσπισης των ανθρώπων που έχουν πραγματικά πρόβλημα και όχι... και
αυτό είναι μία πραγματικότητα σήμερα όχι μόνο στο ζήτημα και ας μην το
λέμε κατοικίας, των ανθρώπων που έχουν μία μεγάλη περιουσία, που είναι
κατά σύστημα πλέον φοροφυγάδες και στο παρελθόν αλλά και τώρα, και που
γίνεται μία τεράστια προσπάθεια συνολικά στα πλαίσια της διαφάνειας και με
τις λίστες ... και τις λίστες Λαγκάρτ, κ.λπ., κ.λπ., να εντοπιστεί όλος αυτός ο...
όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους γνωρίζουμε και στην περιοχή μας πιθανά και
στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο του ποδοσφαίρου, κ.λπ., είναι άποροι
με το Ε9 αδειανό και από την άλλη μεριά αγοράζουν ποδοσφαιρικές εταιρείες,
κ.λπ., κ.λπ., δεν το αναλύω αυτό, είναι γνωστό σε όλους.
Επομένως, λοιπόν, το ψήφισμα αυτό το οποίο είναι φτιαγμένο με τέτοιον
τρόπο που δεν μπορώ να το ψηφίσω, ωστόσο μας βοήθησε να κάνουμε μία
συζήτηση αντικειμενική γι’ αυτό το πράγμα και να επαγρυπνήσουμε σαν
∆ημοτικό Συμβούλιο.
Μία κουβέντα για το συνέδριο. Το συνέδριο αυτό της ΚΕ∆Ε που έχει πρόεδρο
ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που θέλει να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη,
πρέπει να πούμε ότι αντιστοιχεί στη σύνθεση κοινωνικών και πολιτικών
δυνάμεων που φέρουν την αύρα μιας παλαιότερης εποχής, του συστήματος
το οποίο προσπάθησε να έχει και την, είχε δηλαδή, τη διακυβέρνηση της
χώρας και την περίοδο των πρώτων μνημονίων και βεβαίως είναι γνωστό ότι η
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πλειοψηφία της ΚΕ∆Ε, ο τρόπος που χειρίζεται τα ζητήματα πέρα από το
επικοινωνιακό της μέρος, λέω για την ουσία, και μέρος αυτού του συστήματος
είναι και ο Καμίνης, που κάποιος αναφέρθηκε.
Μιλάμε ότι εκτός από το αληταριάτο της... θα λέγαμε της τηλεόρασης κ.λπ.
υπάρχουν άνθρωποι με συγκεκριμένο ρόλο σε κάθε χώρο. Επομένως, λοιπόν,
την κρίσιμη στιγμή κάποιοι επέλεξαν για να λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά
του κόσμου και της αναποτελεσματικότητας που εμείς πρέπει να το
αποτρέψουμε

ξαφνικά

ο

δήμος,

ένας

δήμος

της

Αθήνας

αλλά

και

οποιοσδήποτε δήμος να προχωρήσει σε πλειστηριασμό ανθρώπων που
χρωστάγανε 500,00€. Αυτά, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Εμείς συμφωνούμε ως προς την ουσία και το ψηφίζουμε. Θα
μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά γι’ αυτό το θέμα, πάρα πολλά και για την
υποκρισία κάποιων που όταν είναι στην Αντιπολίτευση φωνάζουν και
ωρύονται, ξεσηκώνουν τον κόσμο, δημιουργούν το ∆εν πληρώνω-∆εν
πληρώνω και όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση έχουν εντελώς διαφορετικό
τρόπο αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων, δεν θα ήθελα να επεκταθώ όμως
ιδιαίτερα.
Είναι σημαντικό, πιστεύουμε να έχουμε την ίδια τοποθέτηση για τέτοιου
είδους ζητήματα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Αν ο δικός
μας πολιτικός χώρος είναι στην κυβέρνηση ή είναι στην αντιπολίτευση. Και δεν
ξέρω και ο φίλος μου ο Θόδωρος πριν από μερικά χρόνια αν υπήρχε συζήτηση
στο ∆ημοτικό Συμβούλιο γι’ αυτό το θέμα αν θα ήταν τόσο ήπιος και
συγκαταβατικός.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλους μας αυτό, να κρατάμε την
ίδια στάση, να κρατάμε τις απόψεις μας και να είμαστε συνεπείς ανεξάρτητα
από το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Νομίζω
ότι οφείλει το κράτος κάτω από αυτές τις συνθήκες να προστατεύει, όσο το
δυνατόν βέβαια, γιατί υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, τις ανέφερε και ο Βαγγέλης,
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ανέφερε ορισμένες και ο Θόδωρος, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι
οφείλει το κράτος να προστατεύει, και είχαν γίνει και στο παρελθόν κάποιες
προσπάθειες στο μέτρου του εφικτού να προστατευτεί τουλάχιστον η πρώτη
κατοικία μέχρι ένα όριο.
Μία παρατήρηση μόνο, και θα ήθελα να καταγραφεί, διαφωνούμε εντελώς ως
προς την τελευταία απαίτηση η οποία είναι και με bold, την κατάργηση κάθε
ανταποδοτικής λειτουργίας στους δήμους και την πλήρη χρηματοδότησή τους
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα ψηφίσουμε βέβαια το ψήφισμα, απλά θα
θέλαμε να καταγραφεί η διαφωνία μας στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο
νομίζω ότι είναι ούτως ή άλλως προς μία λανθασμένη κατεύθυνση και μη
ρεαλιστικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. ∆ρούλια. Ο κ. Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: ∆εν θα σας κουράσω. Και με το πνεύμα και με το γράμμα
του ψηφίσματος συμφωνώ. Θα θυμίσω μόνο κάτι. Βλέπετε πολλές φορές οι
συνειρμοί είναι αναγκαίοι. Αιτία πολλών βασικά στο παρελθόν όταν
θεσμοθετήθηκε το χαράτσι από τον κ. Βενιζέλο, υπήρξε σε αυτό εδώ το
συμβούλιο και σε αυτήν την αίθουσα η τοποθέτησή μου ότι να πληρώσουν
αυτοί που έχουν, και υπήρξε ομόφωνη απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου,
και να μην πληρώσουν οι άνεργοι, το βλέπω να αναφέρεται εδώ μέσα, οι
μικροσυνταξιούχοι και γενικά αυτοί οι οποίοι δεν έχουν. Και μάλιστα είχα
χρησιμοποιήσει τη φράση ότι σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει ακόμα και
αυτοδικαία να κάνουμε επανασύνδεση του ρεύματος.
Αυτό λοιπόν δεν το λέω για να με λυπηθεί κανείς, υπήρξε και η πρώτη αιτία
πολέμου και ρήξης με τη συγκεκριμένη δημοτική κίνηση στην οποία τότε
ανήκα. Τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Ο κ. Φουρλής.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Προφανώς συμφωνώ με τη φιλοσοφία του ψηφίσματος. Κάποιες
μικρές διαφορές ενδεχομένως ή ενστάσεις μπορεί να έχει αλλά το κεντρικό
νόημα είναι ότι εμείς θα είμαστε ασπίδα όταν βλέπουμε κοινωνικές ομάδες
όπως σήμερα ή χθες οι συμβολαιογράφοι ακόμα αρνούνται να κάνουν
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πλειστηριασμούς σε πρώτη κατοικία οι οποίοι είναι αυτοί οι λειτουργοί που
πρέπει να κάνουν και κάνουν μόνο αν πάρουν κάποια άδεια, μόνο για
διατροφές, μόνο για μισθούς, ή όταν είναι εκουσία θέλουν οι πλειστηριασμοί,
αντιλαμβάνεστε λοιπόν και εμείς που είμαστε ένα πολιτικό όργανο να είμαστε
συντεταγμένοι.
Αλλά αυτό είναι ένα υλικό αυτό το οποίο εμείς υπερασπιζόμαστε. Νομίζω ότι η
κυβέρνηση πρέπει να νομοθετήσει και να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο και
να μην υπάρχει τώρα το κίνημα πώς λέγεται στους πλειστηριασμούς ή
οποιοδήποτε άλλο. Και μάλιστα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι στη
συνέντευξη που έκαναν που είπαν ότι θα απέχουν έστω και αυτήν την αύριο
που είναι Τετάρτη, κάθε Τετάρτη που γίνονται, οι ποιο πολλοί δημοσιογράφοι
ήταν δημοσιογράφοι από το εξωτερικό. Γιατί άραγε αυτοί τόσο πολύ
ενδιαφέρονται οι δημοσιογράφοι από το εξωτερικό; ∆εν... κάπου υπάρχουν
δεύτερες σκέψεις στο μυαλό.
Πρέπει εδώ πέρα να τονίσουμε όμως ότι οι πλειστηριασμοί, αυτοί που είναι
κίνδυνος οι πλειστηριασμοί είναι από τις τράπεζες. Ο δήμος νομίζω πέρα από
την αστοχία που είπε ο κ. Μποζίκας που έκανε ο ∆ήμος Αθηναίων για 500,00€,
600,00€ μόνο μυαλό δεν είχαν αυτοί εκεί πέρα, δεν τους περιποιεί και
ιδιαίτερη

τιμή

δηλαδή,

δεν

ξέρω

πόσο

θα

ήταν

αυτό,

αν

ήταν

μεγαλοοφειλέτης αυτός ή μικροοφειλέτης έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία,
μόνο και μόνο όμως που ήταν 500,00€ είναι φτηνές η όλη διαδικασία που
πήγαν να κάνουν.
Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλοι, και οι τρεις κυβερνήσεις, και το
ΠΑΣΟΚ που ήταν πρώτα και η Ν.∆. αλλά και τώρα η ΣΥΡΙΖΑ κάνουν
ανακεφαλαιώσεις της τράπεζας και έδωσαν γύρω στα 90δις, αν τα μετράμε
καλά, από αυτά που διαβάζουμε. Λοιπόν όλα αυτά τα χρήματα που πήραν οι
τράπεζες δεν πήγαν ... στο εξωτερικό, ... τα πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Νομίζω ότι πρέπει να έχουν λίγο περίσσευμα καρδίας και να υπάρχει ένα πέπλο
προστασίας και σε αυτούς τους τύπους και αφού και οι τρεις έδωσαν αυτά τα
χρήματα. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση; Ότι έδωσαν 90δις και βλέπω
παρακαλώ σήμερα, που όλοι λέμε για συντάξεις ότι είναι πάνω από τα όρια,
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βλέπω άλλη που είναι 48 χρονών, που εργαζόταν στις τράπεζες, που έπαιρναν
150.000 και 180.000 φεύγουν και τους δίνουν μέχρι τα 60 και κάποια χρήματα
οι τράπεζες. Αν είναι δυνατόν δηλαδή το πλαίσιο πώς τους επιτρέπαν, ήδη το
νομικό καθεστώς στις συντάξεις για να φεύγουν και ακόμα σήμερα εδώ πέρα
λειτουργούν κάτω από αυτό το.. και να ζητούν ακόμα χρήματα και πάλι να
λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ανακεφαλαιώσεις στις τράπεζες.
Σαφώς λοιπόν και συμφωνώ με την κεντρική ιδέα ότι πρέπει να.... με το
ψήφισμα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι άλλοι συνάδελφοι θα ήθελα να τοποθετηθούν; Μισό
λεπτάκι να γράφω, συνάδελφοι. Η Αθηνά, ο Τάκης, άλλος; Ο Νίκος. Και ο
∆ημήτρης, και ο Κώστας Βορέας. Να ξεκινήσουμε με την Αθηνά, έλα Αθηνά.
ΣΚΑΜΠΑ: Και εγώ συμφωνώ με το ψήφισμα και θα το ψηφίσω. ∆υο
παρατηρήσεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που υπάρχει το οποίο δεν
αποτελεί επ’ ουδενί λόγο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Αντιθέτως, και το καλοκαίρι του 2015 που ψηφίστηκε ο νέος κώδικας
δικονομίας, αλλά και τον Αύγουστο που είχαμε την τραπεζική δεοντολογία,
προβλέπουν διαδικασίες εξπρές για να γίνει ένας πλειστηριασμός καθώς και τη
διακριτική ευχέρεια του τραπεζίτη για το εάν θα δει ευνοϊκά έναν οφειλέτη και
θα εφαρμόσει ακόμα και αυτόν τον Νόμο Κατσέλη ή θα τον θεωρήσει
κακοπληρωτή εξ ορισμού.
Άρα, το νομικό οπλοστάσιο έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό
το πράγμα και δεν είναι καθόλου τυχαίες οι περιπτώσεις που εμφανίζονται στη
δημοσιότητα, όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη με τον ανάπηρο 80% κ.λπ., κ.λπ..
Άρα, το ένα πράγμα είναι αυτό.
Το δεύτερο είναι ότι και οι εξαγγελίες αλλά και στην πράξη βλέπουμε ότι όλο
αυτό

το

οπλοστάσιο

βοηθάει

σε

απαλλαγές

στις

περιπτώσεις

του

επιχειρηματικού κεφαλαίου. Ο Μαρινόπουλος, ας πούμε, ήταν το πρώτο
κανόνι που τακτοποιήθηκε. Αυτό θα έχει και συνέχεια. Όλο το υπόβαθρο είναι
φτιαγμένο για να εξυπηρετήσει αυτό το πράγμα. Άρα, δεν μιλάμε ούτε για
προστασία πρώτης κατοικίας, ούτε για τίποτα από αυτά. Με αυτήν την έννοια
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συμφωνώ με το ψήφισμα, είναι καλό που τοποθετούμαστε. Είναι καλό επίσης
που υπάρχει, γιατί ένα ∆ημοτικό Συμβούλιο έχει και ένα περιθώριο όχι απλά να
τοποθετηθεί ιδεολογικά ή πολιτικά αλλά και να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες.
Είναι πολύ καλό λοιπόν που στο ψήφισμα περιλαμβάνεται δέσμευση ως προς
το πώς θα δράσει ο ∆ήμος Χαϊδαρίου. Από την άλλη πάρα πολλά ψηφίσματα,
γιατί είδα πολλά σήμερα από δήμους, προσφέρουν και βοήθεια οργανώνοντας
καταγραφή των περιπτώσεων και τουλάχιστον δέσμευση για νομική βοήθεια
σε αυτούς που δεν μπορούν να την πληρώσουν. Εγώ θα πρότεινα να το
συμπληρώσουμε τουλάχιστον το τελευταίο κομμάτι στο ψήφισμά μας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Σκαμπά. Ο κ. Κουβαράς.
ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Καλησπέρα και από μένα. Εγώ χάρηκα πολύ που άκουσα και τον
Ηρακλή και αρκετούς άλλους εδώ μέσα να προσυπογράφουν ότι απαιτούμε
τώρα την κατάργηση των άδικων και αντιλαϊκών φόρων και τη φορολογία με
45% των μονοπωλιακών ομίλων. Άκουσα και τον Θοδωρή Σπηλιόπουλο που
καταλαβαίνω αυτό που είπε, ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να
απεμπλακεί, το έγραψα ... από τις μνημονιακές πολιτικές, προσπαθεί να
προστατεύσει την πρώτη κατοικία, κ.λπ..
Αλλά ας προβληματιστούμε όμως και ορισμένοι άλλοι οι οποίοι ψήφισαν αυτό
το ψήφισμα. Γιατί γίνονται πλειστηριασμοί; Γίνονται γιατί, για δυο λόγους, ή
γιατί κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει κάποιους φόρους, ή ότι κάποιος
δανείστηκε πριν από μερικά χρόνια, γιατί τώρα δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες
και δανείστηκε γιατί τότε είχε ένα βιοτικό επίπεδο, κάποιες αποδοχές που
σήμερα πια δεν τις έχει. Και αυτές τις αποδοχές που είχε ήταν τέτοιες που του
έφταναν να πληρώσει ένα κομμάτι του... τη δόση του δανείου και ταυτόχρονα
να έχει μία μίζερη, μία υποφερτή ζωή.
Τι μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα; Μεσολάβησαν κάποιες κυβερνήσεις τις
οποίες αρκετοί από εδώ μέσα τις υπηρέτησαν πιστά και τις προπαγάνδισαν και
μας καλούσαν να τους ψηφίσουμε μέχρι και τις τελευταίες εκλογές και την
τωρινή και τις προηγούμενες, οι οποίες διέλυσαν τις κλαδικές συμβάσεις,
πήγαν στα τάρταρα την εθνική γενική συλλογική σύμβαση, νομοθέτησαν
νόμους τέτοιους που δίνει το δικαίωμα στην εργοδοσία να βάζει το πιστόλι
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στον κρόταφο στον εργαζόμενο και να του λέει υπόγραψε ότι δέχεσαι να
μειωθεί ο μισθός σου. Μείωσαν τις συντάξεις όσο δεν πάει, και έφτασαν σε
αυτό το αδιέξοδο τον κόσμο.
Και ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι αυτές οι κυβερνήσεις που τα έκαναν αυτά,
και του ΣΥΡΙΖΑ η οποία δεν τα έκανε τα περισσότερα, αλλά υποσχόταν ότι θα
τα πάρει πίσω όταν βγει στην κυβέρνηση, με αυτόν τον τρόπο βγήκε στην
κυβέρνηση, δεν πήρε το 1% αλλά έβαλε άλλα τόσα. Αυτές λοιπόν οι
κυβερνήσεις ή η συγκεκριμένη του ΣΥΡΙΖΑ η οποία συντέλεσε και αυτή σε
αυτή τη διάλυση των πάντων, ξέρεις, να την κρίνουμε διαφορετικά γιατί
προσπαθεί να απαλύνει. Να απαλύνει τι; Αυτό που λέει ο λαός μας να σε κάψω
Γιάννη, να σε αλείψω λάδι. Και αυτό σε ποια στιγμή; Στην ίδια στιγμή που
όπως πολύ σωστά ειπώθηκε και σε συνδυασμό με ενισχύσεις αθρόες της
τράπεζας στο πλαίσιο ανακεφαλοποιήσεων από δάνεια που παίρνονταν από
την Ευρωζώνη τα οποία ποιος καλείται να τα πληρώσει; Αυτοί που σήμερα
τους λέμε ελάτε να σας πάρουμε τα σπίτια. Και ακόμα αυτές οι προσπάθειες
υποτίθεται για να απαλυνθούν οι λαϊκές οικογένειες με την πρώτη κατοικία
κ.λπ. είναι λειψές και ... αποτελεσματικές.
Πρώτα απ’ όλα μιλάνε και για τα κόκκινα δάνεια και για αυτά που συζητάμε
τώρα μιλάνε για πρώτη κατοικία. ∆ηλαδή ο μεροκαματιάρης που έχει ένα
διαμερισματάκι και έχει κληρονομήσει και ένα σπιτάκι στο χωριό από τον
παππού του, από τον πατέρα του, αυτήν την κατοικία τι γίνεται τη δεύτερη;
Την ξεχνάμε; Και αυτός ο νόμος για τα κόκκινα δάνεια που έγινε επίκληση εδώ
είναι 31/12/2018, και μετά; Και αυτός ο νόμος λέει αν δεν πληρώσεις τα
κόκκινα δάνεια τρεις συγκεκριμένες δόσεις πάει και η πρώτη κατοικία.
Ποια είναι η λύση; Εμείς λέμε ξεκάθαρα, ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ως ΚΚΕ,
κατάργηση όλων των αντιλαϊκών φόρων και χαίρομαι που το αποδεχτήκατε,
πλήρης προστασίας πρώτης και δεύτερης λαϊκής κατοικίας, κινητοποίηση ...
έτσι ώστε κανένα σπίτι να μην βγει στο σφυρί και τη φορολογία στο μεγάλο
κεφάλαιο στο 45%. Μα, μας λένε κάποιοι, άσχετα αν σήμερα δεν τόλμησαν να
το πουν εδώ, άμα γίνει αυτό το πράγμα, θα φύγουν οι εταιρείες. Οι ιδιοκτήτες
να σηκωθούν να πάνε όπου θέλουν. Οι εταιρείες, τα περιουσιακά στοιχεία των
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εταιρειών που είναι προϊόν του μόχθου, του ιδρώτα, του κόπου του ελληνικού
λαού πρέπει να μείνει εδώ.
Μα, μας αντιλένε κάποιοι οι ίδιοι που σήμερα εδώ δεν τόλμησαν να το
ξαναπούν, αυτό δεν γίνεται σε αυτό το σύστημα. Προφανώς δεν γίνεται σε
αυτό το σύστημα, όπως δεν γίνεται να είσαι κάτω από... σε μία σεζλόνγκ και
να χαζεύεις τον ήλιο και να λιάζεσαι στη λιακάδα και την ίδια στιγμή να έχεις
και τον έναστρο ουρανό. Ή λιακάδα θα έχεις, ή φεγγάρι θα βλέπεις. Και τα
δύο δεν μπορείς να τα έχεις. ∆εν μπορείς να έχεις και καπιταλισμό και
φιλολαϊκή πολιτική. Κάποιοι θα πληρώσουν. Ή οι φραγκάτοι θα πληρώσουν, ή
ο κοσμάκης. ∆ιαλέξτε.
Και με αυτήν την έννοια, Ηρακλή μου, εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να είναι
ανταποδοτικά. ∆εν μπορεί να πληρώνει ο κοσμάκης. Ή ο κόσμος ή αυτοί. Και
εμείς λέμε ξεκάθαρα, αυτοί. Γιατί αυτοί τα δημιούργησαν αυτά τα θέματα,
αυτοί δημιούργησαν τα πάντα, αυτοί δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Και είμαστε
ξεκάθαροι σε αυτό.
Τώρα, είναι θετικό το ότι κάποιοι εδώ μέσα όταν βάζαμε τέτοια ζητήματα μας
έλεγαν, ρε παιδιά, αφήστε λίγο την πολιτική στην μπάντα, ας ασχοληθούμε

λίγο και με τον δήμο. Είναι θετικό ότι σήμερα δεν μπόρεσαν να το πουν, γιατί
είναι και το θέμα βέβαια τέτοιο. Και να πόσο δίκιο έχει η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
που βάζει τέτοια πράγματα πολιτικά εδώ μέσα. Γιατί; Γιατί μας έλεγαν κάποιοι
στην ουσία, τι λένε στην ουσία αυτοί που λένε μακριά η πολιτική από το
∆ημοτικό Συμβούλιο; Ανέξου, ∆ήμε, το ότι θα βγει στον πλειστηριασμό το
σπίτι του τάδε Χαϊδαριώτη. Και θα αναγκαστεί, το τραβάω, να κοιμηθεί σε ένα
παγκάκι του δήμου, και ασχολήσου μόνο με το να έχει ωραίες λάμπες η
πλατεία στο συγκεκριμένο όπου εκεί θα κοιμηθεί ο Χαϊδαριώτης.
Ανέξου, δήμε, το ότι δεν θα έχει, γιατί μας έλεγαν κάποτε γιατί βάλαμε το
πανό εδώ πέρα, δεν θα έχει σύνταξη ο συνταξιούχος και ασχολήσου μόνο με
το πώς θα φτιάξεις έναν ωραίο πεζόδρομο, ωραία λουλούδια, ωραίες βιτρίνες
ή happenings να έχουν για να δουλεύουν τα μαγαζιά, στα οποία μαγαζιά δεν
θα μπορεί να ψωνίσει ο άνεργος, ο συνταξιούχος, ο οποιοσδήποτε. Και αυτό
το βάφτιζαν σύγχρονη άποψη για το με τι πρέπει να ασχολείται η Τοπική
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Αυτοδιοίκηση. Αν αυτό είναι σύγχρονη άποψη, εμείς αναφωνούμε με όλη τη
δύναμη της ψυχής μας είμαστε αναχρονιστές και είναι και τιμή μας και καμάρι
μας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τσατσαμπάς.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Κοιτάξτε, ζήτησα τον λόγο όχι για να επαναλάβω τα
περισσότερα που ακούστηκαν σε αυτήν την αίθουσα τα οποία και με βρίσκουν
σύμφωνο, άλλωστε διατυπώθηκε και η θέση της παράταξης. Ήθελα να
παρουσιάσω και μία άλλη διάσταση η οποία νομίζω θα συμφωνήσει το
∆ημοτικό Συμβούλιο για να γίνει μία προσπάθεια, αν είναι δυνατόν το
ψήφισμα επί της ουσίας του σε σχέση με το θέμα της κατάσχεσης της πρώτης
κατοικίας να βρει μία ομόφωνη απόφαση, γιατί νομίζω από τις τοποθετήσεις,
ακόμη, αν θέλετε, και του συνάδελφου του Θοδωρή Σπηλιόπουλου,
διατυπώθηκε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τέτοια θέληση πολιτική
προκειμένου να υπάρξουν τέτοιες εξελίξεις.
Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν στα πλαίσια αυτά γιατί είναι βέβαιο ότι ένα ψήφισμα
αυτό που περισσότερο έχει το νόημά του είναι να μπορέσει να επηρεάσει
πολιτικά τους αποφασίζοντες και την κοινωνία προκειμένου να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος, η ουσία, η καρδιά του θέματος. Και πιστεύω ότι συμφωνούμε
όλοι σε αυτό.
Ας κάνουμε λοιπόν μία προσπάθεια και αυτή είναι η πρότασή μου, να υπάρξει
μία ομοφωνία και βέβαια στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εγώ θα ήθελα να
ρωτήσω τον Θοδωρή Σπηλιόπουλο, ποια θα ήταν εκείνα τα σημεία ίσως τα
οποία θα μπορούσα να τεθούν υπό συζήτηση προκειμένου να μπορέσει να
υπάρξει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και αν είναι εφικτό, αν είναι κατορθωτό, αν
δεν είναι, θα διατυπωθούν οι διαφωνίες, και αυτό στα πλαίσια της
δημοκρατίας είναι. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τουλάχιστον να γίνει μία τέτοια
προσπάθεια γι’ αυτό το πολύ, το κορυφαίο σημαντικό κοινωνικό θέμα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά. Ο κ. Καραγιάννης.
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Θα αφήσω την έκπληξη για τον δήμαρχο γιατί μερικές
φορές, επειδή τα γραπτά μένουν, έχει σημασία κάποια πράγματα να
ειπώνονται για να μην ξεχνάμε κιόλας.
Να πω μόνο το εξής. Η δυσκολία που έχει ο συνάδελφος Θοδωρής να
υπερασπιστεί την κυβέρνηση έχει να κάνει με δύο ζητήματα. Καταρχήν το ένα
είναι ότι την ίδια ώρα που παίρνει νέα αντιλαϊκά μέτρα με υποκριτικό τρόπο
και με διάφορες δικαιολογίες όπως αυτό το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης
εκμεταλλευόμενη η κυβέρνηση διάφορα τέτοια ζητήματα προσπαθεί να
κρύψει όχι το πρόβλημα κάτω από το χαλί, προσπαθεί να κρύψει την
πραγματικότητα που τη βιώνουν σήμερα οι συμπολίτες μας και την οποία
πρέπει να είσαι και λίγο, να ζεις σε άλλον κόσμο για να μην την βλέπεις.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα, δεν είναι.. δεν το λέω... κυριολεκτώ,
σήμερα κόπηκε το ρεύμα σε συμπολίτη μας καρκινοπαθή γιατί χρώσταγε στη
∆ΕΗ. Έχει πάρει μέτρα η κυβέρνηση να καταργήσει τα προηγούμενα μέτρα
προηγουμένων κυβερνήσεων που αυτές ήταν αντιλαϊκές; Αυτή η κυβέρνηση
που θέλει να είναι φιλολαϊκή, έχει πάρει μέτρα για να καταργήσει αυτό το
αίσχος στη ∆ΕΗ που πληρώνει τους εργολάβους με ποσοστά για να
εισπράττουν τα χρήματα; Όχι.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Θα πω. Λοιπόν. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι συγκεκριμένο
που λειτουργούν και οι δήμοι. Είναι σε προοδευτική κατεύθυνση αυτό το
πλαίσιο που έφτιαξαν οι προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και
της Ν.∆.; Όχι. Αυτό που παρουσίασε σαν σχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προοδευτικό;
∆εν είναι ακόμα πιο αντιδραστικό το πλαίσιο; Και την ίδια στιγμή που περνάνε
πιο αντιδραστικό πλαίσιο λειτουργίας των δήμων βγαίνουν διάφοροι υπουργοί
και έχει ακουστεί και εδώ στην αίθουσα ατυχώς και διαφημίζουν στον τόπο
του εγκλήματος την κοινωνική οικονομία, δηλαδή τις Κοιν.Σ.Επ., βγαίνουν και
λένε ότι ... δεν ξέρουν να μαγειρεύουν καλά και πρέπει να μάθουν να
μαγειρεύουν γεμιστά για να τα βγάζει η οικογένεια πέρα, γιατί αν κάνει κανείς
τη διαίρεση τα 16.000,00€ που λέτε, δια του 12 για μια τετραμελή οικογένεια,
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θα καταλάβει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πλούσιος όποιος αυτή τη
στιγμή ζει κοντά στο χιλιάρικο.
Και ρωτάω, ποιος άνθρωπος μπορεί να καλύψει τα έξοδά του σε τετραμελή
οικογένεια με δύο παιδιά που πηγαίνουν φροντιστήριο, με τις ανάγκες τους
κ.λπ., κ.λπ., με χίλια ευρώ; Και να πληρώσει και ΕΝΦΙΑ και να πληρώσει και
φόρους, και αν έχει και μαγαζί να πληρώσει και φόρο επιτηδεύματος και να
πληρώσει και από το πρώτο ευρώ, κ.λπ., κ.λπ..;
∆ηλαδή εδώ πέρα προσπαθεί, γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιάσει η
κυβέρνηση κάτι το οποίο όχι απλά δεν ισχύει, αλλά ισχύει το ακριβώς
αντίθετο. Είναι σαν αυτό που έκανε ο Κατρούγκαλος ο ψαλιδοχέρης ο οποίος
από τη μία έκοβε τις συντάξεις και από την άλλη θα στείλω γράμμα στους
συνταξιούχους να τους εξηγήσω γιατί τους κόψαμε τις συντάξεις. Και δεν τους
κόψαμε, λέει, από την κύρια, αλλά από την επικουρική. Λες και ο
συνταξιούχος με άλλο χέρι παίρνει την κύρια και με άλλο παίρνει την
επικουρική.
Αυτή η τακτική γίνεται για δύο λόγους και δεν είναι τυχαία. Αυτό που έβαλε ο
συνάδελφος Σπηλιόπουλος για τη διαχωριστική γραμμή στη διαπλοκή δεν είναι
καθόλου τυχαίο. Καταρχήν, επειδή στην Ελλάδα έχουμε και εμπειρία από τη
Μεταπολίτευση που μας ταλάνιζε πολλά χρόνια αυτός ο δικομματισμός
ΠΑΣΟΚ-Ν.∆., κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση οι εξυγιαντές της επόμενης
κυβέρνησης τα έβαζαν με τη διαπλοκή για να συνεχίσουν να περνάνε τον έναν
αντιλαϊκό νόμο μετά τον άλλο.
Γιατί είναι η διαχωριστική γραμμή η διαπλοκή; Γιατί επί της ουσίας ποια θα
είναι η διαχωριστική γραμμή; Το τρίτο μνημόνιο που μαζί ψηφίσανε; ΠΑΣΟΚ,
Ν.∆., ΠΟΤΑΜΙ, ΣΥΡΙΖΑ; Ποια θα είναι η διαχωριστική γραμμή; ∆ήθεν η
διαπλοκή. Η διαπλοκή σήμερα έχει σταματήσει να υπάρχει; Να μιλήσουμε για
τις άδειες; Να μιλήσουμε για τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση το
μεταναστευτικό; Με το ποιοι έχουν, πόσο έχουν πάρει οι ΜΚΟ την
επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Τι μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση για
να σταματήσει αυτό το πράγμα;
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Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω να πω και να καταλήξω ότι το συγκεκριμένο
ψήφισμα καταρχήν δεν έρχεται γιατί έπρεπε να έρθει ή γιατί έχουμε ζήτημα
εμείς με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ούτε και μας απασχολεί πώς θα λέγεται
η κυβέρνηση. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση η οποία είναι κυβέρνηση αστικής
διαχείρισης η οποία στο όνομα του καπιταλισμού πίνει νερό, εμείς θα έχουμε
πρόβλημα.
Και ακόμα αν ήταν η κυβέρνηση του ΚΚΕ που θα συμμετείχε σε ένα τέτοιο
έγκλημα κατά του λαού, το ίδιο ακριβώς ψήφισμα θα κατεβάζαμε. Και ξέρετε
γιατί; Που βέβαια αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και όταν μας πίεζε τότε ο
ΣΥΡΙΖΑ, είχαν γνώση οι φύλακες που δεν έβαζαν νερό στο κρασί τους. Ξέρετε
γιατί όμως έρχεται σήμερα αυτό το ψήφισμα; Γιατί το νομοθετικό πλαίσιο που
έχουν φτιάξει οι προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις και δεν κατήργησε
αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι παρά τη θέληση, τη διάθεση, την
πολιτική άποψη της ∆ημοτικής Αρχής, αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη και
αυτός ο οποίος θα την πληρώσει αν δεν προχωρήσει σε τέτοια μέτρα, να
προχωρήσει δηλαδή στην Εφορεία αυτά που συζητάμε τώρα, θα φταίει ο
υπάλληλος. Ακόμα και αν η ∆ημοτική Αρχή έχει αντίθετη άποψη.
Άρα, λέει ότι εδώ πέρα θα φτιάξουμε έναν φορο... μηχανισμό που θα
συνεχίσει με τον ίδιο και χειρότερο τρόπο να φορολογεί και μάλιστα βάζοντας
την ανταποδοτικότητα που τους δήμους ειδικά εσείς που είστε και παλιότεροι
συνάδελφοι το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από τότε που μπήκε η έννοια της
ανταποδοτικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν τότε που η Τοπική
Αυτοδιοίκηση έκοψε καπίστρι με τις φιλολαϊκές πολιτικές.
Γιατί; Γιατί αυτή τη στιγμή δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο παρά οι αριθμοί. Αν
δεν παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι ίσα βάρκα-ίσα νερά,
έξοδα-έξοδα, δεν πάει να ασχολείσαι με τις κοινωνικές δομές, δεν πάει να
έχεις, να θέλεις να κάνεις κ.λπ..
Και εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να
σταματήσει να υπάρχει σαν επιχείρημα. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Η κυβέρνηση
νομοθετεί και μπορεί να πάρει και να... γιατί πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ
έλεγε ότι με ένα σκίσιμο ενός χαρτιού πάει το μνημόνιο. Εδώ ο δήμος δεν
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νομίζω να έχει καμία αρμοδιότητα να νομοθετεί κατά το δοκούν για να αλλάζει
τους νόμους. Άρα, λοιπόν, μην συγκρίνουμε τώρα την τοπική διοίκηση που
καλείται να εφαρμόσει συγκεκριμένους νόμους, να λειτουργήσει σε ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο σε μία κυβέρνηση η οποία ακόμα και τώρα τους
δανειστές που από τη μία τους βρίζει, στην άλλη βγαίνει στην Ευρώπη και
τους θεωρεί συνεταιράκια.
Σε λίγο, πραγματικά δηλαδή κάποιοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να
πουν αυτό το αμίμητο που είχε πει ο Γεωργιάδης, ότι εγώ και να μην είχαμε
Τρόικα, τα ίδια μέτρα θα έπαιρνα. Υπάλληλο υπουργείου του ΣΥΡΙΖΑ που σε
αυτήν την κατεύθυνση κινούνται.
Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα που αν δεν λυθούν, θα
υπάρχει πρόβλημα. Και εμείς καλούμε να μην υπάρχει κανένας εφησυχασμός.
Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πάρει κανένα μέτρο προστασίας, ίσα-ίσα
θα χειροτερεύσει η κατάσταση και είναι δεδομένο ότι θα ανοίξει καταρχήν το
ζήτημα των κόκκινων δανείων στην αξιολόγηση τώρα που έρχεται και είναι
δεδομένο με αυτήν την κατάσταση που είναι οι τράπεζες ότι οι διαδικασίες όχι
απλά θα γίνουν εξπρές, αλλά κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή νομίζει ότι έχει
μπει και σε ευνοϊκές ρυθμίσεις, θα βρεθεί αύριο σε πολύ χειρότερη
κατάσταση.
Άρα, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Με αυτήν την
απόφαση, είναι μία γενναία απόφαση που παίρνει το ∆ημοτικό Συμβούλιο
προκειμένου όσο μπορεί να σταματήσει αυτή την κατρακύλα που θα έχει σαν
στόχο μόνο τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα,
γιατί να σας θυμίσω εδώ, για να μην περάσει στα ψιλά, ότι το γαλέο κεφάλαιο
που λέμε εμείς, δηλαδή όπως η Αγγελοπούλου, πριν μια βδομάδα πήρε των
ομματιών της και έφυγε για το εξωτερικό και όλη της η περιουσία δεν μπορεί
να φορολογηθεί.
Να σας θυμίσω επίσης ότι με νόμους που δεν έχει καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ
μπορεί να δηλώνονται σπίτια και ακίνητη περιουσία σε off-shore εταιρείες που
δεν μπορούν να φορολογηθούν, ενώ το ίδιο δικαίωμα δεν νομίζω να μπορεί να
το έχει και ο άνεργος και ο εργαζόμενος και ο μικρός Εβέ.
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Άρα λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός αλλά στο πλευρό
των ταξικών σωματείων, των μαζικών φορέων να σταθούμε γιατί πραγματικά
κανένα σπίτι λαϊκής οικογένειας δεν πρέπει να βρεθεί στα χέρια τραπεζών για
500,00€ και 600,00€.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βορέας.
ΒΟΡΕΑΣ: Για να ενισχύσω περισσότερο το ψήφισμα το κάνω. Ακούστε κάτι.
Προσπάθεια απεμπλοκής από τα μνημόνια, γιατί δυστυχώς ακούστηκαν τέτοια
πράγματα εδώ, την ώρα της εναρμόνισης με τις οδηγίες του 3ου μνημονίου,
είναι τουλάχιστον, ας πούμε, πώς να το χαρακτηρίσω; Χωρίς περιεχόμενο.
Είναι μία κουβέντα που λέγεται στον αέρα και εξαφανίζεται. Αλλά δυστυχώς
εδώ γράφονται. Εδώ οι λέξεις γράφονται που λέμε και ο καθένας δημιουργεί
την ιστορία του.
Όταν θέλουμε να υπερασπιστούμε κάποιον χώρο πολιτικό, ας βρούμε την
αλήθεια να πούμε, για να τον υπερασπιστούμε ή να σιγήσουμε να μην πούμε
κουβέντα. Είναι δηλαδή για μένα απαράδεκτο όταν γίνονται, γιατί δεν είναι
ψιλικατζήδες οι καπιταλιστές, οι κεφαλαιούχοι, οι επιχειρηματίες, όπως θέλετε
εσείς μεταφράστε το, γιατί η αλήθεια είναι ότι η λέξη καπιταλισμός ακόμη και
αυτοί που τον στηρίζουν θεωρείται βρισιά στην Ελλάδα και αυτό λέει πολλά
πράγματα. Όταν πούμε τη λέξη καπιταλισμός δεν σας αρέσει, ενώ υπάρχουν
εφημερίδες που γράφουν Capital επάνω, το ένα, το άλλο. Μια χαρά. Ωραία το
γράφουν, το λένε το όνομά τους και ο διεθνής όρος αυτός είναι, τι να κάνουμε
τώρα, να αλλάξουμε και τις έννοιες;
Όπως

κάποιος

αναφέροντας

τη

προηγούμενος
λέξη

ότι

ομιλητής

υπάρχουν

μίλησε
και

για

την

κομμουνιστές

κυβέρνηση
εκεί.

Τώρα

κομμουνιστές που συνεργάζονται με το ντόπιο και το ξένο κεφάλαιο είναι
καινούρια έννοια που ακούγεται εδώ μέσα και είναι απαράδεκτο, γιατί είναι
κενή περιεχομένου και είναι διαστρέβλωση των εννοιών.
Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό αυτό που συμβαίνει. Και εφόσον λοιπόν η
κυβέρνηση νομοθετεί και η νομοθεσία που ισχύει για τα δάνεια και τα χρέη
των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα αυστηρή και αρχίζουμε από το 500άρικο που
χρωστάει στην Εφορεία, γιατί δεν είναι ψιλικατζήδες οι κεφαλαιούχοι, δεν
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χρωστάνε 500 και 1.000 και 2.000 και 10.000, χρωστάνε εκατομμύρια. Σαν
παράδειγμα δηλαδή την ίδια ώρα που ο Πόμπολας παίρνει 150εκατ. δάνειο με
εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ο κάθε μεροκαματιάρης που από 1.200 και
1.500 που έπαιρνε παίρνει 300 για 12 ώρες, και υπάρχουν αποδείξεις γι’ αυτό,
η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα να το ελέγξει, αλλά ο Πόμπολας πήρες αυτό το
δάνειο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ενώ ο άλλος θα πρέπει να
πληρώσει το 500άρικο που χρωστάει και να του πάρουν το σπίτι, γιατί το
χρεωστάει στην εφορία.
Από την άλλη μεριά οι τράπεζες που έχουν πάρει τα συντριπτικά τα
δισεκατομμύρια που έχει δανειστεί το ελληνικό δημόσιο και τα έχει μοιράσει
όπως τα μοίρασε, πουλάνε τα δάνεια με 20% της αξίας τους, αλλά δεν λένε
πληρώστε τα σύμφωνα με τις ανάγκες σας και όποτε ξοφλήσετε τέλος πάντων
και σύμφωνα με το εισόδημά σας.
Αυτό δείχνει λοιπόν τι συμφέροντα υπηρετεί κατά την άποψή μου η σημερινή
κυβέρνηση. Και δεν έχει σημασία ποιος το λέει γιατί και στο Κογκό η
∆ημοκρατία του ∆υτ. Κόγκο λέγεται Λαϊκή ∆ημοκρατία, αλλά ο κόσμος που
την αναγνώρισε ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν το κομμουνιστικό κόμμα
στην Αμερική διώκεται και κανείς δεν μπορεί να βρει δουλειά ούτε στα
σκουπίδια όχι του δήμου, εταιρείας ιδιωτικής.
Από εκεί και πέρα λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει, δεν μιλάμε για κράτος, ποιο
κράτος; Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας κοινωνική, ταξική
υποχρέωση όταν είναι άνθρωποι που δουλεύουν για να επιβιώσουν να
στηρίξουν αυτό το ψήφισμα. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε
γιατί μπορούμε να κάνουμε και πολύ περισσότερα και να κλιμακώσουμε αυτήν
την αντίδραση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο δήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λίγα θα πω πραγματικά γιατί δεν νομίζω να χρειάζεται να
ενισχυθεί ένα ψήφισμα που πατάει πάνω στην πραγματικότητα που δυστυχώς
αμφισβητεί έστω κα αυτό που έλεγαν παλιότερα ένα τούβλο να σκεπάσει την
οικογένεια. Ένα κεραμίδι.
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Λίγα πράγματα θα πω. Πρώτον, υπάρχουν κοινωνικά συστήματα που παίρνουν
τα σπίτια και έχουν όνομα, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά
τους. Είναι ο καπιταλισμός δηλαδή, αυτό το άγριο σύστημα το οποίο ζούμε και
υπάρχουν και σπίτια τα οποία και κοινωνικά συστήματα όπως σοσιαλισμός που
έδιναν σπίτια. Έδιναν σπίτια στα νέα ζευγάρια και δεν διανοείτο κανείς να
υπάρχει οικογένεια πεταμένη στον δρόμο ή θα έχει το άγχος της στέγασης.
Όπως επίσης δεν υπήρχε κανένα άγχος για τη δουλειά, για την παιδεία, για
την υγεία, κ.λπ..
Και αντίστοιχα σε αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε όλοι και το βιώνουμε και
το βιώνουν πάρα πολύ περισσότερο οι άνθρωποι που έχουν φτάσει σήμερα
στα όρια της φτώχιας και της εξαθλίωσης είναι, το έχω πει και άλλες φορές
εδώ πέρα, ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς στηρίζεται, έχει δηλαδή ποδάρια
και ρίζες και σε ανθρώπους οι οποίοι υπάρχουν και στο ∆ημοτικό Συμβούλιο
και έξω στην κοινωνία οι οποίοι ενώ αναγνωρίζουν τα προβλήματα αυτά
παρόλα αυτά τους στηρίζουμε με νύχια και με δόντια.
Αυτός είναι ένας παραλογισμός που πραγματικά σας καλούμε να το σκεφτείτε
και να δείτε την ανθρώπινη πλευρά, αν θέλετε. ∆ηλαδή την ανθρώπινη
πλευρά της κρίσης αυτής, της μετανάστευσης, των πολέμων, το τι ακριβώς
δηλαδή φέρνει το ένα σύστημα και το άλλο.
Πριν έρθω σήμερα εδώ στις εφτά η ώρα στις ειδήσεις έβλεπα μία γυναίκα η
οποία, δεν είναι σύμπτωση γιατί συνέχεια παίζει στα κανάλια τώρα τελευταία,
ήταν υποθηκευμένο το σπίτι της και πήγαινε για πλειστηριασμό. Μια τραγική
περίπτωση που δυστυχώς αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς και με χιλιάδες
νοικοκυριά. Πέτρα-πέτρα χτίσαμε, λέει, μια μικρή γωνιά και αυτήν την πέτρα,
γιατί έτσι το περιέγραφε, από τους γονείς της που ήρθαν από τη Μ. Ασία και
έχτισαν πέτρα-πέτρα αυτό το σπιτάκι στη Νίκαια το οποίο ήταν και σήμερα
προσπαθούν να το πάρουν.
Αυτό λοιπόν επαναλαμβάνεται σε χιλιάδες περιπτώσεις και είναι περίεργο να
γίνεται ένα παιχνίδι με τους αριθμούς, καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση του
Θοδωρή Σπηλιόπουλου, αλλά να μας λέει ότι παιδιά, δεν είναι τόσες χιλιάδες,
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αντιπαλέψουμε και τη μία οικογένεια και όχι τις χιλιάδες που είναι μία
πραγματικότητα.
Και για να τελειώσω αυτό το κομμάτι του καπιταλισμού, μην ξεχνάτε τις
εικόνες τις βλέπετε και στην Ισπανία όπου χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες
οικογένειες και ηλικιωμένοι άνθρωποι και μοναχικοί άνθρωποι μένουν στον
δρόμο, στη Λ. Αμερική και σε άλλες χώρες, γιατί εκεί θα ... και εμείς. Βέβαια
είναι και στην ψήφιση των μνημονίων, δεν θέλω τώρα να το αναπτύξω λίγο
το θέμα, αλλά είναι και αυτή μνημονιακή δέσμευση που ψηφίστηκε από όλα
τα υπόλοιπα κόμματα.
∆υο-τρεις παρατηρήσεις να κάνω. Για το κατά πόσον ο δήμος και η κυβέρνηση
ακολουθούν την ίδια πολιτική. Γιατί αυτή είναι μία προσπάθεια του Θοδωρή,
το επαναλαμβάνει συχνά, όταν βρίσκεται μπροστά στο αδιέξοδο να στηρίξει
την κυβερνητική πολιτική, λέει ότι και στον δήμο κάνετε τα ίδια πράγματα, ή
μάλλον δεν μπορείτε να αντιδράσετε και συμβιβάζεστε με τις περικοπές που
υπάρχουν, με το.... Ξέρετε πολύ καλά όμως ότι στον δήμο έχουμε πάρει
αποφάσεις πολύ γενναίες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με αυτήν την
πολιτική και πολλές φορές πήραμε και αποφάσεις οι οποίες ήταν, αν θέλετε,
μας βάζουν και ακριβώς στο όριο της νομιμότητας ή όχι βάσει της αστικής
δικαιοσύνης βέβαια.
Και να πω εδώ ότι...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είπες; Αφού λοιπόν τις έχει ψηφίσει και τις ξέρεις πολύ καλά,
γιατί αμφισβητείς λοιπόν ότι ο δήμος ξεπερνάει αυτά τα όρια και έχει κάνει
πράγματα... Σε σχέση με την κατάργηση της ανταποδοτικότητας και αν είναι
ρεαλιστική, είναι σαφέστατο ότι εμείς την κατάργηση της ανταποδοτικότητας
τη συνδυάζουμε με ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα, μια άλλη
λειτουργία, όπου θα φορολογείται το εισόδημα στην πηγή και από εκεί και
πέρα καταργούνται έμμεσοι φόροι και καταργείται και κάθε ανταποδοτικότητα
γιατί έχει δικαίωμα στο κοινωνικό κράτος ο καθένας να συμμετέχει και όχι
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μέσω της ανταποδοτικότητας να αποκλείονται μια σειρά συμπολίτες. ∆εν θα
το αναπτύξω τώρα, το έχουμε πει αρκετές φορές.
Να σας πω ότι και σε σχέση με τον δήμο εμείς έχουμε κάνει, αναφέρεται
βέβαια και στο ψήφισμα μέσα, συζήτηση με την Οικονομική Υπηρεσία γιατί
αναγκάζει η κυβέρνηση, προσπαθεί να αναγκάσει τους δήμους να εφαρμόσουν
τις κατασχέσεις, ούτως ώστε με τη λογική ότι θα έχουν περισσότερα έσοδα οι
δήμοι, και πρέπει να σας πω ότι σε πολλούς δήμους υπάρχει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον να κυνηγήσουν τέτοιες περιπτώσεις και να προχωρήσουν ακόμα
και σε κατασχέσεις, στην ... κατασχέσεων, ούτως ώστε να καλυφθούν τα
ελλείμματα των χρηματοδοτήσεων που υπάρχουν αυτό το διάστημα.
Αυτή είναι δηλαδή η λογική η οποία υπάρχει και εκεί θέλουμε να οδηγήσουμε
τους δήμους. Είναι και αυτό που σας είπα και στην αρχή σε σχέση με τις
αλλαγές και του Καλλικράτη και της οικονομικής πολιτικής.
Να σου πω, Αθηνά, ότι τη νομική βοήθεια τη δίνουμε άτυπα σαν δήμος,
υπάρχουν αρκετοί δηλαδή συμπολίτες μας που έρχονται που έχουν τέτοιες
περιπτώσεις και δίνουμε τη νομική βοήθεια όσο μπορούμε και εμείς με τις
δυνατότητες που υπάρχουν, όπως βέβαια και στηρίζουμε και με τη ∆ΕΗ και
αυτά. Μην ξεχνάτε πόσες κινητοποιήσεις έχουμε κάνει και έχουμε συμμετάσχει
και σαν δήμος και στα υποκαταστήματα της ∆ΕΗ. Και με τους συνταξιούχους,
είναι εδώ ο Αποστόλης ο Κυριαζέλος, που είναι αντιπρόεδρος των
συνταξιούχων πόσους αγώνες έχουμε δώσει για να μην μείνει κανένα σπίτι
χωρίς ρεύμα και βέβαια να μην γίνει καμία κατάσχεση σπιτιών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία, λοιπόν συνάδελφοι.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αποχή; Άρα ομόφωνα. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή μου έβαλε και ένα ερώτημα ο κ. Τσατσαμπάς,
επειδή ξέρει ότι εγώ έχω ψηφίσει και άλλα ψηφίσματα όπως για το
μεταναστευτικό, και... κυρίως, και για άλλα ζητήματα, βάζοντας έναν πολιτικό
αστερίσκο. Αυτό το κείμενο, γιατί το έψαξα αν θα μπορούσα να το ψηφίσω,
είναι φτιαγμένο με τέτοιον τρόπο για να μην μπορώ να το ψηφίσω. Εκτός αν
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βάλω εφτά... μισό λεπτό, όχι, εντάξει, μου επιτρέπετε; Εντάξει, δεν λέω ότι
υπήρχε διάθεση. Εκτός αν βάλω εφτά αστερίσκους. ∆ηλαδή ο τρόπος της
διατύπωσης είναι τέτοιος.
Θέλω να πω όμως ότι... ναι, για να με προστατέψετε, θέλω να πω όμως ότι το
τελευταίο κομμάτι στην ουσία, όχι στη λεπτομέρεια νομίζω ότι μας αφορά έτσι
και αλλιώς και από τη συνολική μου τοποθέτηση φάνηκε αυτό, για να μην
μακρηγορούμε. Θα πω όμως στο επόμενο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ομόφωνη, με αποχή των ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ.

2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Ψήφισμα συμπαράστασης στον ∆ήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα
Πελετίδη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ιαβάζω. Το ∆ημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου καταδικάζει τη
συνεχιζόμενη δίωξη του κομμουνιστή δημάρχου της Πάτρας επειδή δεν
διευκόλυνε την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής να
προπαγανδίσει τις φασιστικές της αντιλήψεις, δίνοντάς της χώρο μπροστά στις
βουλευτικές εκλογές το 2015, καθώς και γιατί αρνήθηκε να παραδώσει στους
χρυσαυγίτες στοιχεία με τα πόσα παιδιά μεταναστών φιλοξενούνται στους
παιδικούς σταθμούς του ∆ήμου.
Ο δήμαρχος Πάτρας στέλνεται σε δίκη τον ερχόμενο Φλεβάρη από το Σώμα
Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, με την κατηγορία της
παράβασης καθήκοντος. Γι' αυτούς φαίνεται θεωρείται παράβαση καθήκοντος
το να μην αφήνεις το φασιστικό και ρατσιστικό δηλητήριο της Χρυσής Αυγής
να εμποτίζει το λαό και κυρίως τη νεολαία της χώρας μας, να αποκαλύπτεις
τον πραγματικό της ρόλο ως απόγονοι των ναζί, να αναδεικνύεις την
εγκληματική της δράση απέναντι σε μετανάστες και ανθρώπους του λαϊκού
κινήματος.
Οι ευθύνες που βαραίνουν την κυβέρνηση αλλά και το διορισμένο από αυτήν
γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, που επιτρέπει τη συνέχιση
αυτής της δίωξης, είναι πολύ μεγάλες. Η απόφασή αυτή του Σώματος
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Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης προκαλεί, ιδιαίτερα τώρα, που
συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τους
χρυσαυγίτες, τα δολοφονικά χτυπήματα στα μέλη του ΠΑΜΕ, τους Αιγύπτιους
αλιεργάτες και τα πολλά ακόμα στοιχεία για την εγκληματική της δράση που
καθημερινά βγαίνουν στο φως.
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου, εκφράζει την αποφασιστικότητά του να
μην επιτρέψει σε κανέναν να κατηγορεί δημάρχους επειδή δε βάζουν πλάτη
στα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής και την εγκληματική της δράση. Ο
εγκληματικός της χαρακτήρας απορρέει από την ίδια τη ναζιστική θεωρία την
οποία πιστεύει. Απορρέει από τη δολοφονική δράση των ταγμάτων εφόδου
της εναντίον μεταναστών, αντιφασιστών, μελών του εργατικού κινήματος.
Ο λαός του Χαϊδαρίου, όλος ο λαός της Ελλάδας έχει μνήμη. Οι θηριωδίες των
ναζί μαζί με τους ντόπιους συνεργάτες τους, τα ολοκαυτώματα σε κάθε γωνιά
της Ελλάδας, μας θυμίζουν την αντίσταση του λαού μας απέναντι στο τέρας
του φασισμού, μας εμπνέουν για τους αγώνες του σήμερα.
Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, έπραξε αυτό που κάθε αγωνιστική ∆ημοτική
Αρχή οφείλει να πράξει: να μην παραχωρεί κανένα χώρο, κανένα περιθώριο να
σπέρνουν το δηλητήριο του φασισμού οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής.
Αυτοί που πρέπει να απολογηθούν δεν είναι ο δήμαρχος και το ∆ημοτικό
Συμβούλιο της Πάτρας, αλλά τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής και όσοι τη
στηρίζουν και την ανέχονται μέσα και έξω από τη Βουλή. Ο λαός με τη δράση
και τους αγώνες του, όπως έκανε και στο παρελθόν, θα τσακίσει και θα στείλει
στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας το εγκληματικό, φασιστικό μόρφωμα της
Χρυσής Αυγής.
Ερωτήσεις, συνάδελφοι. Τοποθετήσεις, κ. Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κοιτάξτε, η πρώτη μου εντύπωση ήταν, διάβασα την ημερήσια
διάταξη τα θέματα, δεν σας κρύβω ότι με εξέπληξε λίγο γιατί σίγουρα αυτό
που έκανε ο Πελετίδης ήταν αυτό που έπρεπε να κάνει. Άλλωστε ο Πελετίδης
τα 2,5 χρόνια που είναι δήμαρχος στην Πάτρα έχει πιάσει τον τράγο από τα
κέρατα και έχει προσφέρει πάρα πολλά στην πόλη του. Είναι μία πάρα πολύ
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καλή, είναι μια θετική νότα στις δυσκολίες που περνάει η Τοπική Αυτοδιοίκηση
και ιδίως η Αυτοδιοίκηση της Περιφέρειας. Γιατί εμείς εδώ που τα λέμε λίγο
πολύ έχουμε πιο ισχυρές περιφερειακές ενώσεις, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί
κάτι καταφέρνουμε. Αν δείτε τις κατανομές κάθε μήνα που έρχονται για τους
ΚΑΠ, θα το διαπιστώσετε.
Ο Πελετίδης όμως έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Κοιτάξτε, το θέμα πάλι
και αυτού του ψηφίσματος δεν χωράει ιδιαίτερες αμφισβητήσεις. ∆εν θα
επεκταθώ όπως επεκτάθηκαν οι συνάδελφοι και στην προηγούμενη, και στο
προηγούμενο ψήφισμα, γιατί κοιτάω την ουσία του πράγματος και δεν θέλω
από το βήμα αυτό που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω να βγάλω όλα μου τα
εσώψυχα τα αντιφασιστικά, το ένα, το άλλο, κ.λπ.. Αυτό είναι το αυτονόητο.
Μας υποχρεώνετε να το ψηφίσουμε και αυτό το ψήφισμα.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ακούστε, μας «υποχρεώνετε» δηλαδή εννοείται ότι δεν υπάρχει
περίπτωση να μην ψηφίζουμε ένα τέτοιο ψήφισμα. Μία ερωτησούλα μεταξύ
σοβαρού και αστείου ήταν αν αύριο σας φέρω έναν δήμαρχο της Ν.∆. ή του
ΠΑΣΟΚ ή της δημοκρατικής συμπαράταξης που έχει κάνει κάτι ανάλογο, να
κάνουμε και ένα ψήφισμα γι’ αυτόν; Τελείωσε. Το ψηφίζουμε. Το ψηφίζουμε.
Ευχαριστώ.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά είναι ομόφωνα σε όλους τους δήμους. Έχει περάσει σε
πάρα πολλούς δήμους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τσατσαμπάς. Ως εκπρόσωπος της παράταξης, γι’ αυτό το...
Εντάξει.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Νομίζω ότι όπως είπε και ο Αντρέας Μποζίκας ότι το ζήτημα
δεν μπορεί να τεθεί υπό βαθύτερη σκέψη ως προς την ουσία του. Είναι
απολύτως επιβεβλημένο θα έλεγα και μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής
ευαισθησίας να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε αυτήν
την πειθαρχική δίωξη εις βάρος του δημάρχου της Πάτρας. Και νομίζω ότι το
ψήφισμα κάνει πολύ ξεκάθαρα γνωστό το περιεχόμενο της υπόθεσης.
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Ωστόσο συμπληρωματικά θα πω ότι καλό θα είναι όταν γίνεται μία προσπάθεια
δημοσιοποίησης ενός προβλήματος, ενός ζητήματος και πολύ περισσότερα
αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα πολιτικά και κοινωνικά,
τα μηνύματα τα οποία μεταδίδονται προς την κοινωνία να είναι ακόμα πιο
ξεκάθαρα και ακόμα πιο σαφή και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να
παρερμηνευτούν ή να δοθεί η εντύπωση ότι υπάρχει ένας φανατικός
χαρακτήρας.
Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς η Χρυσή Αυγή έχει κατορθώσει με τον έναν ή
με τον άλλον τρόπο και με τα λάθη όλα αυτά που έχουν συμβεί στη διαδρομή
του πολιτικού συστήματος να παγιδεύσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της
ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει να μας προβληματίζει αυτό και πρέπει να μας
προβληματίζει όλους και πρέπει να προβληματίζει και τις διοικήσεις ή τις ... τις
παρατάξεις που προσπαθούν να αποκαλύπτουν τον ρόλο της και τη δράση της
ώστε μέσα από τις διατυπώσεις και των συγκεκριμένων κειμένων και άλλων
ενεργειών να δίνεται ένα απολύτως ξεκάθαρο μήνυμα ώστε να κατορθώσουμε
και νομίζω ότι το θέλουμε όλοι, να απεγκλωβίσουμε αρκετές κοινωνικές μάζες
που δεν έχουν καμία σχέση με αυτή τη φασιστική θεωρία και νοοτροπία που
δυστυχώς έχουν εγκλωβιστεί. Αυτήν την παρατήρηση ήθελα να κάνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς αυτό το ψήφισμα θα το ψηφίσουμε γιατί στην
ουσία στέκεται σωστά και αντικειμενικά και στα γεγονότα όπως έχουν στο
ζήτημα και βεβαίως είναι σωστό αυτό που λέει ο Μιχάλης ότι με ομόφωνο
τρόπο πάρα πολλά δημοτικά συμβούλια ήδη έχουν βγάλει και το μήνυμα που
πρέπει να περάσουμε, γιατί, είδατε, στο άλλο που υπήρχαν διαφωνίες
κουβεντιάσαμε περισσότερο, είναι ότι με αφορμή ένα γεγονός, αυτό που λέμε
υπέρβαση καθήκοντος από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση για την οποία
συμφωνώ με την εκτίμηση για τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και το
ξέρετε εδώ πέρα ότι έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το ζήτημα ότι η
Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση έπρεπε να έχει καταργηθεί και να μην παίζει αυτόν
τον ρόλο που πάρα πολλοί, δεν το είχα υπόψη μου όταν μίλαγα αυτά τα...
έκανα αυτήν την εκτίμηση, στις λειτουργίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι
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που να καταργηθεί ο Καλλικράτης και να υπάρξει ένας αναλογικός νόμος με
απλή αναλογική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στην ουσία, λοιπόν, για να έρθουμε στο θέμα, με αφορμή μία ερώτηση ενός
διοικητικού λειτουργού που κακώς δεν υπήρξε παρέμβαση και εκ των
υστέρων, ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής έκανε μήνυση στον δήμαρχο.
Αυτό είναι το γεγονός. Γιατί δεν φαίνεται. Θεωρείται σαν αυτονόητο. ∆εν έχω
πρόβλημα που δεν το λέει, απλώς για να καταγραφεί.
Θέλω να πω ότι το αυγό του φιδιού το οποίο έχει κάνει προσαρμογή με
αφορμή τη δίκη του Φύσσα, δηλαδή τον δολοφόνο του Φύσσα, και με τους
κομμουνιστές αντίστοιχα από το Πέραμα, που προσπαθεί να εμφανίσει ένα
άλλο προσωπείο, είναι, θα λέγαμε, μέρος μιας γενικότερης τακτικής
εξωραϊσμού, θα λέγαμε, σε επίπεδο Ευρώπης. Και το οποίο καλό είναι να το
έχουμε υπόψη μας συνολικά όταν κουβεντιάζουμε για τα ζητήματα που έχουν
να κάνουν σχέση με τον φασισμό, παρακολουθώντας τις γενικότερες εξελίξεις
σε επίπεδο Ευρώπης πρέπει να δούμε ότι ο φασισμός μαζί με το star system
στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ελλάδα έχουν συναντηθεί. Και πρέπει να
πούμε ότι είναι όχι απορίας άξιο, αλλά για πολιτική μελέτη το γεγονός ότι
πολιτικές εφημερίδες...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφε, Θοδωρή, λίγο ησυχία να κάνουμε. ∆υσκολεύεται
ήδη ο Θοδωρής από την αλλεργία, μην τον δυσκολεύουμε παραπάνω. Έλα.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Πολιτικές

εφημερίδες

που

ανήκουν

με

πολιτικά

χαρακτηριστικά και δεν εννοώ που ανήκουν μόνο στην Αριστερά ή στο
κομμουνιστικό κόμμα ή που έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά, έχουν μικρή
αναγνωσιμότητα.

Η

ΕΡΤ

με

όποιες

δυσκολίες

έχει,

έχει

μικρή

ακροαματικότητα. Τα πολιτικά κανάλια στην ουσία τείνουν να εξαφανιστούν οι
εκπομπές και στην ουσία ο κόσμος αυτός που υποτίθεται ότι ψήφισε
διαφορετικά και αυτό είναι μία πραγματικότητα ότι ψήφισε διαφορετικά,
άσχετα, είναι άλλη συζήτηση το τι και το πώς και τι εκτιμάμε, στην ουσία δίνει
κυκλοφορία σε όλα αυτά τα παλιόχαρτα, ας το πούμε έτσι. Ή και
ακροαματικότητα και σε επίπεδο Ευρώπης και στην Αμερική, κ.λπ., που είναι
προς μελέτη αυτό το ζητούμενο. Και λέω ότι επειδή στην ουσία από τη μια
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μεριά εμείς μπορεί να κάνουμε εκτίμηση ότι με τη βοήθεια των ριζοσπαστικών
και αριστερών δυνάμεων έχει αλλάξει ο πολιτικός χάρτης και αν θυμάστε στη
συζήτηση που είχαμε κάνει για τον προϋπολογισμό είπα και όμως ο κόσμος
αλλάζει, σήμερα μετά βεβαιότητας μετά την επανεκλογή του Κορμή που τότε
αμφισβητείτο αν ήταν ένα εσωτερικό πρόβλημα της κοινοβουλευτικής ομάδας,
βλέπουμε ότι έχουμε μετατοπίσεις σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που
είτε στηρίζουν σοσιαλδημοκράτες, είτε όχι, χωρίς αυταπάτες, σε πιο
ριζοσπαστικές πολιτικές. Από την άλλη μεριά όμως θα κυβερνήσει ο Ραχόι
στην Ισπανία.
Το λέω αυτό με την έννοια ότι όσον αφορά το... πολλές φορές, δηλαδή
συμφωνώ και σε άλλες πρωτοβουλίες που σε συνδυασμό με τους άλλους
κομμουνιστές δημάρχους ή άλλους δημάρχους ας αξιολογηθεί και σε επίπεδο
παίδα, είναι μία ευκαιρία και με αφορμή το μεταναστευτικό που όπως
γνωρίζετε έχω... μίλησα με θετικά λόγια και για τους συμπολίτες μας στις τρεις
αυτές λαϊκές συνελεύσεις που έγιναν και για τη ∆ημοτική Αρχή, παρά τις
εκτιμήσεις που έκαναν, έκαναν ομιλίες ότι δεν υπάρχει τίποτα κοινό όσον
αφορά τις ... διότι το ζήτημα της αντιμετώπισης του φασισμού είναι μία
υπαρκτή κατάσταση. Το ποσοστό δημοσκοπικά εξακολουθεί και παραμένει
σταθερό και ας υποθέσουμε ότι είναι και φτιαχτό, αλλά κυρίως ότι υπάρχουν
πυρήνες παντού, σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα που επανεμφανίζονται και
κυρίως ότι υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της σύγχρονης δήθεν εκσυγχρονιστικής
δεξιάς το οποίο πλέον με μία γλώσσα διαφορετική προς το κέντρο της
απευθύνεται διαφορετικά, προς τον κόσμο τον ακροδεξιό προσπαθεί να τους
ενσωματώσει, παράλληλα όμως στηρίζοντας όλες αυτές τις πολιτικές
πρακτικές για τις οποίες εμείς καταδικάζουμε.
Αυτά ήθελα να πω. Με αυτήν την έννοια λοιπόν το υπερψηφίζουμε αυτό το
κείμενο και νομίζω ότι ο ∆ήμος Χαϊδαρίου και με τη βοήθεια όλων μας έτσι
όπως έχει καταφέρει και μέχρι τώρα επαγρυπνώντας θα έλεγα, γιατί το
μεταναστευτικό είναι σε εξέλιξη, χωρίς άλλα σχόλια αυτή τη στιγμή, και κατά
συνέπεια όπως είδατε το σύστημα της λασπολογίας-διαπλοκής που δεν
απαντάω σε σχολιασμούς αν είναι αυτή η διαχωριστική γραμμή που όμως
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παίζει μπάλα, να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους, το οποιοδήποτε τυχαίο
γεγονός μπορεί να συμβεί όταν άνθρωποι όσο είναι το ∆αφνί όπως είπα, 3.400
συγχρωτίζονται στην περιοχή μας ή 60.000 άνθρωποι κάτω από συνθήκες που
ο καθένας έχει μια διαφορετική εκτίμηση αλλά όμως συγχρωτίζονται, να το
πούμε έτσι, και διαβήκαμε τη Μεσόγειο και από την άλλη μεριά έχουν έναν
άλλον προσανατολισμό και κατά συνέπεια είναι διατεθειμένοι να παίξουν και
για άλλη μία φορά τη ζωή τους κορώνα-γράμματα, θέλω να πω είναι εύκολο
να προκύψει το οτιδήποτε και εμείς θα πρέπει να επαγρυπνούμε στην
αντιμετώπιση αυτής της λαϊκίστικης θα έλεγα νεοδεξιάς αντίληψης που είναι
στα όρια, και αν θα λέγαμε νομιμοποιεί όλο το φασιστικό κύκλωμα που
υπάρχει στην Ελλάδα και το οποίο δεν θεωρούμε, δεν θα πρέπει να θεωρούμε
ότι έχει δώσει την τελευταία του μάχη και έχει αποδεχτεί, θα λέγαμε, μια έστω
περιορισμένη ήττα. Αυτά ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Σπηλιόπουλο. Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Το ψηφίζουμε. Νομίζω δεν χρειάζεται να τοποθετηθώ για τα
αυτονόητα. Το ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ασπρογέρακας;
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Να πω δυο λόγια για να δείτε κάποια πράγματα που
θεωρούνται αυτονόητα πώς λειτουργούν με τις αντιφάσεις τους. Ο σύνδεσμος
Χρυσή Αυγή όπως ξέρουμε όλοι μας πήρε την έγκριση από τον Άρειο Πάγο και
συμμετείχε σε κάποιες εκλογές όπως συμμετείχε και στις δημοτικές εκλογές.
Ακολουθώντας αυτού του είδους τη «νομιμότητα», ανεξάρτητα από το τι
έγινε στη συνέχεια, επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης καθώς και ο γραμματέας,
δεν ξέρω βέβαια γιατί πήραν μία τέτοια πρωτοβουλία, και σε τελική ανάλυση ο
εισαγγελέας, δηλαδή τι έκαναν οι επιθεωρητές και ο γραμματέας της
Αποκεντρωμένης

∆ιοίκησης;

∆ιέγνωσαν

ότι

διέπραξε

την

παράβαση

καθήκοντος γιατί όπως όχι σύμβουλος που θα ήταν ο συγκεκριμένος ή
επικεφαλής της παράταξης, δεν ξέρω, αλλά και ο κάθε δημότης έχει δικαίωμα
να ζητήσει στοιχεία τόσο για το πόσα παιδιά, δηλαδή αν οποιοσδήποτε εδώ
συνάδελφος θα ζητήσει δεν είναι στην καλή βούληση του κάθε δημάρχου,
αντιδημάρχου, είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20Η

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

49

Εφαρμόζοντας λοιπόν αυτού του είδους τη νομιμότητα για την οποία κάποιοι
μιλάνε σήμερα ότι ... του συνταγματικού τόξου, αν δεν ήταν λοιπόν κόμμα
του συνταγματικού τόξου, αυτό πήρε μία έγκριση για να συμμετέχει τόσο σε
βουλευτικές όσο και σε περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Άρα, λοιπόν, ...
«νομιμότητα» —σε παύλες βάλτε τη νομιμότητα.
Υπερβάλλοντας ζήλον λοιπόν αυτοί πρότειναν οι επιθεωρητές και ο
γραμματέας, είπαν ότι έκανε παράβαση καθήκοντος διότι ενώ είχε υποχρέωση,
δεν την τήρησε και δεν την τήρησε από δόλο. Και ο εισαγγελέας
επικυρώνοντας και υπερπαλαγκίζοντας του επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης
και τον γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, ο άλλος πόλος άσκησε δίωξη,
γιατί δεν ασκούν τη δίωξη ούτε οι επιθεωρητές, ούτε ο γραμματέας.
Και ένα τελευταίο. Είμαι αισιόδοξος, δεν είμαι απαισιόδοξος παρά τα όσα
έγιναν, κάνουν, τι θα κάνουν, νομίζω δεν έχουν περιθώρια να κάνουν πολλά
στο μέλλον και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. ∆εν είναι το ερώτημα ρητορικό,
ούτε φιλοσοφικό, είναι πραγματικό. Ο φασισμός είναι προϊόν των εθνικών
κρατών. Έτσι τουλάχιστον λέει η ιστορία. Σε περιόδους παγκοσμιοποίησης
τουλάχιστον αυτό το μόρφωμα δεν έχει μεγάλα περιθώρια επιβίωσης. Το να
παρασύρει κάποιον κόσμο, μπορεί να είναι στη χώρα μας 500.000, 600.000
είναι ένα ζήτημα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια.
Και γιατί το λέω αυτό; Το έδειξε ότι όταν κάποιοι τους κέντριζαν, τους
συνέλαβαν σε ένα βράδυ και βρίσκονται σήμερα εκεί που βρίσκονται και
δικάζονται.
Άρα, λοιπόν, από αυτήν την άποψη νομίζω είναι αισιόδοξο το μήνυμα, δεν
διατρέχουμε κάποιον τέτοιον κίνδυνο. Αλλά από πλευρά μιας νομιμότητας, σε
παύλες και εισαγωγικά, δυστυχώς έχουμε και προχθεσινό επεισόδιο, όπου
έσπασαν κάποιοι το μαγαζί και στη συνέχεια τον έστειλαν και κατηγορούμενο.
Είναι και κατηγορούμενος. Κάποιος εισαγγελέας βρέθηκε στο θύτη να τον
βάλει κατηγορούμενο απέναντι, μάλλον στο θύμα να βάλει τους θύτες
απέναντί του.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος θα ήθελε; ∆ήμαρχε, θέλεις κάτι; Το
ψηφίζετε, κ. Ασπρογέρακα; Ομόφωνα λοιπόν.
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3ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ∆ήμου μας, οικον.
Έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο δήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν ξέρω. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Ή να πω δυο λόγια. Γιατί
είναι μια σημαντική αναμόρφωση. Έχει διάφορα στοιχεία μέσα.
Απλά να σας πω δυο λόγια ότι συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση την οποία
πήραμε για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που είναι
778.000,00€, δεν ξέρω αν το βλέπετε πίσω. Κάνουμε διάφορες μειώσεις σε
κωδικούς οι οποίοι δεν κινούνται, δεν θα κινηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου,
616.000,00€. Αυτό μας δίνει 1.394.000,00€ με το οποίο ενισχύουμε κάποιους
κωδικούς που θα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Και επίσης το μεγάλο ποσό θα
δοθεί για να πληρωθούν τα δικαστικά στους εργαζόμενους με τα 176,00€ και
στους σχολικούς φύλακες, όπως επίσης και μία απόφαση που σας είπα και
χθες στη συνέλευση του ∆άσους που ήρθε για την αποζημίωση του χώρου,
ενός κομματιού του χώρου του δημαρχείου, το 1.187.000,00€ συν τις
550.000,00€ που ήδη υπάρχουν στα δικαστικά θα πάει γι’ αυτά. Όπως επίσης
και για κάποιες άλλες δικαστικές υποθέσεις οι οποίες είναι άμεσα εκτελεστέες.
Αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία αυτής της αναμόρφωσης και μάλιστα να σας
πω ότι ενώ είχαμε αποφασίσει και είχαμε συμφωνήσει και με τους
εργαζόμενους να πληρώνουμε 20% κάθε χρόνο να εξοφλούνται, προκειμένου
να λειτουργήσει και του χρόνου χωρίς προβλήματα και τα επόμενα χρόνια ο
προϋπολογισμός, θα δοθούν φέτος τρεις ή και περισσότερες δόσεις ούτως
ώστε και οι εργαζόμενοι να πάρουν κάποια χρήματα τα οποία δικαιούνται αλλά
και να μην υπάρχει πρόβλημα στην υλοποίηση του προϋπολογισμού στα
επόμενα χρόνια.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις. Κ. Μποζίκα; Ψηφίζετε. Κ. Σπηλιόπουλε; Ψηφίζετε. Κ.
∆ρούλια;
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Με το γνωστό σκεπτικό καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Ασπρογέρακα;
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος; Κατά πλειοψηφία λοιπόν.

4ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ∆ήμου
Έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Βορέα.
ΒΟΡΕΑΣ: Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτήν την τροποποίηση.
Υπάρχει περιγραφή συγκεκριμένη εδώ. Και από πού και πώς. Υπάρχει ανάγκη
για να αγοραστούν μηχανολογικά προγράμματα όπως και ανάγκη το δεύτερο
θέμα που αναφέρατε, παράγραφος 2 που έχει στο 4, η σύνδεση των ακινήτων
κ.λπ., περιορισμός ... δηλαδή και το 3 που είναι, έχουν τον ίδιο τίτλο, είναι
γιατί πρέπει να διατυπωθεί σωστά, είναι εργασία και δεν είναι έργο. Και
εφόσον είναι εργασία, είναι τυπικό το θέμα δηλαδή για να εξυπηρετηθούν οι
Υπηρεσίες.
Τα άλλα ως αναφέρονται. Νομίζω ότι είναι τα παγκάκια, ένας ηλεκτρονικός
υπολογιστής που χρειάζεται. ∆εν χρειάζεται παραπάνω να εξηγήσω. Αν θέλετε
κάτι να ρωτήσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση στο τεχνικό πρόγραμμα, συνάδελφοι;
Κατά πλειοψηφία; Νομίζω, κ. ∆ρούλια, ή συμφωνούμε; Στο τεχνικό;
Συμφωνούμε. Ομόφωνα, λοιπόν.
Κ. Μποζίκα; Ψηφίζετε. Κ. Σπηλιόπουλε; Ψηφίζετε. Κ. ∆ρούλια;

5ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος ∆ράσης
∆ήμου Έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βγαίνει από το τεχνικό. Νομίζω ισχύει το ίδιο. Ομόφωνα.
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6ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Έγκριση σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ∆ήμο
Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το γνωστό θέμα με δύο εργαζόμενους, απλά πρέπει να
συστήσουμε προσωποπαγείς θέσεις και αυτήν την απόφαση παίρνουμε
σήμερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση, συνάδελφοι; Ομόφωνα.

7ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού
οικον. Έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχετε πάρει. ∆εν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση. Είναι τα
στοιχεία του απολογισμού του ισολογισμού του 3μήνου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τα συζητήσουμε στον προϋπολογισμό εξάλλου όλα αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν.

8ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης για ανατροπή και ανάκληση της με αριθμ. 311/2016
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήμαρχε.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι ένα ποσό, είχαμε ψηφίσει για τη συμμετοχή τη δική
μου και του κ. Ντηνιακού στο συνέδριο της Σάμου και αυτό είναι το ποσό το
οποίο περίσσεψε από τα έξοδα τα οποία έγιναν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ομόφωνα, φαντάζομαι. Ομόφωνα, λοιπόν.

9ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το
∆ημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν
έχουν καμία αξία. (παρ. 6, άρθρο 199 του Ν. 3463/06).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Βορέα.
ΒΟΡΕΑΣ: Υπάρχει, αναφέρονται συγκεκριμένα νούμερα και χωρητικότητες και
τέτοια, και υπάρχει και της κα Μυτιληναίου η έκθεση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει τίποτα, συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

10ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια Τροφίμων για τους Παιδικούς
Σταθμούς και τους Άπορους ∆ημότες του ∆ήμου Χαϊδαρίου, Έτους
2017.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ο διαγωνισμός που γίνεται κάθε χρόνος, είναι διεθνής
ανοιχτός διαγωνισμός. Το ποσό είναι 298.000,00€, καλύπτει και μέχρι τώρα
πάμε καλά με την τροφοδοσία των παιδικών σταθμών και τους απόρους,
δηλαδή ένα μέρος από αυτό πηγαίνει για την σίτιση των απόρων του δήμου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει, συνάδελφοι, κάτι; Συμφωνούμε. Ομόφωνα.
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11ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη Απόφασης για τη χρονική παράταση της υπ’ αριθμ.
33009/10.11.2015 Σύμβασης «Προμήθειας Ασφαλτικού υλικού».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πάλι αν έχετε διαβάσει την εισήγηση, ζητάμε μία τρίμηνη
παράταση ούτως ώστε να παίρνετε το ασφαλτικό υλικό και να χρησιμοποιείται
και πρέπει να σας πω ότι αυτό θα μας εξυπηρετήσει πάρα πολύ τώρα για τις
παρεμβάσεις που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, δηλαδή δεν υπάρχει
επιβάρυνση καμία παραπάνω, προβλέπεται στη σύμβαση ότι αν συμφωνήσουν
οι δύο πλευρές έχει γίνει αλληλογραφία, συμφωνούν και οι δύο πλευρές.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε λοιπόν; Ομόφωνα.

12ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη Απόφασης για τη χρονική παράταση της υπ’ αριθμ.
35151/2015 σύμβασης «προμήθειας Λιπαντικών».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το ίδιο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

13ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Ορισμός ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή οικονομικού Έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι, πριν από λίγες μέρες είχε έρθει εδώ ο ορκωτός που έκανε
και την εισήγηση. Προτείνουμε να είναι οι ίδιοι. Είναι ένα καλό γραφείο απ’
ό,τι είδαμε.
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ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, τώρα δεν... τον ίδιο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, το ίδιο γραφείο.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συνήθως δεν αλλάζουν. ∆ηλαδή ποτέ τα προηγούμενα χρόνια,
σολ, σολ.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κοίταξε, το γραφείο ορίζει τους δύο υπαλλήλους.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε λοιπόν.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς δεν παρεμβαίνουμε, να σας πω την αλήθεια, δηλαδή δεν
επιλέγουμε. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. ∆ηλαδή οποίους στείλουν, δεν...
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

14ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί χορήγησης αναπηρικών θέσεων στάθμευσης,
βάσει των 76/2016 & 85/2016 αποφάσεων-εισηγήσεων της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

∆ύο

πράγματα

ο

αντιδήμαρχος

και

να

πάρετε

θέση.

Αντιδήμαρχε.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΟΣΧΟΣ: Να πω ότι τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στις Υπηρεσίες
του δήμου και από την Κοινωνική Υπηρεσία και από την Τεχνική Υπηρεσία
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είναι νόμιμα και στην ΕΠΖ τα έχουν δει αναλυτικά και υπάρχει και η απόφαση
ομόφωνη για τις θέσεις. Παρακαλώ, κ. ∆ρούλια.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: ∆εν αμφισβητώ αν τα δικαιολογητικά είναι εντάξει, απλά μία
παρατήρηση θέλω να κάνω, ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στο Χαϊδάρι
που έχουν τοποθετηθεί πολλές πινακίδες και συνεχόμενες. ∆εν νομίζω ότι
υπάρχουν τόσα αναπηρικά αμάξια.
Για αναπηρικές θέσεις νομίζω ότι το κάνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι από μόνοι τους,
βάζουν τις ταμπέλες για να κρατάνε τις θέσεις. Εγώ αυτό που θα ήθελα από
την Υπηρεσία να ελέγχει τα δικαιολογητικά, δηλαδή να μην γίνεται κατάχρηση,
φαντάζομαι θα πρέπει να είναι και το αμάξι, να έχει άδεια αναπηρικού
αυτοκινήτου, έτσι δεν είναι; Και να υπάρξει ένας έλεγχος σε όλες αυτές τις
πινακίδες που είναι τοποθετημένες. Νομίζω ότι γίνεται εξ συστήματος δηλαδή
από κάποιους, τοποθετούν από μόνοι τους πινακίδες για να κρατάνε τη θέση
στάθμευσης.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε, συνάδελφοι.

15ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί διευκόλυνσης εξόδου από ιδιοκτησία, βάσει της
84/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μόσχο, θέλεις να πεις δυο λόγια;
ΜΟΣΧΟΣ: Παντού διαγράμμιση γιατί δεν... είναι στενός ο δρόμος και δεν
μπορεί να βγει από το σπίτι του όταν παρκάρει αυτοκίνητο. ∆ηλαδή θα γίνει
ένας χώρος 1,40μ. διαγράμμιση. Είναι Λεωνίδα και Αγωνιστών που ήταν παλιά
η τράπεζα η... απέναντι, από την τράπεζα της Κύπρου. Είναι υπερυψωμένο,
όταν παρκάρει αμάξι δίπλα, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του και πάρθηκε
τέτοια απόφαση μετά από και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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ΜΟΣΧΟΣ: Βέβαια, το είπα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε, συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

16ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Έγκριση διοργάνωσης και διάθεσης πιστώσεων για την υλοποίηση
Αθλητικής Εκδήλωσης του ∆ήμου μας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης. Ο κ. Σπηλιόπουλος. Πριν πει ο Θοδωρής να
πω, γιατί πρέπει να καταγράφεται και καλό είναι συνάδελφοι που έχουν... να
το λένε στο προεδρείο, να λέγεται και από το μικρόφωνο για να δικαιολογείται
η απουσία τους, η συναδέλφισσα η Χατζηστεργίου ενημέρωσε ότι είναι ο
πατέρας της στο νοσοκομείο, γι’ αυτό δεν μπορεί να έρθει. ∆εν ήρθε σήμερα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και ο Παναγιώτης Μοσχονάς είχε πρόβλημα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και ο Μοσχονάς είχε ένα οικογενειακό. Θοδωρή.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μία κουβέντα. Άκουσα σήμερα το πρωί σε μία συνέντευξη
τον συμπολίτη μας τον Σοφοκλή Αλέπη ο οποίος είχε πάει επίσκεψη
εθιμοτυπική στον πρωθυπουργό, κ.λπ. και έτσι έμαθα ότι είναι και
αντιπρόεδρος, δεν το ήξερα. ∆εν ξέρω αν το ξέρετε εσείς. Εγώ δεν το είχα ...
επομένως νομίζω ότι η ∆ημοτική Αρχή ας κάνει και μία εθιμοτυπική και
ουσιαστική συνάντηση με τον Σοφοκλή. Και τα υπόλοιπα τα βλέπετε.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

∆ΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ (απών)

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (απών)

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (απούσα)

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
(απούσα)
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ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΕΙΡΗΝΗ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ

∆ΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (απών)

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών)

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

60

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ

26,48

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ

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

ΒΟΡΕΑΣ

12,37,51

ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ

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

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

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

∆ΑΟΥΑΧΕΡ

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

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

12,38,50,54

∆ΗΜΟΥΛΑ

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

∆ΡΟΥΛΙΑΣ

9,25,56

ΖΕΡΒΑ

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

ΖΩΤΟΣ

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

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

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

ΘΕΡΜΟΥ

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

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

33

ΚΕΝΤΡΗΣ

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

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

29

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

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

ΜΟΣΧΟΝΑΣ

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

ΜΠΟΖΙΚΑΣ

18,43

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

19

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

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

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

16,42

ΣΚΑΜΠΑ

28

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

20,41,45,57

ΣΤΑΘΑΣ

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

ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η

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

ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ

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

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ

10,32,44

ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

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

ΦΟΥΡΛΗΣ

26

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ

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

ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ

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

